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      تقريرالمشروع   
      )رومانيا( سكوتيا غابرييال: ةالعام ةاملقرر  
      إضافة    
النظر يف بنود جدول األعمال يف اجللسات العامة ومن جانب هيئات     

      يت اختذها املؤمتر بشأاالدورة، واإلجراءات ال
ي للتصداختاذ التدابري يف جمال العدالة اجلنائية  :من جدول األعمال ٦البند     

مة العابرة للحدود املنظّ لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، والصالت باجلرمية
اختاذ التدابري يف جمال منع اجلرمية  :من جدول األعمال ١٠البند و ؛الوطنية

سرهماجرين والعمال املهاجرين وأُي للعنف ضد املهوالعدالة اجلنائية للتصد      
    وقائع اجللسات    

  ته العامــة الثانيــة والثامنــة والتاســعة والعاشــرة، املعقــودة يف      اجلســ أثنــاءؤمتر نظــر املــ   -١
اختـاذ التـدابري   "املعنـون   ،من جدول األعمال ٦، يف البند ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٦و ١٥و ١٢

ي لتهريب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص، والصـالت باجلرميـة      يف جمال العدالة اجلنائية للتصد
اختـاذ التـدابري يف   "املعنـون   ،مـن جـدول األعمـال    ١٠والبنـد   ،"للحدود الوطنيـة  املنظمة العابرة

     ي للعنــف ضــد املهــاجرين والعمــال املهــاجرين      جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة للتصــد
  :وكان معروضاً عليه للنظر يف هذين البندين الوثائق التالية". سرهموأُ
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خــذة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة    ابري املتا األمانــة عــن التــد  ورقــة عمــل أعــد    )أ(  
الصـالت باجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود      : ي لتهريب املهاجرين واالجتـار باألشـخاص  للتصد

  ؛)A/CONF.213/7(الوطنية 
خـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة      ا األمانـة عـن التـدابري املت   ورقة عمل أعد  )ب(  

اجرين والعمال املهاجرين وأُسرهم ي للعنف ضد املهاجلنائية للتصد)A/CONF.213/11(؛  
  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل املناقشة   )ج(  
 /A/CONF.213(تقارير االجتماعات اإلقليميـة التحضـريية للمـؤمتر الثـاين عشـر        )د(  

RPM.1/1و ،A/CONF.213/RPM.2/1و ،A/CONF.213/RPM.3/1و ،A/CONF.213/RPM.4/1.(  
م رئـيس املـؤمتر   ، قـد ٢٠١٠أبريـل  /نيسـان  ١٥السابعة، املعقودة يف ويف اجللسة العامة   -٢

دة القوميـات وشـيلي   بوليفيـا املتعـد  دولة و سلوفاكيا وممثّلوتكلّم . بنود جدول األعمالعرضاً ل
واليابان وسويسرا واململكـة العربيـة السـعودية والربتغـال والنـرويج وأملانيـا وفنلنـدا وإندونيسـيا         

ا وفييت ناممان وكندواهلند وع.  
و املكسـيك  ممثّلـ  تكلّـم ، ٢٠١٠أبريـل  /نيسان ١٥ويف اجللسة العامة الثامنة، املعقودة يف   -٣

واجلزائــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة وفرنســا والصــني والربازيــل واملغــرب واليونــان واألرجنــتني  
حــدة األمريكيــة والفلــبني واالحتــاد الروســي وتايلنــد ومجهوريــة كوريــا وكولومبيــا والواليــات املت

  .واجلمهورية الدومينيكية وليسوتو
سـتراليا  أو ممثّل تكلّم، ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٦ويف اجللسة العامة التاسعة، املعقودة يف   -٤

ورومانيــا وكوبــا وجنــوب أفريقيــا ومجهوريــة إيــران اإلســالمية واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة          
املنظمـة الدوليـة للـهجرة وجامعـة الـدول العربيـة       راقبون عـن  امل تكلّموالسنغال والربازيل، كما 

  .واالحتاد الياباين لرابطات احملامني واحللف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء
    

    )٦البند بشأن (املناقشة العامة     
أهم املسائل املعروضـة يف الوثـائق   استعرضت فيها ، استهالليةًكلمةً  ألمانةلة ممثّل ألقت  -٥

  .١٠و ٦أن البندين ت بشعداليت أُ
شـكالن   مهـا  ني إىل أن االجتار باألشـخاص وريـب املهـاجرين   تكلّموأشار عدد من امل  -٦

وبلـدان العبـور   املنشـأ  علـى بلـدان   نفسـه  ران بالقـدر  مـة، يـؤثّ  خطريان مـن أشـكال اجلرميـة املنظّ   
ج وبلدان املقصد، مما يستدعي ات ق باعق اإلنسانيوازن بني العدالة اجلنائية وحقومنس.  
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ي لالجتـار باألشـخاص وريـب    تدابري للتصـد عما اختذته بلدام من ني ممثّل عدةوأبلغ   -٧
وخباصـة   ،االجتـار باألشـخاص   ومعاقبـة التصـديق علـى بروتوكـول منـع وقمـع      منها املهاجرين، 

 ،وبروتوكــول مكافحــة ريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو     ،النســاء واألطفــال
نـع  مللني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، واعتمـاد تشـريعات       املكم

 ،ضـحايا االجتـار باألشـخاص وحقـوق املهـاجرين املهـربني       ، وحلمايـة تلك اجلرائم بفعالية أكرب
  .ملالحقة اجلناةو
وبـرامج وسياسـات   اسـتراتيجيات  من بلدام مبا اعتمدته  ون آخرون املؤمترمتكلّموأبلغ   -٨

، ومـا  صـة وحدات متخصوما أنشأته من  جهات تنسيق،آليات وطنية أو وما أنشأته من  ،وطنية
آليـات دعـم   أن بلـدام أنشـأت   ني مـتكلّم  عـدة وذكر . أطر واتفاقات ثنائية وإقليميةوضعته من 

. النـاس ة وتوعيـ من أجل مساعدة ضحايا االجتار باألشخاص وكفالة حقوق املهـاجرين املهـربني   
ي لالجتـار باألشـخاص جيـب أن    إىل التصـد ترمـي  تـدابري شـاملة   أي ني أن تكلّموأضاف بعض امل

 ني املـؤمتر مـتكلّم  عـدة وأبلـغ  . االجتـار سـياق  الطلب يف ق بلاملتعانب مجيع أشكال اجلأيضاً تعالج 
أن وذكـروا   .بنيحقـوق املهـاجرين املهـر   وتراعي احتياجات ضحايا االجتار تلبي تدابري اختاذ عن 

وإعــادم إىل عنـد االقتضـاء   تلـك التـدابري تشـمل استضــافة ضـحايا االجتـار واملهـاجرين املهــربني       
لإليـذاء  لـن يتعرضـوا   ضـحايا االجتـار   لدى فعل ذلـك مـن أن    أكّدأوطام وإعادة إدماجهم، والت

ــار أو جمــدداً  ــاودة االجت ــة  تكلّمبعــض املــ  شــددو. ــم ملع ــى أمهي ــى ز جــاحلني عل املوجــودات عل
  .من أجل تقدمي الدعم ألولئك الضحاياواستردادها 

وعلـى   ،اجلهـود املبذولـة داخـل الـدول    زيـادة مضـافرة   ني علـى ضـرورة   ممثّل عدة أكّدو  -٩
ني بشـكل خـاص   تكلّمبعـض املـ   شددو. ةاملعنياجلهات ومع مجيع ، املستويني اإلقليمي والدويل

االت تبـادل املعلومـات وبـرامج محايـة الشـهود وإجـراءات       زيادة التعاون يف جمإىل على احلاجة 
  ــوطن، ورصــد املســاعدة املقد ــادة إىل ال ــها  اإلع ــة إىل ضــحايا االجتــار ومتابعت ع أحــد وشــج. م

ني على تبادل املمارسات اجليـدة يف جمـال تنفيـذ أحكـام بروتوكـول االجتـار باألشـخاص،        مثّلامل
  .الطلبفض وخبمبسألة الرضا وخصوصا األحكام املتعلقة 

ني بأن النجاح يف مكافحة االجتار باألشخاص وريـب املهـاجرين   تكلّمبعض املوسلَّم   -١٠
أن ذكــروا و. القضــائية ةجــرين مــن اإلفــالت مــن املالحقــ منــع املت علــىف علــى التعــاون يتوقّــ

ــاون  ــتر  مطلـــوب التعـ ــة والتحقيقـــات املشـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــادل يف جمـــاالت املسـ كة وتبـ
اتفاقـات  االنضـمام إىل  دت تدابري خاصة هلذا الغرض، مثل زيادة دوح. ةيلومات االستخباراملع

وتشـجيع  ، تعاريف اجلرائم يف التشريعات الوطنيةومناسقة  ،دة األطرافالتعاون الثنائية واملتعد
ه ؛ وتعزيز التعاون مع الشرطة والسلطات القضائية، مبـا فيـ  األصعدةتبادل املعلومات على مجيع 
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أسـاليب التحـري   جتميـد عائـدات اجلرميـة ومصـادرا؛ وزيـادة التـدريب علـى         التعاون يف جمال
  .التبعية ومالحقة مرتكبيها اجلرائمالتحري عن وعلى اخلاصة 

مـن  وعلـى ضـرورة تقـدمي مسـاعدة تقنيـة      التوعيـة  ون على أمهيـة أنشـطة   تكلّمامل شددو  -١١
ومجـع  هادفـة  ضرورة إجراء حبوث وعلى رسات اجليدة ص وتبادل املماالتدريب املتخصخالل 

  .تدابري مستنريةاستحداث بيانات عن تلك اجلرائم بغية 
، مثـل اسـتخدام   اإلجـرام ني االنتبـاه إىل االجتاهـات اجلديـدة يف    تكلّمبعض املواسترعى   -١٢

مــة، نظّباجلرميـة امل والصـالت   ،واخلاليــا واألنسـجة واالجتــار باألعضـاء   ،نترنـت إلشـبكة ا اجلنـاة  
  .والصالت اخلاصة بأنشطة التصيد االحتيايل

 لواقـع لمـة  ءني تنقيح بروتوكول االجتـار باألشـخاص جلعلـه أكثـر مال    مثّلواقترح بعض امل  -١٣
غسـل األمـوال، يف   بشـأن  صـك قـانوين دويل جديـد    اسـتحداث  ني تكلّمواقترح أحـد املـ  . الراهن
ني آخـرين  مـتكلّم لكـن   .االجتار باألشخاصببشأن آخر وضع خطة عمل عاملية  متكلّمد حني أي

ني أن مـثّل وذكـر بعـض امل  . رأوا أن االتفاقيات واملعايري الدولية احلالية تكفي ملعاجلة هذه املشاكل
  .خارطة طريق حلرب شاملة على االجتار باألشخاصيوفِّر بروتوكول االجتار باألشخاص 

مــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  الــذي يضــطلع بــه مكتــب األ  ون الــدورتكلّمــاملوأبــرز   -١٤
عــن  ةالــفعبصــورة وأُوصــي بــأن يواصــل املكتــب اإلبــالغ  . واجلرميــة ومنظمــات دوليــة أخــرى

وأشـار آخـرون بإجيابيـة    . ةسيما االجتاهـات املسـتجد   والوأمناطه، اجتاهات االجتار باألشخاص 
  .إىل اجلهود التعاونية اليت تبذهلا حكومام مع املكتب

ــة اجلرميــة    مــتكلّم ةعــدوأعــرب   -١٥ ــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقي ني عــن دعمهــم إلنشــاء آلي
ــة مــا تتخــذه أجهزــا املعنيــة  يســاعد الــدول علــى حتســني  ممــا مــة وبروتوكوالــا، املنظّ بالعدال

  .حقوق اإلنسانمن تدابري مضادة وعلى ضمان مراعاا اجلنائية 
    

    )١٠البند بشأن (املناقشة العامة     
تــدابري منــع جبهــد مجــاعي ملعاجلــة اتمــع الــدويل علــى ضــرورة قيــام ون كلّمــتامل شــدد  -١٦

ي للعنــف ضــد املهـــاجرين والعمــال املهـــاجرين    لتصـــدالراميــة إىل ا اجلرميــة والعدالــة اجلنائيـــة   
علـى خمتلـف    ني الضـوءَ متكلّم عدةُط وسلّ. لالعوملة وحركة التنقّتزايد سرهم، خصوصاً مع وأُ

مييــز وأشــكال العنــف الــيت يواجههــا املهــاجرون والعمــال املهــاجرون   والتاالستضــعاف أنــواع 
علــى ب ســيما النســاء واألطفــال، والصــعوبات الــيت يواجهوــا يف ســعيهم للتغلّــ ســرهم، والوأُ
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لــى احتــرام احلقــوق اإلنســانية ألولئــك عني الــدول تكلّمالعديــد مــن املــ وحــثّ. تلــك املشــاكل
  .األشخاص وتوفري الضمانات الالزمة هلم

مـن   خـذة للحـد  ون عن اجلهود واملبادرات الوطنية والثنائية واإلقليميـة املت تكلّمامل وأفاد  -١٧
  ة  وأفـاد . سـرهم ض هلـا املهـاجرون والعمـال املهـاجرون وأُ    املخاطر الـيت يتعـرني بـأن  مـتكلّم  عـد

ــوفّر، مباشــرةً     ــام ت ــة حلكوم ــة التابع ــات العمومي ــن خــالل  أو  اهليئ ــدين منظمــات م  اتمــع امل
عنــد اإلمكــان خــدمات  كمــا تقــدم غــري احلكوميــة، خــدمات قانونيــة استشــارية،  املنظمــات و

ــرت   اخلاصة بتنقّل اليد العاملة، شراكات الني إىل تكلّموأشار أحد امل. يةتعليمية وصحالـيت يس
آخــر  مــتكلّمللطلــب يف أســواق البلــدان األخــرى، يف حــني أظهــر   اســتجابةًاملشــروعة اهلجــرة 
ــا . اخلــارجالعــاملني يف املهــاجرين أُنشــئ خلدمــة ت اإلطــار الــوطين إلدارة اهلجــرة الــذي  إجيابي

الــذين بواســطة الــزواج، وإىل املهــاجرين  ،وأشــري بشــكل خــاص إىل عــدميي اجلنســية وحمنتــهم  
  .املنـزيل ينبغي النظر بعناية يف مسألة حقوقهم اإلنسانية، خصوصاً يف سياق العنف

ي للعنـف ضـد   ة وفعاليـة للتصـد  تـدابري أكثـر دقّـ   اسـتحداث  ضـرورة  ون بتكلّمسلَّم املو  -١٨
عـة، منـها متكـني املهـاجرين     كـرت مقترحـات متنو  وذُ. سـرهم املهاجرين والعمال املهـاجرين وأُ 

كـذلك  الـة، و املسـاعدة القانونيـة الفع  وتزويـدهم ب تيسري حصوهلم على املعلومـات  مثل بوسائل 
تتخــذها وتــدابري  ؛التعلــيم والتــدريبتــوفري شــهود، ونظــام لتقــدمي الشــكاوى ومحايــة ال إنشــاء 
تــوفري مرافــق الرعايــة الصــحية، وبنــاء القــدرات وتــدريب املــوظفني العمــوميني،    مثــل  ،الــدول

  .ةاإلجيابيوالتوعية ، واستحداث إجراءات لتعيني هوية األشخاص املعنيني وتسجيلهم
    

    االستنتاجات    
  :من جدول األعمال، هي ١٠و ٦البندين بشأن جات إىل عدد من االستنتاتوصلت احللقة   - ١٩

ــاع    )أ(   ــد ــج أن مــن املهــم اتب الجتــار باألشــخاص  إزاء اد اجلوانــب شــامل ومتع
يـوازن   ،سـرهم العنف ضـد املهـاجرين والعمـال املهـاجرين وأُ    ، وكذلك إزاء وريب املهاجرين

  ؛ن جانب آخرم واعتبارات حقوق اإلنسانمن جانب اجلنائية تدابري العدالة بني 
زيــادة التعــاون بــني الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة  إىل حاجــة أن هنــاك   )ب(  

مثل وسائط اإلعـالم أو القطـاع   واجلهات املعنية األخرى، واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية 
  ؛هو أمر مهم التعاون مع املنظمات غري احلكوميةأن اخلاص؛ و
  ؛لنساء واألطفالضعاف اخلاصة لدى ااالستأوجه مراعاة أن يلزم   )ج(  
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مـة  آلية الستعراض تنفيـذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظّ   إلنشاء اجلهود املبذولة حالياً أن   )د(  
  ؛هي جهود ضرورية وبروتوكوالا

يضطلع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،       أن من الضروري   )هـ(  
ــدور يفاملناســبنيبالتعــاون مــع الشــركاء   ــات واملعلومــات عــن األســباب     ، ب مجــع ونشــر البيان

  ؛سرهم، وعن أمناط اهلجرةاجلذرية للعنف ضد املهاجرين والعمال املهاجرين وأُ
أن يواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة،   أن مــن املهــم  )و(  

كافحـة االجتـار   ممـن أجـل   املسـاعدة التقنيـة    اجلهـات املعنيـة عملـه يف جمـال تقـدمي     بالتعاون مع 
  .باألشخاص وريب املهاجرين
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