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  من جدول األعمال ٤ البند
  التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمي، 

        ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
      ٢تقرير اللجنة الثانية: حلقة العمل     
      إضافة    
االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين: التجارب الناجحة يف جمال التجرمي     

شهود وضحايا االتِّجار بصورة فعَّالة التباُدل املساعدة القانونية ويف محاية  ويف
      والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال

    وقائع حلقة العمل    
ــودة يف      -١ ــة األوىل املعقـ ــته العامـ ــة، يف جلسـ ــؤمتر بالتزكيـ ــان/أبريل  ١٢انتخـــب املـ نيسـ

ــدا) رئيســ  ٢٠١٥ ــايت يوتســن (فنلن ــة. و  اً، م ــة الثاني ــة  للجن ــة بالتزكي ــة الثاني يف  ،انتخبــت اللجن
، أنطونيـو روبريتـو كاسـتيالنوس لـوبيس     ٢٠١٥ نيسـان/أبريل  ١٤جلستها األوىل املعقـودة يف  

  (غواتيماال) نائباً لرئيسها وناوكي سوغانو (اليابان) مقرِّراً هلا.
ــومي    وَع  -٢ ــودة يـ ــة، املعقـ ــة والثالثـ ــاهتا األوىل والثانيـ ــة يف جلسـ ــة الثانيـ    ١٤قـــدت اللجنـ
ــان/أبريل  ١٥و ــاجرين:     ٢٠١٥نيسـ ــخاص وهتريـــب املهـ ــار باألشـ ــن االتِّجـ ــل عـ ــة عمـ ، حلقـ

التجارب الناجحة يف جمال التجرمي ويف تبـاُدل املسـاعدة القانونيـة ويف محايـة الشـهود وضـحايا       
ة االتِّجار بصورة فعَّالة والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال. وقد ساعد املعهـد األورويب ملنـع اجلرميـ   

ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة والذي هو جزء من شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع      
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اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف التحضري حللقة العمل وتنظيمهـا. وكانـت الوثـائُق التاليـة معروضـةً      
  على اللجنة:

ــة العمــل       (أ)   ــات أساســية عــن حلق ــة معلوم بشــأن االتِّجــار باألشــخاص    ٢ورق
ريــب املهــاجرين: التجــارب الناجحــة والتحــدِّيات الــيت تواجــه التجــرمي واملســاعدة القانونيــة  وهت

  )؛A/CONF.222/11( املتبادلة واحلماية الفعالة للشهود وضحايا االتِّجار
دليل املناقشة ملؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           (ب)  

)A/CONF.222/PM.1؛(  
 A/CONF.222/RPM.1/1تقارير االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عشر (  (ج)  

  ).A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و
ــة الثانيــة، املعقــودة يف    -٣ ــة   ١٤ويف اجللســة األوىل للجن نيســان/أبريل، أدىل رئــيس اللجن

ت الفريق الرفيع املستوى املعين بالقضـايا الشـاملة وقادهـا    ببيان استهاليل. وأدار الرئيس مناقشا
ــة أمســاؤهم: يــوري فيــدوتوف (املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين      املناقشــون التالي

مـىن رمشـاوي (مفوضـية األمـم املتحـدة       ،جون جيفري (جنوب أفريقيـا)  ،رات واجلرمية)دِّباملخ
ياربوســينوفا  مادينــا ،نظمــة الدوليــة للــهجرة) واي (املبرينــد هيمنغــ ،حلقــوق اإلنســان)الســامية 

(منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا). وقــاد الفريــق الــتقين املعــين بالقضــايا الشــاملة إليــاس           
رات واجلرمية) وجـون موريسـون (معهـد حقـوق     دِّتشاتزيس (مكتب األمم املتحدة املعين باملخ

  اإلنسان واألعمال التجارية).
 لـو ممث وتكلـم وزير العدل يف إيطاليـا ووزيـر العـدل يف مجهوريـة مولـدوفا.      وأدىل ببيان   -٤

ــة الســعودية وتــونس واجلزائــر      سويســرا واملكســيك واململكــة املتحــدة وفنلنــدا واململكــة العربي
  واملغرب وتايلند وأذربيجان.

 نيســان/أبريل، أدىل رئــيس اللجنــة  ١٤، املعقــودة يف للجنــة الثانيــة ويف اجللســة الثانيــة  -٥
رة رِّحلقـة العمـل ماريـا غراسـيا جيامارينـارو (مقـ      يف ببيان اسـتهاليل. وألقـت الكلمـة الرئيسـية     

وأدار الـرئيس   .)، وخباصـة النسـاء واألطفـال   ار باألشـخاص تِّجاألمم املتحدة اخلاصة املعنية باال
غراسـيا  ماريـا  التاليـة أمسـاؤهم:    املناقشـون ار باألشـخاص وقادهـا   تِّجـ حلقة النقـاش املتعلقـة باال  

ــارو ــبونتا (  ،جيامارين ــتينا كانغاس ــين باملخــ    كريس ــم املتحــدة املع ــب األم ــة)دِّمكت  ،رات واجلرمي
بـول أديبيلـومي (املركـز األفريقـي      ،دارلني باجاريتو (الفلـبني)  ،فان هاوفريمايرن (بلجيكا) بيتر

  .بالنساء)جار تِّباندانا باتانايك (احللف العاملي ملكافحة اال ،للدعوة والتنمية البشرية)
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السودان والنرويج والواليات املتحدة والربازيل والصومال وكندا وتايلنـد   لوممث وتكلم  -٦
املراقـب عـن    كما تكلمواملكسيك وتركيا وإندونيسيا واليابان وفرنسا وكينيا واجلزائر واهلند. 

  جملس وزراء الداخلية العرب.املراقب عن االحتاد األورويب و
ــ  -٧ ــة   ١٥ة للجنــة الثانيــة، املعقــودة يف  ويف اجللســة الثالث نيســان/أبريل، أدىل رئــيس اللجن

التاليـة   املناقشـون املتعلقة بتهريب املهاجرين وقادها  حلقة النقاشببيان استهاليل. وأدار الرئيس 
مونتيمـاير   خوسـيه  ،(منرب التعاون الدويل بشأن املهاجرين غري املـوثقني)  لوفواأمساؤهم: ميشيل 

سـومبل ريتـزيف (مفوضـية األمـم      ،(املكسـيك)  غونسـالس أدريانـا ليثارغـا    ،حـدة) (الواليات املت
  املتحدة لشؤون الالجئني).

الصني واجلزائر وقطر والسـلفادور والواليـات املتحـدة ومصـر ومجهوريـة       لوممث وتكلم  -٨
  ترتانيا املتحدة واليمن واالحتاد الروسي وبلجيكا والنرويج وكينيا واململكة املتحدة.

  
  ناقشة العامةامل
ــ  -٩ ــاملة علـــى أ  دَّشـ ــايا الشـ جـــار تِّجـــرائم اال نَّد الفريـــق الرفيـــع املســـتوى املعـــين بالقضـ

باألشخاص وهتريب املهاجرين من اجلرائم اخلطرية اليت ُتسَتغل فيها الفئات الضـعيفة وغالبـاً مـا    
إىل خطــة عمــل األمــم   املناقشــونتنطــوي علــى انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان. وأشــار   

ر الفـرص  فُّت بأنَّ الفقر والبطالة وعدم تورَّاليت أق ،جار باألشخاصتِّاملتحدة العاملية ملكافحة اال
العوامـل الـيت تسـهم    بـني  االجتماعية واالقتصادية والعنف اجلنساين والتمييز والتهميش هي من 

ــخاص عرضـــ   ــل األشـ ــار.  ةًيف جعـ ــون أولالتِّجـ ــار املناقشـ ــ شـ ــث  نَّأإىل  اًأيضـ ــاجرين كـ ريا املهـ
التمييز والفقر وتـدهور البيئـة، أو بسـبب    و زاعات يضطرون إىل التنقل بسبب االضطهاد والن ما

الرعايـة الصـحية املناسـبة والتعلـيم والسـكن.      عدم توفُّر انعدام فرص احلصول على عمل الئق و
ــة الضــالعة يف اال  نَّأ املناقشــونوالحــظ  ن جــار بالبشــر وهتريــب املهــاجري تِّاجلماعــات اإلجرامي
تلك العوامل ودخول قطاعات اقتصادية جديـدة، سـواء القانونيـة     أقدر على استغاللأصبحت 

منها أو غري القانونية، واستخدام اإلنترنت ألغراض إجرامية متنوعة. وأشري أيضاً إىل الصـالت  
 د الفريـق دَّجار بالبشر وهتريب املهاجرين ومتويل اإلرهاب وغسل األموال. وشتِّالقائمة بني اال

علـى مجيـع املسـتويات، وأشـار     على احلاجة إىل املزيد من اإلجراءات املتضافرة وتعزيز التعـاون  
الـيت يرتكبوهنـا نتيجـة عمليـات     املسؤولية عن اجلرائم  يتحملوا أالَّجار ينبغي تِّضحايا اال نَّإىل أ
  جار هبم أو أثناء تلك العمليات.تِّاال
القـائم يف  املـتني  ا الشاملة إىل اإلطار القانوين الدويل وأشار الفريق التقين املعين بالقضاي  -١٠

إىل املبـادئ   وبيَّن الفريق، مشـرياً جار باألشخاص وهتريب املهاجرين. تِّالتصدي جلرائم االجمال 
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ــل          ــام حتمي ــيت تقــف أم ــوق اإلنســان، التحــديات ال ــة وحق ــال التجاري ــة بشــأن األعم التوجيهي
ل التجارية، مسؤولية االعتداءات واالسـتغالل، سـواء   األشخاص االعتباريني، وال سيما األعما

حقـوق   كان ذلك يف بلد املنشأ أو بلد املقصد. وأشري أيضاً إىل واجـب الـدول يف جمـال محايـة    
ضــرورة ضــمان تــوفري ســبل إىل قــوق، وهــذه احل، ومســؤولية الشــركات عــن احتــرام اإلنســان

  االنتصاف لضحايا االعتداءات واالستغالل.
 ضـرورة علـى   مناقشـني د عـدة  دَّجار باألشخاص، شتِّقة النقاش املتعلقة باالوخالل حل  -١١

يف ل األشــخاص املتجــر هبــم كــأدوات َمــعاُيم علــى حقــوق اإلنســان، فكــثرياً مــا اتبــاع هنــج قــائ
مـن حقهـم   يكـون   ،نتهاكات حقوق اإلنسانالأن يعاملوا كضحايا من  الًلتحقيق اجلنائي، بدا

التحـديات   اًأيضـ  املشـاركون الئمـة. ونـاقش   املنتصـاف  االة وسبل ناسباملماية احلاحلصول على 
 وأاملــوارد  وأالقــدرات  أور اإلرادة السياســية فُّذا النــهج، ومنــها عــدم تــو هبــ األخــذ القائمــة يف
ــوأُ .املعلومــات ــاإلدالء بشــهاداهتم؛    الضــحايا املرتبطــة باســتبانة صــعوبات زت الرِب ــاعهم ب وإقن

وشـــروط احلصــول علـــى   املســائل املتعلقـــة بقــوانني التقــادم   أيضــاً يف هـــذا الســياق    توذُكــر 
صـادر عـن مكتـب    ال ٢٠١٤لعـام  جار باألشخاص تِّالعاملي عن االشري إىل التقرير أُو .املساعدة

 اًكـبري  اًجار باألشخاص أثـر تِّربوتوكول االل نَّر أِكذُرات واجلرمية، ودِّاألمم املتحدة املعين باملخ
  .اًجار، وإن كان عدد اإلدانات ال يزال منخفضتِّجترمي الضالعني باال يف
نــه جــار املســتبانني يتعرضــون لالســتغالل اجلنســي، إال أتِّغالبيــة ضــحايا اال نَّولــوحظ أ  -١٢

ــد اكتشــاف  ــل اال   لأشــكا يتزاي ــن االســتغالل، مث ــزع   تِّأخــرى م جــار ألغــراض الســخرة أو ن
بني علـى  رَّون ومفتشـي العمـل املـد   د على أمهية التعاون بني مـوظفي إنفـاذ القـان   دِّاألعضاء. وُش

  جار وحتديد الضحايا.تِّكشف حاالت اال
إىل انتشار التـهريب عـرب    املناقشونوأثناء حلقة النقاش املتعلقة بتهريب املهاجرين، أشار   -١٣

زاعـات   الـن  يشـهد تزايـد  عـامل  يف  ،دروب اهلجرة وعدم وجود قنوات للهجرة النظامية ممـا يـؤدي  
نظـراً  أشـار أحـد املناقشـني إىل أنـه،     إىل هتريـب املهـاجرين. و   ،أوضـاع الالجـئني  املسلحة وتفاقم 

لتعزيــز مراقبــة احلــدود وعــدم وجــود قنــوات آمنــة للــهجرة، بــات اليــوم مقــدمو اخلــدمات غــري      
هلـــؤالء هـــم الـــذين ييســـرون للمهـــاجرين عبـــور احلـــدود، دون أي تنظـــيم أو محايـــة  القـــانونيني
يقتضــي تــوفري  القــانونينيمــن أعــداد املهــاجرين غــري  دَّاحلــ نَّأ خــرمنــاِقش آواســتنتج  املهــاجرين.

دارية، وحتسـني الوصـول إىل   اإلقانونية والمارسات حتسني املقنوات هجرة أكثر إنصافا ومرونة و
ينبغـي معاجلـة   فلتسوية أوضاعهم القانونية.  القانونينيتاحة الفرصة أمام املهاجرين غري إالعدالة، و

املهاجرين، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني بذويهم، مبـا يشـمل املـراهقني،     احتياجات األطفال
أمثلـة   املناقشـون معاجلة شاملة، مع إيالء االعتبار الواجب حلماية مصاحل الطفل الفضلى. وتبـادل  
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 ، كانـت تعاون على تفكيك مجاعات إجرامية منظمـة ضـالعة يف هتريـب املهـاجرين    العن حاالت 
 املناقشون قرَّوتطعيد األمن الوطين والسالمة العامة وختلق أزمات إنسانية. ل خطرا على صكِّتش

أنـــواع اجلماعـــات الضـــالعة يف التـــهريب وخمتلـــف أدوار األفـــراد داخـــل تلـــك اجلماعـــات.  إىل 
ونوقشـــت أمثلـــة علـــى وســـائل العنـــف الـــيت تســـتخدمها تلـــك اجلماعـــات، كأخـــذ الرهـــائن،   

كــثرياً مــا هــذه اجلــرائم  نَّأ. وأُشــري إىل لبدنيــة واجلنســيةواالختطــاف، واالبتــزاز، واالعتــداءات ا
لحصـول علـى اسـتحقاقات الغـري،     مرتبطـة بسـرقة اهلويـة، وتزويـر املسـتندات واالحتيـال ل      تكون 
  جار باألشخاص.تِّرات، وغسل األموال، واالدِّجار باألسلحة النارية واملختِّواال
ر جـا تِّلية يف معاجلـة املسـائل املتعلقـة باال   إىل أمهيـة تقاسـم املسـؤو    وأشار عدة متكلمني  -١٤

ي جلــرائم دِّعلــى التصــد متكلمــون علــى أمهيــة التعــاون دَّباألشــخاص وهتريــب املهــاجرين. وشــ
فيما بـني مجيـع أصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة، مبـا يف       جار باألشخاص وهتريب املهاجرين تِّاال

ــم املتحــدة واملنظمــات غــري      ــات األم ــدول األعضــاء وكيان ــك ال ــدين   ذل ــة واجملتمــع امل  احلكومي
  واجلماعات الدينية.

سياسـاتية وغريهـا مـن    وأشار العديد من املتكلمني إىل اإلجراءات التشريعية والتدابري ال  -١٥
ر باألشـخاص وهتريـب   جـا تِّذلت مؤخراً على الصعيد الـوطين للتصـدي جلـرائم اال   ُباجلهود اليت 
تشـجيع التصـديق علـى اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة       ة مـتكلمني علـى ضـرورة    دَّد عـ كَّاملهاجرين. وأ

التشـــريعات  وإدراجهــا يف جــار باألشـــخاص وهتريــب املهــاجرين وتنفيـــذها    تِّوبروتوكــويل اال 
ــة.  ــاهيم ذات   احلاجــة إىل  إىل يف هــذا الصــدد  وأُشــريالوطني ــى توضــيح املف مواصــلة العمــل عل

مــن  ٦مــن املــادة  ٤والفقــرة  ٥ الصــلة، وأُشــري إىل ضــرورة مراعــاة التــوازن الــدقيق بــني املــادة 
  .بروتوكول هتريب املهاجرين، واحلفاظ على هذا التوازن

كما أبـرزوا أمهيـة    ،ة متكلمني أمهية املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارينيدَّوأبرز ع  -١٦
واللـوائح  التجاريـة اخلاصـة للقـوانني     املنشـآت اخلطوات اليت تتخذها احلكومات لكفالة امتثـال  

  القائمة. يميةالتنظ
 .د عــدة مــتكلمني علــى احلاجــة إىل تنفيــذ أنشــطة وقائيــة، مثــل محــالت التوعيــة  دَّوشــ  -١٧

ــى  ــدِّد عل ــا يفجــارتِّضــحايا اال باســتبانةلتحــديات املتصــلة  ا وُش  ذلــك التحــدِّيات املرتبطــة  ، مب
  ق من مصداقية األشخاص الذين يعرِّفون بأنفسهم على أهنم ضحايا.بالتحقُّ
أيضــاً علــى أمهيــة االســتفادة مــن أســاليب التحــري اخلاصــة والتحقيقــات املاليــة  وُشــدِّد  -١٨

 ةواإلقليميـــ ةالثنائيـــ األصـــعدةعلـــى ، االســـتخبارية بـــني األجهـــزة الوطنيـــةوتبـــادل املعلومـــات 
  .ةوالدولي
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  االستنتاجات
  جات اليت خلصت إليها املناقشات:الرئيس لالستنتاامللخَّص الذي أعدَّه فيما يلي   -١٩

قائمــة علــى أدلــة وصــات صُّدة التخدِّمتعــوتــدابري شــاملة  مثــة حاجــة إىل وضــع  أ)(  
هذه التدابري معاجلـة األسـباب    شملتوجار باألشخاص وهتريب املهاجرين. تِّعلمية ملكافحة اال

؛ وتعزيـز  املنشـأ منها خلق املزيد من الفـرص االقتصـادية يف بلـدان     هلذه اجلرائم بوسائل اجلذرية
مـع تـوخِّي   ومسـؤولية املنشـآت التجاريـة يف أن تعمـل      ،يف املنصفة واألخالقيةممارسات التوظ

وبلـدان العبـور وبلـدان     املنشـأ العناية الواجبة واحترام حقوق اإلنسان؛ وزيادة الوعي يف بلـدان  
خمططـات بشـأن   وضـع  و ؛املقصد؛ وفتح املزيد من القنوات للهجرة املشـروعة وإعـادة التـوطني   

ارات اجلاريـة بشـأن تأشـريات    د على أمهية احلـو وُشدِّ. لالجئنيا من أجلصة تنقل العمالة، وخبا
إنفاذ القانون والتدابري األخرى اليت يتعني تنفيذها لرفع اشـتراط احلصـول علـى     يف إطار، السفر

  ؛قصرية األجلالتأشريات الدخول لفترات اإلقامة 
ــة  (ب)   ــذل حاجــة إىل  مث ــد مــن اجلهــود  ب  وإجــراء ؛جــارتِّالضــحايا ا الســتبانةاملزي

وتــوفري تــدابري احلمايــة الالزمــة؛   ؛عمليــات البحــث واإلنقــاذ بغــرض إنقــاذ املهــاجرين املهــربني 
جــرين بالبشــر ومهــريب املهــاجرين، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التحقيقــات املاليــة،   للمت والتصــدِّي

ب علــى للطلــالتصــدِّي  يف الوقــت نفســهويلــزم ومصــادرة عائــدات اجلرميــة والتعــاون الــدويل؛  
بري االتـد  هـذه كـون  ت. وينبغـي أن  الرخيصـة  ، وخاصـة العمالـة  ملنظمـة وغـري احملميـة   غـري ا  العمالة
يف  ُيحصــل يف إطارهــاوالســن، وأن  اجلنســاينلمنظــور ل ومراعيــةعلــى احلقــوق  ةقائمــ ةالشــامل

  ؛تَّجر هبم واملهاجرين املهربنيتعقيبات من األشخاص املعلى احلاالت املثلى 
، مـن  تراعي مبدأ توخي العنايـة الواجبـة  ع سياسات وبرامج شاملة، ينبغي وض  (ج)  

جار باألشخاص وهتريب املهاجرين مكافحة فعالة، مبـا يتفـق مـع االلتزامـات     تِّأجل مكافحة اال
جـار باألشـخاص   تِّالدولية ذات الصلة، ومنها على سبيل املثـال تلـك الـواردة يف بروتوكـول اال    

التشـجيع   وينبغـي ذات الصـلة.   ةالدولي يةصكوك القانونالئر وبروتوكول هتريب املهاجرين وسا
  ؛ةوالدولي ةواإلقليمي ةوالثنائي ةطنيالو األصعدةعلى إقامة عالقات تعاون وتنسيق فعالة على 

جــار تِّااليف  املتمثلــتنيينبغــي وضــع تشــريعات ملكافحــة اجلــرميتني املنفصــلتني     (د)  
، لضـمان جتـرمي   القائمـة يف هـذين اجملـالني   شـريعات  هتريب املهاجرين، أو تعزيز التوباألشخاص 

 اًأيضـ  اتالتشـريع  هذهكفل تجار باألشخاص وهتريب املهاجرين. وينبغي أن تِّمجيع أشكال اال
ــ املالحقــات القضــائيةأن تســتهدف  اجلنــاة الضــالعني يف  وســائراجلماعــات اإلجراميــة  َكتفكي

ــاجرين واال  ــخاص؛  تِّهتريـــب املهـ ــار باألشـ ــوق وجـ ــة حقـ ــحايا اال محايـ ــخاص  تِّضـ ــار باألشـ جـ
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وطلــب اللجــوء إىل القضــاء مــن مجيــع ضــحايا اجلرميــة  تمكنيبــ لفُّــوالتكواملهــاجرين املهــربني؛ 
  االنتصاف واحلصول عليه؛

جــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين     تِّينبغــي تنــاول األســباب اجلذريــة لال      (ه)  
وبلـدان العبـور    املنشأيف بلدان  املسائلالتوعية هبذه الوقاية، مبا يف ذلك  يف جمالوتعزيز اجلهود 

جــار باألشــخاص. تِّوبلــدان املقصــد. وينبغــي عــدم التشــجيع علــى املطالبــات الــيت تســهم يف اال
جار باألشخاص وهتريب املهـاجرين، بالصـلة   تِّعند معاجلة األسباب اجلذرية لال، ينبغي اإلقرارو

ور البيئــي وانعــدام فــرص احلصــول علــى  والتمييــز والفقــر والتــده زاع والــنبــني اجلرميــة والقمــع 
  ؛سكنالالئق والرعاية الصحية املالئمة والتعليم والعمل ال

دة التخصصـات والتعـاون، ال يف أوسـاط    دِّالشـراكات املتعـ  إقامة ينبغي تيسري   (و)  
سـائر األطـراف الفاعلـة ذات الصـلة، مثـل السـلطات       لـدى  أجهزة العدالة اجلنائية فحسـب بـل   

والنقابــات والقطــاع اخلــاص وكــذلك منظمــات اجملتمــع   والعمالــةاالجتماعيــة ة املعنيــة بالرعايــ
  ؛واحلماية واملالحقة القضائية للوقايةتدابري فعالة اختاذ لضمان  ،املدين

جـار باألشـخاص، وخبـاص بغـرض االسـتغالل يف العمـل       تِّينبغي تناول منع اال  (ز)  
ت مع القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك عـن    واستغالل العمال املهاجرين، عن طريق تعزيز الشراكا

طريق تنفيذ مبادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة بشـأن األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان. ويف         
البــاطن ملنــع االســتغالل مــن  لنيقــاواملهــذا الســياق، ينبغــي وضــع معــايري خبصــوص املقــاولني و 

  .العمومياالشتراء مبا يشمل قطاع ، العمالواحلفاظ على حقوق 
 


