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  ∗املؤقتمن جدول األعمال  ٦البند 
  للتصدي العدالة اجلنائية اختاذ التدابري يف جمال 
  الصالت ، وباألشخاص واالجتار لتهريب املهاجرين

        الوطنيةالعابرة للحدود باجلرمية املنظمة 
 ب املهاجرينـتصدي لتهريللة ـة اجلنائيـالعدالاختاذ التدابري يف جمال     

      الوطنيةالعابرة للحدود الصالت باجلرمية املنظمة : باألشخاص واالجتار
      ورقة عمل من إعداد األمانة    

    االجتار باألشخاص وريب املهاجرين واجلرمية املنظمة: مقدمة  -أوال  
مظهرين خطريين من مظاهر اجلرمية املنظمة  االجتار باألشخاص وريب املهاجرين ميثّل  - ١

بضلوع اجلماعات قد مت التسليم و. اجلرميةهذه من أشكال ريها العابرة للحدود الوطنية وغ
وبضرورة اختاذ تدابري مناسبة وفعالة  اإلجرامية املنظمة يف ارتكاب هذين النوعني من اجلرائم،

خالل اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  للتصدي هلما على الصعيدين الوطين والدويل، من
وبروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن  )١(،اء واألطفالاالجتار باألشخاص، وخباصة النس

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  التفاقيةكليهما املكملني  )٢(طريق الرب والبحر واجلو،
طائفة على ضرورة التنفيذ الفعال لهذان الربوتوكوالن، إىل جانب االتفاقية،  يدلو )٣(.ةالوطني

وهذا، بدوره، . مسلير منظو مية إىل معاجلة املشكلة معاجلة شاملة ومنواسعة من األحكام الرا
───────────────── 

  ∗ A/CONF.213/1. 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
  .٣٩٥٧٤الرقم ، ٢٢٤١الد املرجع نفسه،  )٢(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥الد املرجع نفسه،  )٣(  
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ومتانة وفعالية سياسات  يربز أمهية برامج بناء القدرات والتدريب كشرط الزم لتعزيز متاسك
الوثيقة  انظر( مكافحة هذين النوعني من اجلرائم واستراتيجيات العدالة اجلنائية الرامية إىل

A/CONF.213/PM.1.( 

اليت املتنوعة األعمال اإلجرامية مها من الجتار باألشخاص وريب املهاجرين وا - ٢
لذا فإن النظر إىل االجتار باألشخاص أو و. غري مشروعةأخرى فاعلة مشروعة وأطرافا تشمل 

ريب املهاجرين على أنه شبكة من املعامالت هو واحد من أفضل السبل الكفيلة بفهم تعقّد 
إمتام من أجل ينبغي أداؤها  األدوار اليتتني يف العقد الرئيسية للشبكتتمثل و. كل واحد منهما

، توجد بني النشاطني اإلجراميني بينهما وعلى الرغم من العناصر املشتركة. هذه العملية
اختالفات تتسم بأمهية بالغة لدى صوغ تدابري التصدي الوطنية واإلقليمية  موضع النقاش

حالة االجتار باألشخاص، جيب أن يتوافر عنصران ال يندرجان ضمن ففي . ةاملناسب والدولية
سليمة، من قبيل  غريعمل ينفّذ بوسائل فأوال، جيب أن يكون هناك : املهاجرين نطاق ريب

القوة أو القسر أو اخلداع أو نوع ما من إساءة استعمال السلطة أو حالة  استعمال
؛ وثانيا، جيب أن يكون النشاط قد أمرا ال يعتد بهجيعل موافقة الشخص املعين  ااستضعاف، مم

ويتمثل الدافع االقتصادي الرتكاب جرم االجتار باألشخاص . ةألغراض استغاللي ع بهلاضطُ
ريب املهاجرين، فإن املصدر أما يف حالة . تا يدره استغالل الضحايا من عائداميف 

ما تنقطع عادة وغري الشرعيني،  ملهاجرونالرئيسي لإليرادات هو رسوم التهريب اليت يدفعها ا
اإلشارة أنه إضافة إىل ب وجيدر .ههذا األخري إىل مقصد عالقة بني اجلاين واملهاجر حاملا يصلال

أفعال التمكني من تجرمي بريب املهاجرين يقضي فإن بروتوكول ريب املهاجرين، 
أو ها أو توفري هاتدبريأو زورة أو هوية م وثائق سفراحلصول على إقامة غري مشروعة وإعداد 

  ).٦املادة (ريب املهاجرين من تمكني اللغرض  بتلك األعمالالقيام عند  احياز
بعض األنشطة االضطالع بلى ع م واالجتارالبشر ريب وقد ينطوي كل من   - ٣

بعض فعلى سبيل املثال، تتطلب . يف الشبكة كذلكتؤدي أدوارا اليت ميكن أن  التبعية
. ، وما إىل ذلكممارسات الفسادوغسل األموال، وتزوير الوثائق، مليات التهريب واالجتار ع

  .األمن موظفوالديون واملرافقة وحمصلو  خدماتمقدمو  هذه العمليات وأحيانا يشارك يف
وسعيا إىل اتباع النهج القائم على اعتبار االجتار بالبشر وريبهم شبكات من   - ٤

يؤدي كل أن فيها أكثر بإمكان عامل واحد أو  فهم أنيأن الضروري املعامالت، فإن من 
بدور ألفراد أن يقوم اميكن  على سبيل املثال، في االجتار باألشخاصف. من األدوارواحد 

يؤدوا عددا غري حمدود  ، أوقائمني على محايتهم يف آن معا أوهلم ناقلني  وللضحايا أدين جمن
وميكن أيضا أن . إحدى اجلماعات جلناة يفاعدد ا بذلك ليقلّلومن األدوار األخرى، 
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على أن  .دور واحدأداء  أشخاص يفمن شخصني أو ثالثة مكونة غرية تتخصص مجاعة ص
أنشطة بنشاط يف اليت يغلب عليها طابع تقليدي تنخرط أيضا جرامية املنظمة اجلماعات اإل

أو األدوار بعض أو على حد ر واوميكن أن تركّز على أداء دو .االجتار بالبشر وريبهم
على إدراك يساعد الشبكات وأخريا، فإن ج . االجتار بالبشر أو ريبهمشبكة مجيعها يف 

ووجِدت يف . يف قضايا التهريب واالجتار" العامل السفلي"و" العامل العلوي" امة بنياهل الصلة
تهريب ات البعصاأعمال تقوم بدور جهات مستغلة يف إحدى حلاالت شركات بعض ا
أي تصنيف وينبغي أن يضم . القانونيوفرون احلماية للجناة من إنفاذ ن وحكومي ونومسؤول
صورة دقيقة هذه اجلهات الفاعلة احملتملة لكي يعطي االجتار بالبشر وريبهم مجيع ألنشطة 

  .االجتار بالبشر وريبهممجاعات يف  وجه التنوعأل
 االجتار واسع من عمليات كي عن ظهور طيفالشبتطبيق هذا النموذج ويكشف   - ٥

شبكات من طيف صغر اإلجرامية الطرف األ عمالنظيم األتعمليات وحتتل . والتهريب
عدد قليل من اجلناة لصغرية وغالبا ما يكون لدى هذه اجلماعات ا .هذه التهريب واالجتار

تجنيد جناة بثالثة  أوأن يقوم جانيان اثنان ليس من النادر و. رأكثيؤدون دورا واحدا أو 
هذه  نظرا لصغر حجمو. استغالل األشخاصبيف حالة االجتار، و، همونقلاألشخاص 
وقت  تتجر م أو رم يفعدد األشخاص الذين يف أغلب األحيان  دحتدفإا  ،العمليات

مثل غسل األموال أو  تبعيةيف أنشطة بنفسها  ومع أن هذه اجلماعات قلما تنخرط. نيمع
  .تخصصني لتقدمي هذه اخلدمات عند احلاجةإىل االستعانة مبتسعى إا ، فقوثائالزوير ت
 تنفيذ أنشطةلاإلجرامية  عمالاألها مجاعات تنظيم ألساليب اليت تستخدموتتسم ا  - ٦

فهي  .اص بطابع البساطة وعدم التطور يف أغلب األحيانريب املهاجرين واالجتار باألشخ
ن قبيل تلك اليت تعرفها حبكم كوا بلد املواطَنة لعمل يف بلدان حمددة، ماإىل أكثر ميال  أوال

ا األشخاص، فإولكي تقوم هذه اجلماعات بنقل . عرقيال تراثالسابقة أو من خالل ال
لتحايل للعيان لتبدو مشروعة أساليب التجارية ونقل شركات اليف أغلب األحيان  تستخدم

باألخرية، فإن منظمي عمليات االجتار باألشخاص وريب  وفيما يتعلق. اهلجرةلى ضوابط ع
ومع أن مجاعات تنظيم  )٤(.لتأشريات الدخولق تسواملهاجرين غالبا ما ينخرطون يف عملية 

───────────────── 
يف أكثر من سفارة أو قنصلية تأشريات طلبات احلصول على التقدمي عملية هو  دخولتسوق تأشريات ال )٤(  

التأشريات من ق تسوالكامنة وراء النظرية تتكون و. دولة ما أو قنصلياا يف منطقة ماواحدة من سفارات 
طلبات احلصول على يشدد يف الفصل يف  القد بعض املسؤولني القنصليني أوهلما هو أن : اثنني نيشقّ
أما الشق الثاين فإن تقدمي املتجر باألشخاص طلب احلصول على تأشرية . مثلما يفعل غريه اتتأشريال

  .يهإلاملسؤولني لفت انتباه يضعف احتمال  اثنتني يف وقت واحدواحدة فقط أو تأشريتني 
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الجتار أو التهريب إال احلجم وال تنخرط يف أنشطة اصغرية أنشطة االجتار بالبشر وريبهم 
سب مبالغ تافهة من ذي تلحقه أو يفترض أا تكفينبغي أالَّ يهمل الضرر البشكل متقطع، 
فإن من املعروف عن مجاعات تنظيم األعمال اإلجرامية أا يف الواقع، و .أعماهلا اإلجرامية

  .كبرية خالل فترة قصرية من الزمنمالية مبالغ  ينجت
أن االجتار باألشخاص وريب املهاجرين طيف شبكات الطرف اآلخر من ويتبين يف   - ٧
تتحكم يف مجيع خيوط العملية  كبريةومنظمة هي مجاعات إجرامية الشبكات ه هذ

الوطنية عدد كبري من الكربى العابرة للحدود لشبكات وغالبا ما يكون لدى ا. اإلجرامية
أكرب من وتتعامل هذه الشبكات مع أعداد . اسعةشوتعمل عرب مناطق جغرافية اجلناة، 

على أساس أكثر استمرارية من ومتيل إىل العمل  بنياملهرم واملهاجرين املُتجر األشخاص 
. شبكااحيث تواظب على نقل األشخاص عرب ، األنشطة اإلجراميةتنظيم شقيقاا املعنية ب

و موانئ دروب أن عاستمرار تبحث بن تكون أكثر ابتكارا ونـزع إىل أهلذا السبب، فإا تو
العديد من الدروب املؤدية  الوطنية للحدود كما تستخدم اجلماعات العابرة. جديدة دخول

ثل االجتار باملخدرات وريب األسلحة ن منشطة متضطلع بأ، وكثريا ما إىل عدة مقاصد
صالت مع اخلدمات اإلضافية مثل مرتبطة بهذه اجلماعات من املرجح أن تكون و. كذلك

اجلهات املعنية ائق والديون وخرباء تزوير الوثوحمصلي  احلكومةاجلهات اليت حتميها لدى 
وعالوة على ذلك، فإنه هذه . ألموال وحىت بعض أشكال مجع املعلومات االستخباريةبغسل ا

العامل "هي من أكثر املنظمات اليت يحتمل أن جيد فيها املرء صالت مع املنظمات اإلجرامية 
طريق  تواطؤ هذه الشركات، أم عنأو شركات األعمال سواء من خالل استخدام ، "العلوي

  .مسؤولني احلكومينيلل الرشاوىدفع 
الشبكات ابتداء  طيف القائم علىهذا النموذج يتبع ريب املهاجرين وعموما، فإن   - ٨

أقسام عرب يوجهون شحنام من األفراد املُهربني الذين بفرادى منظمي األنشطة اإلجرامية 
يف ليت تتحكم اتطورة املبرية والكوانتهاء جبماعات التهريب العابرة للحدود الوطنية احلدود 

ارتباطا أوثق  إىل أن ريب املهاجرينتشري الئل غري أن الد. لعملية اإلجراميةمجيع خيوط ا
العديد من الباحثني أن قيقة، فقد الحظ يف احلو. ، خبالف االجتار باألشخاصمةاجلرمية املنظّب

الوثائق  أمناملتعلقة بتدابري اللى احلدود والتدابري اليت اختذا الدول األعضاء لزيادة الرقابة ع
عند ارتفاع الطلب على ف، عليهو .املهاجرين ممن هم أقل تطورا مهريبقد صعبت عمل 
لتفرض را كثر تطواأل جراميةاإلجلماعات فإن السوق تفتح أبواا أمام اريب املهاجرين، 

فإن مخالصة القولو. أكربا أرباح تكاليف أعلى وجتين من ثَم ،يواصلون املهاجرين  يبهر
  .أنشطتهم الدول األعضاء الرامية إىل إحباطجهود التطور املتزايد يف جماراة 
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التحقيق يف جرائم االجتار باألشخاص وريب املهاجرين ومالحقة  -ثانيا  

      مرتكبيها ومقاضام
   الوكاالت املتخصصة  -ألف  

لكشف الالزمة لال بد من ختصيص املوارد  ذه اجلرائم املعقدة،من أجل التصدي هل - ٩
كثرية يتمثل يف دول  عتمدتهاج مثة و. مومقاضا مرتكبيها ومالحقةفيها لتحقيق اوعنها 

وفرق عمل  وحدات استخبارات خاصة منهاتشكيل وكاالت حمددة لتحقيق هذه األهداف، 
وال غىن . متخصصة وحماكممكاتب ادعاء عام مكرسة هلذا الغرض التحقيق ومعنية بشؤون 

وسعيا إىل . االجتار باألشخاص وريب املهاجرينجرائم للتعامل مع تعقيدات  التدريبعن 
اجلرمية يف تورط الهذه اجلرائم وبشأن مكافحة  التعاون واعتماد ج شاملتوثيق عرى 

كالوحدات ، ذات الصلةالوحدات بسائر ربط هذه الوحدات فإن من املهم جدا  املنظمة،
  .ومحاية الضحايا والشهود واجلرمية املنظمة التحقيقات املالية والفسادنية باملع
إنفاذ املتخصصة مبا يتجاوز أجهزة قدرات التحقيق وميكن أيضا توسيع نطاق  -١٠

الجتار أنشطة التحقيق يف من ا العملخدمات متكني مفتشي بوسائل منها تقليدية، ال القانون
مفتشي احلدود وباإلمكان تدريب . ات الصلة بالعملذ باألشخاص أو ريب املهاجرين

كيفية يف اال الطيب على املوظفني العاملني و اتوموظفي اجلمارك والعاملني يف املطار
التعاون مع كما ميكن السعي إىل . االجتار بالبشر وريبهم بسهولة أكربأنشطة التعرف على 
من أجل إجراء املزيد من تكون مشبوهة ن األنشطة اليت يحتمل أحتديد يف  القطاع اخلاص

 .قات فيهاالتحقي

الجتار املتعلقة بااستخدام وحدات االستخبارات لدعم التحقيقات مثة ممارسة جيدة هي و - ١١
هذه  يفرئيسيني اثنني دورين االستخبارات وحدات وتؤدي . رينباألشخاص وريب املهاج

مسرح املستقاة من اجلارية عن طريق حتليل األدلة  لتحقيقات، أوهلما يتمثل يف دعمها لالتحقيقات
املهارات عارة ، أو إأكثر تركيزاتتطلب حتقيقات يف القضايا اليت  إعارة املوظفني وأاجلرمية، 

اخلاصة  اجلنائي جمال االستدالل العلمياحملاسبة يف  يات، مثل براجماملتخصصة والتكنولوجيا
 أنميكن دة حمدهذه الوحدات بإعداد معلومات استخبارية  أما الدور الثاين فهو قيام. حملققنيبا

من  وحدات االستخباراتوقد استفادت . فتح القضايا بطريقة استباقيةيستخدمها احملققون يف 
 السابقةالقضايا من املستمدة املخربين واألدلة مشلت طائفة واسعة من مصادر املعلومات، 
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زويد لتالتصوير بواسطة السواتل، وذلك وحىت التنصت على املكاملات اهلاتفية وعمليات 
  .يهمبومهربالبشر  جريندعاوى ضد املتميكنها أن تستفيد منها يف رفع  علوماتمبلتحقيقات ا

 الصعب تقييم البنية التحتية احلالية جلمع وحتليل املعلومات االستخباريةغري أن من   -١٢
وتعترب وحدات . األشخاص وريب املهاجرينيف أنشطة االجتار بليت تدعم التحقيقات العملية ا

ولئن . عدمل يتسع نطاق عملها بهذه اجلرائم جديدة نسبيا وكافحة خصصة ملاالستخبارات امل
الرامية ن اجلهود عانبثقت قد ريب املهاجرين املعنية مبكافحة وحدات االستخبارات كانت 

 إالّ االجتار باألشخاص كذلكركيز على فإا مل تبدأ يف التاالجتار باملخدرات، إىل كبح مجاح 
  .يف اآلونة األخرية

االجتار أنشطة اجلهود الرامية إىل التحقيق يف عديدة طريق  شاكلقد تعترض مو  -١٣
الالزمة قص املوارد البشرية واملادية ، ومن أبرز هذه املشاكل نباألشخاص وريب املهاجرين

إىل بعض الوحدات وقد يفتقر . البنية التحتية ومثة مشكلة رئيسية أخرى هي .لدعم التحقيقات
، تخصصةامل حداتللو يزانية خاصةينبغي أن ترصد مو. سائل النقل أو معدات االتصاالتو

، ومعقدة وال سيما يف احلاالت اليت يتبين فيها أن التحقيقات اليت جتريها الوحدات طويلة
وحدات مسؤولني يف احلكومة واطؤ وتوخرى هي فساد أمشكلة وهناك . باهظة التكلفة غالباو

 أو رشاوى حلمايةجيمعون إجيارات  مسؤولنيعلى ذلك بني  مثلةوتتراوح األ. إنفاذ القانون
ملكية يشمل االجتار بالبشر وريبهم، مبا أنشطة مسؤولني يشاركون يف و بني،واملهراملتجرين 

  .جر نالنساء املتغالل باستأو اإلمساك مبقاليدها بيوت الدعارة 
مدعني أو تدريب حدات متخصصة يتم أيضا تشكيل والتحقيقات، ما تجرى مثلو  -١٤

االجتار باألشخاص اكمة الضالعني يف أنشطة تحسني القدرة على حممتخصصني لعامني 
مدربني من مدعني عامني مؤلفة تخصصة املقاضاة املوحدات وقد تكون . وريب املهاجرين

صدار إلالالزمة فضل اإلجراءات عميقة بالتشريعات، وتتوفر هلا أ درايةيهم لدتدريبا خاصا 
من محاة االجتار باألشخاص، مع الضحايا ومقدمي اخلدمات حالة يف أحكام اإلدانة، وتعمل، 

كل وثيق مع وحدات التحقيق بش يف أغلب األحيانوتعمل هذه الوحدات . الضحايا
 زودتخصصة إقليمية أو تاملقاضاة املحدات ميكن أن تكون وو. اآنفاملتخصصة املذكورة 

  .حبسب حاجتهمتخصصني املوظفني بامل ملدعني العامني احمللينيا
فقد ثبت أحيانا أن . قضايايف هذه البت العملية حتسني إىل هناك حاجة فإن أخريا، و  -١٥

جيب و. باألشخاص أمر ينطوي على مشاكلاالجتار املهاجرين عن قضايا قضايا ريب فصل 
يف بعض و. قضاياكد من أن القضاة واحملاكم على استعداد للفصل يف كال النوعني من الالتأ
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وثبت أن هذا األمر . والتهريب قضايا االجتارللنظر يف حماكم متخصصة أُنشئت احلاالت، 
بعض وأنشأ ؛ ها من األحداثضحايايكون اليت  أمهية خاصة ملعاجلة قضايا االجتاريكتسي 

ه ال تزال إال أن. ةذات الصلاالجتار والقضايا لألحداث ملعاجلة قضايا  الدول حماكم متخصصة
 والتحيز بني يف عدد القضاةنقص حاالت اللقضاة وعدم تدريب ا برزهابعض املشاكل، وأ هناك

  .البغاءبأو تتعلق باستغالل العمالة  ة بسيطةالقضاة الذين قد ينظرون إىل االجتار على أنه قضي
    

   التدريب  - باء  
، أعالهاحملددة استخداما لعالج العديد من املشاكل من أكثر اآلليات تدريب هو ال  -١٦
عاجل اليت تو لبت يف القضاياوااكمة التحقيق واحملاملعنية باملتخصصة الوحدات ركز على يقد و

الوحدات بل ينبغي أن يتجاوز هذا النوع من التدريب ميكن لكن و. قضايا التهريب واالجتار
ومن املمكن إنشاء . هذه اجلرائمعلى  مجيع أصحاب املصلحةمانا إلطالع املذكورة ض

املدعني العامني أو القضاة بشأن القضايا املتعلقة  وأمتخصصة للمحققني تدريب مراكز 
ا مبوصفهأيضا إدراج مسأليت االجتار بالبشر وريبهم وينبغي . باالجتار بالبشر وريبهم

سواء يف الشرطة،  موظفيمجيع يب العام الذي يتلقاه عنصرين أساسيني من عناصر التدر
إنفاذ القانون كما ميكن إرسال موظفي . التدريب أثناء اخلدمة وأكادميية التدريب األويل أ

حكومات  وأمنظمات دولية توفره تدريب متخصص للحصول على ذوي الصلة ملوظفني وا
  .كوميةحأجنبية أو منظمات غري 

أما . على حد سواءأكثر ابتكارا أخرى مواضيع أساسية ويب التدرشمل يميكن أن و  -١٧
وأساليب  القوانني الوطنيةالدراية بو التهريب واالجتاراملواضيع األساسية فتشمل التمييز بني 

وميكن أيضا أن يشمل . بنيوالعمل مع ضحايا االجتار أو املهاجرين املهرة التحقيق السليم
األفراد من منتحلي كشف  وأسفر الوثائق فحص  وزورة أاملالوثائق التعرف على التدريب 

التركيز على ينبغي كما . اجلرمية أو التحقيقات املاليةأحد مسارح تفتيش الشخصية لدى 
  .جراء املقابالتإلاألطفال والتقنيات املناسبة من القضايا املشتركة بني الثقافات والشهود 

    
   التنسيق والتعاون  - جيم  

فعلى . صر حاسم يف التصدي لالجتار باألشخاص وريب املهاجرينلتنسيق عنا  -١٨
كل شتات بني الوكاالت جلمع مشتركة تنسيق نطاقاً تشكَّل أجهزة  وسعاملستوى األ

. مكافحة االجتار بالبشر وريبهماهلادفة إىل العناصر املختلفة للسياسات والربامج احلكومية 
ستوى تضم ممثلني عن خمتلف نة تنسيق رفيعة املالالزمة لذلك جل ليةوميكن أن تكون اآل



 

8V.10-50760

 

A/CONF.213/7

هو الغرض من هذه اآللية و. قضايا االجتار بالبشر وريبهممعاجلة  الوكاالت اليت تشارك يف
وهذه اجلهود . أو التدريبالعامة السياسة جمال  يفعديالت الالزمة الت إجراءتنسيق اجلهود و

دعم للتحقيق مبا حيتاجونه من لعامني والقضاة احملققني واملدعني اتزويد وسيلة مفيدة لضمان 
  .يف قضايا االجتار بالبشر وريبهمبكفاءة 

املعلومات واملوارد بني خمتلف قاسم رق عمل لتعزيز توعلى املستوى العملي، تشكّل ف  -١٩
. بالبشر وريبهم ومالحقة مرتكبيها الوكاالت اليت تشارك يف التحقيق يف قضايا االجتار

االجتار باألشخاص وريب د الذي يكتنف قضايا تعقّلنظرا لاألمر أمهية خاصة ذا هويكتسي 
بشكل منتظم وجود وحدات أخرى  قضاياهذه اللذلك، تستدعي و. على حد سواء املهاجرين

فرق العمل وال تتوىل . معاجلة القضايامساعدة احملققني يف من أجل متخصصة إلنفاذ القانون 
منسقي خدمات  األحيانأغلب أيضا يف فحسب، بل تشمل العامني املدعني بحملققني ربط ا

فرق العمل بعض ويسعى . رق مصادرة املوجوداتمثل ف متخصصة،أخرى ووحدات الضحايا 
قاسم لتسهيل تاملالحقات القضائية مستويات إنفاذ القانون وخمتلف إىل اجلمع بني هذه 

ألجل حتقيق مشتركة فرق يف بعض احلاالت وتنشأ . املعلومات بني الوكاالت احمللية والوطنية
 ألجلقصرية أو زمنية لفترات وحدات أخرى ذات صلة احملققني واملدعني العامني وقصري تضم 

استخدام اتفاقية مكافحة اجلرمية ن قبيل ممارسات أخرى، مومن املهم للغاية اتباع . دةحمد قضايا
  .القضاياهذه  املنظمة كأساس للتعاون الدويل يف

أن أنشطة مكافحة الفساد أصبحت جزءا متزايد اإلشارة إىل هم وأخريا، فإن من امل  -٢٠
هم ومالحقة وريببالبشر االجتار يف جرائم األمهية من اجلهود اليت تبذهلا الدول يف التحقيق 

يف املؤسسات العامة بوصفها مكافحة الفساد عديدة إىل إدراج دول وقد عمدت . مرتكبيها
فرق ومن مث تواصل اآلن . تيجيتها الشاملة ملكافحة االجتار بالبشر وريبهماستراجزءا من 
 الذكر وغريها من اهليئات التنسيقية دعوة ممثلي هيئات مكافحة الفساد سابقةالعمل ال

 االجتاراملقترن بكل من مستويات الفساد الرتفاع نظرا و. للمشاركة يف هذا املضمار
جزءا رئيسيا من استراتيجية بوصفه الفساد مية إىل إدراج فإن هذه اخلطوة الرا، والتهريب

  .ي خطوة حكيمةمكافحة هذه األشكال من اجلرمية ه
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      محاية الضحايا -الثثا  
   التعرف على هوية الضحايا  -ألف  

يستغل املتجرون بالبشر ومهربوهم على حد سواء مواطن ضعف الناس من املنطلق  -٢١
لناس لمن خالل تقدمي احلوافز هذه املواطن االستفادة من عون إىل ، ويتطلبلد املنشأمن أو 

  .أفضلحياة للهجرة حبثا عن فرص والوسائل الالزمة 
يواجهون  أثناء العبور ملعاملة غري إنسانية أو مهينة أوويتعرض املهاجرون املهربون   -٢٢

ألم كثريا ، قف نفسهااملوااألشخاص بضحايا االجتار وقد يواجه . حيام غالبادد مواقف 
  .ه من األغراضالعمل أو غري وأعرضة لالستغالل ألغراض جنسية ما يكونوا 

، مهاجرين غري نظامينيبسبب وضعهم كيف بلد املقصد، ويكون املهاجرون املهربون   -٢٣
  .جرين مالستغالل على أيدي املتاالجتار لضحايا بينما يتعرض رضة لسوء املعاملة والتمييز، ع

أن يتسىن بني االجتار باألشخاص وريب املهاجرين قبل  ختالفاتاالوال بد من فهم   -٢٤
. من اجلرائم النوعني كالوضع وتنفيذ تدابري فعالة على مستوى السياسة العامة للتصدي ل

بنيبني وهناك تقارير متزايدة عن اعتداء املهريف هذا ومن املُحتمل . على األشخاص املهر
وقد . املهربني وصحتهم خلطر جسيمالتهريب حياة ن يعرض املهربون وأنشطة أ الصدد

أعداد الوفيات واإلصابات اخلطرية النامجة عن التهريب زيادة يف السنوات األخرية ازدادت 
حلقوق اإلنسان اليت يرجح أن يرتكبها املهربون حبق إىل االنتهاكات اخلطرية كبرية، مما يشري 

  )٥(.مخدمامن من يستفيد 
ضحايا  ونقد يكونهم بون ليسوا ضحايا جرمية التهريب، ولكناملهاجرون املهرو  -٢٥

ومن . يف مجيع مراحل عملية التهريب اخلاصة م وانتهاكات حلقوق اإلنسانأخرى جرائم 
املُغرر م من عند التعامل مع ومراعاا بني حقوق املهاجرين املهرالضروري مساندة 

من استخدام نظم العدالة اجلنائية ومن غري املُرجح أن تتمكن . التهريبحاالت جرين يف املها
  .مهربيهم، ما مل توفّر احلماية حلقوقهمضد املرفوعة قضايا الشهود يف املهاجرين املهربني ك

وإن احلرص يف مرحلة مبكرة على التعرف على هوية األشخاص املتجر م شرط   -٢٦
. لتمييزهم كضحايا، ومن مث إتاحة السبل هلم للحصول على املساعدة واحلمايةأساسي الزم 

كالشرطة واملوظفني (ولذا فإن األشخاص الذين حيتمل أن يكونوا على اتصال بالضحايا 
───────────────── 

  )٥( International Migration and Human Rights, Global Migration Group, October 2008. Available from 

.www.globalmigrationgroup.org/pdf/Int_Migration_Human_Rights.pdf  
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ينبغي أن يتلقوا ) املسؤولني يف نظام العدالة وموظفي خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية
  .معرفة هوية الضحايا ويراعوا احتياجام التدريب الالزم ليتمكنوا من

مجيع األشخاص من تعاون األمور احلامسة يف هذا الصدد احلصول على ال منو  -٢٧
الشرطة وموظفي ضباط و ؛حرس احلدودكضحايا االجتار، ممن هم على اتصال بواجلماعات 

شي العمل واإلسكان ومفتاالجتماعيني؛ األخصائيني ووموظفي الرعاية الطبية األطباء؛ واهلجرة؛ 
املنظمات املعنية حبقوق واملوظفني العاملني يف ؛ القنصليات يموظفوالزراعية؛ واخلدمات 

. اللجوءاملعنية بقضايا نظمات امللالجئني وامحاية منظمات و؛ ضحاياالاملهاجرين والنساء و
شخاص األهوية يف التعرف على والتدريب الصحيح ميكن أن يساعد خمتلف هؤالء األفراد 

بكة تشارك شينبغي أن لذا و. الضحايا دعماملعنية بنظمات املحالتهم إىل املُتجر م إلوالضحايا 
نبغي أن يعملوا هوية الضحايا احملتملني، وييئات املعنية يف التعرف على املهنيني واهلالعاملني من 

ات املختلفة من اإلحالة إىل دوائر اخلدمشبكة عمل ضمان كذلك محاية الضحايا ومعا على 
تعرف على هوية نصرا حامسا يف جهود الكما أن العمل التوعوي ميكن أن يكون ع. ثغراتدون 

  )٦(.فيها العملوتقدمي الدعم إليهم يف البيئات اليت أُكرِهوا على ضحايا االجتار 
بسبب بطابع التعقّد يف مرحلة مبكرة تتسم عملية التعرف على هوية ضحايا االجتار و  -٢٨
يف  احلدود أوند على هوية الضحايا عفمن غري املُرجح مثال أن يتعرف . دد من العواملع

ومع ذلك، . جيهلون أم ضحايا االجتارالضحايا غالبا ما ألن هلجرة، املتعلق باتفتيش أثناء ال
ه وخططالغرض من إقامة الفرد يف بلد املقصد بعض األسئلة البسيطة عن فقد أدى طرح 

كما أنّ  .جتاراالحاالت الكشف مبكرا عن عدد من ىل إ هأو العمل فيإليه  السفربشأن 
شراك اجلمهور يف إلفعالة الليات احملددة األهداف واملستندة إىل األدلة من اآلمحالت التوعية 

مرحلة وجهات النظر املُبسطة عن تجاوز ينبغي أن ت التعرف على ضحايا االجتار، ولكن
 كاملةالصورة بالجلمهور وتزود امن أشكال االجتار واحد شكل لى االقتصار ع الجتار أوا

دويل وحملي ذو طابع أن االجتار برفع مستوى الوعي وال بد مثال من . االجتارلسري عملية 
 تشمل االستعبادممارسة اجلنس أو العمل، بل أغراضه غري مقصورة على  أنوعلى حد سواء، 
  .كذلك النساء واألطفال، بل يشمل الرجال علىال يقتصر  ، وأنهيف املنازل أيضا

───────────────── 
األشخاص، ، جمموعة أدوات ملكافحة االجتار ب)املكتب(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  )٦(  

  متاحة على املوقع الشبكي . ، التعرف على هوية الضحايا٦الفصل 
 http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf.  



 

V.10-50760 11 
 

A/CONF.213/7 

   توفري احلماية والدعم يف إطار إجراءات احملاكم  - باء  
رمية، وضحايا اجلضحايا ينبغي على أقل تقدير أن يتمتع املهاجرون املُهربون من  -٢٩

 ةاجلنسيواجلرائم  ةفيرائم العنسائر اجلاالجتار باألشخاص بصفة عامة، بنفس حقوق ضحايا 
كرسة عدد قليل من الربامج املُويوجد . ما يقدم إليهم من خدمات أثناء احملاكمةحيث من 

بيد أن من الضروري أن يفهم املدعون العامون . خصيصا لضحايا االجتارهلذا الغرض واملعدة 
إحلاق ضرر ال داعي له األدوات املتاحة لتفادي أن يستخدموا مجيع والقضاة طبيعة االجتار و

قدرة احملكمة عرقلة من دون وتعريضهم لإليذاء ثانية، وجيب أن يوفروا هلم احلماية  بالضحايا
  .لقضيةأداء وظيفتها وإصدار حكم عادل يف اعلى 
من اآلليات حلماية الضحايا وتبعا للنظام القانوين، فإن باإلمكان استخدام عدد   -٣٠

تسجيل هذه التدابري شمل ميكن أن تو. إجراءات احملاكمةسري أثناء ودعمهم يف والشهود 
املُهربني املهاجرين  لضحايا أولفسح اال أمام افيديو قبل احملاكمة أشرطة الشهادات على ال
 ضحايا أواليت يديل ا الشهادة وبث الاحملاكمة؛ انتهاء لعودة إىل بلدام األصلية قبل ل

ووضع حواجز واقية حتول دون شأ؛ من بلد املنرب التلفزيون عاملُهربون بثا مباشرا ن واملهاجر
قاعة احملكمة تسمح وضوابط داخل ب يف احملكمة؛ هرمواجهة الضحية شخصيا مع امل

هوية الضحية أو ختفي قوانني و؛ بالشهادةالضحية إدالء خالل ها اجلمهور منبإخراج للقاضي 
ى ما يرتكبونه من علضحايا الوعدم معاقبة ؛ لتغطية الصحفية للمحاكمةاملهاجر املُهرب عن ا

جر التهم كأشخاص متحلمباشرة طاملا أن ضلوعهم يف ارتكاا نتيجة ، غري مشروعةأفعال 
  .وأفراد أسرهماملهربني املهاجرين املادية للضحايا أو احلماية توفري م؛ و

    
   العودة وإعادة اإلدماج  - جيم  

املُهربني  االجتار أو املهاجرينعودة ضحايا مثة عدد من املبادرات الرامية إىل حتسني  -٣١
يف دولية أو إقليمية أو منظمات غري حكومية وغالبا ما تشارك منظمات  )٧(.وإعادة إدماجهم

. تقدم خدمات خمتلفة تبعا الحتياجات الدولمعظم آليات اإلعادة أو العودة إىل الوطن، و
وإعادة  همونقلحايا للضاملشورة املقدمة يف هذا امليدان عادة إسداء دمات وتشمل اخل

بدور جهات املنظمات أيضا وتقوم . إىل بلدام األصليةعودم بعد هم وتتبع همتوطين

───────────────── 
  جمموعة أدوات ملكافحة االجتار باألشخاص أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  )٧(  

  متاحة على املوقع الشبكي ". ت لسالمة عودة الضحايا وإعادة إدماجهمآليا"، ٧-٧األداة 
 http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf.  
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امللقى على عاتق لعبء ااملنشأ وختفف وبني الوكاالت احلكومية يف بلدان املقصد وسيطة 
  .ضحايابال الهتماموتزيد من ا ةاحلكوميف املسؤولني 

إعادة مبتكرة لتمويل وتنفيذ برامج وضع طرائق يتواصل باإلضافة إىل ذلك، و  -٣٢
املقصد أمواال ال تتيحها ألجل تقدمي اخلدمات بعض دول وختصص . ىل الوطنالضحايا إ

الرعاية توفري إىل الوطن وإلعادم أيضا إليهم فحسب، وإمنا ملشورة إسداء احايا وللض
توفر كومات دول املقصد حولئن كانت . حسب احلاجة يف بلد املنشأاملستمرة هلم الصحية 
وأصبحت . بديلةمتويل مصادر  إىل إجياديف حاالت أخرى فإا تسعى هذه األموال،  أحيانا

يف بعض و. ىل الوطنأنشطة اإلعادة إتمويل أكثر شيوعا لمصدرا  وجوداتمصادرة امل
ة عادعماال متجرا م تربعات مالية إلقصد استأجرت دون الشركات اليت قدمت  احلاالت
جمعت من بعض الدول جزءا من األموال اليت إىل أوطام، يف حني خصصت  الضحايا
ضحايا من أجل إنشاء صناديق خاصة بمنح التراخيص والشهادات للعمال املهاجرين خالل 
برامج اإلعادة إىل الوطن مباشرة فيما بني يادة وتواظب الدول أيضا على ز .االجتار

  .إلقليميأو االثنائي ، سواء على الصعيد احلكومات
    

   التدريب والتوعية  - دال  
التعرف غالبا ما يصنف التدريب على أنه من أكثر املمارسات الواعدة يف جمال تعزيز  -٣٣

 .شهودعلى أم بني املهاجرين املهربضحايا االجتار أو االعتراف يف مرحلة مبكرة على هوية 
، والعمل ،واهلجرة ،إنفاذ القانون(على نوع التدخل  تركزالتدريب املكثّف اليت  برامجوتعترب 

العامة اليت أكثر فعالية بكثري من دورات التدريب برامج ) وما إىل ذلكوالرعاية الصحية، 
على أدق  تسليط الضوء نيبلمدرل ويتيح التدريب املركّز. ماهريتعطى لفئات خمتلفة من اجل

 وعالوة على ذلك،. املهربني ملهاجريناجتار أو ضحايا االباملتدربني عملية اتصال  تفاصيل
أكثر فعالية من دورات يف منظمة من املنظمات عضاء األجلميع املقدم لتدريب يعتقد أن ا
املوعد الذي قد يتصل فيه أحد الضحايا أو التكهن بسهال ، ألنه ليس األكثر حتديدا التدريب

ومفهوما التدريب تعريفا يقدم مهية مبكان أن من األو. يف املنظمةاملهاجرين املهربني بعضو 
فإن من أخريا، و. إساءة فهمهماوبينهما تهريب لتفادي اخللط الاالجتار وملصطلحي  نيواضح

إىل املنظمات لكي ال تفضي تنقالت املوظفني داخل التدريب الضروري استدامة أنشطة 
  .التعرف على الضحاياجمال ثغرات يف خلق 
ضحايا االجتار ا من العناصر املهمة يف التعرف مبكرا على هوية والتوعية أيض  -٣٤

 مشاركة الناجني من االجتار يف برامج التوعية العامة، عند االقتضاء،وقد تؤدي . باألشخاص
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 مج التوعيةوتتعاظم أيضا فعالية برا. تعزيز تأثريها على الضحايا واجلمهور بوجه عامإىل 
ي ذ، واليف أغلب األحيان الضحاياالذي ينتاب  وصمبال الشعوراحلد من يف ساعد تعندما 

على توعية أن تعمل أنشطة الينبغي وختاما، . يف طلب املساعدةتهم قلل من رغبيميكن أن 
املهمشة اليت يحتمل أن تقع ضحية اإليذاء اتمعات احمللية  تثقيف اجلمهور إلعادة النظر يف

وهو  ضحايا أجانب،على أنه مقصور على الجتار اكثرية إىل يف أحيان وينظر . الجتاروا
  .نيضحايا احملليالتصور يصرف االنتباه عن فئات عديدة من 

أو الضحايا متباين، فإن كيفية إجابة التدريب والتوعية ضمون محالت مومع أن   -٣٥
دالئل على أن تعطي ميكن غالبا عن بعض األسئلة األساسية ني احملتملاملهاجرين املهربني 

ما نوع : األسئلة التالية لتحديد االجتارواستخدمت الدول صيغا خمتلفة من . احلقيقية مروفهظ
ن أميكنك أترك عملك؟ هل تتقاضى أجرا على عملك؟ هل بإمكانك ؟ زاولهالعمل الذي ت

؟ عملك ومعيشتكللتهديد؟ ما هي ظروف  أسرتكأنت أو هل تعرضت ؟ تشاءكما  تتنقّل
/ كأبوابهل  احلمام؟ تذهب إىل/تنام/أكلكي تستأذن لأن ت عليكأين تنام وتأكل؟ هل 

هل أُخذت هويتك أو وثيقتك الرمسية منك؟ ؟ هافتحك موصدة بأقفال ال تستطيع نوافذ
وجود مبثابة مؤشرات على احتمال هلا ماثلة املسئلة األألجوبة على هذه األسئلة ووتكون ا

أسئلة مماثلة وفيما يلي . بشأنه عمل غري أخالقي ميكن أن يتخذ املتخصصون إجراءات
نا؟ وصلت إىل هسفرك؟ كيف أجرى ترتيبات من الذي : ريب املهاجرينضحايا لتحديد 

الذهاب /املياه/الغذاءاحلصول على جل أل ؟ ماذا فعلتاليت استخدمتها النقلهي وسائل  ما
إضافية؟ اليف هناك أية تكالرحلة؟ هل قاء املبلغ الذي دفعته لما ؟ عاملوكلمرحاض؟ كيف ل

  ؟احتجتها لكي تسافروثائق اليت هي الما 
    

    التنسيق والتعاون  - هاء  
لئن كانت اإلجراءات والعمليات ختتلف اختالفا كبريا بني الدول، فإن بعض   -٣٦

. القواعد تنطبق عموما على إقامة عالقات عمل جيدة مع ضحايا االجتار واملهاجرين املهربني
عظم األحيان هي إقامة عالقات عمل وثيقة مع املدافعني عن الضحايا والنصيحة املقدمة يف م

أو غريهم من األشخاص الذين يقدمون هلم الدعم والذين ميكنهم بدورهم بناء جسور الثقة 
ومن مث، فإن اخلطوة األوىل يف سبيل . مع الضحايا واملساعدة على حتسني فرص التعاون

التحقق من الضحية، عند احلاجة، والتأكد من احلصول على العون من جانب الضحايا هي 
ويف حاالت التهريب، غالبا . أنه يف رعاية خبري دفاع معترف به ومدرب تدريبا جيدا

. يكون توفري قدر من احلماية للمهاجر شرطا مسبقا للحصول على تعاونه مع نظام العدالة ما
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الشهود لكي يكون يف  ويف بعض الدول، تضم أفرقة التحقيق موظفني مكلفني مبساعدة
املسرح، عند التعرف على الضحية ألول مرة، خبري دفاع معتمد أو شخص آخر مكلف 

كما يقوم املدعون العامون عادة بتحديد ما إذا . بتقدمي الدعم، لبداية عملية مساعدة الضحية
. كان يلزم تعاون الضحية لرفع دعوى ضد املتجِر تفاديا لضغط غري ضروري على الضحية

فإذا كان األمر يتطلب تعاون الضحية، يطلب . وينطبق األمر نفسه على ريب املهاجرين
املدعون العامون واحملققون يف الغالب من املدافع عن الضحية أو من مساند آخر أن حيضر 

وإذا كان على الضحية . املقابلة األولية للمساعدة على طمأنة الضحية وكفالة خدمة مصاحله
فادة، فمن الضروري أن يتعاون املدعون العامون واحملامون إلعداد الضحية لإلدالء أن يديل بإ

ويف حاالت ريب املهاجرين، قد يكون . باإلفادة وغريها من اجلوانب املتعلقة باحملاكمة
. تزويد األشخاص املهربني باملعلومات أقل اجلوانب حظا من االهتمام يف عمليات التحقيق

وعالوة على االعتبارات . إعادة املهاجرين املهربني إىل البلد األصلي ويقتصر غالبا على
  .اإلنسانية، فإن ذلك قد يؤدي أيضا إىل فقدان إفادات الشهود وغريها من األدلة

وينبغي تشجيع الدول على مواصلة حتسني جهودها يف جمال إعادة املهاجرين إىل   -٣٧
وينبغي للدول أن . عية يف حاالت التهريببلدام األصلية وكفالة أن تكون اإلعادة طو

وينبغي حلكومات بلدان . تواصل حتسني تدابريها لتلبية طلبات اإلعادة أو العودة إىل الوطن
املقصد أن تتخذ إجراءات بسرعة عندما يطلب الضحايا اإلعادة إىل أوطام، بينما ينبغي 

املقصد تأكيد جنسية ضحايا حلكومات بلدان املنشأ أن تستجيب عندما تطلب منها بلدان 
وتتزايد حاالت الضحايا العدميي اجلنسية أو املهاجرين . االجتار أو املهاجرين املهربني

وقد ال تكون دول املقصد يف وضع ميكنها من إعادة املهاجرين بسبب عدم وجود . املهربني
حايا أو املهاجرين تدابري فعالة لإلعادة بني البلدين املعنيني أو بسبب إمكانية تعرض الض

وينبغي للدول أيضا أن تواصل حتسني تعقب الضحايا . املهربني لالضطهاد يف البلد األصلي
. ورصدهم بعد إعادم إىل أوطام لتجنب مزيد من اإليذاء أو إمكانية االجتار م من جديد

قانونية أو وأخريا، ينبغي للدول، وفقا ملبدأ عدم معاقبة الضحايا، أن تتجنب فرض عقوبات 
  .مالية على الضحايا بعد عودم

    
    منع االجتار باألشخاص وريب املهاجرين  -رابعا  

يتطلب اختاذ إجراءات فعالة ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص وريب املهاجرين   -٣٨
اتباع ج شامل، يتضمن تدابري حلماية ضحايا هذا االجتار وحقوق املهاجرين املهربني 

بروتوكول االجتار  وملنع االجتار بالبشر بطريقة فعالة، يقضي. املتجِرين واملهربنيوحماكمة 
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بأن تسعى الدول إىل اختاذ تدابري مثل املبادرات االجتماعية واالقتصادية  باألشخاص
وتتطلب تدابري التصدي . والبحوث واحلمالت اإلعالمية اليت تستهدف الضحايا احملتملني

عريضة من األطراف الفاعلة، من املشرعني وموظفي إنفاذ القانون إىل هذه تعاون طائفة 
  .وسائط اإلعالم واجلمهور، من أجل تصميم مبادرات مبتكرة وتنفيذها

ومن االستراتيجيات الشاملة والفعالة ملنع االجتار باألشخاص وريب املهاجرين   -٣٩
ا إذكاء الوعي وخفض الطلب على اتباع ج العدالة اجلنائية لتفكيك الشبكات ولكن أيض

ففي حني أن محالت إذكاء الوعي وغريها من اآلليات تساعد على تقليل . الضحايا املهربني
جمموعة الضحايا أو املهاجرين املهربني احملتملني، فإن برامج خفض الطلب تساعد على احلد 

بني اجلنسني والفساد وغري ولئن كان الفقر وعدم املساواة . من تدفق األشخاص املتجر م
وأسبابا جذرية لعرض االجتار " نابذة"ذلك من القوى االجتماعية االقتصادية تعترب عوامل 

وتتفق . مصدر املكاسب اليت جينيها املتجرون والتهريب، فال ميكن إنكار أن الطلب هو
  .معاجلة الطلب الدراسات التارخيية واملعاصرة على أنه ال سبيل إىل كسر حلقة االجتار دون

ومن األمثلة على تدابري التصدي جلانب الطلب التدابري اليت ترمي إىل زيادة الوعي   -٤٠
 ابهجبميع أشكال االستغالل وبالعوامل اليت تكمن وراء الطلب وتوسيع نطاق االهتمام 

والبحث فيها؛ وإذكاء الوعي لدى اجلمهور باملنتجات واخلدمات اليت تنتج عن العمل 
الرقايب لوكاالت التوظيف اخلاصة وتسجيلها وإصدار  والتنظيمغاليل والقسري؛ االست

وتوعية أصحاب العمل بعدم استخدام ضحايا االجتار بالبشر يف سلسلة  ؛التراخيص هلا
، سواء عن طريق التعاقد من الباطن أو بشكل مباشر يف إنتاجهم؛ وإنفاذ معايري إمدادام

ذات الصلة؛ ودعم تنظيم العمال؛ وتعزيز محاية  خرىائل األالعمل عن طريق التفتيش والوس
كيز رويتزايد الت. ال املهاجرين؛ وجترمي استغالل خدمات ضحايا االجتار بالبشرحقوق العم

وجيب على . إىل الوطن عملية اإلعادة يفذلك عموما  ندرجوي. االجتارإعادة أيضا على منع 
تكفل تسجيل  نأإىل الوطن طار عملية اإلعادة الدول واملنظمات اليت تتعاون معها يف إ

  .الضحايا يف دورة إلعادة التأهيل بعد عودم إىل بلدام
ومن منظور العدالة اجلنائية، يكمن التحدي يف تفكيك شبكات التهريب ومعاجلة   -٤١

 وما مل يتم. بني، مع احلرص على محاية حقوق املهاجرين املهريف ظلها األوضاع اليت تزدهر
تفكيك اجلماعات اإلجرامية املنظمة، سوف يواصل املهربون عملهم ويكيفون أساليبهم 
ودروم بسرعة مع تغير الظروف مثل حتسني الضوابط الرقابية يف احلدود أو التغيريات يف 

وكذلك عندما تركَّز اجلهود أساسا على تعزيز الضوابط الرقابية يف احلدود، . نظم التأشريات
ي غالبا إىل زيادة الطلب على خدمات التهريب للدخول إىل البلدان بطريقة فإن ذلك يؤد
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وهذا يؤكد أن هناك حاجة أساسية إىل تكملة الضوابط الرقابية يف احلدود . غري مشروعة
بزيادة جهود إنفاذ القوانني لتفكيك شبكات ريب املهاجرين وبتعزيز التعاون الدويل يف 

ومن املهم كذلك تنبيه األشخاص . ان املقصد والعبور واملنشأجمال إنفاذ القوانني بني بلد
املعرضني للتهريب بأن ريب املهاجرين جرمية يرتكبها غالبا أعضاء اجلماعات اإلجرامية 
املنظّمة اخلطرية الذين خيضعوم لظروف ال إنسانية ومهينة، بل ويعرضون حيام وسالمتهم 

الوعي باملخاطر اليت ينطوي عليها التعرض للتهريب،  وينبغي يف هذا السياق إذكاء. للخطر
وينبغي كذلك أن تتناول احلمالت اإلعالمية املوجهة إىل اجلمهور . مبا فيها خطر املوت

وباتباع نهج إذكاء الوعي الشاملة سوف تبذل أيضا . املعايري األساسية حلقوق اإلنسان
وعة، بغية احلد من احتمال وقوعهم جهود من أجل زيادة وعي الناس بقنوات اهلجرة املشر
  .فريسة املهربني الذين يعرضون عليهم قنوات غري مشروعة

    
    مجع البيانات  - خامسا  

إن معرفة السياق الوطين واإلقليمي والدويل الذي جيرى فيه االجتار باألشخاص   -٤٢
االجتار وريب املهاجرين والبحث يف ذلك السياق شرط مسبق لوضع استراتيجيات ملكافحة 

وتكتسي املعرفة . باألشخاص وريب املهاجرين وتنفيذها وصوغ سياسات قائمة على األدلة
والبحث أيضا أمهية قصوى إلزالة مكامن اللبس اليت ال تزال موجودة بني اجلرائم وما يترتب 

  .عليها من انتهاكات حلقوق اإلنسان
بالتحديد على جترمي االجتار تشريعات تنص لعلى الرغم من اعتماد معظم البلدان و  -٤٣

ووضع تشريعات للتصدي لتهريب املهاجرين، فال تزال الدول تتبع نهجا خمتلفة  باألشخاص
ولتعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية . بشأن الربوتوكول وخاصة تعريف االجتار باألشخاص

حتسني فهم نطاق والدولية الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص وريب املهاجرين، يتعني 
وفضال عن ذلك، مثة حاجة إىل مزيد من البحوث اجليدة احملددة . هاتني اجلرميتني وطبيعتهما

وينبغي أن تشمل البحوث . األهداف لتكوين نظرة متبصرة عن اجلوانب املتعددة للجرائم
بالغني عرضة معرفة األحوال القانونية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت جتعل األطفال وال

لالجتار باألشخاص وجتعلهم مستعدين لتجشم خماطر كبرية ملغادرة بلدام؛ ومعرفة عوامل 
تغذي مجيع أشكال االجتار باألشخاص؛ ومعرفة الدروب اليت يسلكها مرتكبو الطلب اليت 

 التصديتلك اجلرمية والتغريات يف أمناطهم واجتاهام وأساليب عملهم؛ ومعرفة تدابري 
محاية ضحايا االجتار واملهاجرين املهربني الذين  ماعية والثقافية والقانونية اليت متكن مناالجت

ومن الضروري . أُعيدوا إىل بلدام محاية فعالة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم أو إعادة إدماجهم
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أيضا معرفة العوامل االجتماعية واالقتصادية لكي يتسىن وضع نهج شاملة ملواجهة ريب 
  .هاجرين يف السياق األوسع للهجرة والتنميةامل

وتقوم الدول حاليا باستحداث أساليب أكثر تطورا إلدارة القضايا ومجع البيانات   -٤٤
غري أن عدد القضايا اليت تعرض على السلطات ال يزال . املتعلقة حباالت االجتار والتهريب

  .حمدودا
    

    يف إطار العدالة اجلنائية اختاذ مزيد من تدابري التصدي املالئمة  -سادسا  
 مة عرب الوطنية وبروتوكولاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّتنفيذ   -ألف  

    ا ينامللحق االجتار باألشخاص وبروتوكول ريب املهاجرين
منذ اعتماد اجلمعية العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   -٤٥
، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال بروتوكولو

مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، ما برح ترويج التصديق على هذه 
الصكوك وتقدمي املساعدة على تنفيذها أولويتني من أولويات مكتب األمم املتحدة املعين 

دولة أطرافا يف  ١٣٥، كانت ٢٠١٠فرباير /شباط ٣وحبلول ). املكتب( باملخدرات واجلرمية
دولة أطرافا يف  ١٢٢دولة أطرافا يف بروتوكول االجتار باألشخاص و ١٥٣االتفاقية و

لتدابري واملمارسات الوطنية الرامية استعراض جممل اوتبين من  .بروتوكول ريب املهاجرين
ر باألشخاص وبعض من أحكام بروتوكول ريب بروتوكول االجتا إىل تنفيذ أحكام

إطارا تشريعيا قد اعتمدت، على األقل،  الربوتوكولني أن غالبية الدول األطراف يفاملهاجرين 
تباين قدرة الدول ل اغري أنه نظر .األحكام قيد املناقشة لضمان تنفيذومؤسسيا ضروريا 

من ، تنفيذا تاما مناقشتهااليت جتري االت األعضاء على تنفيذ التدابري احلالية أو املقبلة يف ا
وضع استراتيجيات فعالة ومتعددة اجلوانب ملكافحة ل اتساقابذل جهود أكثر الضروري 

انظر الوثيقتني ( موارد خمصصة ومستدامة لتنفيذ تلك االستراتيجيات حشداالجتار وإىل 
CTOC/COP/2006/6/Rev.1 و CTOC/COP/2006/7/Rev.1.(  

على مخسة أركان رئيسية للتدخل الالزم هذه االستراتيجيات  أن تركز وينبغي  -٤٦
واحلماية واملنع والتعاون  املالحقة القضائية: هيو، اومشوهلالتصدي لضمان فعالية تدابري 

  .والتنسيق على الصعيد الوطين، والتعاون والتنسيق على الصعيد الدويل
ني يف االجتار باألشخاص وريب وال يزال هناك نقص كبري يف حماكمة املتورط  -٤٧

أن لدى  ورغم .املهاجرين ومعاقبتهم، مما جيعل منهما جرميتني قليلة املخاطر يف نظر ارمني
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وريب املهاجرين وما يتصل ما  م االجتار باألشخاصجتر حمددة اكثري من البلدان أحكام
 يشمل مجيع أحكام بلدان كثرية تفتقر إىل إطار قانوينهناك فال تزال  من سلوك،
  .وال تزال معدالت اإلدانة منخفضة. تالربوتوكوال

وغالبا  .مايةيفتقرون إىل احل من مثاهلوية وغري حمددي كثري من ضحايا االجتار و  -٤٨
ال يطلع الضحايا على حقوقهم وجتُرى مقابالت معهم باعتبارهم شهودا حمتملني جلرمية  ما

ألشخاص املتجر م باعتبارهم ضحايا أو حتديد املهاجرين ويشكل حتديد ا. ريب املهاجرين
شرطا مسبقا لقدرم على  -أو كضحايا حمتملني للجرمية  -املهربني بوصفهم شهودا 

وال يزال كثري من الدول حيتاج إىل وضع أو حتسني . املشاركة يف نظام العدالة اجلنائية
ا االجتار واملهاجرين املهربني، مبن فيهم العمليات وما يقابلها من آليات اإلحالة لضحاي

  .املهاجرون الذين قد يكون لديهم مطلب مشروع اللتماس اللجوء
. ويعد املنع من أهم اجلوانب يف تدابري التصدي لالجتار بالبشر وريب املهاجرين  -٤٩

 أوسع نطاقا وكثري منها يفتقر إىل لكن استراتيجيات املنع ليست كلها مدجمة يف سياسات
  .عملية، كما يفتقر إىل تقييم لألثر املترتب عليها أدلةحبث وختطيط قائمني على 

. واالجتار باألشخاص وريب املهاجرين جرميتان معقدتان ومتعددتا اجلوانب  -٥٠
. مجيع قطاعات اتمع وجمموعة واسعة من املؤسسات الوطنيةمشاركة  ماوتتطلب مكافحته

يف استخدام املوارد وتضارب  عدم الكفاءة اجلهود وإىل ازدواجية يف ذلك وقد يؤدي
وجيب أن يكون لدى . وتناقض بني التدخالت، كما ميكن أن يؤدي إىل تصد أقل فاعلية

تخطيط الملعلومات واتبادل  تتيحالدول األعضاء آليات تنسيق وتعاون بني األجهزة 
  .لنتائجاملسؤوليات واستدامة استراتيجي وتقسيم الا

 ،عرب احلدود، ومن مثجتار باألشخاص وريب املهاجرين جرميتان ترتكبان واال  -٥١
. من الدول األعضاء أن تتعاون وتنسق فيما بينها ومع املنظمات الدولية واإلقليمية انتتطلب

الوطنية والتحري  العابرة للحدودوكثريا ما تفتقر الدول األعضاء إىل القدرة على منع اجلرائم 
كما جيب أن تكون هناك . تكبيها ومعاقبتهم بسبب قصور التعاون الدويلعنها ومقاضاة مر

  .آليات أو هياكل دولية لتحسني التنسيق بني جهود املنظمات الدولية واإلقليمية
    

    حتسني تقدمي املساعدة التقنية  - باء  
لتنفيذ  ،بناء على طلبهالدول األعضاء، من الضروري تقدمي مساعدة تقنية إىل ا  -٥٢
االجتار باألشخاص  قية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكولاتفا
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ويساعد املكتب املعين . ا ينامللحق وريب املهاجرين وبروتوكول ريب املهاجرين
باملخدرات واجلرمية، بوصفه قيما على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

واهلدفان األساسيان اللذان . الربوتوكولني، الدول األعضاء على تنفيذ هذه الصكوكالوطنية و
يتوخى املكتب بلوغهما يف ما يتعلق مبكافحة جرمييت االجتار باألشخاص وريب املهاجرين 
اللتني تعتربان جرميتني متميزتني ولكنهما مترابطتان، مها تعزيز التقيد الدويل باالتفاقية 

ت امللحقة ا ومساعدة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تنفيذ هذه والربوتوكوال
واألهداف األساسية اليت ترمي إليها االتفاقية والربوكوالت امللحقة ا . الصكوك تنفيذا تاما

هي منع ومكافحة االجتار باألشخاص وريب املهاجرين؛ ومحاية حقوق املهاجرين املهربني 
ألشخاص؛ ومالحقة املتجرين باألشخاص ومهريب املهاجرين قضائيا؛ وضحايا االجتار با

وتركز تدخالت املكتب، من . وتعزيز التعاون بني الدول األعضاء على حتقيق هذه األهداف
الوقاية وإذكاء الوعي؛ ومجع : خالل تقدمي املساعدة التقنية، على سبعة جماالت عمل هي

ة؛ والتخطيط االستراتيجي ووضع السياسات؛ وتدابري البيانات والبحث؛ واملساعدة التشريعي
التصدي يف إطار نظم العدالة اجلنائية؛ ومحاية املهاجرين املهربني وضحايا االجتار باألشخاص 

  .ودعمهم؛ والتعاون الدويل
ومن التحديات اليت تواجه املكتب يف جمال تقدمي املساعدة التقنية اجتذاب موارد   -٥٣

مة أنشطة املساعدة التقنية؛ ووضع وكفالة استمرار آليات للتعاون مبزيد كافية؛ وضمان استدا
  .من الفعالية مع املنظمات األخرى املعنية من أجل ضمان عدم االزدواجية يف اجلهود

    
    تدابري تصد عاملية: خالصة  -سابعا  

استعراض تنفيذ الربوتوكولني عنصرا أساسيا يف عمل مؤمتر األطراف يف  ما برح  -٥٤
ن تبي، ويف هذا السياق. وضعهاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية منذ ا

يبة قد جمعت عن جهود التنفيذ الوطنية أن غالبية الدول األطراف االيت  علوماتاملمن 
ولكن نظرا الختالف  .اعتمدت أطرا تشريعية ومؤسسية لضمان تنفيذ الربوتوكولني

درة الدول األطراف على تنفيذ التدابري الالزمة يف االني موضع النقاش تنفيذا مستويات ق
قة ملساعدة البلدان احملتاجة على صوغ بذل مزيد من اجلهود املنسفال مناص من تاما، 

ريب املهاجرين وعلى استراتيجيات فعالة ومتعددة اجلوانب ملكافحة االجتار باألشخاص و
مع  وبوضع هذا يف االعتبار،. ومكرسة لتنفيذ تلك االستراتيجياتموارد مستدامة  حشد

ملنع  عشر لثاينااألمم املتحدة مؤمتر مراعاة توصيات االجتماعات التحضريية اإلقليمية، لعل 
  :أن ينظر يف التوصيات التاليةاجلرمية والعدالة اجلنائية يود 
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ائمة على األدلة ينبغي للدول األعضاء أن تكفل صوغ سياسات شاملة وق  )أ(  
ملكافحة االجتار باألشخاص وريب املهاجرين وتنفيذ تلك السياسات ورصدها وتقييمها 

  وأن تضمن اتساقها مع السياسات األخرى ذات الصلة؛
يف والتنسيق ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ نظاما أو آلية للتعاون   )ب(  

سسات احلكومية واملنظمات غري بني خمتلف اجلهات املعنية، مثل املؤختصصات متعددة 
محاية األطفال  أو هيئات احلكومية ومقدمي اخلدمات واملؤسسات الصحية ومؤسسات

  والنقابات ومنظمات العمال وأرباب العمل والقطاع اخلاص؛
ينبغي للدول األعضاء أن تضع أو تعزز تشريعاا ملكافحة االجتار   )ج(  

ار باألشخاص وريب املهاجرين وما يتصل ما باألشخاص لضمان جترمي مجيع أشكال االجت
من سلوك؛ وينبغي هلا أن تكفل منح األولوية ملقاضاة املتورطني يف االجتار باألشخاص بدال 
من اجلرائم املتصلة به وأن تستهدف جهود احملاكمة تفكيك شبكات اإلجرام املسؤولة عن 

يا االجتار باألشخاص واملهاجرين ريب املهاجرين؛ وينبغي هلا أن تكفل محاية حقوق ضحا
املهربني؛ وينبغي هلا أن تضع وتكفل تنفيذ إجراءات قضائية لتجنب إعادة إيذاء ضحايا 
اجلرمية وتضمن محاية الشهود؛ وينبغي هلا مقاضاة املتجرين واملهربني؛ وينبغي هلا أن تكفل 

وينبغي هلا أن تسعى جبدية كون اجلزاءات والعقوبات مالئمة ومتناسبة مع خطورة اجلرمية؛ 
  من أجل حتقيق التعاون الدويل؛ وينبغي هلا أن تكفل مصادرة عائدات اجلرمية؛

ز مهارات وقدرات أجهزة يتعزأن تقوم بتطوير أو  لدول األعضاءوينبغي ل  )د(  
العدالة اجلنائية املسؤولة عن مكافحة االجتار باألشخاص وريب املهاجرين بغية ضمان متتعها 

بصورة استباقية واستنادا إىل  الضلوع يف اجلرمية املنظمةهارات الالزمة لكي تكشف بامل
املعلومات االستخبارية وأن تتخذ التدابري املالئمة ملكافحتها، مبا يف ذلك من خالل استخدام 

كما ينبغي أن تكون تقنيات التحقيق اخلاصة؛ والتحقيق املايل؛ والتحقيق يف مسرح اجلرمية؛ 
ضحايا االجتار باألشخاص وضمان محاية  التعرف علىلعدالة اجلنائية قادرة على أجهزة ا

، مبا يف ذلك من خالل آليات إحالة حقوق أولئك الضحايا وحقوق املهاجرين املهربني
  ؛مالئمة

جتمع معلومات وطنية أمشل وأدق عن حالة االجتار ينبغي للدول األعضاء أن   )هـ(  
بادرات اإلقليمية والدولية جلمع البيانات عن االجتار وأن تشارك يف امل باألشخاص

وينبغي حتويل بيانات نظامي إنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية  .باألشخاص وريب املهاجرين
من أجل تكوين فهم أفضل للصالت إىل معلومات استخبارية وإتاحتها يف شكل موزع 
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املهاجرين وسائر أشكال اجلرمية املنظمة املعقدة القائمة بني االجتار باألشخاص وريب 
  ؛ولتدابري نظم العدالة اجلنائية املناسبة للتصدي لتلك اجلرائم

ينبغي للدول األعضاء أن تقوم بوضع سياسات وبرامج شاملة ملنع االجتار   )و(  
باألشخاص وريب املهاجرين وبتطوير أو تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من التعرض لالجتار 
باألشخاص وريب املهاجرين من خالل معاجلة األسباب اجلذرية، مبا فيها الطلب الذي 

  يشجع كل أشكال االجتار باألشخاص؛
ينبغي للدول األعضاء أن تكفل إتاحة موارد كافية لتعزيز قدرة ألمم املتحدة   )ز(  

اجرين والصالت على تقدمي املساعدة التقنية يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص وريب امله
  القائمة بينهما وبني اجلرمية املنظمة مبا ميكّنها من مواجهة هذه التحديات؛

ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ينبغي تقدمي الدعم الضروري مل  )ح(  
لكي تتحقق إمكانياته بالكامل ولكي يتسىن له أداء املهام  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وينبغي توفري موارد كافية للمكتب املعين باملخدرات . ملنصوص عليها يف واليتهالصعبة وا
  .واجلرمية لكي يتمكن من أداء الوظائف املسندة إليه بوصفه أمانة للمؤمتر

 


