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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٢-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 مناقشة املوضوع احملوري املتعلق باالجتار بالبشر،
    وال سيما النساء واألطفال

   االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال  
   **العام  مذكرة من األمني         
 احملتويات

الصفحة    الفقرات

....................................................................................مقدمة   ٤-١ ٣  -أوال 

..............................................................االجتاهات يف االجتار بالبشر                ٥ ٤  -ثانيا   

 
٥ 

 
١٩-٦ 

التعاون واملساعدة على إنفاذ: التحقيق يف القضايا املتعلقة باالجتار بالبشر ومالحقتها                          
...................................................الصعيدين الوطين والدويل           القانون على    

 -ثالثا  

 
٥ 

 
٨-٦ 

ملتخذة لتعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل بني السلطاتالتدابري ا  
....................................................وغريها من اهليئات ذات الصلة               

-ألف    

                                                               
 *  E/CN.15/2003/1. 
 باء، الذي قررت فيه اجلمعية العامة   ٥٣/٢٠٨ من قرار اجلمعية العامة ٨احلاشية املطلوب ادراجها وفقا للفقرة   ** 

أنه يف حالة التأخر يف تقدمي التقرير إىل خدمات املؤمترات، فإنه ينبغي ادراج سبب ذلك يف حاشية للوثيقة،    
 .يف الوثيقة األصليةُتدرج  مل
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الصفحة    الفقرات

١٣-٩ ٥ 
التدابري اخلاصة املتعلقة بالتحقيق يف القضايا املتعلقة بالضحايا من األطفال

........................................................................ومالحقتها     
  -باء  

١٥-١٤ ٦ ..........................................دور الضحية يف إجراءات العدالة اجلنائية                   -جيم    

١٨-١٦ ٧ .....إدراج املنظور اجلنساين ومنظور حقوق االنسان يف استجابات العدالة اجلنائية                                      -دال   

١٩ ٨ 
التعاون الدويل على منع ومكافحة االجتار باألشخاص يف احلاالت الالحقة

..........................................................................للنـزاعات     
-هاء    

٢٦-٢٠ ٨ ..........................دعم الضحايا ودور اجملتمع املدين              : التوعية والتدخل االجتماعي             -رابعا  

...........................................................معاجلة األسباب اجلذرية             ٢٠ ٨ -ألف    

٢٢-٢١ ٨ .............................................مساعدة الضحايا املوجهة حنو التأهيل                   -باء  

٢٦-٢٣ ٩ ...............................................................إشراك اجملتمع املدين        -جيم    

٢٧ ١٠ 
:حلقة العمل املعنية باألحباث املتعلقة باالجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال                                      

...................................................الدروس املستخلصة واآلثار السياساتية                 
-خامسا    
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  مقدمة -أوال  
 ٢٠٠٢/٢٣٨ اســتجابة ملقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي  ه املذكــرةهــذت أُعــد -١

ــيه / متــوز٢٤املــؤرخ  ــائق ل " واملعــنون ٢٠٠٢يول ــية ةدورلــجــدول األعمــال املؤقــت والوث  الثان
، وكذلك بناء على توصية للجنة يف دورهتا احلادية         "لجـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية        ل عشـرة 
ووفقا للمقرر  . ة بشـأن مناقشـة املوضـوع احملـوري الـيت سـتجري يف دورهتـا الثانية عشرة                 عشـر 

مناقشــة املوضــوع احملــوري املــتعلق ، ُحــدٍّدت املواضــيع الفرعــية التالــية مــن أجــل ٢٠٠٢/٢٣٨
 :باالجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال

 االجتاهات يف االجتار بالبشر؛ )أ( 

الـتعاون واملساعدة   : ايا املـتعلقة باالجتـار بالبشـر ومالحقـتها        التحقـيق يف القضـ     )ب( 
 على إنفاذ القانون على الصعيدين الوطين والدويل؛

 .دعم الضحايا ودور اجملتمع املدين: التوعية والتدخل االجتماعي )ج( 

 للمواضــيع الــيت قــد ترغــب اللجــنة يف تــناوهلا   عريضــةاخطوطــ تقــّدم هــذه املذكــرة و -٢
اجتماعات ما إجراء مشاورات خالل واضـيع الفرعـية اخلاصـة بكـل مـنها، بعـد         ضـمن اطـار امل    
 .بني الدورات

نوفمرب / تشـرين الـثاين    ١٥ املـؤرخ    ٥٥/٢٥، يف قـرارها     اعـتمدت اجلمعـية العامـة     وقـد    -٣
 اصـــة النســـاء واألطفـــالخب و،األشـــخاصببـــروتوكول مـــنع وقمـــع ومعاقـــبة االجتـــار ، ٢٠٠٠

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب       املكّمل ال ") بـروتوكول االجتـار باألشـخاص     ("
 ١١٧ ، كانــت قــد وقّعــت عــلى هــذا الــربوتوكول،  ٢٠٠٣مــارس / آذار١٥وحــىت . الوطنــية

منع ومكافحة أما األغراض الرئيسية الثالثة للربوتوكول فهي .  دولة٢٤دولـة عضـوا وصـّدقت عليه     
 هامـع االحـترام الكامل حلقوق   ،ااالجتـار ومسـاعدهت  ومحايـة ضـحايا ذلـك    ، االجتـار باألشـخاص  

وستتناول مناقشة املوضوع احملوري املسائل     .  بـني الـدول األطـراف      ؛ وتعزيـز الـتعاون    يةاإلنسـان 
 .اليت ستواجهها البلدان عند تنفيذها للربوتوكول حاملا يدخل حيز النفاذ

فية بشـــأن االجتـــار وســتوفر اللجـــنة يف دورهتـــا الثانـــية عشـــرة معلومـــات خلفـــية إضـــا  -٤
وستتضمن هذه . باألشـخاص ضـمن أوراق غـرفة اجـتماعات وغريهـا مـن الوثـائق ذات الصلة            

 :الوثائق ما يلي

 عــن ٢٠٠٠ديســمرب / كــانون األول٤  املــؤرخ٥٥/٦٧قــرار اجلمعــية العامــة  )أ( 
 االجتار بالنساء والفتيات؛
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ار بالنساء والفتيات   عن االجت  ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢تقريـر األمـني العـام املؤرخ         )ب( 
)A/57/170(؛ 

الــربوتوكول االختــياري املــلحق باتفاقــية حقــوق الطفــل بشــأن بــيع األطفــال    )ج( 
 ؛)٥٤/٢٦٣املرفق الثاين للقرار (واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، 

 االتفاقـية املـتعلقة حبظـر أسـوأ أشـكال تشـغيل األطفال واختاذ اجراءات فورية                )د( 
  الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛١٩٩٩للقضاء عليها، لسنة 

املـبادئ واملـبادئ التوجيهـية املوصـى هبـا فـيما يـتعلق حبقـوق االنسان واالجتار                   )ه( 
 ٢٠، املــؤرخ الــواردة يف تقريــر مفوضــة األمــم املــتحدة الســامية حلقــوق اإلنســان  باألشــخاص 

 ؛)E/2002/68/Add.1( ٢٠٠٢مايو /أيار

انظـــر  (االجتـــار بالنســـاء والفتـــيات  بشـــأن  فـــريق اخلـــرباء  ر اجـــتماع تقريـــ )و( 
E/CN.6/2003/7(. 

  
  االجتاهات يف االجتار بالبشر -ثانيا  

املعروف سابقا باسم مكتب    (مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        سـيقدم    -٥
 االجتار  اجتاهاتتعلقة ب املبيانات  القـاعدة   االسـتعراض األويل ل   ) مراقـبة املخـدرات ومـنع اجلـرمية       

يف وقد ترغب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية        .  الدويل االجرامنع  املعين مب ركـز   الـيت أنشـأها امل    
 : التاليةواضيع تناول امل

 بلدان املنشأ والعبور واملقصد؛: العاملية لالجتاراحلالة  )أ( 

 الدروب الرئيسية لالجتار؛ )ب( 

 اجلنس والسّن واجلنسية؛:  بالضحايااملعلومات املتعلقة )ج( 

 اجلنس والسّن واجلنسية؛: املعلومات املتعلقة باملّتجرين )د( 

 واإلدانــات يف التحقـيقات واملالحقـات القضـائية   : اسـتجابات العدالـة اجلنائـية    )ه( 
 .خمتلف البلدان
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التعاون : التحقيق يف القضايا املتعلقة باالجتار بالبشر ومالحقتها -ثالثا 
   الصعيدين الوطين والدويل واملساعدة على إنفاذ القانون على

التدابري املتخذة لتعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل بني السلطات  -ألف 
  وغريها من اهليئات ذات الصلة

عــلى الصــعيد الوطــين، أنشــئت آلــيات للــتعاون بــني نظــام العدالــة اجلنائــية، وســلطات   -٦
هيــئات اخلدمــات والــرعاية االجتماعــية والســلطات الصــحية واملــنظمات غــري  مراقــبة احلــدود و

الجتار احلكومـية وغريهـا مـن املـنظمات ذات الصـلة، لـتعزيز اختـاذ إجـراءات منسـقة ملكافحـة ا                     
 .وقد ترغب اللجنة يف استعراض اخلربة املكتسبة يف هذا اجملال. اضحايا ومساعدهتوحلماية ال

، ميكـن تطبـيق مجيع   مجاعـة إجرامـية مـنظمة   لـذي تضـلع فـيه      ولـدى التصـّدي لالجتـار ا       -٧
قرار املرفــــق األول لل   (ةـــر الوطني ــــة عب ـــاألمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظم        أحكـام اتفاقـية     

، )٥املادة  (فجرائم املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة       . ")تفاقـية اجلرمية املنظمة   ا("،  )٢٥/ ٥٥
أو أي ) ٢٣املادة  (، وعرقلة سري العدالة     )٨املادة  (، والفسـاد    )٦املـادة   (م  عـائدات اجلـرائ    وغسـل 

ة  واملالحق أخـرى ترتكـبها هـذه اجلماعـات، ميكـن أن تشـكل األساس للتحقيق              " جـرمية خطـرية   "
 .عائداتالمصادرة واملعاقبة، و

ار  وبروتوكول االجت  ،تفاقية اجلرمية املنظمة  اوميكـن اسـتعراض األحكـام ذات الصلة يف           -٨
ل املكّمباألشـخاص، وبـروتوكول مكافحـة هتريـب املهاجـرين عـن طـريق الـرب والـبحر واجلـو،               

املرفق الثالث لقرار اجلمعية العامة  (التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
 انونبغية تقييم فرص ومتطلبات التعاون يف جمال إنفاذ الق        ") بـروتوكول املهاجرين  ) ("٥٥/٢٥

ــتعاون القضــائي  ــذا الصــدد، . وال ــدَّم للجــنة    ويف ه ــة مشــروع أويل لألســوف يق  تشــريعيةالدلّ
 .وبروتوكوالهتا التفاقية اجلرمية املنظمة

  
التدابري اخلاصة املتعلقة بالتحقيق يف القضايا املتعلقة بالضحايا من األطفال  -باء 

  ومالحقتها
بأوضـاع الضـحايا والشـهود وفقـا للصكوك     ينـبغي أن يكـون اصـالح القـانون املـتعلق            -٩

الدولــية الــيت تركــز عــلى محايــة األطفــال، مبــا فــيها بــروتوكول االجتــار باألشــخاص، واتفاقــية     
والربوتوكول االختياري امللحق هبا بشأن بيع األطفال       ) ٤٤/٢٥مـرفق القـرار     (حقـوق الطفـل     

ة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ واسـتغالل األطفـال يف البغاء واملواد االباحية، واتفاقية منظم     
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أشـكال تشـغيل األطفـال، واختـاذ اجراءات فورية للقضاء عليها، كما ينبغي أن يشمل أحكاما         
 .خاصة هلا صلة باألطفال

ــيت عرضــت يف        -١٠ ــال، ال ــة ضــحايا االجتــار مــن األطف ــتعلقة حبماي ــية امل ــبادئ التوجيه وامل
 حبقــوق اإلنســان واالجتــار باألشــخاص، الــواردة يف املــبادئ التوجيهــية املوصــى هبــا فــيما يــتعلق

ــامية حلقـــوق اإلنســـان   ــايو / أيـــار٢٠، املـــؤرخ تقريـــر مفوضـــة األمـــم املـــتحدة السـ  ٢٠٠٢مـ
(E/2002/68/Add.1)                تعاملهم  ينـبغي اكماهلـا بتعلـيمات حمـددة إىل موظفـي انفاذ القانون بشأن

لتوجــيه فــيما خيــص الســلطة  ا اإذ ينــبغي هلــم أن يوفــرو. عشــرةثامــنة ون ســن المــع األطفــال د
الســلطة املســؤولة عــن محايــة الطفــل يف بلــد املقصــد، وعــن اخلطــوات الــيت ينــبغي أن تــتخذها   

استعماهلا   لـتحديد سـّن الشـخص، وعـن األسـاليب الـيت ميكـن ملوظفـي إنفـاذ القـانون          املختصـة 
وق رجال الشرطة يف جمال حق ومثـة حاجـة إىل تدريـب   . السـتجواب الطفـل، ويف أي ظـروف   

 .تفاقية حقوق الطفلاألطفال واحتياجاهتم بوجه خاص، وفقا أيضا ال

األطفال شهودا  وينـبغي أيضـا اسـتعمال أسـاليب خاصـة يف االسـتجواب عندما يكون                 -١١
وينـبغي ضـمان محايـة األطفال من املّتجرين هبم، أثناء تلك    . يف عملـيات التحقـيق واحملاكمـات    

 .ماع إىل شهاداهتمالعمليات ومراعاة مشاعرهم لدى االست

وميكـن أن تركـز املناقشـة عـلى ضـرورة وضـع تدابـري حمـددة بشأن تقدمي املساعدة إىل                  -١٢
، املشورة القانونية ، والعمل االجتماعي، و   املعونـة القانونية  الضـحايا مـن األطفـال، مبـا يف ذلـك            

عنيني فني امل مجيع املوظ كما ان تدريب    . والـرعاية الصـحية، واملسـاعدة النفسـية، ومـا إىل ذلـك            
 .يبدو أمرا أساسيا

تراعي ويف بلـدان املقصد، مثة ضرورة إىل وضع اجراءات العادة األطفال إىل أوطاهنم               -١٣
وتتـناول توقعـات الطفـل فـيما يـتعلق باعـادة إدماجـه يف أسـرته، وسالمته          احتـياجاهتم اخلاصـة،  

 غري احلكومية املعنية     السـلطات احلكومـية واملنظمات     قـوم توينـبغي أن     .لـدى عودتـه إىل وطـنه      
 .، مبا يف ذلك بعد عودة الطفل إىل وطنهإلعادة إىل الوطنا برصد عملية

  
  دور الضحية يف اجراءات العدالة اجلنائية              -جيم   

 ينبغي أن يكون هلا     اجلنائية، العدالة جـراءات لكـي تـتمكن الضـحية مـن املشـاركة يف إ            -١٤
عـض الـدول ضـحايا االجتـار حـق اإلقامة املؤقتة،            وقـد منحـت ب    . ل يف الـبلد املسـتقبِ     حـق الـبقاء   

لكن . ضـّد املتجرين أمام احملكمة    للشـهادة   والـيت عـادة مـا تكـون مشـروطة باسـتعداد الضـحية               
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ومتنح بعض الدول الضحايا مهلة للتفكري يف إمكانية        . هـذا الشـرط ال يطـّبق يف أمـاكن أخـرى           
 .مشاركتها يف احملاكمة

ال سيما عندما تكون أسرة  هود صـعبا ومـرتفع التكلفة،       وقـد يكـون تنظـيم محايـة الشـ          -١٥
 الــيت ال تتطلــب إشــراك  ســاليب التحقــيقوميكــن أل. الضــحية يف الوطــن هــي األخــرى مهــددة 

يار الضـحايا كشـهود، كالتحقيقات اليت تركز على املوجودات املالية للمتجرين، أن تكون اخل             
 . الضحايا أو دعمها محايةالتقليل منغري أنه ال ينبغي أن يتسبب هذا اخليار يف . املفّضل

  
  إدراج املنظور اجلنساين ومنظور حقوق اإلنسان يف استجابات العدالة اجلنائية -دال 

 املعقــود يف عــتمد خــالل املؤمتــر العــاملي الــرابع املعــين باملــرأة  الــذي اعمــل المــنهاج يف  -١٦
ــترة مــن   ــيجني يف الف ــول١٥ إىل ٤ب ــه شــكل مــن    ُوصــف ا)١(،١٩٩٥ســبتمرب / أيل الجتــار بأن

االجرام نع املعين مب مركز   الـتابعة لل   قـاعدة بـيانات االجتـار      وحسـب    .أشـكال العـنف ضـد املـرأة       
 تكــون ضــحاياها مــن النســاء أو  االجتــار باألشــخاص يف املائــة مــن حــاالت ٨٥فــإن  ،الــدويل
ملساواة عدم ا ومعاجلـته بوصـفه ظاهـرة رئيسية من ظواهر          االجتـار   وينـبغي إذن حتلـيل      . الفتـيات 

فــريق اخلــرباء املعــين باالجتــار بالنســاء   اجــتماع وكــان .  احلــايللعوملــةايف عصــر  بــني اجلنســني
مكتب األمم املتحدة املعين    ، الذي نظمته شعبة النهوض باملرأة التابعة لألمانة العامة و         والفتـيات 

، قد  ٢٠٠٢ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١٨بـاملخدرات واجلـرمية، يف نـيويورك يف الفترة من           
ــج خلـــص إىل أن  ــية اهنـ ــة اجلنائـ ــارلعدالـ ــبغي   إزاء االجتـ ــيا، إذ ينـ ــن كافـ ــلّ   مل يكـ ــمني كـ تضـ

ــات و  ــية  اســتراتيجيات احلكوم ــنظمات احلكوم ــية امل ــي  الدول ــنظمات غــري احلكوم ــتعلقة وامل ة امل
 . وحقوق اإلنساننوع اجلنس منظورا واضحا بشأن مبكافحة االجتار،

ــبادئ الت  -١٧ ــبادئ وامل ــتعلق حبقــوق االنســان واالجتــار      ويف امل ــيما ي ــا ف ــية املوصــى هب وجيه
ــناول االجتــار مــن مــنظور حقــوق االنســان   ) أعــاله١٠انظــر الفقــرة  (باألشــخاص  . ، جيــري ت

. وتشـمل املـبادئ التوجيهـية املـنع واحلمايـة واملسـاعدة فضـال عـن الـتجرمي واملعاقبة واالنصاف           
 .وجيهيةوينبغي إنشاء آليات مناسبة لتنفيذ املبادئ الت

بســبب كــل مــن التحــيزات القائمــة عــلى االجتــار إبــالغ الشــرطة عــن ويــتعرقل أحــيانا  -١٨
يف بلـدان املنشـأ والعبور    واجلمـارك أسـاس اجلـنس والفسـاد يف أوسـاط موظفـي إنفـاذ القـانون        

على الصعيدين االجتار  فينبغي الجراءات إنفاذ القوانني املتعلقة مبكافحة. واملقصـد عـلى السواء    
طـين والـدويل أن تتضـمن عناصـر تتـناول ممارسـات احملابـاة عـلى أساس اجلنس واملمارسات                    الو

 .املهن ذات الصلةالفاسدة يف 
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التعاون الدويل على منع ومكافحة االجتار باألشخاص يف احلاالت الالحقة  -هاء 
  للنـزاعات

قة للنـزاع، إذ يتاجر كـثريا مـا يـزيد االجتـار بالنساء يف حاالت النـزاع واحلاالت الالح              -١٩
إىل بلدان  هبـن يف مـناطق الـنـزاع السـتغالهلن يف صناعة اجلنس كما ُيصّدرن من مناطق النـزاع                  

 الــتابعة للدولــة فتــتعاطى ملراقــبةاآلــيات  ضــعف نظمةاملــجرامــية اإلماعــات اجلوتســتغل . أجنبــية
ــتايل، فــإن إنشــاء آلــيات فعالــة مل  . الجتــار باألشــخاص عــلى نطــاق واســع  ا كافحــة االجتــار وبال

، ونظام فعال    سـيادة القانون   إعـادة إرسـاء   إىل   جـزء مـن اجلهـود العامـة الرامـية         باألشـخاص، ك  
وينبغي معاجلة  . للعدالـة اجلنائـية، هـو واحـد مـن الـتحديات الـيت تواجـه عمليات حفظ السالم                  

عي املعين أو    من البلد أو اإلقليم الفر     مكافحـة االجتـار باألشـخاص     ) أ: (جمـايل األولويـة التالـيني     
احـتمال إنشـاء الطلـب عـلى األشـخاص املـّتَجر هبـم مـن خـالل تدخـالت حفظ             ) ب(عـربه؛ و  
، ففي معظم األحيان،    )االجتـار بالنسـاء والفتـيات أساسـا مـن أجـل اسـتغالهلن جنسيا              (السـالم   

العســكريون (يف جمــال حفــظ الســالم ) الذكــور(تســتعمل النســاء للــبغاء القســري مــع العــاملني 
غري شـرطة وغريهـم مـن موظفـي األمم املتحدة أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية، أو                 ورجـال ال  

 ).احلكومية األخرى
  

   دعم الضحايا ودور اجملتمع املدين    : التوعية والتدخل االجتماعي     -رابعا  
  معاجلة األسباب اجلذرية           -ألف  

 أسواق العمل لب يف   يـؤدي عـدم توفـر اإلمكانـيات االقتصـادية يف بلـدان املنشأ، والط               -٢٠
ــار        ــيوعا لالجتـ ــثر شـ ــة األكـ ــباب اجلذريـ ــق األسـ ــد إىل خلـ ــدان املقصـ ــنس يف بلـ ــواق اجلـ وأسـ

 املتمــيزة جنســانيا وتدّنــي وضــعية النســاء املمارســات الثقافــية ووالتميــيز الوظــيفي. باألشــخاص
ولكي تكون استراتيجيات   . والفتـيات يعّرضـهن بوجـه خـاص ألن تصـبحن ضـحايا للمتجرين             

 االجتـار فعالـة، ينـبغي أن تقـيم توازنـا بني عمليات إنفاذ القانون يف مكافحة املتجرين                   مكافحـة 
ــية، أي   ــني اإلجــراءات اإلجياب ــية لأل  ) أ: (وب شــخاص حتســني األوضــاع االقتصــادية واالجتماع

 .خفض الطلب يف بلدان املقصد) ب(، وخباصة النساء واألطفال، وضني للخطرعّرامل
  

  املوجهة حنو التأهيل        مساعدة الضحايا       -باء  
 املزايا واحلماية، جيب أن     للحصـول عـلى   لكـي يكـون األشـخاص املـتجر هبـم مؤهلـني              -٢١

وينبغي أيضا ". ضحايا االجتار"تشـهد الشـرطة أو غريها من السلطات يف بلدان املقصد بأهنـــم            
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 األعضاء وقد وضعت الدول. أن ُيعـَتَرف هلـم بصـفة الضـحية هذه يف بلدان املنشأ بعد عودهتم           
 .مناذج إجرائية متنوعة هلذا الغرض، كثريا ما يبقى فيها جمال للتحسني

ويفـيد العديـد مـن اخلـرباء العـاملني مع ضحايا االجتار بضرورة توجيه الدعم واحلماية                   -٢٢
للضــحايا صــوب تأهيــلها لكــي تــتمكن مــن الــتحكم حبــياهتا ومتــنع الوقــوع ضــحية املــزيد مــن    

يكـون الدعـم مالئمـا حلاجـيات كـل ضـحية مـن الضحايا يف بلدان                 وهـذا يتطلـب أن      . االيـذاء 
ومــن عناصــر الدعــم املهمــة، توفــري   . املقصــد، كمــا يف بلــدان املنشــأ بعــد االعــادة إىل الوطــن   

 .املنتظمالعمل الذي يتيح  التدريب املهين
  

  إشراك اجملتمع املدين        -جيم   
فرق الـلجان الوطنـية بأنواعهـا ويف    يشـارك اجملـتمع املـدين، يف العديـد مـن الـبلدان، يف             -٢٣

 أيضا بدور وقد قامت املنظمات غري احلكومية .  املعنـية باالجتـار بالبشر     العمـل واألفـرقة العاملـة     
وقـــد تشـــكل املســـامهة املمكـــنة . بـــروتوكول االجتـــار باألشـــخاصنشـــط يف الـــتفاوض عـــلى 

 موضوعا  جلرمية املنظمة اتفاقية ا يف أعمـال مؤمتر الدول األطراف يف        لمـنظمات غـري احلكومـية       ل
 .للمناقشة

. بــراجمهاحلكومـات و أهــداف اوسـاهم اجملــتمع املـدين أيضــا يف محـالت التوعــية لدعـم      -٢٤
، ومــا اإلعالنــات العامـة وقـد مشلـت هــذه احلمـالت أنشــطة مـن قبـيل االتصــاالت املشـتركة، و      

ملكافحة  حمددةوباإلضافة إىل ذلك، فقد دعم القطاع اخلاّص أحداثا . مبادراتشـابه ذلك من  
أو اخلاص يف خمتلف أنشطة /وميكن مناقشة إمكانيات مشاركة القطاع العام و  . االجتـار بالبشـر   

 .التوعية

وينـبغي تشـجيع املـنظمات اخلاصـة، مبـا فـيها مـنظمات قطـاع األعمال، على املسامهة                     -٢٥
فر هلا  أو رعايـة نظـم لدعـم الضحايا تو        /وقـد يتضـمن ذلـك إقامـة و        .  دعـم الضـحايا    ةأنشـط يف  

املشــورة والتعلــيم والتدريــب املهــين ومــا إىل ذلــك، مــن خــالل شــبكات مــن املــنظمات الــتابعة  
 األمم مكتب بدأه مؤخرا  املشروع الذي،وأحـد األمـثلة عـلى ذلك    .للقطـاعني العـام واخلـاص   

انظر (واجلـرمية لتعزيز دعم ضحايا االجرام، وخاصة ضحايا االجتار           بـاملخدرات  املعـين  املـتحدة 
www.unodc.org/odccp/trafficking_modules.html.( 

ومـن األمـثلة عـلى اجلهـود التعاونـية بـني األمـم املـتحدة والقطاع اخلاص لالشتراك يف                     -٢٦
حشـد لألمـوال العامـة واخلاصـة من أجل املبادرات االمنائية، مسامهة مؤسسة األمم املتحدة يف                 

لق باالجتــار بالنســاء واألطفــال يف مــنطقة مشــروع األمــم املــتحدة املشــترك بــني الوكــاالت املــتع
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وميكن توسيع هذه املبادرات املشتركة لتشمل خمتلف أنواع األنشطة،  . مـيكونغ دون االقليمـية    
أفضــل املمارســات الدولــية، إىل املشــاريع احملــددة ملســاعدة       وتعمــيم مــن تقاســم املعلومــات  

 .الضحايا
  

 باالجتار بالبشر، وال سيما النساء حلقة العمل املعنية باألحباث املتعلقة -خامسا 
  الدروس املستخلصة واآلثار السياساتية: واألطفال

بالبشـــر، وال ســـيما النســـاء ســـتنظم حلقـــة عمـــل معنـــية باألحبـــاث املـــتعلقة باالجتـــار   -٢٧
السياسـاتية، من قبل شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع          واآلثـار    الـدروس املستخلصـة   : واألطفـال 

بتنســيق شــامل مــن معهــد األمــم املــتحدة األقالــيمي لــبحوث اجلــرمية لــة اجلنائــية، اجلــرمية والعدا
وعمال باملمارسة املتبعة   . الدورة الثانية عشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       ، أثناء   والعدالـة 

وستساهم معاهد الشبكة   . امعة اجل أعمال اللجنة سـُتعقد حلقـة العمـل كجـزء مـن           يف املاضـي،    
 .رقات موضوعية تركّز على البحث وعلى الدروس املستخلصةبعروض وو

  
 احلواشي

 
منشورات األمم املتحدة، رقم ( ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥ - ٤ ،تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني  )١(

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع 
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