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اإطـــــار العمـــــــل الـــــدويل

 لتنفيـــذ بروتــــوكول 

الجتـــار بالأ�شـــــخا�ص

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

فيينا

الأمم املتحدة

نيويورك، 2011



ل تنطوي الت�شميات امل�شتخدمة يف هذا املن�شور ول طريقة عر�ص املادة التي يت�شّمنها على الإعراب عن اأي راأي 

كان من جانب اأمانة الأمم املتحدة ب�شاأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�شلطات القائمة 

فيها اأو ب�شاأن تعيني حدودها اأو تخومها. ويُ�شار اإىل البلدان واملناطق بالأ�شماء التي كانت مو�شع ا�شتخدام ر�شمي 

وقت جمع البيانات ذات ال�شلة.

© مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 2011

هذا املن�شور �شادر دون حترير ر�شمي.
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ماركيز  اأوريدي�شه  وال�شيد  )املكتب(  ماكادام  ماريكا  وال�شيدة  )املكتب(  كفامني  وال�شيدة جويل  )املكتب( 
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)الآيلو( وال�شيد تيو نوتن )ECPATE International( وال�شيد روجر بالنت )الآيلو( وال�شيد رييكا بوتونن 

 )LEFö املكتب( وال�شيدة اإيفيلني بروب�شت )املركز املعني بالتدّخل ل�شالح الن�شاء �شحايا الجتار، التابع لـ(

نارويه �شيكي )مبادرة  للمراأة( وال�شيدة  اأنورادا �شينموكريجي )�شندوق الأمم املتحدة الإمنائي  وال�شيدة 
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وما كان ليت�شّنى اإنتاج هذه الأداة بدون الدعم املايل املقّدم من حكومة فرن�شا.
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مقّدمة
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ملّخ�ص

اأداة للم�شاعدة التقنية ترمي اإىل م�شاعدة الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة على  اإطار العمل هذا هو 

التنفيذ الفعلي لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�شخا�ص، وبخا�شة الن�شاء والأطفال )بروتوكول 

الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار(. ويتاأّلف هذا الإطار من جزء �رشدي وجمموعة جداول. اجلزء ال�رشدي 

يقّدم عر�شا لأهم التحديات يف تنفيذ بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار، ويقرتح تدابري عامة 

ميكن اتخاذها ملواجهة هذه التحديات ب�شورة اأجنع. اأما جمموعة اجلداول فتعر�ص تلك التدابري مبزيد 

من التف�شيل، من خالل خم�ص ركائز حتتوي على اإجراءات عملية لدعم تنفيذ بروتوكول الأمم املتحدة 

اخلا�ص بالجتار.

اأوًل- ماهية اإطار العمل

الفعلي  التنفيذ  املتحدة على  الأمم  الأعــ�شاء يف  الدوَل  تُعني  التقنية  للم�شاعدة  اأداة  العمل هو  اإطار 

لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�شـــخا�ص، وبخا�شة الن�شاء والأطفال )بروتوكول الأمم املتحدة 

ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. اخلا�ص بالجتار(، املكمِّ

 واأحكامه، ويتَّبع املوا�شيع 
)1(

اأهداف بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار اإىل  وي�شتند هذا الإطار 

الثالثة املعرتف بها دوليا، وهي املنع واحلماية واملالحقة الق�شائية، اإ�شافة اإىل التعاون والتن�شيق على 

ال�شعيدين الوطني والدويل. وهو يو�شي بتدابري عملياتية ب�شاأن كل من اأحكام الربوتوكول. وترتكز هذه 

التدابري على �شكوك دولية اأخرى وعلى اللتزامات ال�شيا�شية واملبادئ التوجيهية واملمار�شات اجليدة لكي 

يت�شنى تنفيذ مواجهة �شاملة مل�شكلة الجتار بالب�رش.

ومن �شاأن هذا الإطار اأن ي�شاعد الدوَل الأع�شاء على حتديد الثغرات املوجودة واتخاذ ما يلزم من تدابري 

لي�شت ح�رشية  املذكورة  املرجعية  والوثائق  املقرتحة  والتدابري  الدولية.  املعايري  مع  يتوافق  اإ�شافية مبا 

والوطنية  الإقليمية  البلد  ظروف  يالئم  نحو  على  و�شوغها  اإ�شافية  بتدابري  ا�شتكمالها  ثم  من  وينبغي 

وكذلك نظمه املوؤ�ش�شية والقانونية.

د غر�ص بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار يف املادة 2 على النحو التايل: يُحدَّ
 )1(

)اأ(  منع ومكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، مع اإيالء اهتمام خا�ص للن�شاء والأطفال؛

)ب( حماية �شحايا ذلك الجتار وم�شاعدتهم، مع احرتام كامل حلقوقهم الإن�شانية؛

)ج(  تعزيز التعاون بني الدول الأطراف على حتقيق تلك الأهداف.
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وقد ُفتح باب التوقيع على بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار يف كانون الأول/دي�شمرب 2000. وقد مّر 

على ذلك قرابة عقد من الزمن. ولذلك، فاإن هذا الإطار ل يج�ّشد الن�ص الذي اتفق عليه يف ذلك احلني 

فح�شب بل يج�ّشد اأي�شا املعارف واخلربات املكت�شبة على مدى ال�شنوات الع�رش الأخرية �شعيا اإىل جعل ذلك 

الن�ص حياً يف نظر جميع من يت�شّدون لالجتار بالأ�شخا�ص، وقبل كل �شيء يف نظر الذين يقعون �شحايا 

لذلك الجتار.

ثانيًا- دواعي اإعداد اإطار عمل

ي�شّدد بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار على �رشورة اعتماد نهج �شامل اإزاء الجتار بالأ�شخا�ص 

يعالج جميع جوانب تلك اجلرمية ويوازن بني �شواغل العدالة اجلنائية و�رشورة �شمان حقوق ال�شحايا 

وحمايتهم.

وقد بداأ نفاذ بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار يف 25 كانون الأول/دي�شمرب 2003. ومنذ ذلك 

احلني، وعلى الرغم من اإحراز تقّدم يف عدد الت�شديقات )132 دولة حتى اأيلول/�شبتمرب 2009(، مما اأّدى 

اإىل اإدخال تعديالت على الت�رشيعات الوطنية، ثمة �شواهد اأقل على تنفيذ الربوتوكول فعليا.

 اأن غالبية 
)2(

وتَبنيَّ من درا�شة جمملة للتدابري واملمار�شات الوطنية الرامية اإىل تنفيذ اأحكام الربوتوكول

الدول الأطراف فيه قد اعتمدت، على الأقل، حداً اأدنى من الأطر الت�رشيعية واملوؤ�ش�شية ل�شمان التنفيذ. 

غري اأنه بالنظر اإىل تباين قدرة الدول الأع�شاء على تنفيذ التدابري احلالية اأو املقبلة يف املجالت اجلاري 

مناق�شتها، خل�شت الدرا�شة اإىل �رشورة بذل جهود اأكرث تنا�شقا مل�شاعدة الدول الأع�شاء التي حتتاج اإىل 

و�شع ا�شرتاتيجيات فّعالة ومتعّددة اجلوانب ملكافحة الجتار واإىل بناء موارد خم�ش�شة وم�شتدامة لتنفيذ 

.)CTOC/COP/2006/6/Rev.1( تلك ال�شرتاتيجيات

وميكن التو�شل اإىل نف�ص ال�شتنتاج من نتائج عملية جمع البيانات اخلا�شة مببادرة الأمم املتحدة العاملية 

 الذي اأ�شدره املكتب والذي 
)3(

ملكافحة الجتار، التي نُ�رشت يف التقرير العاملي عن الجتار بالأ�شخا�ص،

الثاين/ ت�رشين  لديها، يف  كانت  بالتقرير  امل�شمولة  الـ155  والأقاليم  البلدان  من  املائة  80 يف  اأن  يبني 

نوفمرب 2008، ت�رشيعات تت�شّمن جترميا حمّددا لالجتار بالأ�شخا�ص. لكّن 40 يف املائة من تلك البلدان 

الـ155 امل�شمولة بالتقرير العاملي مل ت�شّجل يف الفرتة من عام 2003 اإىل عام 2008 اأي اإدانة بجرم الجتار 

بالأ�شخا�ص. اأما الـ60 يف املائة املتبقية من تلك البلدان فقد �شّجلت يف تلك الفرتة اأقل من 10 اإدانات 

)4(
يف ال�شنة.

ا�شتنادا اإىل الردود الواردة على ال�شتبيان الرامي اإىل ا�شتعرا�ص تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
 )2(

)CTOC/COP/2006/6/Rev.1( الوطنية وبروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار

.http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202006%206%20Rev1%20Final%20A.pdf

املكتب، التقرير العاملي عن الجتار بالأ�شخا�ص، 2009، انظر املوقعـــني ال�شـــبكيني
 )3( 

 http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf )الن�ص الإنكليزي الكامل( 
وhttp://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_arabic.pdf )ملّخ�ص بالعربية(.

املرجع نف�شه.
 )4(
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 ثالثًا-  التحديــــات العامــــة الرئي�شــــية يف مكافحـة  

الجتار بالأ�شخا�ص

اإن تزايد عدد الدول الأطراف يف بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار هو تعبري عن عزم الدول 

الأع�شاء ال�شيا�شي على مكافحة الجتار بالب�رش. لكن الت�شديق وحده لي�ص كافيا ل�شمان تنفيذ الربوتوكول 

فعليا واإحداثه اأثرا على اأر�ص الواقع.

 وحتليل خطط العمل الإقليمية 
)5(

ومن �شاأن تقريَري الأمانة َذَوْي ال�شلة اإىل موؤمتر الأطراف يف التفاقية،

والوطنية املوجودة وما يقرتن بها من تقارير تقييمية، واملن�شورات ال�شادرة اأخريا، مثل التقرير العاملي 

عن الجتار بالأ�شخا�ص، اأن ت�شاعد جميعا على اإبراز اأهم التحديات العامة يف جمال الت�شدي لالجتار 

بالأ�شخا�ص.

ومن التحديات املوجودة دائما يف جمال التنفيذ العملي لأن�شطة مكافحة الجتار بالب�رش تخ�شي�ص موارد 

مالية كافية.

فتكمن يف  الق�شائية  واملالحقة  واحلماية  املنع  امل�شتبانة يف جهود  الرئي�شية  املو�شوعية  التحديات  اأما 

املجالت الثالثة التالية: )اأ( املعرفة والبحث؛ و)ب( بناء القدرات وتنميتها؛ و)ج( الر�شد والتقييم.

واإىل جانب التحديات املو�شوعية ال�شالفة الذكر، ميثل نق�ص املوارد املخ�ش�شة حتّديا موجودا على الدوام 

يف جمال التنفيذ العملي لأن�شطة مكافحة الجتار بالب�رش.

األف- املعرفة والبحث

اإّن معرفة الظروف الوطنية والإقليمية والدولية اخلا�شة التي مُياَر�ص فيها الجتار بالأ�شخا�ص واإجراء 

بحوث ب�شاأنها لهما �رشطان لزمان لو�شع ا�شرتاتيجيات ملكافحة الجتار بالب�رش وتنفيذها وتقييمها ول�شوغ 

�شيا�شات قائمة على �شواهد عملية. كما اإن للمعرفة والبحث اأهمية فائقة يف التغلب على ما هو موجود 

حاليا من فهم جزئي لتلك اجلرمية وما ي�شتتبعه من انتهاكات حلقوق الإن�شان.

وعلى الرغم من اعتماد معظم البلدان ت�رشيعات تن�ص بالتحديد على جترمي الجتار بالأ�شخا�ص فال 

تزال الدول الأع�شاء ت�شتخدم تفا�شري متنوعة للربوتوكول ولتعريف الجتار بالأ�شخا�ص ونهوجا متنوعة 

ب�شاأنهما. فبع�شها ل يعرتف اإل باأ�شكال معينة من ال�شتغالل اأو بفئات معينة من ال�شحايا اأو املجرمني، 

مما يحّد من نطاق الت�شدي وفعاليته ويعوق التعاون الدويل بني البلدان.

ومن اأجل تدعيم اجلهود املبذولة على كل من ال�شعيد الوطني والإقليمي والدويل ملكافحة الجتار بالب�رش، 

يلزم وجود فهم اأف�شل لنطاق هذه اجلرمية وطبيعتها، مبا يف ذلك فهم اجلانب املتعلق با�شتغالل الأيدي 

CTOC/COP/2005/3/Rev.2: http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20 انظــــــــــر
 )5(

COP%202005%203%20Rev2%20 Final%20A.pdf
CTOC/COP/2006/6/Rev.1: http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202006%20

6%20Rev1%20Final%20A.pdf
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البيانات  كثرية ل جتمع حتى  بلدان  هنالك  زالت  فما  وافية.  معاجلة  يعالَج  ل  ما  كثريا  الذي  العاملة 

الأ�شا�شية، وثمة بلدان كثرية اأخرى ل جتمع بياناتها على نحو ي�شّهل تكوين روؤية متب�رّشة لأحوال البلدان، 

 ونادرا ما تكون البيانات املتاحة موزَّعة ح�شب ال�شن اأو 
)6(

ناهيك عن تلبية معايري القابلية للمقارنة دوليا.

نوع اجلن�ص اأو الأ�شل الإثني اأو القدرة اأو �شكل ال�شتغالل.

واإ�شافة اإىل ذلك، ثمة حاجة اإىل مزيد من البحوث الهادفة والنوعية من اأجل تكوين نظرة متب�رّشة ملا لتلك 

اجلرمية من جوانب متعددة. وينبغي اأن ت�شمل البحوث معرفة الأحوال القانونية والجتماعية والثقافية 

التي  الطلب  عوامل  ومعرفة  لالجتار،  عر�شة  البالغني  والأ�شخا�ص  الأطفال  جتعل  التي  والقت�شادية 

تغّذي جميع اأ�شكال الجتار بالأ�شخا�ص، ومعرفة الدروب التي ي�شلكها مرتكبو تلك اجلرمية والتغريات 

يف اأمناطهم واجتاهاتهم واأ�شاليب عملهم، ومعرفة التدابري امل�شادة الجتماعية والثقافية والقانونية التي 

متّكن من وقاية ال�شحايا وحمايتهم واإعادة تاأهيلهم واإدماجهم اأو اإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

باء- بناء القدرات وتنميتها

نطاق  تباين  ب�شبب  ل  ومكافحته،  بالأ�شخا�ص  الجتار  منع  الأع�شاء حتديات خمتلفة يف  الدول  تواجه 

امل�شكلة وطبيعتها فح�شب بل وب�شبب اختالف القدرات بني البلدان والأقاليم.

ولهذا ال�شبب، يلزم تدعيم القدرات على ال�شعيد الوطني لكي تكون لدى الدول الأع�شاء قدرة موؤ�ش�شية 

وتقنية على �شوغ �شيا�شاتها وا�شرتاتيجياتها يف جمال مكافحة الجتار بالب�رش وتنفيذها وتقييمها.

، فمن ال�رشوري اأي�شا اأن تكون البلدان قادرة على تدعيم  د وتغريرُّ ونظرا ملا تت�شم به هذه اجلرمية من تعقرُّ

القدرات الالزمة ومواءمتها و�شونها مع مرور الزمن.

ومن �شاأن ا�شتعرا�ص تقرير فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح الع�شوية املعني بامل�شاعدة التقنية 

اجلرمية  اتفاقية  بتنفيذ  املتعلقة  ال�شتبيانات  من  والثانية  الأوىل  واجلولتني   )CTOC/COP/2008/7(

تت�شمن  والتي  الأمانة  اأعدتها  التي  اخللفية  املعلومات  وورقة  بالجتار،  اخلا�ص  وبروتوكولها  املنظمة 

اقرتاحات ب�شاأن اأن�شطة امل�شاعدة التقنية )CTOC/COP/WG.2/2007/2(، وكذلك التقرير العاملي عن 

الجتار بالأ�شخا�ص )2009(، ال�شادر عن املكتب، اأن ي�شلّط ال�شوء على احتياجات الدول الأع�شاء من 

بناء القدرات يف جميع جمالت الت�شدي لالجتار بالأ�شخا�ص، وهي املنع واحلماية واملالحقة الق�شائية 

والتعاون والتن�شيق.

فعلى �شبيل املثال، يجب على الدول الأع�شاء اأن تدّعم قدرتها على حتليل و�شوغ ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات 

بني  للتن�شيق  الوطنية  الآليات  اإىل  م�شتندة  بالجتار،  اخلا�ص  املتحدة  الأمم  بروتوكول  لتنفيذ  الوطنية 

الأجهزة وبالت�شاور مع املجتمع املدين. كما ينبغي للدول الأع�شاء اأن تكون قادرة على �شوغ وتنفيذ برامج 

لالإعالم والتوعية ل�شالح فئات خمتلفة، منها مقررو ال�شيا�شات واأخ�شائيو العدالة اجلنائية املمار�شون 

املكتب، التقرير العاملي عن الجتار بالأ�شخا�ص، 2009، انظر املوقعني ال�شبكيني
 )6( 

 http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf )الن�ص الإنكليزي الكامل( 
وhttp://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_arabic.pdf )ملّخ�ص بالعربية(.
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والأخ�شائيون  العمل  واأرباب  العمل  ومنظمات  العمل  ومفت�شو  والهجرة  باحلدود  املعنية  وال�شلطات 

اأجل منع الجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته ب�شورة  ال�شحيون املمار�شون والأخ�شائيون الجتماعيون، من 

فعالة.

جيم- الر�شد والتقييم

ميثل جمع البيانات املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص وحتليلها ب�شورة منهجية خطوة هامة يف تو�شيع القاعدة 

جمع  اإن  كما  والدويل.  والإقليمي  الوطني  ال�شعيد  من  كل  على  والأمناط  الجتاهات  ور�شد  املعرفية 

البيانات وحتليلها هما اأمران هامان اإذ ي�شاعدان على حتديد مقايي�ص مرجعية ميكن للدول الأع�شاء اأن 

تقيِّم على اأ�شا�شها ما اأحرزته من تقّدم يف تنفيذ ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والربامج الوطنية.

وقد اأن�شاأت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية موؤمترا لالأطراف ليكون اأداة 

دورته  الأطراف يف  موؤمتر  اأقر  وقد   
)7(

لالتفاقية. تنفيذها  الإبالغ عن  الأطراف يف  الدول  ت�شتخدمها 

 
)8(

الأوىل، �شمن جملة اأمور، برنامج عمل لإجراء ا�شتعرا�ص دوري لتنفيذ بروتوكول الجتار بالأ�شخا�ص،

ح�شبما تن�ص عليه املادة 32 من التفاقية.

وتق�شي املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها، وال�شادرة عن مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، 

باأن تن�شئ الدول الأع�شاء اآليات لر�شد ما للقوانني وال�شيا�شات والربامج والتدخالت اخلا�شة مبكافحة 

الجتار من تاأثري على حقوق الإن�شان. وينبغي النظر يف اإ�شناد هذا الدور اإىل موؤ�ش�شات وطنية م�شتقلة 

معنية بحقوق الإن�شان، حيثما ُوجدت هيئات من هذا القبيل. وينبغي ت�شجيع املنظمات غري احلكومية 

التي تعمل مع الأ�شخا�ص املّتجر بهم على امل�شاركة يف ر�شد وتقييم ما لتدابري مكافحة الجتار من تاأثري 

)9(
على حقوق الإن�شان.

وغري  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ولكرثة  اجلوانب  متعدد  طابع  من  بالأ�شخا�ص  الجتار  به  يت�شم  ملا  ونظرا 

احلكومية التي تعمل على هذه امل�شاألة، ينبغي للدول الأع�شاء اأن تكفل وجود نظام وطني موحد جلمع 

وتقا�شم املعلومات لكي ت�شتخدم الأجهزة املختلفة لغة وطرائق واإجراءات منوذجية موحدة تتيح اإمكانية 

املقارنة داخل البلدان وفيما بينها.

اأن ت�شتخدم الدول الأع�شاء نتائج الر�شد املنتظم وتقييمات الأثر من اأجل حتديد الثغرات  ومن املهم 

اأو  امل�شار  لت�شحيح  اإجراءات  اتخاذ  و/اأو  الثغرات،  تلك  و�شد  الوطنية  الت�شدي  تدابري  يف  املوجودة 

تدابري اإ�شافية، و/اأو اإجراء التغيريات الالزمة يف ال�شيا�شات اأو ال�شرتاتيجيات الرامية اإىل منع الجتار 

بالأ�شخا�ص ومكافحته.

.http://www.unodc.org/pdf/ctoccop_2006/ V0659536a.pdf 2006 وفقا لتقرير موؤمتر الأطراف املتعلق بالتنفيذ لعام
 )7(

.Corr.1و CTOC/COP/2004/6 انظر الف�شل الأول من الوثيقة
 )8(

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/session1/V0587361a.pdf

املجل�ص القت�شادي والجتماعي، املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجتار بالأ�شخا�ص، 
 )9(

املـبــــداأ التوجيــــهي 6: حمايــــة ودعــــم الأ�شـــخا�ص املّتجـــر بهــــم، E/2002/68/Add.1، عـــام 2002، الفقـــرة 7 مــن املبـــــداأ التوجــــيهي 1

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=e/2002/68/add.1&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/

.symbol.shtml&Lang=A
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رابعًا-  مواجهة التحديات

األف- املبادئ التوجيهية

من اأجل مواجهة هذه التحديات، هناك عدة مبادئ متفاعلة تنطبق على جميع جوانب اأي تدابري �شاملة 

ملكافحة الجتار بالب�رش.

•  النهج القائم على حقوق الإن�شان: ينبغي اأن تكون احلقوق الإن�شانية لالأ�شخا�ص املّتجر بهم هي 
وجرب  وم�شاعدتهم  ال�شحايا  واإىل حماية  ومكافحته  الجتار  منع  اإىل  الرامية  اجلهود  كل  حمور 

ال�رشر الواقع عليهم. ول يجوز اأن يكون ملكافحة الجتار بالب�رش تاأثري �شلبي على احلقوق الإن�شانية 

لالأ�شخا�ص وكرامتهم، وخ�شو�شا حقوق الأ�شخا�ص املّتجر بهم وحقوق املهاجرين والأطفال غري 

امل�شحوبني باأهاليهم واملنف�شلني عنهم والأ�شخا�ص النازحني داخل بلدانهم واملهاجرين وطالبي 

)10(
اللجوء.

الواردة يف بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار  التدابري  ينبغي تف�شري  التمييز:  •  مبداأ عدم 
وتطبيقها على نحو ل ينطوي على متييز �شد اأي اأ�شخا�ص ب�شبب كونهم �شحايا لالجتار. وينبغي 

)11(
اأن يكون تف�شري تلك التدابري وتطبيقها مت�شقني مع مبداأ عدم التمييز املعرتف به دوليا.

•  النهج املراعي لالعتبارات اجلن�شانية: ينبغي العرتاف باأن هناك اجتارا بالرجال والن�شاء على 
من  بهم  املّتجر  والرجال  الن�شاء  والختالف يف جتربة  الت�شابه  اأوجه  تناول  ينبغي  كما  ال�شواء، 

حيث َمواطن �شعفهم والنتهاكات التي يتعّر�شون لها. وينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار اأي�شا تباين 

ن ال�شحايا   فالنهج املراعي لالعتبارات اجلن�شانية مُيكِّ
)12(

تاأثري ال�شيا�شات على الرجال والن�شاء.

املحتملني والفعليني من احل�شول على املعلومات وعلى تدابري النت�شاف ومن املطالبة بحقوقهم 

والعنف  التمييز  م�شاألتي  الجتار  مكافحة  ا�شرتاتيجيات  معاجلة  �شمان  ي�شمل  وهو  الإن�شانية. 

القائمني على نوع اجلن�ص ويعّزز امل�شاواة بني اجلن�شني والتطبيق الفعلي حلقوق املراأة والرجل 

الإن�شانية.

•  النهج القائم على حقوق الطفل، وم�شاركة الأطفال: ينبغي جلميع التدابري املتخذة ب�شاأن الأطفال 
وخ�شو�شا  املنطبقة،  الإن�شان  ت�شرت�شد مبعايري حقوق  اأن  للخطر  املعر�شني  والأطفال  ال�شحايا 

مبداأي حماية الأطفال ومراعاة حقوقهم ح�شبما ورد يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل ويف 

بروتوكولها الختياري املتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتخدامهم يف اأغرا�ص اإباحية. ويحق 

لل�شحايا الأطفال اأن يح�شلوا على تدابري حماية خا�شة، ب�رشف النظر عن و�شعيتهم القانونية، 

�شواء ك�شحايا اأو كاأطفال، تبعا حلقوقهم واحتياجاتهم اخلا�شة. وينبغي اأن يكون العتبار الأول 

م�شالح  خدمة  هو  ال�شحايا  والأطفال  للخطر  املعر�شني  بالأطفال  املتعلقة  التدابري  جميع  يف 

)13(
الأطفال على اأف�شل نحو ممكن.

املرجع نف�شه، اأولوية حقوق الإن�شان، ال�شفحة 3.
 )10(

املادة 14 من بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار.
 )11( 

.http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf

�شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة، الجتار بالأ�شخا�ص، منظور جن�شاين وحقوقي، 2002.
 )12( 

.http://www.unifem.org/attachments/products/traffkit_eng.pdf

مبادئ اليوني�شيف التوجيهية ب�شاأن حماية الأطفال �شحايا الجتار، 2006.
 )13( 

.http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf
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 بروتوكول الأمم املتحدة 
)14(

•  بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار و�شائر ال�شكوك الدولية:
وينبغي  الوطنية،  املنظمة عرب  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  ل  يكمِّ بالجتار  اخلا�ص 

تف�شريه مقرتنا بها. ولي�ص يف الربوتوكول ما مي�ص بحقوق والتزامات وم�شوؤوليات الدول والأفراد 

الإن�شان،  الدويل حلقوق  والقانون  الدويل  الإن�شاين  القانون  فيه  مبا  الدويل،  القانون  مبقت�شى 

واملعايري الدولية اخلا�شة بالأيدي العاملة، وخ�شو�شا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 اخلا�شني 

)15(
بو�شعية الالجئني، حيثما انطبقا، ومبداأ عدم الإعادة ق�رشاً الوارد فيهما.

وخ�شو�شا  بالأ�شخا�ص،  الجتار  ومكافحة  منع  اإجراءات  فعالية  تتطلّب  ال�شامل:  الدويل  •  النهج 
الن�شاء والأطفال، اتباع نهج دويل �شامل يف بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شد، ي�شمل تدابري ملنع ذلك 

الجتار ومعاقبة مرتكبيه وحماية �شحاياه، بو�شائل منها حماية حقوقهم الإن�شانية املعرتف بها 

)16(
دوليا.

•  النهج املتكامل املن�شق املتعدد اجلوانب: تتطلّب م�شكلة الجتار بالأ�شخا�ص، بحكم كونها متعددة 
اجلوانب، اأن تكون ال�شيا�شات املتبعة ب�شاأن جمموعة منوعة من امل�شائل من�شقة فيما بينها ومت�شقة 

مع الهدف املتمثل يف منع الجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته. ويجب على الدول الأع�شاء اأن تكفل 

الهيئات  تلك  وبني  الجتار،  مكافحة  باأن�شطة  املعنية  احلكومية  الهيئات  خمتلف  بني  التن�شيق 

واملنظمات غري احلكومية، وبني الهيئات املوجودة يف اإحدى الدول الأع�شاء ومثيالتها يف الدول 

)17(
الأع�شاء الأخرى.

•  النهج القائم على �شواهد عملية: ينبغي اأن يكون �شوغ وتنفيذ ال�شيا�شات والتدابري الرامية اإىل منع 
الجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته م�شتندين اإىل بيانات جُتَمع وبحوث جُترى ور�شد وتقييم منتظمني 

لكيفية الت�شدي لذلك الجتار.

•  ال�شتدامة: اإن اأ�شلوب الت�شدي امل�شتدام لالجتار هو الأ�شلوب الذي يَ�شُمد مع مرور الزمن ويكون 
قادراً على التكيف ب�شورة خاّلقة مع تغرّي الظروف. وال�شتدامة تعني متا�شك املمار�شات مع مرور 

الزمن ومن حيث النجاعة.

باء- اإطار العمل

يرّكز اإطار العمل على خم�شة اأركان رئي�شية للتدخل الالزم ل�شمان فعالية و�شمول تدابري مكافحة الجتار، هي: 

املالحقة الق�شائية، واحلماية، واملنع، والتعاون والتن�شيق على ال�شعيد الوطني، والتعاون والتن�شيق على ال�شعيد 

الدويل.

انظر قائمة التفاقيات الدولية ذات ال�شلة، الواردة يف املرفق.
 )14(

املادة 14 من بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار.
 )15(

ديباجة بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار.
 )16(

 Measuring Responses to Trafficking in Human Beings in the European Union: an Assessment Manual, EC )17(

 Directorate General Freedom, Security and Justice, 2007. 
.http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/trafficking/doc/assessment_18_10_07_en.pdf
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1- املالحقة الق�شائية

ما زال هناك نق�ص �شديد يف مالحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الجتار بالأ�شخا�ص. ومع اأن لدى كثري من 

البلدان اأحكاما خا�شة جتّرم الجتار بالأ�شخا�ص بكل اأ�شكاله اأو معظمها، فما زالت بلدان كثرية تفتقر اإىل 

اإطار قانوين ي�شمل جميع اأحكام الربوتوكول �شمول تاما، كما ظلّت ِن�َشب الإدانة بجرم الجتار على وجه 

التحديد متدّنية. وبغية حت�شني جهود املالحقة الق�شائية يلزم اتخاذ التدابري التالية:

اإن�شاء اأطر قانونية وطنية اأو تدعيمها بحيث تكون �شاملة وممتثلة لأحكام بروتوكول الأمم  )اأ( 

اإيالء  مع  الدولية،  املعايري  و�شائر  الربوتوكول  لأحكام  وفقا  تنفيذها  و�شمان  بالجتار،  اخلا�ص  املتحدة 

حقوق ال�شحايا الأولوية:

الربوتوكول،  الوارد يف  تعريفه  ح�شب  اإجراميا  فعال  بالأ�شخا�ص  الجتار  اعتبار   '1'  �شمان 

واإيالء مالحقة الجتار بالأ�شخا�ص، ل اجلرائم املت�شلة به، الأولوية؛

 '2'  �شمان جترمي الأفعال املت�شلة بالجتار بالأ�شخا�ص، مثل الف�شاد وغ�شل الأموال واإعاقة 

�شري العدالة وامل�شاركة يف جماعة اإجرامية منظمة؛

 '3'  �شمان اأن تكون العقوبات واجلزاءات املفرو�شة على جرائم الجتار بالأ�شخا�ص مالئمة 

ومتنا�شبة مع ج�شامة اجلرم، واأن تُ�شاَدر عائدات تلك اجلرائم؛

'4'  �شمان حقوق ال�شحايا، مبا فيها حقوق ال�شحايا وال�شهود يف احل�شول على احلماية 

قبل مالحقة مرتكبي اجلرم ق�شائيا واأثناءها وبعدها، وكذلك �شمان التعاون الفعال بني 

اأجهزة اإنفاذ القانون وهيئات الرعاية الجتماعية ومنظمات املجتمع املدين؛

'5'  ا�شتحداث اأ�شاليب حتر ا�شتباقية وقائمة على معلومات ا�شتخبارية، دون العتماد على 

املّتجر  الأ�شخا�ص  اإيذاء  معاودة  لتفادي  ق�شائية  اإجراءات  واإر�شاء   
)18(

ال�شحايا، �شهادة 

بهم، وخ�شو�شا الأطفال، اأثناء عملية املالحقة الق�شائية و�شمان تنفيذ تلك الإجراءات؛

�شمان اإنفاذ الت�رشيعات الوطنية املتعلقة مبكافحة الجتار بالب�رش، بو�شائل منها اإ�شدار  )ب( 

لوائح تنظيمية و/اأو تعميمات و/اأو توجيهات اإدارية، وكذلك بتدعيم قدرات اأخ�شائيي العدالة اجلنائية 

املمار�شني.

العمل على اإن�شاء موؤ�ش�شات ذات �شلة، مثل وحدات �رشطة واأجهزة ق�شائية متخ�ش�شة. )ج( 

2- احلماية

كثري من �شحايا الجتار يظلون جمهويل الهوية وبالتايل دون حماية. ومن ثم، فاإن التعّرف على الأ�شخا�ص 

املّتجر بهم هو �رشط لزم حل�شولهم على امل�شاعدة واحلماية. وهنالك بلدان كثرية ل تزال يف حاجة اإىل 

اإر�شاء اأو حت�شني اإجراءاتها اخلا�شة بالتعّرف على ال�شحايا وما يقابلها من اآليات الإحالة. وبغية حت�شني 

حماية ال�شحايا، يلزم اتخاذ التدابري التالية:

 European Commission  Directorate-General Justice, Freedom and Security, Report of the Experts Group on )18(

.Trafficking in Human Beings, 2004, p. 41
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/doc/part_1_en.pdf
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�شاملة ل�شحايا الجتار وم�شاعدتهم،  لتوفري حماية  الالزمة  الت�رشيعية  التدابري  اعتماد  )اأ( 

وتقوية اأحوالهم ومنع اإيذائهم جمّددا، اأو تعديل التدابري املوجودة؛

ا�شتحداث اأو تدعيم اإجراءات حتديد الهوية، بو�شائل منها اإ�شدار توجيهات واإجراءات  )ب( 

خا�شة بتحديد الهوية واتباع اأ�شاليب فّعالة اأخرى يف هذا ال�شاأن؛

�شمان اإنفاذ التدابري الت�رشيعية، بو�شائل منها اإ�شدار لوائح و/اأو تعميمات و/اأو توجيهات  )ج( 

اإدارية؛

اإن�شاء اأو تدعيم اآليات اإحالة وطنية من اأجل حماية ال�شحايا وم�شاعدتهم، مبا يف ذلك  )د( 

اإحالتهم اإىل الأجهزة املعنية باللجوء عند القت�شاء؛

�شمان تطبيق املعايري الدولية واتباع نهج قائم على حقوق الإن�شان يف حماية ال�شحايا  )هـ( 

الأطفال  احتياجات  اأخذ  مع  القانون،  اإنفاذ  اأجهزة  مع  تعاونهم  مدى  عن  النظر  ب�رشف  وم�شاعدتهم، 

اخلا�شة بعني العتبار. وهذا النهج يت�شمن اإتاحة احل�شول على جمموعة منوعة من اخلدمات واإعطاء 

ر، وتي�شري احل�شول على التعوي�ص، واإتاحة امكانية احل�شول على اإقامة موؤقتة اأو دائمة، وعدم  مهلة تفكرُّ

حتميل ال�شحايا م�شوؤولية ال�شلوع يف اأن�شطة غري م�رشوعة نتيجة الجتار بهم؛

على  بلده  اإىل  به  املّتجر  ال�شخ�ص  اإعادة  اأن جتري  ل�شمان  ال�رشورية  التدابري  اعتماد  )و( 

اأ�شا�ص طوعي، واأل يتخذ اأي قرار باإعادته قبل اإجراء تقييم للمخاطر ومع اإيالء العتبار الواجب لأمان 

ذلك ال�شخ�ص.

3- املنع

املنع هو واحد من اأهم جوانب اأي تدبري ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، لكن ا�شرتاتيجيات املنع لي�شت كلها 

مدجمة يف ال�شيا�شات الأو�شع نطاقا املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص، وكثري منها يفتقر اإىل بحث وتخطيط 

ا�شرتاتيجيات  وبغية حت�شني  املرتتب عليها.  لالأثر  تقييمات  اإىل  يفتقر  �شواهد عملية، كما  قائمني على 

وبرامج املنع، يلزم اتخاذ التدابري التالية:

تعديل اأو اعتماد التدابري الت�رشيعية الالزمة وو�شع �شيا�شات وبرامج �شاملة ملنع الجتار  )اأ( 

اإيذائهم، مبا فيها تدابري لت�شجيع/دعم الهجرة امل�رشوعة من  بالأ�شخا�ص وحماية ال�شحايا من معاودة 

اأجل احل�شول على عمل لئق والهجرة امل�رشوعة لل�شباب الذين هم يف �شّن العمل؛

�شمان وجود نظم وطنية فّعالة حلماية الأطفال، و�شمان م�شاركة الأطفال م�شاركة ن�شطة  )ب( 

يف �شوغ التدابري الوقائية؛

�شمان الت�شاق بني ال�شيا�شات العامة ذات ال�شلة بالجتار بالأ�شخا�ص )مثل ال�شيا�شات  )ج( 

التمييز والتنمية القت�شادية  بالهجرة ومنع اجلرمية والتعليم والعمالة وال�شحة والأمن وعدم  املتعلقة 

وتعزيز حقوق الإن�شان وحماية الأطفال وامل�شاواة بني اجلن�شني، �شمن جملة اأمور اأخرى(؛

اأ�شبابه اجلذرية، مبا  ا�شتحداث اأو تدعيم تدابري للحد من التعر�ص لالجتار، مبعاجلة  )د( 

فيها الطلب الذي يعّزز كل اأ�شكال الجتار بالأ�شخا�ص واملوقف الجتماعي الالمبايل اإزاء ال�شتغالل؛

اإجراء تقييمات لالحتياجات اخلا�شة با�شرتاتيجيات املنع وبراجمه، وتقييمات لأثر تلك  )هـ( 

ال�شرتاتيجيات والربامج.
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4- التعاون والتن�شيق على ال�شعيد الوطني

قطاعات  جميع  م�شاركة  مكافحته  وتتطلّب  اجلوانب،  ومتعّددة  معّقدة  هو جرمية  بالأ�شخا�ص  الجتار 

املجتمع وجمموعة وا�شعة من املوؤ�ش�شات الوطنية. وهذا قد يوؤدي اإىل ازدواجية يف اجلهود وق�شور يف 

ا�شتخدام املوارد وت�شارب وتناق�ص بني التدخالت، كما ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�شدٍّ اأقل فاعلية. ويجب اأن 

تكون لدى الدول الأع�شاء اآليات تن�شيق وتعاون بني الأجهزة تتيح تبادلً للمعلومات وتخطيطاً ا�شرتاتيجياً 

يلزم  الوطني،  ال�شعيد  على  والتن�شيق  التعاون  وبغية حت�شني  للنتائج.  وا�شتدامًة  للم�شوؤوليات  وتق�شيماً 

اتخاذ التدابري التالية:

على  وقائمة  �شاملة  تكون  بالأ�شخا�ص  الجتار  ملكافحة  �شيا�شات  وتنفيذ  �شوغ  �شمان  )اأ( 

�شواهد عملية، و�شمان ات�شاق تلك ال�شيا�شات مع �شائر ال�شيا�شات ذات ال�شلة؛

اإن�شاء نظام اأو اآلية للتعاون والتن�شيق املتعدد اجلوانب بني خمتلف اجلهات املعنية، مثل  )ب( 

املوؤ�ش�شات احلكومية )مبا فيها اأجهزة اإنفاذ القانون وال�شلطات الق�شائية ومفت�شيات العمل وال�شلطات 

املعنية بالهجرة واللجوء( واملنظمات غري احلكومية ومقدمي اخلدمات اإىل ال�شحايا واملوؤ�ش�شات ال�شحية 

وموؤ�ش�شات حماية الأطفال والنقابات ومنظمات العمال واأرباب العمل والقطاع اخلا�ص؛

�شمان ر�شد وتقييم ال�شرتاتيجيات و/اأو خطط العمل الوطنية من اأجل تقييم التقدم  )ج( 

اإدخال  و/اأو  اإ�شافية  تدابري  و/اأو  امل�شار  لت�شحيح  اإجراءات  اتخاذ  يت�شنى  لكي  املتحقق،  والأثر  املحرز 

تغيريات على ال�شيا�شات الوطنية.

5- التعاون والتن�شيق على ال�شعيد الدويل

الجتار بالأ�شخا�ص هو جرمية كثريا ما تُرتكب عرب احلدود، ومن ثم فهي تتطلب من الدول الأع�شاء اأن 

تتعاون وتن�شق فيما بينها ومع املنظمات الدولية والإقليمية. وكثريا ما تفتقر الدول الأع�شاء اإىل القدرة 

على منع اجلرائم عرب الوطنية والتحري عنها ومقا�شاة مرتكبيها ومعاقبتهم ب�شبب انتفاء التعاون الدويل 

اأو ق�شوره. كما يجب اأن تكون هناك اآليات اأو هياكل دولية لتح�شني التن�شيق بني جهود املنظمات الدولية 

والإقليمية. وبغية حت�شني التعاون والتن�شيق على ال�شعيد الدويل، يلزم اتخاذ التدابري التالية:

اإر�شاء الأ�شا�ص القانوين للتعاون الدويل، مبا يف ذلك ت�شجيع اإبرام اتفاقات التعاون؛ )اأ( 

القانونية  امل�شاعدة  ت�شليم املطلوبني وتبادل  اأو تدعيم قدرات وطنية يف جمالت  اإن�شاء  )ب( 

ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم واإجراء التحريات امل�شرتكة والتعاون الدويل لأغرا�ص امل�شادرة؛

اإن�شاء اأو تدعيم قدرات وطنية لتحديد هوية �شحايا الجتار واإعادتهم وتقييم املخاطر  )ج( 

التي حتيط بهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع، مع اإيالء اعتبار خا�ص خلدمة م�شالح الأطفال على اأف�شل 

نحو واإقامة تعاون بني بلدان املق�شد والعبور واملن�شاأ؛
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اإجراءات خا�شة بالت�شالت وتبادل  اإن�شاء  الر�شمي، مثل  الر�شمي وغري  التعاون  تعزيز  )د( 

املعلومات والبيانات؛

�شيا�شاتية  تو�شيات  من  والإقليمية  الدولية  املنظمات  تقدمه  فيما  الت�شاق  �شمان  )هـ( 

وم�شاعدات تقنية؛

اإىل وليات املنظمات املختلفة وكفاءاتها الأ�شا�شية، تفاديا  ا�شتنادا  �شمان تق�شيم املهام  )و( 

لزدواج اجلهود دون داع، وتر�شيدا لالأن�شطة بغية جعلها ناجعة التكلفة؛

وتنفيذ  �شوغ  بغية  والإقليمية  الدولية  املنظمات  بني  امل�شرتكة  والربجمة  التعاون  تعزيز  )ز( 

ا�شرتاتيجيات وبرامج م�شرتكة.

خام�شًا-  كيفية قراءة اإطار العمل

اإطار العمل ير�شد الدول الأع�شاء لدى تنفيذ بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار يف كل من الأركان 

اخلم�شة الالزمة ل�شـــمان فعـــالية و�شـــمولية تدابري مكافحـــة التـــجار، وهي: )اأ( املالحقة الق�شائيـــة؛ 

على  والتن�شيق  التعاون  و)هـ(  الوطني؛  ال�شعيد  على  والتعاون  التن�شيق  )د(  املنع؛  )ج(  احلماية؛  )ب( 

ال�شعيد الدويل.

واملوؤ�رشات  اخلا�شة  والأهداف  الربوتوكول  مقت�شيات  اإىل  الإطار  ينق�شم  اخلم�شة،  الأركان  من  كل  ويف 

الإطارية والتدابري التنفيذية واملوؤ�رشات العملياتية واملراجع.

مقت�شيات الربوتوكول ت�رشد الأحكام الواردة يف بروتوكول الأمم املتحدة اخلا�شة بالجتار.

والأهداف اخلا�شة تبني مقا�شد الأحكام.

 املوؤ�رشات الإطارية، وخ�شو�شا املوؤ�رشات القانونية واملوؤ�ش�شية، هي املعايري الدنيا الالزمة 

لتنفيذ اأحكام الربوتوكول.

الفعلي  التنفيذ  لتحقيق  باتخاذها  املو�شى  العملية  الإجراءات  حتدد  التنفيذية   التدابري 

لربوتوكول الأمم املتحدة اخلا�ص بالجتار.

التنفيذ وت�شاعد على  التنفيذية. وهي تقي�ص �شري  التدابري  اإىل   املوؤ�رشات العملياتية ت�شري 

)19(
ر�شد التغري مع مرور الزمن.

 املراجع ت�شري اإىل الوثائق ذات ال�شلة والتوجيهات املوجودة والأدوات واملمار�شات اجليدة 

التي ميكن اأن ت�شاعد الدول الأع�شاء على تنفيذ الأهداف املبينة يف اإطار العمل.

ع اأي�شا؛ ففيما يتعلق بالبيانات ال�شخ�شية، مثال، ينبغي توزيع تلك  املعلومات املقابلة ل ينبغي اأن جُتَمع فح�شب بل اأن تُوزَّ
 )19(

ع البيانات ح�شب  البيانات ح�شب العمر، ونوع اجلن�ص، واجلن�شية، واخللفية الجتماعية والقت�شادية؛ وفيما يتعلق باأفعال الجتار، تُوزَّ

خمتلف الو�شائل امل�شتخدمة، واأ�شكال ال�شتغالل، ومدة ال�شتغالل؛ وفيما يتعلق بتقدمي اخلدمات، ما اإذا كانت تقّدمها الدولة اأم جهات 

غري حكومية. وهذه القائمة لي�شت ح�رشية.



اجلزء الثاين

اإطـــــار العمـــــل:

اجلداول



اجلزء الثاين

اإطـــــار العمـــــل:

اجلداول
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ال�شكل 1-  دليل ا�شتعمال اجلداول

املراجع

املوؤ�رصات 

العملياتية

تقي�ص �شري 

التنفيذ وت�شاعد 

على ر�شد التغري 

مع مرور الزمن

التدابري 

التنفيذية

هي الإجراءات 

املو�شى باتخاذها 

لتحقيق التنفيذ 

الفعلي

املوؤ�رصات 

الإطارية

هي املعايري 

الدنيا الالزمة  

لإجراءات 

مكافحة الجتار

الأهداف 

اخلا�شة

تبني مقا�شد 

الأحكام

مقت�شيات 

الربوتوكول
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TABLE 1. PROSECUTION )Continued( اجلدول 1-  املالحقة الق�شائية

مقت�شيات

 الربوتوكول

املوؤ�رصات 

العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

تعريف الجتار  بالأ�شخا�ص 

واجلرائم املت�شلة به 

وجترÁها

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شول 1 

و2 و3 و4(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، ُعدة التقييم 

اخلا�شة بت�شدي اأجهزة العدالة 

اجلنائية لالجتار بالب�رش )�شوف 

تُن�رش لحقا(

منظمة العمل الدولية، الجتار 

بالب�رش والعمل اجلربي، دليل 

للت�رشيعات وتطبيق القانون، مبادئ 

توجيهية للت�رشيع واإنفاذ القانون، 

برنامج العمل اخلا�ص للق�شاء على 

العمل اجلربي، 2005

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع 

اخلا�ص بالعنف �شد املراأة، 2009

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية 

ملقرري ال�شيا�شات والأخ�شائيني 

املمار�شني، 2008 )الكتابان 1 و2 

وخ�شو�شا الأداة 17-2(

جمل�ص اأوروبا، اإجراءات مكافحة 

الجتار بالب�رش. دليل للربملانيني، 

2007

�شمان وجود قواعد موحدة يف 

جميع الدول الأع�شاء

�شمان تَ�شٍد منا�شب من جانب 

اأجهزة العدالة اجلنائية ووجود 

اإطار قانوين مالئم

ت�شهيل التعاون الدويل

الت�شديق على اتفاقية اجلرمية 

املنظمة وبروتوكول الجتار 

بالأ�شخا�ص اأو الن�شمام اإليهما

وجود اإطار قانوين وطني �شامل 

ب�شاأن الجتار بالأ�شخا�ص

وجود اإطار موؤ�ش�شي ذي �شلة 

�ص ملكافحة الجتار  خم�شّ

بالأ�شخا�ص

حتليل وتقييم الت�رشيعات املوجودة 

والحتياجات فيما يتعلق باتفاقية 

اجلرمية املنظمة وبروتوكول 

الجتار بالأ�شخا�ص

اعتماد ت�رشيعات ولوائح منا�شبة

اإن�شاء وحدات �رشطة واأجهزة 

ق�شائية متخ�ش�شة

�شواهد دالة على قيام الأخ�شائيني 

املمار�شني بتنفيذ ت�رشيعات �شاملة 

تتوافق مع املعايري الدولية

عدد التحريات واملالحقات 

الق�شائية التي جترى مبا يتوافق 

مع املعايري الدولية

عدد الوحدات املتخ�ش�شة املن�شاأة

عدد املتخ�ش�شني من موظفي 

العدالة اجلنائية املمار�شني

حجم املخ�ش�شات املر�شودة يف 

امليزانية

ملحـــة عـامـــةملحـــة عـامـــةملحـــة عـامـــة
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 مقت�شيات

 الربوتوكول

 املوؤ�رصات 

العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

جترمي الجتار بالأ�شخا�ص، 

وال�رصوع يف ارتكاب ذلك 

اجلرم، وامل�شاهمة ك�رصيك 

فيه، وتنظيم اأو توجيه 

اأ�شخا�ص اآخرين لرتكابه 

)املادة 5 من الربوتوكول(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، الدليل 

الت�رشيعي لتنفيذ اتفاقية 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وبروتوكولتها، 2005

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 3(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، القانون 

النموذجي ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2009

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الأدوات 

2-14 و5-20 و6-14 و18-9(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية/الحتاد 

الربملاين الدويل/مبادرة الأمم 

املتحدة العاملية ملكافحة الجتار، 

كتيب اإر�شادي للربملانيني، 2009

اليوني�شيف/الحتاد الربملاين 

الدويل، دليل للربملانيني: مكافحة 

الجتار بالأطفال، 2005

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع 

اخلا�ص بالعنف �شد املراأة، 2009 

)الباب 8-3(

توفري اأ�شا�ص لك�شف اجلناة 

والتحري عنهم ومالحقتهم، 

ولإيقاع عقوبة منا�شبة على 

املّتجرين

اعتماد ما قد يلزم من تدابري 

ت�رشيعية وتدابري اأخرى لتجرمي 

ال�شلوك املبني يف املادة 3 من 

الربوتوكول يف حال ارتكابه عمدا

وجود اإطار جترميي جامع يت�شق 

مع التعريف الوارد يف املادة 3 

من الربوتوكول، وي�شمل جميع 

اأنواع الجتار بالأ�شخا�ص، وكذلك 

تنظيم اأي �شكل من اأ�شكال الجتار 

وتوجيهه وامل�شاهمة ك�رشيك فيه. 

ول ي�شرتط يف هذا اجلرم �شلوع 

جماعة اإجرامية منظمة )الفقرة 

2 من املادة 34 من التفاقية(. 

بيد اأن �شلوع جماعة من هذا 

القبيل يجوز اأن ميثل ظرفا م�شّددا 

للعقوبة.

التاأكد من اأن اجلرم يج�شد تعريف 

الجتار بالأ�شخا�ص )الوارد يف 

املادة 3 من الربوتوكول(

�شمان حتديد الت�رشيعات، ب�شورة 

وا�شحة ودقيقة، العنا�رش املكّونة 

للجرم من اأجل متييز الجتار 

بالأ�شخا�ص عن اجلرائم الأخرى 

بنّية التعرف على �شحايا الجتار

ينبغي الت�شدي لكل اأ�شكال 

ال�شتغالل على النحو املنا�شب 

بالرجوع اإىل معايري حقوق الإن�شان 

الدولية ذات ال�شلة، مبا فيها 

املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية املعمول 

بها، مثل اإلغاء ال�شخرة وعمل 

الأطفال

�شمان �رشيان الت�رشيعات 

اأي�شا عند عدم حتقق الغر�ص 

ال�شتغاليل

�شمان تنفيذ الت�رشيعات باإقرار 

)اأو باإ�شدار( لوائح اأو تعميمات اأو 

توجيهات اأو تعليمات تبني وتو�شح 

بالتف�شيل ماهية اجلرم اجلديد؛ 

و/اأو باأن توؤخذ بعني العتبار 

ال�شوابق الق�شائية ومبادئ الفقه 

القانوين مبا يتوافق مع النظام 

القانوين

�شمان تنظيم حلقات درا�شية 

للربملانيني وملحرري الن�شو�ص 

القانونية يف جمال مكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص �شمان توفري 

تدريب �شامل ملوظفي اأجهزة 

اإنفاذ القانون والهجرة وال�شلطات 

وجود لوائح اأو تعميمات اأو 

توجيهات اأو فرقة قانونية اأو 

�شوابق ق�شائية اأو اإيعازات اأو 

تعليمات ل�رشح اأو تو�شيح اجلرم 

مبا يتوافق مع النظام القانوين

عدد التحريات املتعلقة بالجتار 

بالأ�شخا�ص التي جترى وفقا 

للمعايري الدولية

عدد الأ�شخا�ص الذين يتهمون 

بالجتار بالأ�شخا�ص وفقا للمعايري 

الدولية

عدد الإدانات بجرم الجتار 

بالأ�شخا�ص التي جترى وفقا 

للمعايري الدولية

وجود تدريب متعدد اجلوانب 

ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون 

والنيابة العامة وال�شلطات 

الق�شائية ومفت�شي العمل 

والأخ�شائيني الجتماعيني و�شائر 

املوظفني ذوي ال�شلة

اجلدول 1-  املالحقة الق�شائية )تابع(
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TABLE 1. PROSECUTION )Continued(

PROTOCOL 

REQUIREMENTS

SPECIFIC OBJECTIVES

FRAMEWORK 

INDICATORS  

(Minimum standard)

IMPLEMENTATION 

MEASURES

OPERATIONAL 

INDICATORS

RESOURCES

منظمة العمل الدولية، ال�شخرة 

والجتار بالب�رش: دليل ملفت�شي 

العمل، 2008

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، 

 Human Trafficking for Labour
 Exploitation/Forced and

Bonded Labour: Identification-
 Prevention-Prosecution;

 Human trafficking for Labour
 Exploitation/Forced and

 Bonded Labour: Prosecution
 of Offenders, Justice for

 Victims. Occasional paper,

2008

اأدّلة تدريبية من اإعداد منظمات 

منها املركز الدويل لتطوير 

�شيا�شات الهجرة، واملنظمة 

الدولية للهجرة، واليوني�شيف، 

ومنظمة العمل الدولية، ومكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية

الق�شائية واأع�شاء النيابة العامة 

ومفت�شي العمل والأخ�شائيني 

الجتماعيني و�شائر املوظفني ذوي 

ال�شلة يف جمال مكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص. وينبغي اأن يركز 

التدريب على الطرائق امل�شتخدمة 

يف منع ذلك الجتار ومالحقة 

املّتجرين و�شون حقوق ال�شحايا، 

مبا يف ذلك م�شاعدة ال�شحايا 

وحمايتهم.

وينبغي اأن ياأخذ التدريب بعني 

العتبار اأي�شا �رشورة مراعاة 

حقوق الإن�شان وحماية املهاجرين 

وامل�شائل احل�شا�شة فيما يتعلق 

بالأطفال والعتبارات اجلن�شانية، 

كما ينبغي لـه اأن ي�شجع التعاون مع 

املنظمات غري احلكومية وغريها 

من املنظمات ذات ال�شلة و�شائر 

عنا�رش املجتمع املدين )الفقرة 2 

من املادة 10 من الربوتوكول(
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 مقت�شيات

 الربوتوكول

 املوؤ�رصات 

العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 1-  املالحقة الق�شائية )تابع(

تعريف الجتار بالأ�شخا�ص 

)املادة 3 من الربوتوكول(

الفعل: جتنيد اأ�شخا�ص اأو نقلهم اأو 

تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�شتقبالهم

الو�شيلة: التهديد بالقوة اأو 

ا�شتعمالها اأو غري ذلك من اأ�شكال 

الق�رش اأو الختطاف اأو الحتيال 

اأو اخلداع اأو ا�شتغالل ال�شلطة 

اأو ا�شتغالل حالة ا�شت�شعاف، اأو 

اإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا 

لنيل موافقة �شخ�ص لـه �شيطرة 

على �شخ�ص اآخر

الغر�ص: ال�شتغالل، مبا فيه 

ا�شتغالل دعارة الغري اأو �شائر 

اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي اأو 

ال�شخرة اأو اخلدمة ق�رشا، اأو 

ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة 

بالرق، اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء

�شواهد تدل على وجود ت�رشيعات 

وا�شحة ومت�شقة وفقا لتعريف 

الجتار )املادة 3 من الربوتوكول(

وجود ت�رشيع خا�ص بالجتار 

بالأ�شخا�ص ي�شمل، كحد اأدنى، 

اأ�شكال ال�شتغالل املذكورة يف 

الربوتوكول

التاأكد من اأن جرم الجتار 

بالأ�شخا�ص يج�شد العنا�رش الثالثة 

املكونة لـه، وهي الفعل والو�شيلة 

والغر�ص ال�شتغاليل

�شمان اأن الت�رشيع يو�شح اأن 

ا�شتخدام و�شائل غري م�رشوعة يجعل 

موافقة ال�شحية لي�شت حمل اعتبار

�شمان اأن الت�رشيع مينع مالحقة 

الأ�شخا�ص املّتجر بهم اأو 

احتجازهم اأو معاقبتهم ب�شبب 

�شلوعهم يف اأن�شطة غري م�رشوعة، 

ما داموا قد اأُجربوا على فعل ذلك

�شمان اأن يجّرم الت�رشيع، كحد 

اأدنى، اأ�شكال ال�شتغالل املذكورة 

يف الربوتوكول، مع اإمكانية اإ�شافة 

اأ�شكال اأخرى من ال�شتغالل

�شمان اأن تكون اأ�شكال ال�شتغالل 

حمددة بو�شوح يف الت�رشيع الوطني 

و/اأو ال�شوابق الق�شائية

انطباق الت�رشيع اأو اجلرم على 

الن�شاء والرجال والأطفال

انطباق الت�رشيع اأو جرم الجتار 

بالأ�شخا�ص على الجتارين الداخلي 

وعرب الوطني

انطباق الت�رشيع اأو جرم الجتار 

 بالأ�شخا�ص ب�رشف النظر 

عن �شلوع جماعة اإجرامية منظمة

عدم مالحقة ال�شحايا اأو اإدانتهم ب�شبب 

الأن�شطة الإجرامية اأو غري امل�رشوعة 

ر بهم من اأجل ارتكابها التي اجترُّ

عدم مالحقة ال�شحايا اأو اإدانتهم 

بجرائم الهجرة التي ين�ص عليها 

القانون الوطني

 اأن يجّرم الت�رشيع، كحد اأدنى، 

اأ�شكال ال�شتغالل املذكورة يف 

الربوتوكول

اأن يتيح الت�رشيع جترمي ال�شتغالل 

اجلن�شي وال�شتغالل لأعمال ال�شخرة 

واأي �شكل اآخر من ال�شتغالل، مبا 

يف ذلك ا�شتخدام الأطفال كجنود 

وللقيام باأن�شطة غري م�رشوعة 

وتبّنيهم ب�شورة غري م�رشوعة 

وا�شتغاللهم يف ال�شياحة اجلن�شية

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، الدليل الت�رشيعي لتنفيذ 

اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وبروتوكولتها، 2005

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات 

ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 

)الف�شالن 1 و3(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2009

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الأداة 

)1-6

منظمة العمل الدولية، الجتار 

بالب�رش وال�شتغالل لأغرا�ص ال�شخرة، 

مبادئ توجيهية للت�رشيع واإنفاذ 

القانون، برنامج العمل اخلا�ص 

ملكافحة ال�شخرة، 2005

منظمة العمل الدولية، مكافحة الجتار 

بالأطفال ل�شتغاللهم كاأيٍد عاملة: ُعدة 

مرجعية ملقرري ال�شيا�شات والأخ�شائيني 

املمار�شني، 2008 )الكتابان 1 و2، 

وخ�شو�شا الأداة 17-2(

�شمان وجود فهم موحد لالجتار 

بالأ�شخا�ص وللعنا�رش املكونة لـه 

ونهج موحد اإزاءه ي�شكالن اأ�شا�ص 

جترميه يف الت�رشيعات الداخلية، 

ودعم التعاون الدويل يف امل�شائل 

اجلنائية

اتخاذ تدابري فعالة من جانب 

اأجهزة العدالة اجلنائية ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص



2
1

ل
و
دا

جل
 ا
ل:

م
ع
ل
 ا
ار

ط
 اإ

-
ين

ثا
ل
 ا
ء
ز
جل

ا

موافقة ال�شحية 

)املادة 3 )ب( من الربوتوكول(

جترمي الجتار بالأطفال 

)املادة 3 )ج( من الربوتوكول(

وجود حكم يف الت�رشيع اأو يف 

تعريف اجلرم ين�ص على اأن 

موافقة ال�شحية لي�شت حمل 

اعتبار يف حال ا�شتخدام اأي من 

تلك الو�شائل

وجود ت�رشيع يجّرم الجتار 

بالأطفال وين�ص على اأنه ل حاجة 

اإىل اإثبات ا�شتخدام الو�شائل املبينة 

يف التعريف

�شمان اأن تبني الت�رشيعات اأو 

ممار�شات املحاكم اأن موافقة 

ال�شحية لي�شت حمل اعتبار عندما 

يثبت ا�شتخدام واحدة اأو اأكرث من 

تلك الو�شائل

�شمان اأن ين�ص الت�رشيع على 

ت�شديد العقوبة املفرو�شة على 

جرم الجتار بالأ�شخا�ص الأ�شلي 

يف حال كون ال�شحايا اأطفالً. 

ومن البدائل املحتملة ا�شتحداث 

جرم منف�شل يخ�ص الجتار 

بالأطفال، اأو �شمان اأن ين�ص 

الت�رشيع على اأخذ الظروف 

امل�شددة بعني العتبار

�شمان اعرتاف القانون مبا هو 

متعارف عليه دوليا ب�شاأن حالة 

ا�شت�شعاف الأ�شخا�ص الذين 

هم دون الثامنة ع�رشة من العمر 

)ديباجة اتفاقية حقوق الأطفال(

عمال مببداأ ا�شت�شعاف الأطفال، 

�شمان ثبوت جرم الجتار 

بالأ�شخا�ص دومنا حاجة اإىل 

اإثبات ا�شتخدام الو�شائل املبينة يف 

التعريف

عدد املّتجرين املدانني وفقا للمعايري 

الدولية على الرغم من التذّرع 

مبوافقة ال�شحايا

عدد الإدانات بجرم الجتار 

بالأطفال، وفقا للمعايري الدولية

عدد حالت ت�شديد العقوبة وفقا 

للمعايري الدولية

وجود �شواهد تدل على مبداأ عام 

يعرتف با�شت�شعاف الأطفال

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، 

2008 )الأداة 3-1(

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

2008

املبادئ التوجيهية )رقم 7( 

ب�شاأن العدالة يف الأمور املتعلقة 

بالأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود 

عليها. قرار املجل�ص القت�شادي 

والجتماعي 20/2005 املوؤّرخ 22 

متوز/يوليه 2005

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

2008 )الكتابان 1و4(.

املنظمة الدولية للهجرة/وزارة 

الداخلية الحتادية النم�شاوية، 

كتاب مرجعي ملوظفي اأجهزة اإنفاذ 

القانون ب�شاأن املمار�شات اجليدة يف 

مكافحة الجتار بالأطفال، 2006

�شمان األ تكون موافقة ال�شحية 

حمل اعتبار يف حال ا�شتخدام اأي 

من تلك الو�شائل

�شمان اعتبار الأطفال �شحايا 

لالجتار بالأ�شخا�ص، دومنا حاجة 

اإىل اإثبات ا�شتخدام الو�شائل املبينة 

يف التعريف
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 الربوتوكول

 املوؤ�رصات 

العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 1-  املالحقة الق�شائية )تابع(

م�شوؤولية الهيئات العتبارية

)املادة 10 من الربوتوكول(

جترمي الف�شاد وتدابري 

مكافحته

)املادتان 8 و9 من التفاقية(

اإر�شاء م�شوؤولية الهيئات العتبارية 

مبا يتوافق مع املبادئ القانونية 

الدولية

وجود اأحكام جترميية ت�شمل جميع 

اأ�شكال الف�شاد امتثال لتفاقية 

مكافحة الف�شاد، مبا يف ذلك 

عنا�رش امل�شاهمة ك�رشيك و�شلوع 

موظفني عموميني وموظفني 

عموميني اأجانب وموظفني دوليني

�شمان �شّن حكم خا�ص ب�شاأن 

م�شوؤولية الهيئات العتبارية حيثما 

ل تكون قد اأُر�شيت كمبداأ عام يف 

النظام القانوين الوطني

�شمان اأن تبني الت�رشيعات اأن 

م�شوؤولية الهيئات العتبارية ميكن 

اأن تكون جنائية اأو مدنية اأو اإدارية 

دون م�شا�ص مب�شوؤولية الأ�شخا�ص 

الطبيعيني الذين ارتكبوا جرمية 

الجتار بالأ�شخا�ص )الفقرتان 2 

و3 من املادة 10 من التفاقية(

�شمان اإخ�شاع الهيئات العتبارية 

التي تقع عليها امل�شوؤولية جلزاءات 

جنائية وغري جنائية فعالة 

ومتنا�شبة ورادعة، ت�شمل جزاءات 

مالية )املادة 10-4 من التفاقية(

�شمان تنفيذ الت�رشيعات باإقرار 

)اأو باإ�شدار( لوائح اأو تعميمات 

اأو توجيهات اأو تعليمات لتبيني 

الأحكام التجرميية اجلديدة 

و�رشحها بالتف�شيل

الت�شديق على اتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الف�شاد

وجود مبداأ عام ب�شاأن م�شوؤولية 

الهيئات العتبارية و/اأو حكم 

خا�ص ب�شاأن م�شوؤولية الهيئات 

العتبارية التي ارتكبت جرم الجتار 

بالأ�شخا�ص

اإمتام الت�شديق على اتفاقية 

مكافحة الف�شاد

وجود اأحكام جتّرم الف�شاد امتثال 

لتفاقية مكافحة الف�شاد واتفاقية 

اجلرمية املنظمة

الأمم املتحدة، الدليل الت�رشيعي 

لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة الف�شاد

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الف�شاد، 2004

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

ال�شكوك القانونية الدولية املتعلقة 

بالف�شاد، 2005

منا�شقة اأحكام جترمي الجتار 

بالأ�شخا�ص

�شمان م�شوؤولية جميع فئات 

اجلناة

�شمان عدم اختباء الأفراد خلف 

هيئة اعتبارية لكي يرتكبوا جرمية 

الجتار بالأ�شخا�ص

اعتماد تدابري ت�رشيعية وغري 

ت�رشيعية لتجرمي الف�شاد، اأو �شمان 

امتثال التدابري املوجودة ملقت�شيات 

اتفاقية اجلرمية املنظمة

منا�شقة اأحكام جترمي الف�شاد

الق�شاء على الف�شاد ب�شفته اأحد 

العوامل امل�شاعدة على الجتار 

بالأ�شخا�ص
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�شمان اأن ت�شري الت�رشيعات اإىل 

قائمة اأ�شكال الف�شاد الواردة 

يف التفاقية. وميكن اأن تن�ص 

الت�رشيعات على حكم خا�ص 

بتجرمي الف�شاد املرتبط بالجتار 

بالأ�شخا�ص اأو اأن تعترب الف�شاد 

جرما م�شددا للعقوبة يف ق�شايا 

الجتار بالأ�شخا�ص

�شمان فعالية تدابري مكافحة 

الف�شاد املرتبط بق�شايا الجتار 

بالأ�شخا�ص

�شمان اأن تبني التدابري ما يلي:

اأن الف�شاد ميكن اأن يحدث يف كل 

مراحل عملية الجتار، وكذلك 

قبل الجتار وبعده )اأثناء مرحلة 

حماية ال�شحايا وم�شاعدتهم؛ وقبل 

الإجراءات الق�شائية واأثناءها 

وبعدها(؛

اأن الف�شاد ميكن اأن يحدث يف 

بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شد

اأن الف�شاد ميكن اأن يحدث يف 

القطاعني العام واخلا�ص على ال�شواء

اإن�شاء هيئة ملكافحة الف�شاد مع 

اإر�شاء قواعد اأو معايري �شلوك 

للموظفني العموميني، واتخاذ 

تدابري لتدعيم نزاهة الق�شاء 

ول�شمان وتعزيز �شفافية الإدارة 

العمومية

تنفيذ تدابري خا�شة بالتعاون 

الدويل، مثل اإبرام معاهدات 

لت�شليم املطلوبني تعترب الف�شاد 

جرما ميكن ت�شليم مرتكبيه

تنفيذ تدابري تن�ص على م�شادرة 

وحجز موجودات مرتكبي جرائم 

الف�شاد وعائدات تلك اجلرائم

عدد ما اأُجري من حتريات 

ومالحقات ق�شائية وما �شدر من 

اأحكام اإدانة بجرم الف�شاد املرتبط 

بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص، وفقا 

للمعايري الدولية

وجود تدريب على مكافحة الف�شاد 

ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون 

والق�شاة واأع�شاء النيابة العامة 

وموظفي دوائر الهجرة وال�شلطات 

الق�شائية

مبادرة الأمم املتحدة العاملية 

ملكافحة الجتار، تقرير منتدى 

فيينا: خطوات يف �شبيل مكافحة 

الجتار بالب�رش؛ والف�شاد والجتار 

بالب�رش: العامل امل�شّهل للجرمية، 

2008

اعتماد تدابري ت�رشيعية اأو اإدارية 

اأو تدابري اأخرى ملنع الف�شاد ذي 

ال�شلة بق�شايا الجتار والتحري 

عنه ومالحقة مرتكبيه
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املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 1-  املالحقة الق�شائية )تابع(

اجلزاءات

)الفقرة 1 من املادة 11 من 

التفاقية(

كون العقوبات واجلزاءات مالئمة 

ومتنا�شبة مع ج�شامة اجلرم

�شمان اأن تن�ص الت�رشيعات على 

اأنه:

يف حال ارتكاب "جرمية خطرية"، 

يُعاَقب على اجلرم باحلرمان من 

احلرية ملدة ل يقل حدها الأق�شى 

عن اأربع �شنوات اأو بعقوبة اأ�شد 

)الفقرة )ب( من املادة 2 من 

التفاقية(؛

يف حال ارتكاب جرمية بحق 

اأ�شخا�ص م�شت�شعفني، يجب زيادة 

العقوبة على نحو مالئم ومتنا�شب

كما يف حالة م�شوؤولية الهيئات 

العتبارية )الفقرة 4 من املادة 

10 من التفاقية(، يجب ا�شتخدام 

جزاءات اإدارية اإ�شافية و/اأو 

جزاءات اأخرى غري جنائية، مثل: 

جزاءات نقدية؛ عندما يكون 

الآباء/ُولة الأمور ال�رشعيون 

�شالعني يف الجتار باأطفالهم، 

ميكن حرمانهم من حقوق 

احل�شانة، مع اإيالء العتبار 

الواجب خلدمة م�شالح الطفل 

على النحو الأف�شل

�شمان تطبيق اجلزاءات فعليا

�شدة اجلزاءات املفرو�شة على 

الجتار بالأ�شخا�ص

عدد اجلزاءات املفرو�شة جت�شيدا 

للظروف امل�شددة

عدد ما ي�شتخدم من جزاءات اإدارية 

اإ�شافية و/اأو جزاءات اأخرى غري 

جنائية

عدد اجلزاءات العقابية املطبقة

 عدد حالت النكو�ص/تكرار

اجلرائم

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية/مبادرة الأمم 

املتحدة العاملية ملكافحة الجتار— 

كتيب اإر�شادي للربملانيني، 2009 

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

2008 )الكتاب 4، الباب 4-4(

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع اخلا�ص 

بالعنف �شد املراأة، 2009 )الأبواب 

3-11-1 و3-11-2 و5-11-3  

و6-11-3(

�شمان فر�ص جزاءات جنائية 

اأو غري جنائية فعالة ومتنا�شبة 

ورادعة
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م�شادرة وحجز املوجودات 

وعائدات اجلرائم

)املادتان 12 و14 من التفاقية(

اأ�شاليب التحري اخلا�شة

)املادة 20 من التفاقية(

وجود ت�رشيعات ب�شاأن التعرف 

على املوجودات وتعقبها وحجزها 

وم�شادرة عائدات جرائم الجتار 

بالأ�شخا�ص

وجود ت�رشيعات ب�شاأن ا�شتخدام 

اأ�شاليب التحري اخلا�شة 

)العمليات امل�شترتة، الخرتاق، 

املراقبة امل�شددة، ا�شتخدام 

املخربين، اإلخ( من اأجل تقليل 

العتماد على �شهادات ال�شحايا 

والأدلة امل�شاندة

وجود تدابري قانونية تتيح امل�شاركة 

يف اأن�شطة التعاون الدويل عندما 

تقت�شي الظروف ذلك

اإقرار و�شائل اإجرائية مثل تلك 

املبينة يف املادة 12، مع اإيالء 

اعتبار للنظام الق�شائي الوطني، 

ل�شمان م�شادرة وحجز املوجودات 

و/اأو عائدات اجلرمية فعليا

ال�شتفادة من تدابري التعاون 

الدويل لأغرا�ص امل�شادرة )املادة 

13 من التفاقية(

�شمان وجود اإجراءات تتيح 

ا�شتخدام عائدات اجلرمية اأو ما 

يُ�شاَدر من ممتلكات املّتجرين و/

اأو امل�شتغلني يف التعوي�ص على 

�شحايا اجلرمية اأو اإعادتها اإىل 

اأ�شحابها ال�رشعيني )الفقرة 2 من 

املادة 14 من التفاقية(

�شمان وجود اتفاقات م�شتدمية 

مع بلدان املن�شاأ واملق�شد تتيح 

ا�شتخدام اأفرقة حتر م�شرتكة، 

تعمل داخل خمتلف البلدان 

املعنية اأو اأحدها، يف التحري عن 

املّتجرين وامل�شتِغلني وموجوداتهم

ا�شتحداث اأ�شاليب حتر ا�شتباقية 

قائمة على معلومات ا�شتخبارية 

دون اعتماد على �شهادات ال�شحايا

�شمان اإمكانية ا�شتخدام اأ�شاليب 

التحري اخلا�شة، مثل املراقبة 

امل�شددة الإلكرتونية وعمليات 

الخرتاق �شمن اإطار التحريات 

الوطنية والدولية )الفقرة 1 من 

املادة 20 من التفاقية( يف الوقت 

املنا�شب

عدد حالت م�شادرة اأو حجز 

املوجودات يف ق�شايا الجتار 

بالأ�شخا�ص

عدد ما يوجد من اتفاقات متعددة 

الأطراف حتكم م�شادرة املوجودات 

وعائدات اجلرائم

عدد ما يُن�شاأ من اأفرقة حتر 

م�شرتكة من اأجل التحقيق يف ق�شايا 

الجتار بالأ�شخا�ص عرب احلدود 

الوطنية

عدد ما يُجرى من حتريات عن 

اجلماعات الإجرامية املنظمة 

با�شتخدام اأ�شاليب التحري اخلا�شة

وجود مدونة جامعة لآليات التحري 

اخلا�شة واآليات التعاون الق�شائي

وجود اإجراءات عملياتية منوذجية 

ب�شاأن كيفية ا�شتخدام اأ�شاليب 

التحري اخلا�شة، مبا فيها اإجراءات 

التعرف ال�رشيع على ال�شحايا، 

لل�شلطات احلكومية ذات ال�شلة 

وموظفيها

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، 

2008 )الأداة 7-5(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، 

2008 )الأداة 8-5(

املنظمة الدولية للهجرة/ وزارة 

الداخلية الحتادية النم�شاوية، 

كتاب مرجعي ملوظفي اأجهزة اإنفاذ 

القانون ب�شاأن املمار�شات اجليدة يف 

مكافحة الجتار بالأطفال، 2006

�شمان حرمان املتجرين وامل�شتغلني 

)من الأ�شخا�ص الطبيعيني و/

اأو العتباريني( من عائدات 

جرائمهم، واحليلولة دون قيامهم 

بتمويل جرائم اأخرى اأو بغ�شل 

العائدات

تطبيق اأحكام م�شادرة املوجودات 

وحجزها على جرائم الجتار 

بالأ�شخا�ص 

مكافحة اجلماعات الإجرامية 

املنظمة ال�شالعة يف الجتار 

بالأ�شخا�ص

جمع املعلومات وال�شتخبارات 

والأدلة ذات ال�شلة من اأجل بدء 

اإجراءات ق�شائية على ال�شعيد 

الوطني اأو �شمن اإطار تبادل 

امل�شاعدة القانونية مع الدول 

الأطراف الأخرى
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مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 2-  احلماية/امل�شاعدة 

حماية �شحايا 

الجتار بالأ�شخا�ص 

وم�شاعدتهم واإعادة 

اإدماجهم يف املجتمع

منا�شقة تدابري حماية �شحايا الجتار 

وم�شاعدتهم

�شمان وجود معايري دولية حلماية 

وم�شاعدة الأ�شخا�ص املّتجر بهم

الت�شديق على اتفاقية اجلرمية 

املنظمة وبروتوكول الجتار 

بالأ�شخا�ص اأو الن�شمام اإليهما

الت�شديق على �شائر ال�شكوك الدولية 

والإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�شان 

وحماية الالجئني اأو الن�شمام اإليها 

)املادة 14 من التفاقية(

تقييم ما يوجد من ت�رشيعات ب�شاأن 

احلماية الجتماعية وحماية ال�شحايا

درا�شة الفوارق بني الت�رشيعات 

املوجودة واأحكام اتفاقية اجلرمية 

املنظمة وبروتوكول الجتار 

بالأ�شخا�ص، والحتياجات الوطنية يف 

هذا املجال

تعديل اأو ا�شتكمال اأو اعتماد التدابري 

القانونية الالزمة مل�شاعدة وحماية 

الأ�شخا�ص املّتجر بهم

�شمان اأن يكون النهج املتبع يف حماية 

م�شاعدة الأ�شخا�ص املّتجر بهم قائما 

على احرتام حقوق الإن�شان وحماية 

�ص لالعتبارات  الالجئني وعلى حت�شرُّ

اجلن�شانية وق�شايا الأطفال، ب�رشف 

النظر عن مدى تعاونهم مع اأجهزة 

اإنفاذ القانون

وجود ت�رشيعات منا�شبة اأو تدابري 

اأخرى حلماية وم�شاعدة الأ�شخا�ص 

املّتجر بهم تتوافق مع اتفاقية 

اجلرمية املنظمة وما يت�شل بذلك من 

�شكوك دولية واإقليمية معنية بحقوق 

الإن�شان

ر�شد خم�ش�شات يف امليزانية

وجود تدابري قانونية منا�شبة مل�شاعدة 

وحماية الأ�شخا�ص املّتجر بهم

وجود �شواهد على اأن حماية �شحايا 

الجتار بالأ�شخا�ص وم�شاعدتهم 

تقومان على احرتام حلقوق الإن�شان 

�ص  وعلى حماية الالجئني وعلى حت�شرُّ

لالعتبارات اجلن�شانية ولق�شايا 

الأطفال ولي�شتا مرهونتني با�شتعدادهم 

للتعاون وقدرتهم على ذلك

عدد الأ�شخا�ص املّتجر بهم الذين 

يتي�رش لهم احل�شول على تدابري 

احلماية وامل�شاعدة ب�رشف النظر عن 

نوع اجلن�ص اأو ال�شن اأو اجلن�شية اأو 

�شكل ال�شتغالل

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع اخلا�ص 

بالعنف �شد املراأة، 2009 )الأبواب 

3-6 و3-7 و3-9 و3-12 و14-3(

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

2008 )الكتاب 4، البابان 4-2 و5-4(

الأمم املتحدة، اإعالن املبادئ 

الأ�شا�شية لتحقيق العدالة ل�شحايا 

الإجرام والتع�شف يف ا�شتعمال 

ال�شلطة، 1985

مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�شاأن 

العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال 

�شحايا اجلرمية وال�شهود عليها، 

2005

املنظمة الدولية للهجرة، دليل ب�شاأن 

امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا الجتار، 

2007

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، املبادئ واملبادئ التوجيهية 

املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق 

الإن�شان والجتار بالأ�شخا�ص، املبداأ 

التوجيهي 6: حماية ودعم 

الأ�شخا�ص املتجر بهم )الوثيقة 

2002 ،E/2002/68/Add.1

ملحـــة عـامـــة
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حماية �شحايا 

الجتار بالأ�شخا�ص 

وم�شاعدتهم

)املادة 6 من 

الربوتوكول(

�شمان وجود نظام لتقدمي امل�شاعدة 

والدعم ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص

حماية �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص 

وم�شاعدتهم، مع احرتام كامل 

حلقوقهم الإن�شانية )املادة 2 )ب( من 

الربوتوكول(

حماية وم�شاعدة الأ�شخا�ص املّتجر 

بهم باعتبارهم �شحايا للجرمية 

ولنتهاكات حلقوق الإن�شان

حماية �شحايا الجتار على نحو 

يحول دون معاودة الجتار بهم اأو 

معاودة اإيذائهم )الفقرة 1 )ب( من 

املادة 9(

اعتماد الت�رشيعات والتدابري الالزمة 

لتوفري حماية وم�شاعدة �شاملة 

 ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص، 

وفقا لأحكام بروتوكول الجتار 

بالأ�شخا�ص و�شائر ال�شكوك الدولية 

والإقليمية املتعلقة بحماية حقوق 

الإن�شان

اأن تعرتف الت�رشيعات باأن الأ�شخا�ص 

املّتجر بهم هم �شحايا اجلرمية، 

ب�رشف النظر عن اجلن�شية اأو نوع 

اجلن�ص اأو ال�شن اأو �شكل ال�شتغالل

اعتماد تدابري منا�شبة مل�شاعدة 

�شحايا جرائم الجتار بالأ�شخا�ص 

وال�شهود عليها، من خالل لوائح اأو 

 اإيعازات اأو توجيهات اأو خطة 

 عمل وطنية/ اإقليمية

تكفل التنفيذ الفعال

ا�شتحداث اأو تدعيم اإجراءات للتعرف 

على ال�شحايا، ت�شمل توجيهات 

وقواعد اإجرائية بهذا ال�شاأن

اإن�شاء نظام متكامل �شامل حلماية 

ال�شحايا وم�شاعدته/يوّفر دعما 

طيبا ونف�شانيا واجتماعيا )املادة 

6-3(، وكذلك دعما قانونيا واإداريا 

وتدابري لإدماجهم/اإعادة اإدماجهم 

يف املجتمع

�شمان وجود تدريب �شامل لأجهزة 

اإنفاذ القانون والهجرة والق�شاء 

ولأع�شاء النيابة العامة ومفت�شي 

العمل و�شائر اجلهات الفاعلة ذات 

ال�شلة يف جمال مكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، مثل الأخ�شائيني 

الجتماعيني.

وينبغي اأن يركز التدريب على 

الطرائق امل�شتخدمة يف منع ذلك 

الجتار ومالحقة املتجرين و�شون 

حقوق ال�شحايا، مبا يف ذلك م�شاعدة 

ال�شحايا وحمايتهم.

وينبغي للتدريب اأي�شا اأن ياأخذ 

يف العتبار �رشورة مراعاة حقوق 

الإن�شان وحماية الالجئني ومراعاة 

الأمور احل�ّشا�شة املتعلقة بالأطفال 

ونوع اجلن�ص، كما ينبغي له اأن ي�شجع 

التعاون مع املنظمات غري احلكومية 

وغريها من املنظمات ذات ال�شلة 

و�شائر عنا�رش املجتمع املدين )الفقرة 

وجود �شواهد تدل على اعتماد لوائح 

اأو اإيعازات اأو توجيهات اأو خطط 

عمل وطنية/اإقليمية ل�شمان تنفيذ 

تدابري احلماية وامل�شاعدة

وجود �شواهد تدل على تطبيق فعلي 

للوائح اأو الإيعازات اأو التوجيهات اأو 

خطط العمل الوطنية/الإقليمية

وجود �شواهد تدل على وجود 

اإجراءات للتعرف على �شحايا، ت�شمل 

توجيهات وقواعد اإجرائية بهذا ال�شاأن

ف عليه من �شحايا  عدد ما يُتعرَّ

الجتار بالأ�شخا�ص

وجود �شواهد تدل على اأن هناك 

نظاما اأو برناجما متكامال حلماية 

ال�شحايا وم�شاعدتهم، ي�شمل اآلية 

اإحالة اإىل اخلدمات املتاحة

نوع خدمات احلماية وامل�شاعدة 

املقدمة

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، املبادئ واملبادئ التوجيهية 

املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق 

الإن�شان والجتار بالأ�شخا�ص، املبداأ 

التوجيهي 6: حماية ودعم الأ�شخا�ص 

E/2002/68/ املتجر بهم )الوثيقة

2002 ،)Add.1

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/

مكتب املوؤ�ش�شات الدميقراطية 

 National Referral ،وحقوق الإن�شان

 Mechanisms. Joining Efforts to

 Protect the Right of Trafficked

 Persons. A Practical Handbook,

2004

منظمة ال�شحة العاملية، تو�شيات 

ب�شاأن مراعاة اعتبارات الأخالق 

والأمان لدى ا�شتجواب الن�شاء املتجر 

بهن، 2003

املنظمة الدولية للهجرة، دليل ب�شاأن 

امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا الجتار، 

2007

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شول 

6 و7 و8(

املنظمة الدولية للهجرة/مبادرة الأمم 

املتحدة العاملية ملكافحة الجتار، 

مبادئ توجيهية لإبرام مذكرات 

التفاهم بني اجلهات املعنية الرئي�شية 

واأجهزة اإنفاذ القانون ب�شاأن التعاون 

على مكافحة الجتار، 2009

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، دليل الإ�شعافات الأولية 

اخلا�شة باأوائل امل�شتجيبني، 2009
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 مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 2-  احلماية/امل�شاعدة )تابع(

�شمان اإمكانية ح�شول ال�شحايا فعليا 

على تدابري احلماية وامل�شاعدة

�شمان اطالع جميع الأ�شخا�ص املتجر 

بهم على خدمات احلماية وامل�شاعدة 

املتاحة بلغة يفهمونها وميكن اأن تكون 

املعلومات مكتوبة اأو �شفوية

تي�شري اإمكانية الو�شول اإىل الدوائر 

القن�شلية اإن لزم الأمر

تي�شري ح�شول جميع الأ�شخا�ص 

املتجر بهم على جميع التدابري املتاحة 

ل�شحايا الإجرام

�شمان اإحالة الأ�شخا�ص املتجر 

بهم الذين يّدعون اأنهم معّر�شون 

للمالحقة الق�شائية اأو لأ�رشار خطرية 

اأخرى عند عودتهم اإىل اأوطانهم 

اإىل مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون 

الالجئني و/اأو غريها من الهيئات 

النا�شطة يف ميدان حماية الالجئني 

و/اأو ال�شلطات املعنية باللجوء

تاأمني اآليات اإحالة متبادلة بني خمتلف 

نظم احلماية، مثل نظام حماية 

الأطفال ونظام اللجوء ونظام حماية 

املهاجرين ونظام حماية العمال

�شمان التعاون مع املنظمات غري 

احلكومية و�شائر املنظمات ذات 

ال�شلة وغريها من عنا�رش املجتمع 

املدين، من اأجل التعرف على 

الأ�شخا�ص املتجر بهم وتزويدهم 

باملعلومات ودعمهم واإعادة اإدماجهم 

يف املجتمع وحمايتهم من معاودة 

الجتار بهم )ملزيد من التفا�شيل، 

انظر الركن املتعلق بالتن�شيق والتعاون 

على ال�شعيد الوطني(

 توافر املعلومات عن 

خدمات احلماية وامل�شاعدة املتاحة

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

يتي�رش لهم احل�شول على خدمات

 عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم 

الذين توفر لهم تدابري احلماية 

 وامل�شاعدة ب�رشف النظر

 عن جن�شهم اأو �شّنهم

اأو جن�شيتهم اأو �شكل ا�شتغاللهم

عدد ال�شحايا املحالني اإىل مفو�شية 

الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني 

وغريها من اجلهات الفاعلة يف جمال 

حماية الالجئني و/اأو ال�شلطات 

املعنية باللجوء

وجود �شواهد تدل على تعاون 

ر�شمي اأو غري ر�شمي بني املوؤ�ش�شات 

احلكومية واملنظمات غري احلكومية 

اأو غريها من اجلهات املعنية

ازدياد عدد ال�شحايا املتعرف عليهم 

واملحالني من جانب امل�شتجيبني 

الأوائل، مبن فيهم موظفو اأجهزة 

اإنفاذ القانون والدوائر القن�شلية

وجود معايري دنيا لنوعية احلماية 

وامل�شاعدة

حجم املوارد التي تخ�ش�شها الدولة 

لتمويل نظام احلماية
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 مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

ال�شكن

)الفقرة 3 )اأ( من 

املادة 6(

توفري مالجئ منا�شبة لالأ�شخا�ص 

املتجر بهم تالئم احتياجاتهم

وجود �شواهد تدل على توفري مالجئ 

اأو م�شاكن منا�شبة

�شمان تدريب امل�شتجيبني الأوائل، 

مبن فيهم موظفو اأجهزة اإنفاذ 

القانون والدوائر القن�شلية، على 

التعرف على �شحايا الجتار 

بالأ�شخا�ص وحمايتهم

اإر�شاء معايري دنيا لنوعية احلماية 

وامل�شاعدة

�شمان تطبيق املعايري الدنيا لنوعية 

احلماية وامل�شاعدة، بو�شائل منها 

تخ�شي�ص ميزانيات كافية لهذا 

الغر�ص

توفري اأماكن مبيت اآمنة لالأ�شخا�ص 

املتجر بهم، يف مالجئ متخ�ش�شة اأو 

غري متخ�ش�شة، مع مراعاة اعتبارات 

ال�شن ونوع اجلن�ص

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

اأُ�شكنوا يف مالجئ اأو يف م�شاكن 

منا�شبة اأخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

8، الأداة 8-8(

املنظمة الدولية للهجرة، دليل ب�شاأن 

امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا الجتار، 

2007 )الف�شل 4: املبادئ التوجيهية 

املتعلقة بتوفري املاأوى(

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع اخلا�ص 

بالعنف �شد املراأة، 2009 )الباب 

)6-3
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 مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 2-  احلماية/امل�شاعدة )تابع(

توفري امل�شاعدة 

الطبية والنف�شانية 

واملادية ل�شحايا 

الجتار بالأ�شخا�ص 

)الفقرة 3 )ج( من 

املادة 6 من الربوتوكول(

تلبية احتياجات الأ�شخا�ص املتجر بهم 

الطبية والنف�شانية واملادية

توفري متطلبات التعايف البدين 

والنف�شاين والجتماعي لالأ�شخا�ص 

املتجر بهم

وجود خدمات دعم و/اأو منظمات 

متخ�ش�شة

وجود تدابري لتوفري متطلبات التعايف 

البدين والنف�شاين والجتماعي 

ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص

اإن�شاء خدمات دعم اأو منظمات 

متخ�ش�شة اأو مراكز متخ�ش�شة يف 

الأزمات تكون مهّياأة لتلبية احتياجات 

الأ�شخا�ص املتجر بهم ح�شب 

القت�شاء 

�شمان التدابري الالزمة للتعايف البدين 

والنف�شاين والجتماعي لالأ�شخا�ص 

املتجر بهم

العمل على اأن تكون خدمات الدعم 

اأو اجلهات التي تقدم اخلدمات 

املتخ�ش�شة موزعة على نحو منا�شب 

يف جميع اأنحاء الدولة املعنية، واأن 

تكون جزءا من �شبكة، �شمانا لإحالة 

فعالة

�شمان اأن يكون الأخ�شائيون 

الجتماعيون اأو موظفو الرعاية 

ال�شحية املتخ�ش�شة مدرَّبني تدريبا 

منا�شبة و�شامال يف جمال الجتار 

بالأ�شخا�ص )مبا يف ذلك التدريب يف 

جمال الت�رشيعات والتدابري اخلا�شة 

مبنع الجتار ومكافحته(

العمل على اإن�شاء �شبكات متخ�ش�شة 

لدعم تقدمي امل�شاعدة الطبية 

والنف�شانية والجتماعية اإىل ال�شحايا

�شوغ �شيا�شات وبرامج �شحية ل�شالح 

الأ�شخا�ص املتجر بهم تقوم على 

حقوق الإن�شان وتراعي العتبارات 

اجلن�شانية وتت�شم بالإن�شاف، وفقا 

ملعاهدات حقوق الإن�شان و�شائر 

املعايري الدولية ذات ال�شلة

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

تلقوا دعما من املنظمات املتخ�ش�شة 

اأو من خدمات الدعم

وجود �شواهد تدل على اتخاذ تدابري 

تنفيذية فعالة من اأجل التعايف البدين 

والنف�شاين والجتماعي لالأ�شخا�ص 

املتجر بهم

وجود �شبكة من خدمات الدعم ومن 

مقدمي اخلدمات املتخ�ش�شة يف 

مواقع منا�شبة

وجود منائط تدريب يف جمال 

الجتار بالأ�شخا�ص �شمن اإطار 

املناهج اخلا�شة باخلدمات الطبية 

والنف�شانية والجتماعية ودورات 

التدريب املهني املتاحة

الن�شبة املئوية لالأخ�شائيني 

الجتماعيني اأو ملوظفي الرعاية 

ال�شحية املتخ�ش�شة الذين ح�شلوا 

على تدريب متخ�ش�ص يف جمال 

الجتار بالأ�شخا�ص

وجود �شواهد على اإن�شاء �شبكات 

متخ�ش�شة

وجود �شواهد تدل على �شوغ 

�شيا�شات وبرامج ل�شالح الأ�شخا�ص 

املتجر بهم تقوم على حقوق الإن�شان 

وتراعي العتبارات اجلن�شانية وتت�شم 

بالإن�شاف

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع اخلا�ص 

بالعنف �شد املراأة، 2009 )الباب 

)6-3

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

8، الأدوات 8-5 )امل�شاعدة الطبية( 

و8-6 )امل�شاعدة النف�شانية( و7-8 

)امل�شاعدة املادية((

اليوني�شيف/حكومة الهند، دليل 

ملوظفي الهيئات ال�شحية، التعامل مع 

الأطفال �شحايا الجتار وال�شتغالل 

اجلن�شي التجاري، 2005

املنظمة الدولية للهجرة، دليل ب�شاأن 

امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا الجتار، 

2007 )الف�شل 5: ال�شحة والجتار(

اليوني�شيف/حكومة الهند، دليل 

ملوظفي الهيئات ال�شحية، التعامل مع 

الأطفال �شحايا الجتار وال�شتغالل 

اجلن�شي التجاري، 2005

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

8، الأدوات 8-11 اإىل 15-8(

 UNDP, Toolkit on Human 
 Trafficking and HIV )soon to be

published(

  IOM/UN.GIFT, Caring for
 Trafficked Persons: Guidance for

Health Providers, 2009
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فر�ص العمل 

والتعليم والتدريب 

)الفقرة 3 )د( من 

املادة 6 من الربوتوكول(

توفري متطلبات التعايف الجتماعي 

ل�شحايا الجتار واإعادة تاأهيلهم يف 

نهاية املطاف

وجود ت�رشيعات وتدابري ل�شمان 

ح�شول ال�شحايا على فر�ص العمل 

والتعليم والتدريب

اإجراء مراجعات للقوانني وال�شيا�شات 

من حيث �شلتها بالأ�شخا�ص، والدعوة 

اإىل مواءمة الت�رشيعات وال�شيا�شات 

وال�شرتاتيجيات �شمانا حل�شولهم، ب�شورة 

من�شفة، على خدمات الرعاية ال�شحية 

والوقاية من فريو�ص الق�شور املناعي 

الب�رشي وعالج امل�شابني بهم ورعايتهم، 

مبا يف ذلك توفري ال�شلع الالزمة

التعاون مع ال�رشكاء الوطنيني والدوليني 

ذوي ال�شلة، مبن فيهم منظمات 

املجتمع املدين، تقوم على �شوغ وتوثيق 

ومواءمة وتعميم اأدوات �شيا�شاتية 

وبراجمية ومبادئ توجيهية وممار�شات 

ف�شلى قائمة على �شواهد عملية، 

فيما يتعلق بتوفري الرعاية ال�شحية 

لالأ�شخا�ص املتجر بهم ووقايتهم من 

فريو�ص الق�شور املناعي الب�رشي وعالج 

امل�شابني منهم به ورعايتهم

التعاون مع ال�رشكاء الوطنيني، مبن 

فيهم القطاع اخلا�ص وال�رشكاء من 

 منظمات املجتمع املدين،

على اإن�شاء اأو تنمية برامج توفر 

لالأ�شخا�ص املتجر بهم واملعّر�شني 

 خلطر الجتار خيارات

 لك�شب الرزق )مبا فيها فر�ص

 عمل وتدريب مهني

وبرامج تعليمية(

�شمان اإمكانية الو�شول اإىل دورات 

التدريب املهني اأو الربامج التعليمية 

املوجودة

وجود �شواهد تدل على مراجعة 

الت�رشيعات وال�شيا�شات وتغيريها 

وتنفيذها، �شمانا حل�شول الأ�شخا�ص 

املتجر بهم، ب�شورة من�شفة، على 

الرعاية ال�شحية وعلى خدمات الوقاية 

والعالج والرعاية والدعم اخلا�شة 

بفريو�ص الق�شور املناعي الب�رشي

توافر اأدوات �شيا�شاتية وبراجمية 

ومبادئ توجيهية وممار�شات ف�شلى 

قائمة على �شواهد عملية، فيما يتعلق 

بتوفري الرعاية ال�شحية لالأ�شخا�ص 

املتجر بهم ووقايتهم من فريو�ص 

الق�شور املناعي الب�رشي وعالج 

امل�شابني منهم به ورعايتهم

عدد دورات التدريب املهني اأو الربامج 

التعليمية التي اأُن�شئت اأو اأُتيحت 

لالأ�شخا�ص املتجر بهم

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

التحقوا طوعا بدورات تدريب اأو 

برامج تعليمية من اأجل الندماج/

معاودة الندماج

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

يتك�شبون من عملهم )يف مكان 

املن�شاأ/املق�شد( نتيجة لتوفري فر�ص 

الندماج/معاودة الندماج هذه

حجم التمويل املخ�ش�ص ل�شتحداث/

تنمية فر�ص لك�شب الرزق ل�شالح 

الأ�شخا�ص املتجر بهم اأو املعر�شني 

خلطر الجتار

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

8، الأداتان 8 و9(

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

2008 )الكتاب 4، الباب 2-4(
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 مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 2-  احلماية/امل�شاعدة )تابع(

�شون احلرمة 

ال�شخ�شية ل�شحايا 

الجتار بالأ�شخا�ص 

وهويتهم يف احلالت 

التي تقت�شي ذلك 

وبقدر ما يتيحه 

القانون الداخلي 

)الفقرة 1 من املادة 6 

من الربوتوكول(

وكذلك لل�شهود 

على جرائم الجتار 

بالأ�شخا�ص 

)الفقرة 2 من املادة 24 

من التفاقية(

م�شاركة ال�شحايا يف 

 الإجراءات

)الفقرتان 2 و 3 

)ب( من املادة 6 من 

الربوتوكول، والفقرة 

3 من املادة 25 من 

التفاقية(

�شون احلرمة ال�شخ�شية لالأ�شخا�ص 

املتجر بهم وهويتهم قبل الإجراءات 

اجلنائية واأثناءها وبعدها

�شمان متتع الأ�شخا�ص املتجر بهم 

باإمكانية اللجوء اإىل العدالة، وعدم 

ا�شتبعاد اآرائهم و�شواغلهم من 

اإجراءات العدالة اجلنائية

وجود اإطار ت�رشيعي اأو اإداري ل�شون 

احلرمة ال�شخ�شية ل�شحايا الجتار 

الذين يتلقون امل�شاعدة واحلماية 

ول�شون هويتهم

وجود تدابري قانونية لتزويد 

الأ�شخا�ص املتجر بهم مبعلومات 

عن حقوقهم، وكذلك عن القواعد 

الإجرائية الإدارية والوقائية املنطبقة

تقييم الت�رشيعات املتعلقة ب�شون 

احلرمة ال�شخ�شية والهوية؛ وتكميل 

تلك الت�رشيعات اأو تعديلها عند 

ال�رشورة ل�شمان انطباقها على 

�شحايا الجتار

تعديل القواعد الإجرائية بحيث 

يت�شنى للوليات الق�شائية اأن ت�شون 

�رشية �شحايا الجتار و/اأو حرمتهم 

ال�شخ�شية

الت�شجيع على توخي ال�رشية عند 

اأخذ �شهادات ال�شحايا/ال�شهود من 

اأجل �شون هويتهم، وذلك با�شتخدام 

تكنولوجيا الت�شالت مثل و�شالت 

الفيديو، واملحاكمات غري العلنية 

اأو َحْجب ال�شحايا/ال�شهود وتغيري 

الأماكن

الت�شجيع على احرتام مبداأ ال�رشية 

الذي تتبعه املنظمات غري احلكومية، اأو 

غريها من اجلهات التي تقدم اخلدمات 

اإىل ال�شحايا، فيما يتعلق بزبائنها

اتخاذ تدابري ل�شمان عدم اإف�شاء اأو 

ن�رش اأو اإذاعة املعلومات التي ميكن اأن 

تك�شف هوية ال�شخ�ص املتجر به

�شمان تزويد الأ�شخا�ص املتجر بهم 

مبعلومات عن القواعد الإجرائية 

الق�شائية والإدارية ذات ال�شلة 

بلغة يفهمونها. وميكن اأن تكون تلك 

املعلومات خطية اأو �شفوية

وجود تدابري اإجرائية اأو تدابري اأخرى 

ل�شون احلرمة ال�شخ�شية والهوية

عدد ال�شحايا الذين ا�شتفادوا من 

التدابري الرامية اإىل �شون اأ�رشارهم 

و/اأو هويتهم

وجود �شواهد تدل على تزويد 

الأ�شخا�ص املتجر بهم مبعلومات عن 

حقوقهم وعن القواعد الإجرائية 

الإدارية والق�شائية املنطبقة

عدد ال�شحايا الذين �شاركوا يف 

اإجراءات جنائية اأو حماكمات

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، املبادئ واملبادئ التوجيهية 

املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق 

الإن�شان والجتار بالأ�شخا�ص، 

املوؤرخة 20 اأيار/مايو 2002 )الوثيقة 

 E/2002/68/Add.1، املادة 8، 

النقطة 9(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

 الجتار بالأ�شخا�ص، 

2008 )الف�شل 5(

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع اخلا�ص 

 بالعنف �شد املراأة، 2009

)الباب 9-3(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 5(

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع اخلا�ص 

بالعنف �شد املراأة، 2009 )الباب 

)9-3
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ال�شالمة اجل�شدية 

لل�شحايا وال�شهود 

)الفقرة 5 من املادة 6 

من الربوتوكول، واملادة 

24 والفقرة 1 من املادة 

25 من التفاقية(

�شمان حماية ال�شحايا وال�شهود من 

النتقام والرتهيب

توافر امل�شاعدة الالزمة لتمكني 

الأ�شخا�ص املتجر بهم من عر�ص 

اآرائهم و�شواغلهم يف املراحل املنا�شبة 

من الإجراءات اجلنائية �شد اجلناة

وجود تدابري منا�شبة ل�شمان ال�شالمة 

البدنية ل�شحايا جرائم الجتار 

بالأ�شخا�ص وال�شهود عليها

�شمان تزويد الأ�شخا�ص املتجر 

بهم مبعلومات خطية اأو �شفوية عن 

حقوقهم بلغة يفهمونها، اإما عن طريق 

خدمات امل�شاعدة القانونية احلكومية 

اأو من خالل هيئات متخ�ش�شة

�شمان اإعطاء الأ�شخا�ص املتجر 

بهم مهلة للتفّكر، لكي يبّتوا يف اأمر 

م�شاركتهم يف اأي اإجراء ق�شائي

�شمان اإمكانية ح�شول �شحايا 

الجتار على امل�شاعدة القانونية 

املجانية عند توافرها

اإر�شاء قواعد اإجرائية لتفادي 

معاودة اإيذاء الأ�شخا�ص املتجر بهم، 

وخ�شو�شا الأطفال، اأثناء الإجراءات 

الق�شائية، و�شمان تنفيذ تلك القواعد

�شمان اإمكانية ح�شول �شحايا 

الجتار على امل�شاعدة القانونية اأثناء 

كامل مدة التدابري املدنية اأو القانونية 

املتخذة �شد مرتكبي جرائم الجتار

�شمان اأن تن�ص الت�رشيعات على 

فر�ص جزاءات على اأي �شخ�ص 

يهدد ال�شحية اأو ال�شاهد اأو ميار�ص 

الرتهيب �شدهما

اتخاذ تدابري ت�شتهدف �شمان 

ال�شالمة البدنية لل�شحايا واأُ�رشهم 

و�شائر الأ�شخا�ص الذين قد تكون 

�شالمتهم عر�شة للخطر

�شمان تطبيق قواعد اإجرائية 

منوذجية ب�شاأن ال�شحايا وال�شهود 

والأطفال

وجود نظام م�شاعدة قانونية لدعم 

ال�شحايا

وجود تدابري ت�رشيعية اأو اإدارية 

لإعطاء ال�شحايا مهلة للتفّكر

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

ا�شتفادوا من مهلة التفكر

عدد ال�شحايا الذين ا�شتفادوا من 

امل�شاعدة القانونية املجانية

وجود تدابري قانونية وتدابري اأخرى 

فعالة ملنع تهديد ال�شحايا وال�شهود 

اأو ترهيبهم

عدد ما اأُجري من تقييمات للمخاطر

وجود �شواهد تدل على اأن التدابري 

امل�شتخدمة لزيادة �شالمة ال�شحايا فّعالة

عدد الأطفال الذين ا�شتفادوا من 

القواعد الإجرائية النموذجية

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

8، الأداة 4-8(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

7، الأداة 1-7(

املنظمة الدولية للهجرة، دليل ب�شاأن 

امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا الجتار، 

2007

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008، الف�شل 5 

)الأدوات 5-16 اإىل 19-5(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، املمار�شات اجليدة ب�شاأن 

حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية 

املتعلقة باجلرائم املنظمة، 2008

مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�شاأن 

العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال 

�شحايا اجلرمية وال�شهود عليها، 2005
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 مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 2-  احلماية/امل�شاعدة )تابع(

زيادة فر�ص التعاون/امل�شاركة يف 

الإجراءات اجلنائية من خالل طماأنة 

ال�شحايا وال�شهود باأنهم يحظون 

باحلماية

اعتماد ت�رشيعات حماية ال�شهود، 

خ�شو�شا فيما يتعلق ب�شالمتهم 

البدنية، وتطبيق تلك الت�رشيعات على 

�شحايا الجتار

توعية موظفي اأجهزة اإنفاذ 

القانون و�شائر ال�شلطات املخت�شة 

مب�شوؤولياتهم عن �شمان �شالمة 

�شحايا الجتار وتدريبهم على ذلك

تاأمني احلماية البدنية لل�شحايا و/

اأو ال�شهود قبل الإجراءات الق�شائية 

اأو املحاكمات واأثناءها وحتى نهايتها. 

وميكن اأن ت�شمل تدابري احلماية 

البدنية �شون احلرمة ال�شخ�شية/

الهوية: �رشية الهوية، وتغيري الهوية، 

والنقل اإىل م�شكن جديد اأو موقع 

جغرايف جديد، وا�شتخدام تقنيات 

ات�شالت خا�شة مل�شاعدة ال�شهود، 

مثل و�شالت الفيديو وال�شهادة 

امل�شجلة واملحاكمات املغلقة

�شمان اأن تكون برامج و/اأو تدابري 

حماية ال�شهود م�شممة خ�شي�شا 

بحيث تراعي الحتياجات اخلا�شة 

لالأ�شخا�ص املتجر بهم

اإبرام ترتيبات مع دول اأخرى لتوفري 

تدابري حلماية ال�شهود اأو ال�شحايا، 

مثل اأماكن اإقامة جديدة

عدد ال�شحايا الذين ا�شتفادوا من 

تدابري احلماية البدنية

وجود �شواهد تدل على توفري تدريب 

يركز على �شالمة �شحايا الجتار

وجود �شواهد تدل على ا�شتخدام 

تقنيات خا�شة، مثل و�شالت الفيديو 

وال�شهادة امل�شّجلة واملحاكمات املغلقة

وجود �شواهد تدل على اتخاذ تدابري 

حلماية ال�شهود و/اأو برامج م�شممة 

خ�شي�شا ل�شالح الأ�شخا�ص املتجر بهم

وجود ترتيبات مربمة مع دول اأخرى

اليوني�شيف/مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية، العدالة 

يف الأمور املتعلقة بالأطفال �شحايا 

اجلرمية وال�شهود عليها: القانون 

النموذجي والتعليق، 2005 

اليوني�شيف/مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية، العدالة 

يف الأمور املتعلقة بالأطفال �شحايا 

اجلرمية وال�شهود عليها: القانون 

طة  النموذجي والتعليق، �شيغة مب�شَّ

لالأطفال، 2005
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اإمكانية احل�شول 

 على تعوي�ص

)الفقرة 6 من املادة 

6 من الربوتوكول، 

والفقرة 2 من املادة 25 

من التفاقية(

احتياجات الأطفال 

 اخلا�شة

)الفقرة 4 من املادة 6 

من الربوتوكول(

متكني �شحايا الجتار من احل�شول 

على تعوي�ص عن الأ�رشار التي حلقت 

بهم

مواءمة تدابري حماية �شحايا الجتار 

وم�شاعدتهم مع احتياجات الأطفال 

اخلا�شة، مبا فيها توفري ال�شكن 

املنا�شب والتعليم والرعاية، بالتن�شيق 

مع نظم حماية الأطفال املوجودة

وجود ت�رشيعات متّكن ال�شحايا من 

املطالبة بتعوي�ص

وجود خدمات وتدابري منا�شبة ل�شمان 

ال�شالمة البدنية والنف�شانية لالأطفال 

املتجر بهم، وكذلك تعليمهم واإعادة 

اإدماجهم يف املجتمع، بالتن�شيق مع 

نظم حماية الأطفال املوجودة

اإر�شاء اإجراءات منا�شبة لتمكني 

ال�شحايا من احل�شول على تعوي�ص 

وجرب لالأ�رشار )الفقرة 2 من املادة 

25 من التفاقية( من خالل اإجراءات 

جنائية و/اأو مدنية و/اأو اإدارية

اإن�شاء �شندوق اأو خمطط خم�ش�ص 

ميكن منه ت�شديد مطالبات ال�شحايا

يف حال وجود �شندوق عام لتعوي�ص 

ال�شحايا، �شمان متكني ال�شحايا من 

النتفاع به

�شمان وجود قواعد اإجرائية تتيح 

اإمكانية ا�شتخدام ممتلكات املتجرين 

اأو امل�شتغلني امل�شادرة يف التعوي�ص 

على �شحايا اجلرمية اأو اإعادتها اإىل 

اأ�شحابها ال�رشعيني )الفقرة 2 من 

املادة 14 من التفاقية(

�شمان تنفيذ مبادئ اليوني�شيف 

التوجيهية: فعندما يكون �شن الطفل 

مو�شع �شك وتكون هناك دواع 

لالعتقاد باأن ال�شحية هو طفل، يجب 

افرتا�ص اأن ال�شحية طفل

عدد الطلبات املقدمة من ال�شحايا 

للح�شول على تعوي�ص

عدد �شحايا الجتار الذين ح�شلوا 

على تعوي�ص عن الأ�رشار التي حلقت 

بهم

وجود �شندوق خم�ش�ص اأو عام لدفع 

التعوي�شات

عدد ال�شحايا الذين ح�شلوا على 

تعوي�شات من �شناديق خم�ش�شة اأو 

عامة

عدد ق�شايا الجتار التي �شودرت 

فيها عائدات اجلرمية و/اأو ممتلكات 

اجلناة وا�شتُخدمت لتعوي�ص ال�شحايا

وجود �شواهد تدل على تنفيذ مبادئ 

اليوني�شيف التوجيهية

وجود �شواهد تدل على توفري خدمات 

وتدابري منا�شبة تراعي الحتياجات 

اخلا�شة لالأطفال املتجر بهم

عدد الأطفال من �شحايا الجتار 

الذين تبني اأنهم انتفعوا باملراكز و/اأو 

املالجئ املخ�ش�شة

عدد الأطفال املتجر بهم الذين تتوفر 

لهم الرعاية البدنية والنف�شانية

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/

مكتب املوؤ�ش�شات الدميقراطية وحقوق 

 Report on Compensation،الإن�شان

 for Trafficked and Exploited

Persons in the OSCE Region, 2008

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

8، الأداة 17-8(

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، املبادئ واملبادئ التوجيهية 

املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق 

الإن�شان والجتار بالأ�شخا�ص. املبداأ 

التوجيهي 9: ال�شتفادة من و�شائل 

E/2002/68/ النت�شاف )الوثيقة

2002 ،)Add.1

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع اخلا�ص 

بالعنف �شد املراأة، 2009، )الباب 

)5-11-3

اليوني�شيف، الكتيب الإر�شادي لتنفيذ 

اتفاقية حقوق الطفل، 1998

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، املبادئ واملبادئ التوجيهية 

املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق 

الإن�شان والجتار بالأ�شخا�ص. املبداأ 

التوجيهي 8: تدابري خا�شة حلماية 

ودعم الأطفال �شحايا الجتار 

2002 ،)E/2002/68/Add.1 الوثيقة(

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

2008 )الكتاب 4، الباب 4-5؛ 

والكتاب 5، الباب 3-5(
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 مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 2-  احلماية/امل�شاعدة )تابع(

توفري مراكز و/اأو مالجئ خم�ش�شة 

لالأطفال املتجر بهم ح�رشاً

�شمان وجود خيارات منا�شبة لتوفري 

تدابري حماية تراعي احتياجات 

الأطفال اخلا�شة والفردية، مع اإيالء 

اعتبار لحتياجات الفتيان والفتيات 

اخلا�شة

�شمان وجود معايري دنيا لرعاية 

الأطفال الذين ُهيِّئت لهم ترتيبات 

اإقامة اأو مرافق رعاية بديلة، �شمانا 

لعدم تعر�شهم ل�شدمات نف�شية مرة 

اأخرى )مثل مدونات قواعد �شلوك 

ملوظفي املرافق، اأو اآليات حتقق/

مراقبة لالأُ�رش احلا�شنة، اإلخ(

اتخاذ تدابري خا�شة لتاأمني الرعاية 

البدنية والنف�شانية لالأطفال املتجر 

بهم

يجب اإجراء تقييم م�شبق مل�شلحة 

الطفل ولل�رشوط املحتملة لإعادته اإىل 

اأ�رشته، من خالل حتريات موقعية. 

ويجب اتخاذ تدابري خا�شة ل�شمان 

معاودة اإدماج الأطفال �شحايا الجتار 

يف جمتمعاتهم احلالية اأو جمتمعاتهم 

املحلية الأ�شلية و/اأو يف اأُ�رشهم، مبا 

يخدم م�شاحلهم على اأف�شل وجه 

ومب�شاركة كاملة من جانب ال�شحايا 

الأطفال

عدد الأطفال املتجر بهم الذين 

ينتفعون بخدمات التعليم اأو غريها 

من تدابري الإدماج وخدمات معاودة 

الإدماج يف املجتمع

عدد الأطفال املتجر بهم الذين 

ينتفعون باخلدمات التعليمية 

والجتماعية يف البلد امل�شيف

مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�شاأن 

العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال 

�شحايا اجلرمية وال�شهود عليها – 

قرار املجل�ص القت�شادي والجتماعي

القرار 20/2005 املوؤرخ 22 متوز/ 

يوليه 2005

املنظمة الدولية للهجرة/وزارة 

الداخلية الحتادية النم�شاوية، كتاب 

مرجعي ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون 

ب�شاأن املمار�شات اجليدة يف مكافحة 

الجتار بالأطفال، 2006

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الأداة 

)19-5

اليوني�شيف، توجيهات ب�شاأن حماية 

الأطفال �شحايا الجتار، ملحوظات 

تقنية، 2006

التدابري التي اتخذتها اآ�شيا ملكافحة 

الجتار بالأطفال: حماية حقوق 

وكرامة الأطفال املتجر بهم يف جنوب 

�رشق اآ�شيا، 2007

اليوني�شيف، دليل مرجعي ب�شاأن 

حماية حقوق الأطفال �شحايا الجتار 

يف اأوروبا، 2006

اليوني�شيف/حكومة كو�شوفو، دعنا 

نتحادث: اإقامة توا�شل فعال مع 

الأطفال �شحايا التعدي والجتار 

بالب�رش، 2004
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و�شعية ال�شحايا

)املادة 7 من 

الربوتوكول(

اأن يوؤذن ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص، 

يف حال رغبتهم يف ذلك، باأن يبقوا يف 

بلد املق�شد ب�شورة موؤقتة اأو دائمة،  

عندما تقت�شي اأو�شاعهم ال�شخ�شية 

ذلك اأو وعندما يكون هذا �رشوريا 

لت�شهيل م�شاركتهم يف الإجراءات 

اجلنائية �شد املتجرين وامل�شتغلني، 

وكذلك لت�شهيل رعايتهم اجتماعيا 

وطبيا ونف�شانيا

وجود تدابري ت�رشيعية اأو تدابري 

منا�شبة اأخرى ت�شمح ل�شحايا الجتار 

باأن يبقوا يف بلد العبور اأو املق�شد 

ب�شورة موؤقتة اأو دائمة، لأ�شباب 

اإن�شانية، اأو للم�شاركة يف اإجراءات 

ق�شائية اأو اإدارية، اأو لأ�شباب اأخرى

�شمان وجود ترتيبات رعاية بديلة 

تراعي حقوق الطفل املتجر به 

وكرامته يف حال تعّذر اإعادته �شاملاً 

اإىل اأ�رشته، اأو اإذا مل تكن تلك الإعادة 

تخدم م�شلحة الطفل على اأف�شل 

وجه

اتخاذ تدابري ل�شمان انتفاع الأطفال 

املتجر بهم انتفاعا مر�شيا من 

خدمات التعليم وو�شائل الندماج 

الجتماعي يف البلد امل�شيف، مبا 

يخدم م�شلحة الطفل على اأف�شل 

وجه ومب�شاركة كاملة من جانب 

الطفل

ت�شمني اتفاقات التعاون بني 

املوؤ�ش�شات احلكومية واملنظمات غري 

احلكومية، اأو غريها من اجلهات 

التي تقدم خدمات متخ�ش�شة، بنداً 

يتناول على وجه التحديد احتياجات 

الأطفال �شحايا الجتار

�شمان اإعطاء الأ�شخا�ص املتجر بهم 

ر، م�شفوعة بدعم منا�شب،  مهلة تفكرُّ

لكي يبّتوا يف اأمر م�شاركتهم يف 

الإجراءات الق�شائية

اعتماد لوائح اأو مبادئ توجيهية تكفل 

فعليا اإ�شدار اأذون اإقامة ل�شحايا 

الجتار

�شمان األ يكون اإ�شدار اأذون الإقامة 

ل�شحايا الجتار خا�شعا ل�شالحية 

تقديرية

العمل على ا�شتبانة احتياجات 

الأ�شخا�ص املتجر بهم من تدابري 

حماية الالجئني وعلى تلبية تلك 

الحتياجات

وجود تدابري ت�رشيعية اأو اإدارية توفر 

ر لل�شحايا مهلة للتفكرُّ

وجود لوائح اأو مبادئ توجيهية ب�شاأن 

اإ�شدار اأذون الإقامة

عدد ال�شحايا الذين ح�شلوا على 

اأذون اإقامة )موؤقتة اأو دائمة(

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

اأُطلعوا على حقهم يف طلب اللجوء

عدد الأ�شخا�ص املتجر بهم الذين 

رت لهم  ُمنحوا �شفة لجئ اأو ُوفِّ

حماية ثانوية

اليوني�شيف، توجيهات ب�شاأن حماية 

حقوق الأطفال �شحايا الجتار يف 

جنوب �رشق اأوروبا، املكتب الإقليمي، 

جنيف

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

الكتاب 4: اتخاذ اإجراءات ملكافحة 

الجتار بالأطفال، 2008

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 

)7

مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون 

الالجئني، توجيهات ب�شاأن احلماية 

الدولية: تطبيق املادة 1 األف )2( من 

اتفاقية 1951 و/اأو بروتوكول 1967 

املتعلقني باإ�شفاء و�شعية الالجئني 

على �شحايا الجتار والأ�شخا�ص 

املعر�شني خلطر الجتار بهم 

مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون 

الالجئني، حماية الالجئني والجتار 

بالب�رش، مراجع قانونية خمتارة، 

الطبعة الأوىل - كانون الأول/دي�شمرب 

2008
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 مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

 التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 2-  احلماية/امل�شاعدة )تابع(

اإعادة ال�شحايا اإىل 

اأوطانهم 

)املادة 8 من 

الربوتوكول(

 

ت�شهيل وقبول عودة ال�شحايا الذين 

هم من رعايا الدولة املعنية اأو 

يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فيه، 

مع اإيالء العتبار الواجب ل�شالمتهم 

)الفقرة 1 من املادة 8(

وجود توجيهات ت�رشيعية للموظفني 

امل�شوؤولني عن اإعادة ال�شحايا، بغية 

ت�شهيل وقبول عودة املتمتعني منهم 

بحق الإقامة الدائمة، مع اإيالء 

العتبار الواجب ل�شالمتهم وحلالة 

اأي اإجراءات قانونية تتعلق بكون 

ل اأن  ال�شخ�ص املعني هو �شحية ويُف�شَّ

تكون العودة طوعية

ف على احتياجات الأ�شخا�ص 
ّ
�شماُن التعُر

�شحايا الجتار فيما يتعلّق بحماية 

الالجئني ومعاجلة تلك الحتياجات

مراعاة مبداأ عدم الإعادة ق�رشاً، 

و�شمان ال�شماح جلميع �شحايا الجتار 

الذين يبدون رغبة يف طلب اللجوء 

اأو خوفاً من العودة باأن ينتفعوا من 

اإجراءات اللجوء لكي يُنظر يف دعواهم

�شمان ح�شول الأ�شخا�ص املتجر بهم 

على معلومات ب�شاأن حقهم يف طلب 

اللجوء

�شمان تدريب العاملني يف جمال 

حماية الالجئني، مبن فيهم موظفو 

ال�شلطات املعنية باللجوء ومقّدمو 

اخلدمات املتخ�ش�شة، على حماية 

�شحايا الجتار بالب�رش

�شمان تدريب العاملني يف جمال 

حماية �شحايا الجتار بالب�رش، مبن 

فيهم موظفو ال�شلطات املعنية باللجوء 

ومقّدمو اخلدمات املتخ�ش�شة، على 

حماية الالجئني

�شمان اأن جتري اإعادة الأ�شخا�ص 

املتجر بهم اإىل اأوطانهم على اأ�شا�ص 

طوعي، قدر الإمكان

مت عدد دورات التدريب التي نُظِّ

دت هويتهم  عدد ال�شحايا الذين ُحدِّ

ب�شورة �شحيحة واأُعيدوا اإىل اأوطانهم 

وفقا ملا اأُر�شي من قواعد اإجرائية

عدد حالت العودة الطوعية والآمنة

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة 

الجتار بالأ�شخا�ص، 2008 

)الف�شل 7(

املنظمة الدولية للهجرة، دليل ب�شاأن 

امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا الجتار، 

2007 )الف�شل 3: امل�شاعدة يف جمايل 

الإحالة واإعادة الإدماج يف املجتمع(
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التحقق، دون اإبطاء ل م�شّوغ له، مما 

اإذا كان �شحية الجتار من رعايا 

البلد اأو يتمتع بحق الإقامة الدائمة 

فيه، واإ�شدار وثائق ال�شفر الالزمة 

لعودته )الفقرتان 3 و4 من املادة 8(

�شمان اأن جتري اإعادة �شحية الجتار 

بالأ�شخا�ص مع اإيالء العتبار الواجب 

ل�شالمة ذلك ال�شخ�ص وحلالة اأي 

اإجراءات قانونية تتعلق بكون ذلك 

ل اأن تكون  ال�شخ�ص �شحية، ويُف�شَّ

العودة طوعية )الفقرة 2 من املادة 8(

�شمان األ تكون اأي اإجراءات جنائية 

تتعلق ب�شحية اجتار جارية قبل 

اإعادة ال�شحية اإىل وطنه. ويجب 

عند ال�رشورة اعتماد اأحكام ت�رشيعية 

تُلزم املوظفني اأو الهيئات امل�شوؤولة 

عن �شوؤون الهجرة غري امل�رشوعة 

والرتحيل بعدم اإ�شدار اأو تنفيذ اأمر 

برتحيل �شحية ما عندما يكون ذلك 

ال�شخ�ص )اأو يحتمل اأن يكون( مطلوبا 

للم�شاركة يف اإجراءات جنائية �شد 

املتجرين املزعومني

�شمان وجود قواعد اإجرائية وا�شحة 

لتحديد جن�شية ال�شحايا بالتعاون 

مع �شفارات البلدان الأ�شلية لأولئك 

ال�شحايا

�شمان اإجراء حتليل �شليم لتقييم 

املخاطر يف البلد الأ�شلي لل�شحية 

قبل اإعادته اإليه. ويجب معاجلة كل 

حالة على حدة، مع مراعاة مبداأ 

عدم الإعادة ق�رشاً، مبا يف ذلك عن 

طريق الإحالة اإىل اإجراءات جلوء يف 

احلالت املنا�شبة

�شمان �شالمة ال�شحية، مع تطبيق 

الأحكام ذاتها ح�شب القت�شاء لتاأمني 

حماية ال�شهود يف الق�شايا املنطوية 

على جرمية منظمة، مثل �شالحيات 

اإخفاء هوية ال�شحية اأو تغيري حمل 

اإقامته اأو اإ�شدار وثائق هوية جديدة

ميكن تنظيم العودة الآمنة من خالل 

اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف. 

وينبغي يف هذه احلالة اأن توؤخذ 

يف احل�شبان الحتياجات اخلا�شة 

لالأطفال املتجر بهم

عدد ما اأُجري من تقييمات للمخاطر 

وفقا للقانون الدويل ومبادئ حماية 

الالجئني

وجود �شواهد تدل على توافر اأدوات 

لقيا�ص مدى ا�شتدامة تدابري اإعادة 

الإدماج يف املجتمع
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مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(

الأهداف

اخلا�شة
املراجع

اجلدول 3-  املنع

منع الجتار 

بالأ�شخا�ص

�شمان وجود معايري دولية 

ملنع الجتار بالأ�شخا�ص

الت�شديق على اتفاقية اجلرمية 

املنظمة وبروتوكول الجتار 

بالأ�شخا�ص اأو الن�شمام اإليهما

الت�شديق على ال�شكوك الدولية 

والإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�شان 

اأو الن�شمام اإليها

�شمان اتباع نهج ملنع الجتار بالأ�شخا�ص ي�شتند اإىل 

مراعاة حقوق الإن�شان ومبادئ حماية الالجئني، مع 

مراعاة امل�شائل املتعلقة بالأطفال والعتبارات اجلن�شانية

تقييم الت�رشيعات و/اأو ال�شيا�شات احلالية ملنع الجتار 

بالأ�شخا�ص فيما يتعلق بظواهر ذات �شلة، مثل �شون 

حقوق الإن�شان وممار�شة العنف �شد املراأة وحماية الأطفال 

وم�شائل التعليم والهجرة وال�شحة والتمييز والتنمية 

القت�شادية، اإلخ

مراجعة الثغرات بني الت�رشيعات و/اأو ال�شيا�شات احلالية 

من جانب واللتزامات الدولية والحتياجات الوطنية من 

جانب اآخر

تعديل التدابري القانونية اأو التدابري الأخرى الالزمة ملنع 

الجتار بالأ�شخا�ص اأو تكميل تلك التدابري اأو اعتماد 

تدابري جديدة لهذا الغر�ص

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، املبادئ واملبادئ 

التوجيهية املو�شى بها فيما 

يتعلق بحقوق الإن�شان والجتار 

بالأ�شخا�ص—املبداأ التوجيهي 

)E/2002/68/ 7: منع الجتار

Add.1(

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون 

القت�شادية والجتماعية، دليل 

الت�رشيع اخلا�ص بالعنف �شد 

املراأة، 2009

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 9(

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية 

ملقرري ال�شيا�شات والأخ�شائيني 

املمار�شني، 2008 )الكتاب 4، 

البابان 4-2 و3-4(

اليوني�شيف، توجيهات ب�شاأن 

حماية الأطفال �شحايا الجتار، 

اأيلول/�شبتمرب 2006

وجود ت�رشيعات منا�شبة اأو تدابري 

اأخرى ملنع الجتار بالأ�شخا�ص، 

تتوافق مع بروتوكول الجتار 

بالأ�شخا�ص وما يت�شل بذلك من 

�شكوك دولية واإقليمية تتعلق بحقوق 

الإن�شان

ملحـــة عـامـــة
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منع الجتار 

بالأ�شخا�ص 

)املادة 9 من 

الربوتوكول(

اإر�شاء �شيا�شات وبرامج 

�شاملة واتخاذ تدابري اأخرى 

ملنع الجتار بالأ�شخا�ص 

وحلماية ال�شحايا من 

معاودة اإيذائهم )الفقرة 1 

من املادة 9 من الربوتوكول(

اتخاذ تدابري، مثال 

حمالت اإعالمية ومبادرات 

اجتماعية واقت�شادية، 

ملنع الجتار بالأ�شخا�ص، 

بو�شائل منها التعاون مع 

املنظمات غري احلكومية 

)الفقرتان 2 و3 من املادة 

9 من الربوتوكول(

اتخاذ اأو دعم تدابري جتعل 

الأ�شخا�ص اأقل ُعر�شة 

لالجتار بهم وحتد من 

حجم الطلب الذي يعزز كل 

اأ�شكال الجتار بالأ�شخا�ص 

)الفقرتان 4 و5 من املادة 

9 من الربوتوكول(

وجود ا�شرتاتيجية اأو برامج منع 

�شاملة و/اأو تدابري اإدارية قانونية 

اأخرى، اأو حمالت عرب و�شائط 

الإعالم اجلماهريية اأو حمالت 

اإعالمية اأخرى، وخف�ص الطلب، 

وتوفري فر�ص هجرة اآمنة، وتخفيف 

ق�شوة الظروف الجتماعية اأو 

القت�شادية اأو غريها من الظروف 

التمييزية، ح�شب القت�شاء

وجود تدابري منع مدرجة يف خطة 

العمل املتعلقة بالجتار اأو يف خطة 

عمل اأخرى ذات �شلة )حماية 

الأطفال اأو العنف �شد املراأة اأو ما 

اإىل ذلك(

وجود تدابري حتد من حجم الطلب 

يف بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شد 

وحتد من تعر�ص الأ�شخا�ص لالجتار 

بهم يف بلدان امل�شدر

ينبغي تنفيذ هذه التدابري مقرتنة بالتدابري الواردة يف املادة 

31 من اتفاقية اجلرمية املنظمة، املتعلقة باملنع

�شمان الت�شاق بني ال�شيا�شات احلكومية املتعلقة بالجتار 

بالأ�شخا�ص )منع اجلرمية، الهجرة، التعليم، العمالة، 

ال�شحة، الأمن، عدم التمييز، التنمية القت�شادية، حماية 

الأطفال، حقوق الإن�شان، حماية الالجئني، اإلخ(

تدعيم مراقبة واإدارة اأ�شواق العمل، مبا يف ذلك تنظيم 

اأماكن العمل وعمليات التوظيف ومراقبتها

اإجراء مراجعات/بحوث ب�شاأن ال�شيا�شات التي لها تاأثري يف 

الجتار بالب�رش، �شمانا لتكاملها وتفاديا لتداخلها

اإجراء بحوث وجمع بيانات ب�شاأن طبيعة امل�شكلة ونطاقها، 

مبا يف ذلك ا�شتغالل اليد العاملة، والأ�شباب اجلذرية، 

واجتاهات الجتار، والطلب على اخلدمات ال�شتغاللية 

والعمل ال�شتغاليل، وب�شاأن الثغرات واأوجه الق�شور يف 

امل�شاعدة املقدمة ملنع معاودة الإيذاء

�شمان التعاون فيما بني جميع اجلهات املعنية وفيما 

بني الدول الأع�شاء من اأجل و�شع واإر�شاء ا�شرتاتيجية 

اأو برامج خا�شة باملنع ت�شمل املجتمع املدين واملنظمات 

املجتمعية والقطاع اخلا�ص وو�شائط الإعالم

ا�شتبانة الفئات واملجتمعات امل�شت�شعفة اأمام الجتار، 

ار وعامة  وكذلك الأ�شخا�ص الذين قد يحتّكون بحالت اجتِّ

النا�ص، وو�شف البيئة التي يعي�شون فيها

ا�شتبانة �شبل معاجلة الأ�شباب اجلذرية لالجتار، والعوامل 

التي جتعل الأ�شخا�ص، مبن فيهم الأطفال، م�شت�شعفني 

اأمامه، مثل التهمي�ص الجتماعي والقت�شادي والتمييز 

املوؤ�ش�شي واملنـزيل والعنف والتعدي

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 9(

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، املبادئ واملبادئ 

التوجيهية املو�شى بها فيما 

يتعلق بحقوق الإن�شان والجتار 

بالأ�شخا�ص - املبداأ التوجيهي 7: 

)E/2002/68/Add.1( منع الجتار

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون 

القت�شادية والجتماعية، دليل 

الت�رشيع اخلا�ص بالعنف �شد 

املراأة، 2009 )الباب 5-3(

اليوني�شيف، توجيهات ب�شاأن 

حماية الأطفال �شحايا الجتار، 

اأيلول/�شبتمرب 2006 )�ص 11(

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية 

ملقرري ال�شيا�شات والأخ�شائيني 

املمار�شني، 2008 )الكتاب 4، 

البابان 4-2 و3-4(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الأداة 

9-11( )دور و�شائط الإعالم(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 9، 

الأداة 12-9(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الأداة 

)18-9

وجود �شواهد تدل على توافر 

اآلية مت�شقة وموارد مالية لتنفيذ 

ا�شرتاتيجية اأو برامج املنع و/اأو 

التدابري الإدارية والقانونية

وجود تدابري لت�شجيع/دعم الهجرة 

امل�رشوعة لل�شباب والأ�شخا�ص الذين يف 

�شّن العمل، للح�شول على عمل لئق

وجود �شواهد تدل على اإجراء 

تقييمات تقي�ص اأثر تدابري

املنع املنّفذة

وجود تقرير بحثي قائم على �شواهد 

عملية من اأجل و�شع ا�شرتاتيجية للمنع

اإدراج تدابري منع يف اتفاقات اأو اإطار 

التعاون داخل الدولة، مبا يف ذلك 

التعاون مع املنظمات غري احلكومية 

وجميع اجلهات الفاعلة ذات ال�شلة، 

مثل املوؤ�ش�شات الإعالمية

تطوير التعاون الدويل اأو تدعيمه 

بحيث ينّظم الهجرة لأغرا�ص 

العمل، لأن عدم وجود قنوات 

للهجرة امل�رشوعة ميكن اأن يزيد من 

ا�شت�شعاف ال�شحايا املحتملني

وجود �شواهد تدل على ا�شتبانة 

الفئات واملجتمعات املحلية 

امل�شت�شعفة والبيئات املحيطة بها، 

وكذلك على و�شع تو�شيات والقيام 

بتدخالت بهدف تنفيذ

ا�شرتاتيجيات املنع
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مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 3-  املنع )تابع(

تنفيذ حمالت توعية من اأجل اإذكاء وعي الفئات التي تبني 

اأنها م�شت�شعفة، بو�شائل مثل اخلطوط الهاتفية املجانية اأو 

ة املفتوحة امل�شدر، وت�شمل تقدمي  غريها من القنوات املي�رشَّ

معلومات عن كيفية احل�شول على عمل م�رشوع وعن 

الهجرة وعن خماطر الجتار بالأ�شخا�ص

تنفيذ حمالت توعية من اأجل اإذكاء وعي اأفراد اجلمهور 

الرئي�شيني/املوؤثرين يف جمتمعات بلدان املق�شد من اأجل 

اإ�شعارهم بخطورة الو�شع ومن اأجل جمابهة الطلب على 

اخلدمات والعمالة التي يَ�شُهُل ا�شتغاللها

�شمان وجود نظم فعالة حلماية الأطفال، وم�شاركة 

الأطفال ب�شورة ن�شطة يف �شوغ التدابري الوقائية

تنفيذ تدابري توؤدي على وجه اخل�شو�ص اإىل احلد من 

ا�شت�شعاف الأطفال، وذلك بتعزيز فر�ص ك�شب الرزق 

اأمام ال�شباب و/اأو اأُ�رشهم، وبتدعيم نظم حماية  الأطفال 

)اخلدمات الجتماعية وما اإىل ذلك(، وبالت�شدي للقيم 

واملعتقدات املنهجية التي تغّذي الجتار بالأطفال، وباإذكاء 

الوعي من خالل التعليم يف املدار�ص )باإدراج هذه امل�شاألة 

يف املناهج الدرا�شية، مثال(، وباإن�شاء �شبكات جمتمعية 

ت�شم جهات معنية متعددة وتكون قادرة على ا�شتبانة 

ال�شحايا املحتملني من الأطفال ومنع الجتار بهم

ر�شد تاأثري حمالت التوعية، مبا فيه تغري املواقف يف 

بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شد

اإن�شاء ا�شرتاتيجية لال�شتجابة ال�رشيعة وقدرة على منع 

الجتار بالأ�شخا�ص يف حالت احلروب والكوارث الطبيعية 

وغريها من الأزمات التي ميكن اأن توؤدي اإىل تدفق الالجئني

اإجراء تقييمات منتظمة لتاأثري تدابري املنع على الفئات 

امل�شتهدفة، وحتديد الثغرات واأوجه الق�شور

وجود �شواهد تدل على اأن 

ا�شرتاتيجيات املنع �شاملة وتعالج 

م�شائل ال�شت�شعاف، مبا فيها الفقر 

والتخلف وانعدام تكافوؤ الفر�ص 

)لأ�شباب تتعلق بنوع اجلن�ص والإ�شابة 

بفريو�ص الق�شور املناعي الب�رشي 

واجلن�شية وحالة انعدام اجلن�شية 

وعوامل اأخرى(

وجود �شواهد تدل على اتخاذ تدابري 

ملمو�شة ت�شتهدف الأ�شخا�ص الذين 

يحتمل اأن يهاجروا واأن يتجر بهم )اأو 

غريهم من الفئات امل�شت�شعفة(

وجود �شواهد تدل على ا�شتبانة 

اجلمهور الرئي�شي/املوؤثر وبيئته، 

بهدف تنفيذ ا�شرتاتيجيات املنع، مبا 

فيها ا�شرتاتيجيات ”خف�ص الطلب“، 

يف بلدان املق�شد

وجود تقارير تتعلق بر�شد تاأثري 

حمالت التوعية، مبا فيه تغري 

املواقف
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توفري اأو تعزيز التدبري ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون ودوائر 

الهجرة و�شائر الدوائر ذات ال�شلة بتدابري املنع )الفقرة 

2 من املادة 10 من الربوتوكول( وكذلك دوائر امل�شاعدة 

والرعاية الجتماعية وال�رشكاء من منظمات املجتمع املدين

اعتماد ا�شرتاتيجية وطنية لال�شتجابة 

ال�رشيعة من اأجل منع الجتار 

بالأ�شخا�ص يف حالت احلروب 

والكوارث الطبيعية

وغريها من الأزمات 

تخ�شي�ص موارد ب�رشية وموؤ�ش�شية 

ومالية لتنفيذ ا�شرتاتيجية ال�شتجابة 

ال�رشيعة

وجود �شواهد تدل على اأن تدابري املنع 

حتدث الأثر املرغوب، واأنها موجهة 

نحو الهدف ال�شحيح

�شدور تقريري تقييم

الأثر وتعديل ا�شرتاتيجية

اأو برامج املنع تبعا لها

عدد موظفي اأجهزة اإنفاذ القانون 

وال�رشطة احلدودية ودوائر الهجرة 

وهيئات الرعاية الجتماعية 

ومنظمات املجتمع املدين ال�رشيكة 

بوا معاً وب�شورة منف�شلة  الذين ُدرِّ

على ا�شتبانة ال�شحايا املحتملني 

جلرائم الجتار بالأ�شخا�ص
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مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 3-  املنع )تابع(

التدابري احلدودية 

التي تتناول الناقلني 

التجاريني

)املادة 11 من 

الربوتوكول(

التدابري املتعلقة 

بوثائق ال�شفر 

اأو الهوية 

)املادة 12 من 

الربوتوكول(

تدعيم ال�شوابط احلدودية

اعتماد تدابري ملنع 

ا�شتخدام الناقلني 

التجاريني يف ارتكاب 

جرائم الجتار، ولإلزام 

اأولئك الناقلني بالتاأكد من 

اأن جميع امل�شافرين لديهم 

وثائق ال�شفر الالزمة، 

على اأن ت�شمل اجلزاءات 

املفرو�شة على عدم فعل 

ذلك ا�شتثناءات خا�شة 

بالالجئني

�شمان اأن تكون وثائق 

ال�شفر والهوية ذات نوعية 

جتعل حتويرها اأو اإ�شاءة 

ا�شتعمالها اأمرا متعّذرا

منع اإ�شدار وثائق ال�شفر 

اخلا�شة بالدول الأطراف 

ب�شورة غري م�رشوعة

وجود تدابري قانونية لتعزيز 

ال�شوابط احلدودية

وجود تدابري قانونية اأو تدابري اأخرى 

ملنع ا�شتخدام الناقلني التجاريني يف 

ارتكاب جرائم الجتار

وجود تدابري تقنية جلعل تزييف 

الوثائق اأو تزويرها اأو حتويرها اأمرا 

اأكرث �شعوبة

وجود تدابري اإدارية واأمنية حلماية 

عمليات اإعداد الوثائق واإ�شدارها 

من الف�شاد اأو ال�رشقة اأو غري ذلك 

من و�شائل ت�رشيب الوثائق

�شمان اأو تعزيز قدرة الأجهزة احلدودية على منع الجتار 

بالأ�شخا�ص وك�شفه

تدريب موظفي اأجهزة اإدارة احلدود على منع الجتار 

بالأ�شخا�ص وك�شفه

�شمان ات�شاق تدابري مراقبة احلدود مع اأحكام القانون 

الدويل املتعلقة بحقوق الإن�شان وبالالجئني، من خالل 

�شمانات حماية منا�شبة

توفري اأو تعزيز التعاون عرب احلدود )انظر اإطار التعاون 

والتن�شيق على ال�شعيد الدويل(

و�شع برامج للتوعية وبناء القدرات ت�شتهدف الناقلني 

التجاريني

تدريب موظفي اأجهزة اإنفاذ القانون العاملني يف اخلطوط 

الأمامية على اإجراء التحليالت اجلنائية اخلا�شة بالوثائق

تدريب املوظفني الأجانب وموظفي الدوائر القن�شلية على 

ك�شف وثائق الهوية وال�شفر املزّورة

تدريب الناقلني التجاريني على ك�شف وثائق الهوية وال�شفر 

املزّورة

�شمان عدم معاقبة الالجئني على دخولهم ب�شورة غري 

م�رشوعة، حتى يف حالت ا�شتخدامهم جوازات �شفر مزّورة

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 5، 

الأداة 11-5(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 9، 

الأداة 6-9(

عدد عمليات العرتا�ص احلدودية 

وال�شحايا املكتَ�شفني

بوا على ك�شف  عدد املوظفني الذين ُدرِّ

الأ�شخا�ص املتجر بهم

عدد الإحالت اإىل اإجراءات اللجوء

وجود قنوات ات�شال مبا�رشة بني 

اأجهزة مراقبة احلدود

وجود برامج للتوعية وبناء القدرات 

ت�شتهدف الناقلني التجاريني

عدد موظفي اأجهزة اإنفاذ القانون 

العاملني يف اخلطوط الأمامية الذين 

بوا على اإجراء التحليالت اجلنائية  ُدرِّ

اخلا�شة بالوثائق

عدد املوظفني الأجانب وموظفي 

بوا على  الدوائر القن�شلية الذين ُدرِّ

ك�شف وثائق الهوية وال�شفر املزّورة

عدد عمليات اعرتا�ص الوثائق املزّيفة 

اأو املزّورة

بوا  عدد الناقلني التجاريني الذين ُدرِّ

على ك�شف وثائق الهوية وال�شفر املزّورة



4
5

ل
و
دا

جل
 ا
ل:

م
ع
ل
 ا
ار

ط
 اإ

-
ين

ثا
ل
 ا
ء
ز
جل

ا

مقت�شيات

 الربوتوكول

املوؤ�رصات

 العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 4-  التن�شيق/التعاون على ال�شعيد الوطني

عدد عمليات العرتا�ص احلدودية 

وال�شحايا املكتَ�شفني

بوا على ك�شف  عدد املوظفني الذين ُدرِّ

الأ�شخا�ص املتجر بهم

عدد الإحالت اإىل اإجراءات اللجوء

وجود قنوات ات�شال مبا�رشة بني 

اأجهزة مراقبة احلدود

وجود برامج للتوعية وبناء القدرات 

ت�شتهدف الناقلني التجاريني

عدد موظفي اأجهزة اإنفاذ القانون 

العاملني يف اخلطوط الأمامية الذين 

بوا على اإجراء التحليالت اجلنائية  ُدرِّ

اخلا�شة بالوثائق

عدد املوظفني الأجانب وموظفي 

بوا على  الدوائر القن�شلية الذين ُدرِّ

ك�شف وثائق الهوية وال�شفر املزّورة

عدد عمليات اعرتا�ص الوثائق املزّيفة 

اأو املزّورة

بوا  عدد الناقلني التجاريني الذين ُدرِّ

على ك�شف وثائق الهوية وال�شفر املزّورة

التعاون الدويل/

التعاون بني جميع 

اجلهات املعنية

تن�شيق عمليات الت�شدي 

لالجتار بالأ�شخا�ص 

الت�شدي لالجتار 

بالأ�شخا�ص على نحو 

فعال ومنا�شب

�شمان �شوغ �شيا�شات 

حكومية مت�شقة 

و�شاملة ب�شاأن الجتار 

بالأ�شخا�ص

التن�شيق بني جميع اجلهات املعنية 

امل�شاركة يف مكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص )املوؤ�ش�شات احلكومية، 

ال�شلطات الق�شائية، مفت�شي العمل، 

املنظمات غري احلكومية وغريها 

من عنا�رش املجتمع املدين، القطاع 

اخلا�ص، منظمات العمال واأرباب 

العمل، مقدمي الرعاية لالأطفال 

وال�شباب، ال�شلطات املعنية باللجوء، 

�شائر اجلهات املعنية(

وجود �شيا�شات حكومية �شاملة 

ومت�شقة، ت�شمل املنع واحلماية 

واملالحقة الق�شائية

وجود ات�شاق بني ال�شيا�شات 

احلكومية املتعلقة بالجتار 

بالأ�شخا�ص )منع اجلرمية، الهجرة، 

العمالة، ال�شحة، الأمن، عدم 

التمييز، التنمية القت�شادية، حقوق 

الإن�شان، حماية الالجئني، اإلخ(

اإجراء ا�شتعرا�ص وتقييم لل�شيا�شات اأو التدابري املوجودة 

ب�شاأن الجتار بالأ�شخا�ص 

اعتماد ا�شرتاتيجية و/اأو خطة عمل �شاملة تتعلق خ�شي�شا 

بالجتار بالأ�شخا�ص، اأو تت�شمن اإ�شارات اإىل الجتار 

بالأ�شخا�ص

اإن�شاء اآلية اأو هيئة تن�شيق متعدد التخ�ش�شات تتوىل تنفيذ 

تدابري وطنية من�شقة ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص 

اإن�شاء نظام اأو اآلية تعاون لتبادل املعلومات بني اأجهزة 

اإنفاذ القانون ودوائر الهجرة و�شائر ال�شلطات ذات ال�شلة 

)الفقرة 1 من املادة 10 من الربوتوكول(

اإجراء تقييم لآثار الإجراءات والتدابري املتخذة، ور�شد 

ومتابعة تنفيذ ا�شرتاتيجية خطة عمل من اأجل ال�شتجابة 

للتغريات التي تطراأ على حالة الجتار 

مراجعة ال�شرتاتيجية/خطة العمل ب�شورة م�شتمرة 

ومنتظمة

 Measuring ،املفو�شية الأوروبية

 Responses to Trafficking
 in Human Beings in the

 European Union: An
 Assessment Manual, European

 Commission, 2007

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية، دليل الت�رشيع 

اخلا�ص بالعنف �شد املراأة، 2009 

)البابان 3-2 و3-3(

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/ 

مكتب املوؤ�ش�شات الدميقراطية 

 National ،وحقوق الإن�شان

 Referral Mechanisms. Joining
 Efforts to Protect the Right

 of Trafficked Persons. A

Practical Handbook, 2004

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 2(

منظمة الأمن والتعاون يف 

 Efforts to combat،اأوروبا
 trafficking in human beings

in the OSCE area: co-
 ordination and reporting

 mechanisms. 2008 Annual
 Report of the OSCE Special

Representative and Co-
 ordinator for Combating

Trafficking in Human Beings

 presented at the Permanent
 Council Meeting, 13

November 2008

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري 

ال�شيا�شات والأخ�شائيني املمار�شني، 

2008 )الكتاب 3، الباب 5-3(

اعتماد تدابري قانونية اأو اإدارية 

لإن�شاء هيئة اأو جهاز معني بالتن�شيق

وجود ميزانية خم�ش�شة لتنفيذ 

ا�شرتاتيجية اأو خطة عمل واأن�شطة 

من�شقة

وجود �شواهد تدل على تق�شيم وا�شح 

وفعال للمهام بني الكيانات احلكومية 

التي تت�شدى لالجتار بالأ�شخا�ص 

اجتماعات منتظمة لآلية التن�شيق

وجود نظام ممركز جلمع البيانات 

عن الجتار بالأ�شخا�ص

اإجراء ر�شد وتقييم منتظمني لتدابري 

الت�شدي الوطنية لالجتار بالأ�شخا�ص

اإنتاج تقارير �شنوية اأو موا�شيعية

�شدور حتديثات لال�شرتاتيجية/خطة 

العمل ت�شتند اإىل تقييمات منتظمة

وجود �شواهد تدل على اأن اآلية 

التن�شيق تتواءم مع الظروف الوطنية

ملحـــة عـامـــة
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مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 4-  التن�شيق/التعاون على ال�شعيد الوطني )تابع(

تعاون اجلهات 

الفاعلة احلكومية 

مع املجتمع املدين

)املادتان 6-3 و3-9 

من الربوتوكول(

تعزيز التعاون بني 

املوؤ�ش�شات احلكومية 

املعنية واملنظمات 

غري احلكومية و�شائر 

املنظمات ذات ال�شلة 

وغريها من عنا�رش 

املجتمع املدين من اأجل 

منع الجتار بالأ�شخا�ص 

ومكافحته وحماية 

�شحاياه

وجود اتفاقات اأو اأطر تعاون 

بني املوؤ�ش�شات احلكومية املعنية 

واملنظمات غري احلكومية و�شائر 

املنظمات وغريها من عنا�رش 

املجتمع املدين

�شمان وجود تعاون فعال من خالل اتفاقات ر�شمية اأو 

ترتيبات غري ر�شمية تر�شي �شيا�شات وبرامج وتدابري 

اأخرى ملنع الجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته )املادة 9-3 من 

الربوتوكول(، ولتزويد الأ�شخا�ص املتجر بهم مب�شاعدات 

مثل:

ال�شكن الالئق؛

امل�شورة واملعلومات، خ�شو�شا فيما يتعلق بحقوقهم 

القانونية، بلغة ميكن ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�ص فهمها؛

امل�شاعدة الطبية والنف�شانية واملادية؛

حماية الالجئني؛

فر�ص العمل والتعليم والتدريب )املادة 6-3 من 

الربوتوكول(

تعزيز التعاون الفعال باإبرام اتفاقات تعاون ر�شمية. 

وينبغي لأي اتفاق اأن ي�شمل، كحد اأدنى: قائمة بال�رشكاء؛ 

وحتديدا وا�شحا للغر�ص من التعاون؛ ومبادئ تف�شيلية 

لتوزع امل�شوؤوليات؛ وتفا�شيل اإجراءات التعاون بني ال�رشكاء؛ 

واإجراءات تبادل املعلومات؛ ودخول التفاق حيز النفاذ 

وتعديله؛ ومتويل املنظمات غري احلكومية ال�رشيكة يف 

التعاون

فرقة العمل املعنية بالجتار 

 South Eastern ،بالب�رش

 Europe’s Struggle Against
 Trafficking in Persons.

 Stability Pact for South
 Eastern Europe. Task Force

 on Trafficking in Human

Beings, 2004

املركز الدويل لتطوير �شيا�شات 

 ICMPD, Guidelines ،الهجرة

 for the development and
 implementation of a

comprehensive national anti-

trafficking response, 2006

�شعبة الأمم املتحدة للنهو�ص 

باملراأة/اإدارة ال�شوؤون 

القت�شادية والجتماعية، دليل 

الت�رشيع اخلا�ص بالعنف �شد 

املراأة، 2009 )الباب 1-3-3(

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

ومنظمات املجتمع املدين: ُعدة 

لتدعيم ال�رشاكات، 2006

 e.g. Mekong sub-region: 
 Thailand Memoranda of
 Understanding )MoUs(

 ensure a proper cooperation
 in the assistance to victims

of trafficking in persons

منظمة الأمن والتعاون يف 

اأوروبا/مكتب املوؤ�ش�شات 

الدميقراطية وحقوق 

 National Referral ،الإن�شان

 Mechanisms. Joining
 Efforts to Protect the Right

 of Trafficked Persons. A
Practical Handbook, 2004

�شم املنظمات غري احلكومية و/اأو 

غريها من املنظمات ذات ال�شلة يف 

الهيئة اأو اجلهاز املعني بالتن�شيق

وجود مبادرة وطنية ملكافحة الجتار، 

ت�شارك املنظمات غري احلكومية 

و�شائر املنظمات ذات ال�شلة يف 

�شوغها وتنفيذها

وجود �شبكة ات�شال

وجود اآلية تعررُّف

وجود اآلية اإحالة
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�شم املنظمات غري احلكومية و/اأو 

غريها من املنظمات ذات ال�شلة يف 

الهيئة اأو اجلهاز املعني بالتن�شيق

وجود مبادرة وطنية ملكافحة الجتار، 

ت�شارك املنظمات غري احلكومية 

و�شائر املنظمات ذات ال�شلة يف 

�شوغها وتنفيذها

وجود �شبكة ات�شال

وجود اآلية تعررُّف

وجود اآلية اإحالة

�شمان اأن جت�شد اتفاقات التعاون نهجا �شموليا ومتعدد 

اجلوانب، واأن تر�شي مبادئ اأ�شا�شية معينة، مثل التوازن 

بني اأهداف جميع اجلهات املعنية، وال�شفافية، والو�شوح 

يف اإ�شناد امل�شوؤوليات

املنظمة الدولية للهجرة/مبادرة 

الأمم املتحدة العاملية ملكافحة 

الجتار، مبادئ توجيهية لإبرام 

مذكرات التفاهم بني اجلهات 

املعنية الرئي�شية واأجهزة اإنفاذ 

القانون ب�شاأن التعاون على 

مكافحة الجتار، 2009
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مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 5-  التن�شيق/التعاون على ال�شعيد الدويل

التعاون الدويل بني 

الدول الأع�شاء

امل�شاعدة القانونية 

املتبادلة

)املادة 18 من التفاقية(

ت�شجيع التعاون الدويل

اإر�شاء اأ�شا�ص لتنفيذ اإطار 

التعاون

تعزيز قدرة الدول 

الأطراف على منع اجلرائم 

املنظمة عرب الوطنية 

والتحري عنها ومالحقة 

مرتكبيها ومقا�شاتهم 

ومعاقبتهم

متكني الدول الأطراف من 

التما�ص امل�شاعدة ب�شاأن:

•   اأخذ الأدلة اأو الأقوال 
من الأ�شخا�ص

•   تبليغ امل�شتندات 
الق�شائية

•   تنفيذ عمليات التفتي�ص 
واحلجز والتجميد

•  فح�ص الأ�شياء واملواقع
•   توفري املعلومات والأدلة 

املادية وتقييمات 

اخلرباء

اإ�شفاء طابع ر�شمي على التعاون 

باإبرام اتفاق تعاون

اتخاذ اتفاقية اجلرمية املنظمة 

اأ�شا�شا قانونيا للم�شاعدة القانونية 

املتبادلة

معاجلة طلبات امل�شاعدة القانونية 

املتبادلة ب�رشعة وكفاءة

وجود توا�شل بني الدولة الطرف 

الطالبة والدولة متلقية الطلب ب�شاأن 

طلبات امل�شاعدة القانونية املتبادلة

اإجراء تقييم لالحتياجات من اأجل حتديد متطلبات 

التعاون الفعال

اإبرام اتفاق تعاون ي�شمل كحد اأدنى:

حتديدا م�شرتكا لهدف التعاون؛

توزيع املهام وامل�شوؤوليات؛

اإجراءات لتبادل املعلومات والبيانات

اإر�شاء قواعد اإجرائية للم�شاعدة القانونية املتبادلة تتخذ 

من التفاقية اأ�شا�شا قانونيا لها )الفقرة 7 من املادة 18(

تعزيز القدرة الوطنية على تقدمي طلبات امل�شاعدة 

القانونية املتبادلة وتنفيذها

اإن�شاء جهة و�شل وطنية لتي�شري التوا�شل

�شمان عدم اإبالغ البلد الأ�شلي ل�شحية الجتار باأي 

معلومات عن تقدميه طلبا للجوء

مكتب  الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شالن 

1 و4(

منظمة العمل الدولية، مكافحة 

الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم 

كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية 

ملقرري ال�شيا�شات والأخ�شائيني 

املمار�شني، 2008 )الكتاب 3، 

البابان 3-1 و3-3(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، اأداة كتابة 

طلبات تبادل امل�شاعدة القانونية

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، القانون 

النموذجي ب�شاأن امل�شاعدة املتبادلة 

يف امل�شائل اجلنائية، 2007

رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا 

 ASEAN, Trafficking ،)اآ�شيان(

 in Persons: Handbook on
 International Cooperation,

 Asia Regional Trafficking In
 Persons )ARTIP(, chapter 3, To

be published

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، الدليل 

احلا�شوبي لل�شلطات الوطنية 

املخت�شة

وجود اتفاق تعاون

وجود �شلطة مركزية معينة خمت�شة 

بتلقي الطلبات وتنفيذها اأو اإحالتها 

للتنفيذ

اأن تكون ال�شلطة نف�شها قادرة على 

معاجلة طلبات امل�شاعدة القانونية 

املتبادلة املتعلقة مبختلف املعاهدات

وجود ا�شتخدام مبادئ توجيهية/قواعد 

اإجرائية وا�شحة و�شاحلة للتطبيق 

ب�شاأن معاجلة الطلبات، مثل ا�شتخدام 

اأداة كتابة طلبات امل�شاعدة القانونية 

املتبادلة التي ا�شتحدثها املكتب

اإجناز تدعيم القدرة الوطنية على 

تقدمي طلبات امل�شاعدة القانونية 

املتبادلة وتنفيذها
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نقل الأ�شخا�ص 

املحكوم عليهم

)املادة 17 من التفاقية(

•   توفري ن�شخ اأ�شلية 
اأو �شور م�شّدقة 

للم�شتندات وال�شجالت 

ذات ال�شلة

•   التعرف على العائدات 
بها الإجرامية اأو تعقرُّ

•   تي�شري مثول الأ�شخا�ص 
طوعيا يف الدولة 

الطرف الطالبة

تعيني �شلطة مركزية تتوىل 

تلقي الطلبات وتنفيذها 

واإحالتها

اإبراز اأهمية هذا ال�شكل 

اخلا�ص من امل�شاعدة 

القانونية املتبادلة

دعم اآلية ت�شليم املطلوبني 

)الت�شليم امل�رشوط، عودة 

الأ�شخا�ص املحكوم عليهم 

اإىل بلدانهم الأ�شلية(

عدم ا�شتخدام هذا ال�شكل من 

التعاون الدويل فيما يخ�ص الدول 

الأطراف التي �شت�شلم رعاياها اإل 

ب�رشط اإعادتهم

اإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف ب�شاأن نقل 

الأ�شخا�ص املحكوم عليهم

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الأدوات 1-4 

و4-4 و5-4(

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

معايري الأمم املتحدة وقواعدها 

يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

اجلنائية، 2006 )اجلزء الأول - 

معاملة ال�شجناء(

جمل�ص اأوروبا، اتفاقية نقل 

الأ�شخا�ص املحكوم عليهم، 1983

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008

)الأداتان 4-4 و5-4(

وجود اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو 

متعددة الأطراف لنقل الأ�شخا�ص 

املحكوم عليهم

مدى وتواتر ا�شتخدام هذا ال�شكل من 

امل�شاعدة القانونية املتبادلة
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 الربوتوكول
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 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 5-  التن�شيق/التعاون على ال�شعيد الدويل )تابع(

التحقيقات امل�شÎكة

)املادة 19 من التفاقية(

التعاون الدويل 

لأZرا�ص امل�شادرة

)املادة 13 من التفاقية(

�شمان التحري عن 

اجلرائم عرب الوطنية 

ب�شورة وافية وجمع 

الأدلة املت�شلة بها يف 

ال�شكل املنا�شب للمالحقة 

الق�شائية، مع اإيالء 

املراعاة الواجبة ل�شيادة 

البلدان املعنية

ت�شجيع اإبرام اتفاقات اأو 

ترتيبات ثنائية اأو متعددة 

الأطراف ب�شاأن اإن�شاء 

هيئات حتقيق م�شرتكة، 

مع �شمان الحرتام التام 

ل�شيادة الدولة الطرف التي 

يجري يف اإقليمها حتقيق 

من هذا القبيل 

اإلزام الدولة الطرف 

متلقية الطلب باأن تتخذ 

تدابري معينة لك�شف 

عائدات اجلرائم اأو 

املمتلكات اأو املعدات اأو 

الأدوات الأخرى )امل�شار 

اإليها يف الفقرة 1 من املادة 

12( وتعقبها وجتميدها اأو 

حجزها، بغر�ص م�شادرتها 

يف نهاية املطاف

ا�شتخدام اأفرقة التحقيق واملالحقة 

امل�شرتكة يف حالت الجتار 

بالأ�شخا�ص

وجود اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو 

متعددة الأطراف ب�شاأن اإن�شاء اأفرقة 

حتقيق م�شرتكة

وجود ت�رشيعات ت�شمح للدولة باأن 

ت�شتجيب لطلبات ك�شف عائدات 

اجلرائم اأو املمتلكات اأو املعدات اأو 

الأدوات الأخرى وتعقبها وجتميدها 

اأو حجزها

وجود ت�رشيعات ت�شمح للدولة 

مب�شادرة عائدات اجلرائم اأو 

املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات 

الأخرى

ا�شتخدام اأفرقة حتقيق م�شرتكة تعمل يف كال البلدين 

امل�شاركني اأو يف اأحدهما

تي�شري ترتيبات التعاون الر�شمية وغري الر�شمية

اإر�شاء قواعد اإجرائية تتخذ من اتفاقية اجلرمية املنظمة 

اأ�شا�شا قانونيا لها )الفقرة 6 من املادة 13(

اتخاذ الدولة الطرف التي تتلقى طلب م�شادرة من دولة 

طرف اأخرى اأحد الإجراءين التاليني:

تكليف �شلطاتها املخت�شة مبا�رشة باإنفاذ اأمر امل�شادرة 

الذي اأ�شدرته الدولة الطرف الطالبة؛ اأو

تقدمي الطلب اإىل �شلطاتها املخت�شة ل�شت�شدار اأمر 

م�شادرة داخلي

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، الدليل 

احلا�شوبي لل�شلطات الوطنية 

املخت�شة

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الأداة 

)10-5

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، اأداة كتابة 

طلبات تبادل امل�شاعدة القانونية

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الأداة 6-4(

رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا 

 ASEAN, Trafficking ،)اآ�شيان(

 in Persons: Handbook on
 International Cooperation,

 Asia Regional Trafficking In
 Persons )ARTIP(, Cahpter3,

To be published

وجود اتفاقات اأو ترتيبات

عدد التحقيقات الفعلية التي نّفذت 

ب�شورة م�شرتكة

ازدياد التوا�شل بني اأجهزة اإنفاذ 

القانون يف الوليات الق�شائية 

املختلفة اأو البلدان املختلفة

مدى القدرة على الن�ص يف 

الت�رشيعات الداخلية على ا�شتخدام 

اتفاقات من هذا القبيل تبعا للحالة

ذ، اإن انطبق احلال،  م ونُفِّ عدد ما ُقدِّ

من طلبات لك�شف عائدات اجلرائم 

اأو املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات 

الأخرى وتعقبها وجتميدها اأو 

حجزها، بغر�ص م�شادرتها يف نهاية 

املطاف

ذ، اإن انطبق احلال،  م ونُفِّ عدد ما ُقدِّ

من طلبات م�شادرة تتعلق بق�شايا 

الجتار بالب�رش
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وجود اتفاقات اأو ترتيبات

عدد التحقيقات الفعلية التي نّفذت 

ب�شورة م�شرتكة

ازدياد التوا�شل بني اأجهزة اإنفاذ 

القانون يف الوليات الق�شائية 

املختلفة اأو البلدان املختلفة

مدى القدرة على الن�ص يف 

الت�رشيعات الداخلية على ا�شتخدام 

اتفاقات من هذا القبيل تبعا للحالة

ذ، اإن انطبق احلال،  م ونُفِّ عدد ما ُقدِّ

من طلبات لك�شف عائدات اجلرائم 

اأو املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات 

الأخرى وتعقبها وجتميدها اأو 

حجزها، بغر�ص م�شادرتها يف نهاية 

املطاف

ذ، اإن انطبق احلال،  م ونُفِّ عدد ما ُقدِّ

من طلبات م�شادرة تتعلق بق�شايا 

الجتار بالب�رش

تدابري تعزيز التعاون 

بني اأجهزة مراقبة 

احلدود بو�شائل منها 

اإن�شاء و�شون قنوات 

مبا�رصة لالت�شال

)الفقرة 6 من املادة 11 

من الربوتوكول(

اإلزام الدولة الطرف 

متلقية الطلب باأن تتخذ 

تدابري معينة مل�شادرة 

عائدات اجلرمية اأو 

املمتلكات اأو املعدات اأو 

الأدوات الأخرى )امل�شار 

اإليها يف الفقرة 1 من 

املادة 12(

ت�شجيع وتعزيز التعاون 

والت�شال املبا�رش بني 

اأجهزة مراقبة احلدود

ال�شتفادة من اإطار املنظمات الإقليمية )الأمريبول، 

اليوروبول، منظمة تعاون روؤ�شاء ال�رشطة يف �رشق اأفريقيا، 

اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي، منظمة تعاون روؤ�شاء 

ال�رشطة يف اجلنوب الأفريقي، الآ�شيانبول، كومنولث الدول 

امل�شتقلة، الإنرتبول(، مما ي�شهل التعاون الدويل

الإنرتبول، اتفاق تعاون [ثنائي] 

منوذجي بني اأجهزة ال�رشطة

  Convention on police
 cooperation in South East
 Europe )UNODC Toolkit

p.158(

برنامج التعاون على مكافحة 

الجتار بالب�رش للفرتة 2007-

2010، التابعة لكومنولث الدول 

امل�شتقلة

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 4(

وجود جهة تن�شيق للتعاون مع 

املنظمات الدولية والإقليمية 

املعنية بالتعاون بني اأجهزة ال�رشطة 

)الأمريبول، اليوروبول، منظمة تعاون 

روؤ�شاء ال�رشطة يف �رشق اأفريقيا، 

منظمة تعاون روؤ�شاء ال�رشطة يف 

اجلنوب الأفريقي، الآ�شيانبول، 

كومنولث الدول امل�شتقلة، الإنرتبول(
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مقت�شيات

 الربوتوكول
املوؤ�رصات العملياتية

التدابري

 التنفيذية

املوؤ�رصات الإطارية

)املعايري الدنيا(
املراجعالأهداف اخلا�شة

اجلدول 5-  التن�شيق/التعاون على ال�شعيد الدويل )تابع(

التعاون بني املنظمات 

الدولية والإقليمية

تن�شيق الأن�شطة بني 

املنظمات الدولية

تر�شيد املوارد

تفادي الزدواجية

�شمان الت�شاق يف 

التو�شيات ال�شيا�شاتية 

وامل�شاعدة التقنية املقدمة

التعاون بني املنظمات 

الإقليمية يف منطقة معينة

وجود حمفل/حمافل تن�شيق تعّزز 

التعاون والتن�شيق بني الوكالت

وجود اإطار اأو حتالف لأغرا�ص 

التعاون

وجود حمفل/حمافل تن�شيق بني 

اجلهات املانحة، وفقا لإعالن باري�ص 

ب�شاأن فعالية املعونات

تعزيز الربجمة امل�شرتكة و�شوغ ا�شرتاتيجيات وخطط عمل 

م�شرتكة

تدعيم تقا�شم املعارف والتعاون بني الوكالت على 

ال�شعيدين املحلي والدويل

�شمان تق�شيم املهام ا�شتنادا اإىل وليات املنظمات وكفاءاتها 

الأ�شا�شية، تفاديا لزدواجية اجلهود وتر�شيدا لالأن�شطة 

بغية جعلها ناجعة التكلفة

�شمان الت�شاور مع اجلهات املعنية بغية اأخذ الأن�شطة 

اجلارية والدرو�ص امل�شتفادة يف احل�شبان عند �شوغ اأي 

برنامج اأو م�رشوع

�شمان وجود �شالت وثيقة بني اأهداف اإطار العمل وبرامج 

امل�شاعدة الُقطرية التابعة للجهات املانحة ووكالت املعونة 

ال�رشيكة

م من دعم لتنمية القدرات من خالل برامج  زيادة ما يُقدَّ

من�شقة تتوافق مع ا�شرتاتيجيات ال�رشكاء الوطنية

منا�شقة الأولويات وال�شرتاتيجيات واإجراءات تقدمي املعونة 

بني البلدان وجعلها متوافقة مع الأولويات وال�شرتاتيجيات 

والإجراءات املعلنة من جانب البلدان املتلقية

اإقامة حتالفات على غرار التحالفات التعاونية املوجودة، 

مثل التحالف من اأجل مكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، التابع 

ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، اأو املبادرة الوزارية 

املن�شقة حلو�ص نهر امليكونغ ملكافحة الجتار اأو م�رشوع 

الأمم املتحدة امل�شرتك بني الوكالت ملكافحة الجتار 

بالب�رش يف منطقة حو�ص امليكونغ الكربى الفرعية

 e.g. COMMIT
 Memorandum of

Understanding and Sub-
regional Plan of Action

 e.g. OSCE: Alliance Against
  Trafficking in Persons;

COMMIT & UNIAP

مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية، جمموعة 

اأدوات ملكافحة الجتار 

بالأ�شخا�ص، 2008 )الف�شل 2(

عدد الربامج امل�شرتكة املوجودة

وجود ا�شرتاتيجيات وخطط عمل 

م�شرتكة

وجود قواعد اإجرائية لتبادل 

املعلومات وتقا�شمها
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املرفقات

)اأ( املراجع امل�شار اإليها يف اجلداول 

ASEAN, Trafficking in Persons: Handbook on International Cooperation, Asia Regional  
Trafficking In Persons )ARTIP, UNODC(,

To be published at: http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Asia ACTs against Child Trafficking : Protecting the Rights and Dignity of the Trafficked Child in 
South East Asia 2007

Available at: http://myanmar.humanitarianinfo.org/Protection/Reference%20Documents/
Protecting%20the%20Rights%20and%20Dignity%20of%20the%20Trafficked%20Child%20

in%20SE%20Asia.pdf

COMMIT Memorandum of Understanding:
Available at: http://www.no-trafficking.org/reports_docs/commit/commit_eng_mou.pdf

COMMIT Sub-regional Plan of Action
Available at: http://www.no-trafficking.org/reports_docs/commit/commit_spa2_final.pdf

Council of Europe, Handbook for parliamentarians: The Council of Europe Convention on  
Action against Trafficking in Human Beings, 2007

Available at: http://assembly.coe.int/committeedocs/2007/Trafficking-human-beings_E.pdf 

CIS Program of Co-operation to Combat Trafficking in Human Beings for 2007-2010.  
http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=6630 

European Commission, Measuring Responses to Trafficking in Human Beings in the European 
Union: An Assessment Manual, 2007

Available at: http://ec.europa.eu/justice_home/news/events/anti_trafficking_day_07/indica-
tors_manual.pdf

املبادئ التوجيهية )رقم 7( ب�شاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود عليها. قرار 

املجل�ص القت�شادي والجتماعي 20/2005 املوؤرخ 22 متوز/يوليه 2005 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/339/26/PDF/ :متاحة عـلى املوقـع الإلكتـــروين

N0633926.pdf?OpenElement

ICMPD, Guidelines for the development and implementation of a comprehensive national 
anti-trafficking response, 2006

Available at: http://www.childtrafficking.com/Docs/icmpd2_061106.pdf 

القانون،  واإنفاذ  للت�رشيع  توجيهية  ال�شخرة، مبادئ  وال�شتغالل لأغرا�ص  بالب�رش  الدولية، الجتار  العمل  منظمة 

برنامج العمل اخلا�ص ملكافحة ال�شخرة، 2005

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- :متاحة على املوقع الإلكرتوين

declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf
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منظمة العمل الدولية، مكافحة الجتار بالأطفال ل�شتغاللهم كاأيٍد عاملة: ُعدة مرجعية ملقرري ال�شيا�شات 

والأخ�شائيني املمار�شني، 2008

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.  :متاحة على املوقع الإلكرتوين

do?productId=9130

منظمة العمل الدولية، ال�شخرة والجِتار بالب�رش: دليل ملفت�شي العمل، 2008

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/ :متاح على املوقع الإلكرتوين

documents/publication/wcms_097835.pdf

Interpol, Model [bilateral] police Cooperation agreement Interpol 
www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials

املنظمة الدولية للهجرة، دليل ب�شاأن امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا الجتار، 2007

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/ :متاح على املوقع الإلكرتوين

mainsite/published_docs/books/CT%20handbook.pdf

IOM/UN.GIFT, Guiding Principles on Memoranda of Understanding between key Stakeholders 
and Law enforcement agencies on Counter-Trafficking Cooperation, 2009

Available at: http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/humantrafficking/Guiding_Principles_ 
annexe.pdf 

IOM/UN.GIFT, Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers, 2009
Available at: http://www.ungift.org/docs/ungift/Steering-committee/CT_Handbook.pdf

IOM/Austrian Federal Ministry of the Interior, Resource Book for Law Enforcement Officers on 
Good Practices in Combating Child Trafficking, 2006

Available at: http://www.iomvienna.at/files/Upload/Resource_Book_on_Child_Trafficking_
open_version_1.pdf 

OSCE, Human Trafficking for Labour Exploitation/Forced and Bonded Labour: Identification-
Prevention-Prosecution; Human trafficking for Labour Exploitation/Forced and Bonded Labour: 

Prosecution of Offenders, Justice for Victims. Occasional paper, 2008
Available at: http://www.osce.org/publications/cthb/2008/05/31148_1143_en.pdf 

OSCE, Efforts to combat trafficking in human beings in the OSCE area: co-ordination and 
reporting mechanisms. 2008 Annual Report of the OSCE Special Representative and Co-ordi-

nator for Combating Trafficking in Human Beings presented at the Permanent Council Meeting, 
13 November 2008

Available at: http://www.osce.org/publications/cthb/2009/02/36298_1239_en.pdf 

OSCE/ODIHR, National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Right of Trafficked 
Persons. A Practical Handbook, 2004

Available at: http://www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf 

OSCE/ODIHR, Report on Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSCE 
Region, 2008

Available at: http://www.osce.org/publications/odihr/2008/05/31284_1145_en.pdf 

South Eastern Europe’s Struggle Against Trafficking in Persons. Stability Pact for South Eastern 
Europe. Task Force on Trafficking in Human Beings, 2004

Available at: http://www.osce.org/documents/pdf_documents/2004/07/15241-1.pdf 
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الأمم املتحدة، الدليل الت�رشيعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ :متاح على املوقع الإلكرتوين

LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf

 مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�شاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �شحايا اجلرمية 

وال�شهود عليها، 2005

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_A.pdf  :متاحة على املوقع الإلكرتوين

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان 

والجتار بالأ�شخا�ص. E/2002/68/Add.1، 20 اأيار/مايو 2002

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=e/2002/68/ :متاحة على املوقع الإلكرتوين

 add.1&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/symbol.shtml&Lang=A

UNDAW/DESA, Handbook for legislation on violence against women, 2009
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm

UNDP, Toolkit on Human Trafficking and HIV )to be published(
 

UNDP and Civil Society Organizations: a Toolkit for Strengthening Partnerships, 2006
Available at: http://www.undp.org/partners/cso/publications/CSO_Toolkit_linked.pdf

UN.GIFT, The Vienna forum report: a way forward to combat human trafficking, Corruption 
and human trafficking: the grease that facilitates the crime, 2008
Available at: http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf 

UNHCR, Guidelines on International Protection: The application of Article 1A)2( of the 1951 
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and 

persons at risk of being trafficked.
Available at: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=443679fa4&page=

search 

UNHCR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human  
Trafficking, 2002

Available at: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/)Symbol(/E.2002.68.Add.1.En? 
Opendocument

UNHCR, Refugee Protection and Human Trafficking, Selected Legal Reference Materials, First 
Edition – December 2008

Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/498705862.html 

UNICEF, Guidelines for Protection of the Rights of Children Victims of Trafficking in Southeast-
ern Europe, Regional Office, Geneva

Available at: http://www.unicef.org/ceecis/GUIDELINES_Protection_of_Victims_of_ 
Trafficking.pdf 

UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 1998
Available at: http://www.violencestudy.org/europe-ca/PDF/handbook_2_CHECKLISTS.pdf 

UNICEF, Guidelines on the protection of child victims of trafficking, Technical Notes, 2006
Available at: http://www.unicef.org/russia/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf 
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UNICEF, Reference guide on protecting the rights of child victims of trafficking in Europe, 2006
Available at: http://www.unicef.org/ceecis/protection_4440.html 

UNICEF/Government of India, Manual for Medical Officers, Dealing with Child victims of  
Trafficking and Commercial Sexual Exploitation, 2005

Available at: http://wcd.nic.in/ManualMedicalOfficers.pdf 

UNICEF/Government of Kosovo, Lets Talk: Developing Effective Communication with Child 
Victim of Abuse and Human Trafficking, 2004

Available at: http://www.childtrafficking.org/pdf/user/handbook_lets_talk_a5_eng.pdf 

UNICEF/IPU, Handbook for Parliamentarians: Combating Child Trafficking, 2005, 
Available at: http://www.ipu.org/PDF/publications/childtrafic_en.pdf 

UNICEF/UNODC, Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model 
Law and Related Commentary , 2005 – Including Child Friendly Version with the  same title 

and year of publication
Available at: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_UNICEF_

Model_Law_on_Children.pdf 

UNODC, The Competent National Authorities )CNAs( on-line Directory Online.  
www.unodc.org/compauth/en/index.html

UNODC, Mutual Legal Assistance request writer tool www.unodc.org/mla/

UNODC, Anti-corruption Toolkit, 2004
Available at: http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_ 

corruption_toolkit_sep04.pdf 

UNODC, Compendium of International legal Instruments on Corruption , 2005
Available at: http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_compendium_e.pdf 

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها، 2005

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20 :متاحة على املوقع الإلكرتوين

Legislative%20guides_Full%20version.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، خال�شة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية، 2006

http://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar.pdf  :متاح على املوقع الإلكرتوين

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، القانون النموذجي ب�شاأن امل�شاعدة املتبادلة يف امل�شائل 

اجلنائية، 2007

http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20 :متاح على املوقع الإلكرتوين

MLA%20 2007.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، املمار�شات اجليدة ب�شاأن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية 

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80619_ 2008 ،مة املتعلقة باجلرائم املنظَّ

ebook_A.pdf
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UNODC, Informal Expert working group on joint investigations report, 2008
Available at: http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/crp5.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص )الطبعة الثانية(، 2008

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_ :متاحة على املوقع الإلكرتوين

Arabic.pdf

ار بالأ�شخا�ص، من اإعداد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 2009 قانون منوذجي ملكافحة الجتِّ

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ TIP_ :متاحة على املوقع الإلكرتوين

ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf

لني من موظفي اإنفاذ القانون ملواجهة حالت الجتار بالب�رش،  ه اإىل اأوائل املتدخِّ دليل "الإ�شعافات الأولية" املوجَّ

من اإعداد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 2009

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/First_Aid_ :متاحة على املوقع الإلكرتوين

Arabic_FINAL.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، والحتاد الربملاين الدويل، يف اإطار مبادرة الأمم املتحدة 

ار بالب�رش، ُكتيِّب اإر�شادي للربملانيني، 2009 العاملية ملكافحة الجتِّ

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_ :متاحة على املوقع الإلكرتوين

for_Parliamentarians_Arabic_V0983315.pdf

جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات ب�شاأن ت�شدي العدالة اجلنائية لالجتار بالب�رش، �شوف يُن�رش 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications :على العنوان

 World Health Organization, Ethical and Safety Recommendations for Interviewing
Trafficked Women, 2003

 Available at: http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023
%20oct.pdf

)ب( ال�شكوك القانونية الدولية املتعلقة بربوتوكول مكافحة الجتار بالأ�شخا�ص*

امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html :متاح على املوقع الإلكرتوين

American Convention on Human Rights
Available at: http://www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html

امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، 2004

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html :متاح على املوقع الإلكرتوين

اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�شاء عليها، 1999 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c182.pdf :التفاقية 182(، متاحة على املوقع الإلكرتوين(

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf :متاحة على املوقع الإلكرتوين

http://www.unicef.org/arabic/crc/ :الأمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، متاحة على املوقع الإلكرتوين

files/crc_arabic.pdf

* هذه القائمة م�شتمّدة من املن�شور املعنون كتيِّب اإر�شادي للربملانيني، مكافحة الجتار بالأ�شخا�ص، من اإعداد مكتب الأمم املتحدة 

ار بالب�رش، 2009. املعني باملخدرات واجلرمية، والحتاد الربملاين الدويل، يف اإطار مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتِّ
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التفاقية اخلا�شة بو�شع الالجئني، 1951، الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 189، �شفحة 137 )يف 

الن�شخة الإنكليزية(

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.html :متاحة على املوقع الإلكرتوين

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings
Available at: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/197.htm

Council of Europe, Convention on the Transfer of Sentenced Persons, 1983
Available at: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/112.htm

 Council of the European Union framework decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on
combating trafficking in human beings

 Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0629:
EN:HTML

اإعالن ب�شاأن الق�شاء على العنف �شد املراأة، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 104/48 املوؤرخ 20 كانون 

الثاين/دي�شمرب 1993

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/ :متاح على املوقع الإلكرتوين

N9409503.pdf?OpenElement

 Economic Community of West African States Declaration on the Fight Against Trafficking in
Persons

Available at: www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/6Dechutraf.pdf

 Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Intercountry
Adoption

Available at: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.pdf&cid=69

اتفاقية ال�شخرة 1930 )التفاقية رقم 29(

متاحة على املوقع الإلكرتوين:

http://www.un.org/ar/events/slaveryabolitionday/pdf/ForcedLabourConvention.pdf
اتفاقية حظر الجتار بالأ�شخا�ص وا�شتغالل دعارة الغري

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b033.html :متاحة على املوقع الإلكرتوين

Inter-American Convention on International Traffic in Minors
Available at: www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html

التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم

http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm :متاحة على املوقع الإلكرتوين

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�شاأن بيع الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/Optional_Protocol_on_the_ :متاح على املوقع الإلكرتوين

sale_of_children-_child_prostitution_and_child_pornography_arabic.pdf

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�شاأن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات امل�شلحة

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/Optional_Protocol_on_the_ :متاح على املوقع الإلكرتوين

involvement_of_children_in_armed_conflict_arabic.pdf

 Organization of African Unity, Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa )“OAU Convention”(, 10 September 1969, 1001 U.N.T.S. 45,

Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html
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بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/ :متاح على املوقع الإلكرتوين

TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf

الربوتوكول اخلا�ص بو�شع الالجئني، 30 كانون الثاين/يناير 1967، الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 

606، ال�شفحة 267 )يف الن�شخة الإنكليزية(

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b083.html :متاح على املوقع الإلكرتوين

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�شخا�ص، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، املكمل لتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/ :متاح على املوقع الإلكرتوين

TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf

الربوتوكول اخلا�ص بامليثاق الأفريقي لإن�شاء املحكمة الأفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب، 

متاح على املوقع الإلكرتوين:

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-court-pro.html

املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجتار بالأ�شخا�ص، تقرير مفّو�شة الأمم 

 .)E/2002/68/Add.1( م اإىل املجل�ص القت�شادي والجتماعي املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقدَّ

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=e/2002/68/ :متاحة على املوقع الإلكرتوين

add.1&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/symbol.shtml&Lang=A

نظام روما الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/arabic/rome_statute)a(.pdf :متاح على املوقع الإلكرتوين

التفاقية اخلا�شة بالرق 

http://www.un.org/ar/events/slaveryabolitionday/pdf/slavery.pdf :متاحة على املوقع الإلكرتوين

 South Asian Association for Regional Cooperation Convention on Preventing and
Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution

 Available at: http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_
on_Trafficking___Prostitution.pdf

التفاقية التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالرق

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b030.html :متاحة على املوقع الإلكرتوين

الأمم املتحدة، اإعالن مبادئ العدل الأ�شا�شية املتعلقة ب�شحايا الإجرام والتع�شف يف ا�شتعمال ال�شلطة، 1985

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/472/21/ :متاح على املوقع الإلكرتوين

IMG/NR047221.pdf?OpenElement

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/ :متاحة على املوقع الإلكرتوين

TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf

WHO Draft guiding principles on human organ transplantation
Available at: www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/index.html
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