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  باألشخاصّتجارالفريق العامل املعين باال
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ - ١٠فيينا،
  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

  : باألشخاص من حيثُّتجارالتعاون الدويل على مكافحة اال
  والتوعيةالتصدِّي للعرض والطلب؛ وبناء القدرات 

      
ي التصدِّ: ص من حيثُ باألشخاّتجارالتعاون الدويل على مكافحة اال    

      للعرض والطلب؛ وبناء القدرات والتوعية
      ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة    
  احملتويات
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    مقدِّمة  -والأ  
 ســلّم مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة   -١
بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االتِّجـــار أنَّ  بـــ،٤/٤ هيف مقـــّرر، )اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة(

 التفاقيــة املكمِّــل، )بروتوكــول االجتــار باألشــخاص  (باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال 
ــار       ــة االجتـ ــا خبـــصوص مكافحـ ــزِم قانونيـ ــسي امللـ ــاملي الرئيـ ــو الـــصك العـ ــة، هـ ــة املنظَّمـ اجلرميـ

 مـن   ٣وقّرر املؤمتر أيضا إنشاء فريق عامل مؤقّت مفتوح العـضوية، وفقـا للفقـرة               . باألشخاص
 من النظام الداخلي للمؤمتر، يرأسـه       ٢ من املادة    ٢ من اتفاقية اجلرمية املنظمة والفقرة       ٣٢املادة  

أحد أعـضاء مكتـب املـؤمتر، مـن أجـل إسـداء املـشورة إىل املـؤمتر ومـساعدته يف تنفيـذ الواليـة                         
  . به فيما يتعلق بربوتوكول االجتار باألشخاصاملنوطة 

، أن يعقد الفريق العامـل اجتماعـاً واحـداً علـى األقـل بـني                ٥/٢وقّرر املؤمتر، يف قراره       -٢
م توصــياته إىل املــؤمتر بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي  الــدورتني قبــل دورة املــؤمتر الــسادسة وأن يقــّد
   . للعمل يف املستقبل إذا ما تقّرر ذلكمتديد والية الفريق، وبشأن اجملاالت املقترحة

ــومي   لفريــق العامــل  اوُعقــدت دورات   -٣ ــا بالنمــسا ي ــة يف فيين ــة والثالث    ١٤األوىل والثاني
 تــشرين ١٩، ويف ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ إىل ٢٧، ومــن ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٥و

   .، على التوايل٢٠١٠أكتوبر /األول

ملعلومــات اخللفيــة هــذه لالســتعانة هبــا يف مناقــشات دورة   ا ورقــةَت األمانــةُوقــد أعــدَّ  -٤
  .الرابعةلفريق العامل ا

    
    إعداد التدابري املناسبة  -ثانيا  

لعلّ الدول األعضاء تود أن تأخذ املـسائل التاليـة يف االعتبـار يف سـياق تعزيـز التعـاون                      -٥
  :مكافحة االجتار باألشخاصعلى الدويل 

 مـن احلاجـة إىل اهلجـرة والرغبـة فيهـا سـعيا وراء           حتـدّ مواصلة حبث العوامـل الـيت         •  
ز مجيــع أشــكال ط الطلــب الــذي يعــّزظــروف معيــشية أفــضل، والعوامــل الــيت تثــبِّ

  استغالل األشخاص على حنو يفضي إىل االجتار هبم؛

ــها    •   ــع أشــكال التعــاون الــدويل، ومن ، التعــاون الرمســي وغــري الرمســي : دراســة مجي
ــاون  ــسلطات ال والتع ــني ال ــة، وب ــني  وطني ــاون ب ــدِّ  التع ــة ومق ــسلطات الوطني مي ال

التعـاون  السلطات الوطنيـة والقطـاع اخلـاص، و       التعاون بني   اخلدمات للضحايا، و  
  السلطات الوطنية ووسائل اإلعالم؛بني 
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يف إطـار التعـاون القـضائي الـدويل يف حـاالت            : دراسة مجيع أغراض التعاون الـدويل       •  
ــسليم(االجتــار باألشــخاص عــرب احلــدود    ــة،   اجملــرمنيت ــة املتبادل ، واملــساعدة القانوني

العـودة  تـوفري    النظـر يف     عنـد ؛ و )قيـيم املخـاطر   تواملصادرة، والتحقيقات املـشتركة، و    
مي اخلـدمات   تقييم املخاطر، والتعاون بني مقدِّ    (اآلمنة للضحايا وإعادهتم إىل بلداهنم      

ــة بــني بلــدان ا إعــداد محــالت فّعيف ؛ و)للــضحايا ــة للتوعي أو /أو العبــور و/ملنــشأ وال
تنظــيم دورات تــدريب دوليــة لبنــاء القــدرات تــشمل ســلطات منطقــة  يف املقــصد؛ و

  بلدان املنشأ واملقصد الرئيسية؛ كذلك ومعيَّنة 

املــشاركة النــشطة يف عمليــة مجــع البيانــات مــن أجــل نــشر التقــارير العامليــة عــن      •  
ــ وفقــاوذلــك االجتــار باألشــخاص يف املــستقبل   ــضمل خطــة األمــم املتحــدة  يه ا تقت

ــة العامــةقــرار(العامليــة  ــة معرفــة األمنــاط واالجتاهــات،  )٦٤/٢٩٣  اجلمعي ، لكفال
ــث ُتــستخدَ  ــاون     حبي ــذه التقــارير كأســاس الســتراتيجيات التع القائمــة علــى  م ه

  .أو املقصد/أو العبور و/ بني بلدان املنشأ واملعلومات
    

    حملة عامة عن املسائل  -ثالثا  
ــص       بروتوإنَّ  -٦ ــة مهــا ال ــة املنظَّم ــة اجلرمي ان كّكــول مكافحــة االجتــار باألشــخاص واتفاقي

وتـوفِّر  . جار باألشخاص واجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة         الرئيسيان يف جمال مكافحة االتّ     نالدوليا
. د األطــراف للتعــاون الــدويل علــى مكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــةاالتفاقيــة إطــارا متعــّد

هم عــرب م اجملــرمني الــذين يرتكبــون جــرائجللــبالــدول األطــراف بــاألدوات الالزمــة  وهــي متــّد
بفــضل التعــاون ف.  دولــة طرفــا١٦٣ئ األســاس للتعــاون الــدويل بــني احلــدود إىل العدالــة، وهتيِّــ

  .ف نظم العدالة على احلدود يف حني يعربها اجملرمونما أن تتوقّالدويل، مل يعد حمّت

التعــاون الــدويل ألغــراض : ائل التاليــة املتعلقــة بالتعــاون الــدويلوتــشمل االتفاقيــة املــس  -٧
، ونقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم، واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة،  اجملــرمنياملــصادرة، وتــسليم

والتحقيقــات املــشتركة، وتقنيــات التحقيــق اخلاصــة، ونقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، والتعــاون يف    
وحتــدِّد .  طبيعــة اجلرميــة املنظمــة وتبادهلــا وحتليلــها عــنعلومــات جمــال إنفــاذ القــانون، ومجــع امل 

االتفاقية االلتزامات الواقعة على عاتق الدول األطـراف بالتعـاون يف مـسائل املـساعدة القانونيـة                
ويف حـال    .عندما يتعلق األمر جبرمية مشمولة باالتفاقية وبروتوكوالهتـا       اجملرمني  املتبادلة وتسليم   

  .  ثنائية، ميكن أن ُتستخدم االتفاقية أساسا للتعاون الدويلعدم وجود اتفاقات

ــضّم  -٨ ــادل     ن بروتوكــول االّتويت ــاون القــضائي وتب ــق بالتع ــدابري تتعل جــار باألشــخاص ت
التعــاون وتبــادل املعلومــات  :وتــشمل تلــك التــدابري مــا يلــي. املعلومــات بــني الــدول األطــراف
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حتقيقـاً  لطات اهلجـرة وسـائر الـسلطات املعنيـة      غري رمسية بني سلطات إنفاذ القـوانني وسـ        بصفة
ــة  ــراضجلمل ــةأغ ــضحايا     متنوع ــة ال ــتبانة هوي ــها اس ــاة، من ــضحايا إىل   واجلن ــادة ال ــسري إع ، وتي

 قـة عـن   املتعمِّملـساعدة علـى احلـصول علـى املعلومـات واملعـارف             مـن أجـل ا    أوطاهنم، والتعاون   
ظمـة ألغـراض االجتـار باألشـخاص،         اإلجراميـة املن   اجلماعـات السبل والوسائل اليت تـستخدمها      

  إنـشاء قنـوات اتـصاالت مباشـرة    ، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     مراقبـة احلـدود    أجهـزة والتعاون بني   
  .ق من وثائق السفر واهلوية، والتعاون يف التحقّواحملافظة عليها

    
    لعرض والطلبي لالتصّدالتعاون الدويل يف  –ألف  

 فيف العوامل اليت جتعل األشـخاص عرضـةً        من أجل خت   مطلوب كذلك التعاون الدويل     -٩
 باألشـخاص علـى     ّتجار وميكن اختاذ تدابري ملكافحة اال     )١(. الطلب تثبيطمن أجل    هبم و  ّتجارلال

 ّتجـار  مـن بروتوكـول اال     ٩من املادة   ) ٤( يف الفقرة    ،وُتدعى الدول . صعيدي العرض والطلب  
 يف العوامل اليت جتعل األشخاص عرضـةً      ة إىل ختف  ي إىل اختاذ أو تعزيز التدابري الرام      ،باألشخاص

 ّتجـار  من بروتوكـول اال    ٩من املادة   ) ٥( يف الفقرة    ،ُتدعى الدول األطراف  كما  .  هبم ّتجارلال
ز مجيــع أشــكال اســتغالل األشــخاص ويفــضي إىل   إىل تثبــيط الطلــب الــذي يعــزّ ،باألشــخاص

  .بالبشر ّتجاراال

ومـن العوامـل   . ّتجـار نـب العـرض مـن اال   يف جا إمنـا يوجـدون     األشخاص املُتَّجـر هبـم      و  -١٠
 احمللية اليت جتعـل النـاس يرغبـون يف اهلجـرة             باألشخاص الظروفُ  ّتجارالشائعة اليت تدفع إىل اال    
 الفقر، والقمـع، وعـدم احتـرام حقـوق اإلنـسان،            تلك العوامل ومن  : سعيا وراء ظروف أفضل   

ات أو عـدم االسـتقرار      النـزاع  الناشئة عن  واألخطاروعدم وجود فرص اجتماعية أو اقتصادية،       
، ة العـسكري  وهيمنة النـزعة وقد يفضي عدم االستقرار السياسي،      . وما شابه ذلك من الظروف    

 ّتجـار حة، والكـوارث الطبيعيـة إىل زيـادة اال        ات الداخليـة املـسلّ    النــزاع رابات املدنيـة، و   طواالض
ضـهم لالسـتغالل    تعّر مـن    اومن شأن تزعزع استقرار السكان ونزوحهم أن يزيـد        . باألشخاص

 املستـضعفة ض الفئـات الـسكانية      وتتعـرّ .  هبم وقسرهم على العمل    ّتجارواالعتداء من خالل اال   
   إىل اهلجــــرة، ممــــا قــــد يلقــــي هبــــا يف بــــراثن "تــــدفعها"بــــسبب هــــذه العوامــــل إىل ضــــغوط 

  .بالبشرين ّتجرامل

ويـشري  . األشـخاص  ب ّتجاريف سياق اال  " الطلب"فق عليه ملصطلح    وليس مثة تعريف متَّ     -١١
ــة     ــة معّينـ ــل أو خدمـ ــلعة أو عمـ ــة يف سـ ــادةً إىل الرغبـ ــياق اال و ،الطلـــب عـ ــن يف سـ ــارلكـ  ّتجـ

───────────────── 
  )1( CTOC/COP/WG.4/2010/3؛ CTOC/COP/WG.4/2010/6.  
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ــإنَّ  ــاً للحقــوق      باألشــخاص، ف ــشكّل خرق  الطلــب يكــون علــى عمــل اســتغاليل أو خــدمات ت
  . اإلنسانية للشخص الذي يقدمها

 فيوجـدون يف جانـب     أما املستفيدون من مثار عمل األشخاص املُتَّجر هبـم أو خـدماهتم             -١٢
والطلـب املتفـّرع مـن ذلـك         )٢(ومن املهم التمييز بني طلب املستهلك أو الطلب األويل        . الطلب

 النوعني من الطلـب يقعـان يف مراحـل خمتلفـة مـن سلـسلة                 وإدراك أنَّ  الذي يسّخره املستغلّون،  
 أو سـليب،    اعـل سواء علـى حنـو ف     طلب املستهلك مباشرة من قيام األشخاص،        ويتولَُّد. ّتجاراال

 معظـم هـذا النـوع    وتـشري األحبـاث إىل أنَّ  . م املُتَّجـر هبـ   األشـخاص بشراء منتجات أو خدمات     
ر هبـم  جَـ  املستهلكني املعنيني ال يطلبون مـن األشـخاص املتَّ  من الطلب ليس له تأثري حاسم، ألنَّ  
  .حتديدا القيام بعمل أو تأدية خدمات

 مـن أنـاس يقـصدون       ينبثـق ف متـام االخـتالف ألنـه        أمـر خيتلـ   فهـو   الطلب املتفـّرع    أما  و  -١٣
ور البغــاء والوســطاء علــى وهــم قــد يــشملون القــّوادين وأصــحاب ُد. الــصفقةجــين الــربح مــن 

 والفاسـدين مـن أصـحاب املـصانع أو املـزارعني الـذين              ّتجـار اختالف أنـواعهم الـضالعني يف اال      
ق ض تكـاليفهم وأسـعارهم وضـمان تـدفّ     املُتَّجر هبـا لإلبقـاء علـى اخنفـا       ةلاأليدي العام ون  يستغلّ

  )٣(.أرباحهم

ــة باألشــخاص عــرب احلــدود،  ّتجــارويف حــاالت اال  -١٤  التعــاون والتنــسيق علــى  تــربز أمهي
 باألشــخاص علــى ّتجــارالل يالتــصّدالــصعيد الــدويل بــني بلــدان املنــشأ واملعــرب واملقــصد، بغيــة 

  .  العرض والطلبجانيب
    

    لتوعية وبناء القدراتالتعاون الدويل يف جمال ا  –باء  
ومتثـل  .  عـرب احلـدود  خمتلفـة  باألشخاص جمرمون مـن جنـسيات   يقوم باالّتجار  ما   كثرياً  -١٥

القيود املفروضة على نظم العدالة اجلنائية الوطنية فيما يتعلق بالتعاون على الـصعيدين اإلقليمـي           
ــّد ــبريا يعتـــرض والـــدويل حتـ  ّتجـــارالي لللتـــصّدلـــة اتـــوفري تـــدابري فّعالراميـــة إىل هـــود اجليا كـ
 باألشـخاص، تواجـه الـسلطات       ّتجـار د تعريـف مـشترك لال     ووجمن  رغم  على ال و. باألشخاص
أو الـيت   /و اجلرميـة    قلـيال هلـذه   يات يف التعاون مـع البلـدان الـيت تعتمـد تعريفـا خمتلفـا                الوطنية حتدّ 

  .تواصليات بسبب الصعوبة يف الكما قد تواجه حتّد. لديها نظم عدالة جنائية خمتلفة

───────────────── 
  .ILO, Combating trafficking in children for labour exploitation, pp. 30-31منظمة العمل الدولية،  )2(  
  .ILO, Combating trafficking in children for labour exploitation, pp. 30-31منظمة العمل الدولية،  )3(  
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ــي بعــض التحــدّ    -١٦ ــسية وفيمــا يل ــدويل يف  املرتبطــةيات الرئي ــاون ال ــضايا بالتع  ّتجــار االق
 باألشـخاص يف القـوانني الوطنيـة، ممـا جيعـل           ّتجـار جتـرمي اال  اختالف النهوج املّتبعـة يف      : باألشخاص

املوضـوعية   باألشخاص واجلرائم ذات الصلة؛ وعدم معرفة القـوانني  ّتجارمن الصعب التمييز بني اال 
 ّتجـار  وعـدم فهـم القـوانني الوطنيـة ملكافحـة اال           ؛لبلدان األخرى أو صعوبة فهمها    دى ا اإلجرائية ل و

  .إلدانات هبذه اجلرمية يف مجيع أحناء العاملاخنفاض عدد ا يتبيَّن من ّمماباألشخاص، 

 يات أخرى بعدم وجود قنـوات اتـصال بـني الـسلطات الوطنيـة املعنيـة مـن                  حتدّ وترتبط  -١٧
ر معلومـات وآليـات رمسيـة       أجل تبادل املعلومات األساسية واالستخبارات اجلنائية؛ وعـدم تـوفّ         

ــني   ــاون ب ــزةللتع ــدِّ  أجه ــانون ومق ــاذ الق ــساعدة     إنف ــا حيــول دون م ــضحايا، مم مي اخلــدمات لل
ىل تقليـل فـرص تعـاون الـضحايا يف سـياق            إ يـؤدي    مبـا على النحو املناسب،    ومحايتهم  الضحايا  

يف سـياق التعـاون القـضائي الـدويل مـن خـالل             اإلجرائيـة   نائية؛ وبطء العمليـات     اإلجراءات اجل 
ــسليم  ــة، أو تـ ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــرمني املـ ــصادرة؛  اجملـ ــراض املـ ــدويل ألغـ ــاون الـ ، أو التعـ

  . لبلدان على صعيد اإلجراءات وتدابري احلمايةدى اواالختالفات يف التشريعات الوطنية ل

  باألشـخاص التـدابريُ    ّتجـار  مكافحـة اال   علـى  تدابري تعزيـز التعـاون الـدويل         ومن األمثلة على    -١٨
 باألشخاص أو تصدق عليـه؛ وزيـادة   ّتجارىل بروتوكول اال  إالرامية إىل زيادة عدد البلدان اليت تنضم        

 باألشــخاص بغيــة توزيــع ّتجــارتنــسيق التــشريعات؛ وتعــيني ســلطة وطنيــة مركزيــة مــسؤولة عــن اال  
لتعامـل مـع حـاالت      علـى ا  مناسـب؛ وبنـاء قـدرة مـوظفي إنفـاذ القـانون             و  دة على حنـ   املعلومات الوار 

 باألشخاص من خالل تعزيز طرائق التعـاون الرمسيـة وغـري الرمسيـة، مبـا يف ذلـك التعـاون مـع          ّتجاراال
مي اخلدمات للضحايا لكفالة توفري املساعدة املناسبة هلم وإعادهتم إىل أوطاهنم وإعـادة إدمـاجهم            مقدِّ
ــة       يف ــسبق للمخــاطر؛ وإعــداد محــالت توعي ــيم ُم ــستند يف كــل ذلــك إىل تقي ــى أن ُي ــاهتم، عل  جمتمع

مي مشتركة؛ وتوطيد التعاون بني السلطات القنصلية؛ وزيادة التعاون بني السلطات احلكوميـة ومقـدِّ        
  . اخلدمات للضحايا من أجل توفري املساعدة واحلماية املناسبتني للضحايا عرب احلدود

    
     باألشخاص ّتجارالل يللتصّدتوجيهية إرشادات   -عاراب  

باحلاجــة إىل تعزيــز التعــاون  )٤(رات عديــدةا وقــرترا الــدول األعــضاء يف مقــّرســلّمت  -١٩
 باألشخاص ومحاية الـضحايا مـن       ّتجارجلهود الرامية إىل منع ومكافحة اال     ا يفوالتنسيق  الدويل  

───────────────── 
؛ ٢٠٠٦/٢٧؛ وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٣/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )4(  

خطة ؛ وA/RES/64/178، وA/RES/63/194، وA/RES/61/180، وA/RES/58/137وقرارات اجلمعية العامة 
، A/RES/64/293 ، الواردة يف قرار اجلمعية العامةكافحة االجتار باألشخاصعمل األمم املتحدة العاملية مل

  . الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة٥/٢والقرار 
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اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  إىل وإضــافةً.  علــى الــصعيد الــدويلّتجــارهــذا اال
ز علـى تعزيـز     ركّـ توك دوليـة أخـرى ذات صـلة         كصـ  توجـد  باألشـخاص،    ّتجاروبروتوكول اال 
  .التعاون الدويل

أشـكال  اجملرمني، وغري ذلـك مـن        تسليم   بشأن واملبادئ التوجيهية ذات الصلة      ١٤املبدأ    -٢٠
واملبــادئ التوجيهيــة املوصــى هبــا فيمــا يتعلــق حبقــوق التعــاون يف اإلجــراءات اجلنائيــة مــن املبــادئ 

جرميـة   باألشخاص كـثريا مـا تكـون         ّتجار جرمية اال   بأنَّ تقّر كلها ،   باألشخاص ّتجاراإلنسان واال 
 احلـرص علـى عـدم      مـن    ال بـدّ  فـ ولـذلك،   .  سـواء   على حدّ  ارتكاهبا وآثارها من حيث   عرب وطنية   

 حـراكهم الـدويل وجلـوئهم إىل        مـن خـالل   لعقـاب   ن مرتكيب هذه اجلـرائم مـن اإلفـالت مـن ا           متكُّ
ضــمان نقــل األدلــة واملعلومــات علــى  الــدول التعــاون علــى أن يكــون مبــستطاعبلــدان أخــرى، و
علـى املبـادئ املوصـى هبـا         )٥(ويعتـرب التعليـقُ   .  مـن بلـد إىل آخـر       املالحقة القـضائية  الالزمة لنجاح   

ــصلة   ــة ذات ال ــادئ التوجيهي ــسي أنَّواملب ــوانني وال ــسل   الق ــة بت ــة واملمارســات املتعلق يم اسات العام
علـى   غـري الرمسـي أدوات للتعـاون الـدويل           العمليايتواملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون     اجملرمني  
  .رين باألشخاص من العقاب وضمان العدالة للضحاياجِ إلفالت املّتوضع حّد

ــه  -٢١ ــان األور  EU/2011/36  اإلداريالتوجيـ    يفويب وجملـــس أوروبـــا   الـــصادر عـــن الربملـ
  حمـلّ   بالبشر ومحاية ضـحاياه، الـذي حـلّ        ّتجار بشأن منع ومكافحة اال    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥

   ١٥ و٩ و٥ الفقــرات خــصوصا و)٦(،JHA/2002/629جمللــس الــصادر عــن ا  اإلطــاري القــرار
  .الديباجةمن 

 بالنــساء جــارّتمنــع ومكافحــة االبــشأن اتفاقيــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي   -٢٢
لكي يتسىن هلـا     اليت ترمي إىل تشجيع التعاون بني الدول األعضاء          )٧(،واألطفال ألغراض البغاء  

 بالنـساء واألطفـال ومنعـه       ّتجـار  على حنـو أكثـر فعاليـة خمتلـف جوانـب الوقايـة مـن اال                أن تعاجل 
خدام النـساء    إىل أوطـاهنم وإعـادة تأهيلـهم واحليلولـة دون اسـت            ّتجـار وقمعه؛ وإعادة ضحايا اال   

 يف احلـاالت الــيت تكـون فيهــا بلـدان الرابطــة    خــصوصاواألطفـال يف شـبكات البغــاء الدوليـة، و   
  .بلدان منشأ أو معرب أو مقصد

───────────────── 
  )5( www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf.  
 :http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101: متاح على املوقع التايل )6(  

0001:0011:EN:PDF.  
  )7( www.saarc-sec.org/userfiles/conv-traffiking.pdf.  
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 )٨(االتفاقيـة هـذه  تـنص  و. أجهزة الـشرطة يف جنـوب شـرق أوروبـا        بني  تعاون  الاتفاقية    -٢٣
ملخاطر املـشترك، ومـوظفي     على أشكال حديثة من التعاون بني األطراف املتعاقدة، مثل حتليل ا          

االتصال، واملطاردات، ومحاية الشهود، واملراقبة عرب احلدود، والتـسليم املراقـب، والتحقيقـات             
ونقــل مســات احلمــض اخللــوي الــسرية، مــن أجــل التحقيــق يف اجلــرائم ومنــع األفعــال اجلرميــة، 

وســائر مــواد حتديــد اهلويــة ومقارنتــها، والتــدابري التقنيــة لتيــسري التعــاون عــرب احلــدود،   الــصبغي
تحليـل  الختلطـة معنيـة بالتحاليـل، وأفرقـة         املعمـل   الوإجراء عمليات حبث أوسع نطاقـا، وأفرقـة         

مـن شـأن    و. شتركة على طول احلـدود والتعـاون يف املراكـز املـشتركة           املدوريات  الشتركة، و امل
ــدان املوقِّ  التنفيــذ ا ــة أن يــساعد البل عــة غــري األعــضاء يف االحتــاد األورويب علــى   لكامــل لالتفاقي

 . يف آخر املطافاتسريع عملية االنضمام إليه

 )٩(. باألشـــخاصّتجـــار ملكافحـــة االمنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــاخطــة عمـــل    -٢٤
إطـار  بنـهج متقـدم يف      األخـذ    و املّتبعـة املمارسـات    إدمـاج أفـضل   اعُتمدت هذه اخلطة من أجل      

، وتيـسري التعـاون بـني الـدول املـشاركة،      ّتجاراالمكافحة بشأن املنظمة العامة لدى  سياسات  ال
ــع   ــاتوُتكلَّــف فيهــا مجي ــز  هيئ ــدويل   املــشاركة يف  املنظمــة بتعزي ــذهلا اجملتمــع ال اجلهــود الــيت يب

 كانـت بلـدان منـشأ        مجيع البلدان، سواء   قياَمأيضا  ضي  توهي تق .  باألشخاص ّتجارملكافحة اال 
 واالجتماعيـة والثقافيـة أو غـري    والتثقيفيـة أو عبور أو مقصد، باعتماد وتعزيز التدابري التـشريعية    

ذلــك مــن التــدابري، وكــذلك، عنــد انطبــاق احلــال، اعتمــاد التــشريعات اجلنائيــة بوســائل منــها    
شــكال اســتغالل ي مجيــع أتثبــيط الطلــب الــذي يقــّوبغيــة التعــاون الثنــائي واملتعــدد األطــراف، 

 ٤انظـر أيـضا اإلجـراء رقـم         .  هبـم  ّتجـار  النـساء واألطفـال، ويـؤدي إىل اال        خباصةاألشخاص، و 
 . بالتوعية املوصى باختاذه على الصعيد الوطيناخلاص

───────────────── 
  )8( www.pccseesecretariat.si.  
الع طّ، وميكن االRev.1/557ر اجمللس الدائم ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا رقم خطة العمل ملحقة مبقّر )9(  

  .www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_en.pdf: عليها يف املوقع التايل
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    املرفق
      واملراجع املقترحةاألدوات الرئيسية     
  عين  املاملكتب ، الصادر عن باألشخاصّتجارقانون النموذجي ملكافحة االال    

    ات واجلرميةخّدربامل
 باألشــخاص هــو تقــدمي املــساعدة إىل ّتجــاراهلــدف مــن إعــداد القــانون النمــوذجي ملكافحــة اال

ــة اال    ــع وقمــع ومعاقب ــواردة يف بروتوكــول من ــذ األحكــام ال  باألشــخاص، ّتجــارالــدول يف تنفي
 تـسهيل اسـتعراض    إىليرمـي وهـو  . وخباصة النساء واألطفال، املكّمـل التفاقيـة اجلرميـة املنظمـة     

ــدة    ــة وكــذلك اعتمــاد تــشريعات جدي وال يقتــصر نطــاق القــانون  . وتعــديل التــشريعات احلالي
 باألشــخاص واجلــرائم ذات الــصلة، بــل يتنــاول أيــضا مــساعدة ّتجــارالنمــوذجي علــى جتــرمي اال

الضحايا مبختلف جوانبها، فضال عن التعاون بني خمتلف الـسلطات احلكوميـة واملنظمـات غـري                
 ل يتـيح للمـشّرعني     مفـصَّ   حكم من أحكام القانون النموذجي تعليـقُ        كلَّ ويصاحُب. ميةاحلكو

  .عدة خيارات، حسب االقتضاء، ومصادر قانونية وأمثلة
    

الصادر عن املكتب و،  العدالة اجلنائية، املوجَّه إىل ممارسي بالبشرّتجاردليل مكافحة اال    
    ات واجلرميةخّدراملعين بامل

 نتيجــة لعمليــة مــن ، بالبــشر، املوجَّــه إىل ممارســي العدالــة اجلنائيــة ّتجــارحــة االكافمجــاء دليــل 
لــون األوســاط األكادمييــة ومنظمــات غــري حكوميــة      التعــاون العــاملي شــارك فيهــا خــرباء ميثّ    

ومنظمات دوليـة، ومـسؤولون عـن إنفـاذ القـانون، ومـّدعون عـاّمون، وقـضاة مـن مجيـع أحنـاء                       
 باألشـخاص،  ّتجـار والغرض مـن الـدليل، علـى غـرار بروتوكـول اال     . العامل، بتجارهبم وخربهتم 

 بالبـشر ومحايـة ضـحاياه ومالحقـة         ّتجـار هو تقدمي الـدعم ملمارسـي العدالـة اجلنائيـة يف منـع اال             
  . ويف التعاون الدويل الالزم لتحقيق تلك األهداف،مرتكبيه

ــها مــــسألة التعــــاون الــــدويل يف   ٦طــــة يوتتنــــاول النم ــ مــــن الــــدليل بكاملــ ــار االضاياقــ  ّتجــ
   )١٠(.باألشخاص

    

───────────────── 
  ].متاح باللغة العربية [www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module6_Ebook.pdfانظر  )10( 
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  ، الصادرة عن املكتب املعين أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة    
    ات واجلرميةخّدربامل

استحدث املكتب أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من أجـل مـساعدة الـدول علـى                 
 األداةُهـذه   وُترشـد   .  التعـاون الـدويل وتعزيـزه      إعداد طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة لتيـسري        

ــة إعــداد الطلــب خطــوة    املمــارَس ــة خــالل عملي خطــوة حــسب نــوع املــساعدة  ف املعــين باحلال
وقبـل االنتقـال مـن صـفحة إىل     . نـة مـن االسـتمارات النموذجيـة      ، باستخدام سلسلة معيَّ   املتبادلة
 مجيــع البيانــات ُتجمِّــع األداةُمث . أساســية إذا أغفــل معلومــات  الطلــبعــدَّ ُم األداةُ ُتنّبــهأخــرى،

 تعـديالت حتريريـة هنائيـة عليـه         املُدَخلة وتولِّد طلباً صحيحاً وكامالً وفّعـاالً توطئـة إلدخـال أيِّ           
   )١١(.وتوقيعه

    
  ، الصادر ٢٠٠٧ لعام نموذجي بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةالقانون ال    

    ات واجلرميةرخّدعن املكتب املعين بامل
الصادرة عن املكتب احلكومات من ترمجـة االلتزامـات الـيت تـنص              )١٢(ن القوانني النموذجية  متكِّ

ات إىل الصالحيات واُألطر التـشغيلية املفـصَّلة الالزمـة          خّدرعليها اتفاقيات مكافحة اجلرمية وامل    
 الـذي   بالقـدر ن ُتـدخل،    وقد حتتاج فرادى الدول أ    . لتنفيذ هذه االتفاقيات يف املمارسة العملية     

ات، تعـديالت علـى الـنص لتجـسد فيـه علـى             خّدرجتيزه االتفاقيات الدولية ملكافحة اجلرمية وامل     
ضـع مـن   وإمنـا تُ القوانني النموذجيـة  فـ . حنو أدق املبـادئ األساسـية لُنظُمهـا القانونيـة ودسـاتريها        

عــراف القانونيــة للقــانون تلبيــة احتياجــات األعــراف القانونيــة الرئيــسية يف العــامل، أي األ أجــل 
 إىل أقـصى مـدى مـن        وهـي ُتـصاغ مـن أجـل احلـدّ         . العام والقـانون املـدين والقـانون اإلسـالمي        

أوجــه التــضارب القــانوين بــني ســياق احلــاالت الدوليــة الــيت تتعــاون فيهــا بلــدان لــديها أعــراف 
 مبـادئ توجيهيـة     اُيـستفاد منـها باعتبارهـ     وُيرفـق التـشريع النمـوذجي بتعليقـات         . قانونية خمتلفـة  

  .لتفسريه وتنفيذه
    

   املعين  املكتب، الصادر عندليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصةال    
     ات واجلرميةخّدربامل

ر إىل معلومـات االتـصال   ْسلسلطات الوطنيـة املختـصة الوصـول بيُـ     عن ا يتيح الدليل اإللكتروين    
 غـري املـشروع   ّتجارقية األمم املتحدة ملكافحة االاتفابالسلطات الوطنية املختصة املعيَّنة مبوجب    

───────────────── 
  .www.unodc.org/mla/index.htmlانظر  )11( 
 )12( www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf.  
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 واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة       ١٩٨٨ لعـام  رات العقليـة  ات واملـؤثِّ  خّدريف امل 
  .فيما يليلألغراض املبيَّنة وذلك عرب الوطنية وبروتوكوالهتا، 

ي ة مــرخَّص هلــا بتلقّــ ســلطة وطنيــة خمتــص٤٠٠يتــضمن الــدليل معلومــات االتــصال بــأكثر مــن 
 ؛ ونقـل احملكـوم علـيهم      ؛واملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة      اجملرمني؛  طلبات تسليم   

 وهتريـب األسـلحة الناريـة،    ؛ وهتريـب املهـاجرين حبـراً    ؛ات حبـراً  خـّدر  غري املشروع بامل   ّتجارواال
  .والرد على هذه الطلبات ومعاجلتها

  www.unodc.org/compauth: تايلوهو متاح على املوقع ال
      

   املكتب، الصادرة عن ٢٠٠٨ لعام ، باألشخاصّتجارجمموعة أدوات مكافحة اال    
    ات واجلرميةخّدراملعين بامل

 باألشــخاص، ومحايــة الــضحايا ومــساعدهتم، ّتجــار إىل حتقيــق أهــداف منــع ومكافحــة االســعياً
 ّتجــارترمــي جمموعــة أدوات مكافحــة االوتعزيــزا للتعــاون الــدويل علــى حتقيــق هــذه الغايــات،  

ــخاص، ــن مكتـــب )١٣(باألشـ ــصادرة عـ ــّدر امل الـ ــةخـ ــسهيل ات واجلرميـ ــادل، إىل تـ ــارف تبـ  املعـ
 والقــائمني علــى إنفــاذ القــانون والقــضاة واملــّدعني  العامــةواملعلومــات بــني مقــّرري الــسياسات

ن علــى مــستويات العــامني ومقــدمي اخلــدمات للــضحايا وأعــضاء اجملتمــع املــدين، الــذين يعملــو
 إىل تقــدمي  وهتــدف جمموعــة األدوات حتديــداً   . خمتلفــة يف ســبيل بلــوغ هــذه األهــداف ذاهتــا     

ممـا لـه أمهيـة      و. اإلرشادات وعرض املمارسات الواعدة والتوصية باملوارد يف جماالت مواضـيعية         
ــسياق    ــذا ال ــصل  ٥-٤ و٤-٤ و١-٤األدوات خاصــة يف ه ــواردة يف الف ــاون  ٤ ال ــشأن التع  ب

  بـشأن إنفـاذ القـانون واملالحقـة        ٥الفـصل    مـن    ١٠-٥ يف جمال العدالة اجلنائية، واألداة       الدويل
 بــشأن تعريــف مبــدأ   ١٢-٩ األداة وخــصوصاالوقايــة، عــن  ٩وكــذلك الفــصل  . القــضائية

  .  بشأن اجلهود الرامية إىل تثبيط الطلب١٤-٩الطلب، واألداة 
    

───────────────── 
 )13(  www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-combat-

trafficking-in-persons---index.html.  
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،  باألشخاصّتجاريتعلق حبقوق اإلنسان واالاملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما     
     التعليق- اإلنسانمفوضية األمم املتحدة حلقوق الصادرة عن 
إىل تقدمي إرشادات واضحة بشأن مسألة الوضع القـانوين مـن خـالل حتديـد                )١٤(يهدف التعليق 

زامـات   الـيت ميكـن ربطهـا بـاحلقوق وااللت     ّتجـار جوانب املبادئ واملبادئ التوجيهيـة اخلاصـة باال       
ويستند التعليق إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية لتقدمي عـرض مفـصَّل           . القانونية الدولية الراسخة  
ــة لال  ــز ّتجــارللجوانــب القانوني ــانون  ، خــصوصا ال حــصرا،  باألشــخاص، مــع التركي  علــى الق
د لتوضـيح كيفيـة جتـسي     واهليئات القضائية   وُتعرض فيه قرارات احملاكم     . الدويل حلقوق اإلنسان  

  .تلك املبادئ واملبادئ التوجيهية يف املمارسة العملية
    

 ّتجارلتعاون القانوين الدويل بشأن حاالت االلرابطة أمم جنوب شرق آسيا دليل     
    باألشخاص 

 عــنإىل تزويــد مــوظفي العدالــة اجلنائيــة ضــمن منطقــة الرابطــة مبقدمــة   )١٥(يهــدف هــذا الــدليل
،  اجملـرمني   املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم        منها حتديـداً  واألدوات الرئيسية للتعاون الدويل،     

بـالتحقيق يف حـاالت   وثيقـة الـصلة   هـذه األدوات  تبّين كيف ميكن أن تكـون     وتوفري إرشادات   
ويـستهدف الـدليل ممارسـي العدالـة اجلنائيـة، وهـم يف             .  باألشخاص ومالحقة مرتكبيـه    ّتجاراال

 مـن   هـم ون وحمـامو الـسلطات املركزيـة وغري       عون العـامّ  املـدَّ املقام األول موظفو إنفاذ القوانني و     
 باألشـخاص ومالحقـة مرتكبيـه،       ّتجـار األشخاص الذين يـشاركون يف التحقيـق يف حـاالت اال          

  .أو يف جتهيز طلبات املساعدة عرب احلدود أو النظر يف هذه الطلبات
    

     عن اإلنتربولللتعاون بني أجهزة الشرطة، الصادر] الثنائي[االتفاق النموذجي     
 األمانـة العامـة تـرى أنَّ      نَّ   أل ،االتفاقـات الثنائيـة   إبـرام   مـن أجـل     املقترح   )١٦(ُوضع هذا النموذج  

أن تتفــق الــدول علــى مجيــع األحكــام الــواردة يف مــن التعــاون مــن املــرجَّح علــى هــذا املــستوى 
 مـن أجـل     ، مـع إدخـال بعـض التعـديالت عليـه          ، ميكن استخدام هذا النمـوذج     ولكْن. النموذج

ــرام اتفــاق إقليمــي يــربط بــني عــدد صــغري مــن الــدول     ــائي بــني   . إب ــذلك ُوضــعت كلمــة ثن ول
 علـى عـدد مـن طرائـق     وهذا االتفاق النموذجي ذو طـابع عـام مـن حيـث أنـه يـنصّ         . معقوفتني

───────────────── 
 )14(  www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf.  
 )15( www.artipproject.org/ic-handbook/ASEAN%20Handbook%20on%20International%20 

Legal%20Cooperation%20in%20TIP%20Cases_Aug2010.pdf.  
 )16( http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/ModelAr.asp.  
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 ينبغي التشجيع على التعاون علـى أوسـع نطـاق،           ومع أنه . التعاون املختلفة بني أجهزة الشرطة    
وذلـك بعـدم    ( طرائـق التعـاون       مـن  احلـدّ لدول الراغبة يف    طار العام ميكن أن تكّيفه ا      هذا اإل  فإنَّ

 مـن أسـس   احلـد ، أو )إدراج األحكام اليت تنص على تقنيات التحقيق اخلاصة على سبيل املثـال       
 من طرائـق التعـاون وأُسـسه    احلّد، أو )بوضع قائمة مفصَّلة باجلرائم املشمولة باالتفاق    (التعاون  

وترمي املالحظـات   . ن االتفاق النموذجي مالحظات تفسِّر معىن ونطاق كل مادة        ضّمويت. معا
سم هـذه املالحظـات     وتتَّـ . تعديلـها عنـد اللـزوم     رمبا  إىل تيسري فهم واعتماد األحكام املقترحة و      

ع علـى اسـتخدام االتفـاق النمـوذجي علـى           تـشجّ مـن شـأهنا أن       بأمهية فائقة يف هذا الصدد ألنَّ     
  .قسحنو مرن ومّت

    
  املبادئ التوجيهية للممارسني :  باألشخاصّتجارتدابري العدالة اجلنائية ملكافحة اال    

    ٢٠٠٧يونيه /، حزيرانرابطة أمم جنوب شرق آسيايف 
اجتمـاع كبـار املـسؤولني بـشأن اجلرميـة عـرب            ، من خالل    رابطة أمم جنوب شرق آسيا     أنشأت
  العامـة جتـسِّد األولويـات والـسياسات      )١٧(ني، جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة للممارسـ          الوطنية

وقـد ُوضـعت هـذه املبـادئ التوجيهيـة      . اإلقليمية عن طريق تقدمي خارطـة طريـق يف هـذا اجملـال         
باالستناد إىل القانون واملمارسة الدوليني املقبولني عموما ومن خالل مناقـشات مـع املمارسـني               

وإثــر مناقــشات مستفيــضة . الرابطــةمــن مجيــع الــدول األعــضاء يف  العامــة وصــناع الــسياسات 
  باألشـخاص  ّتجـار الفريـق العامـل املعـين باال      من جانب الدول األعـضاء، وضـع        واسعة  ودراسة  

وهتدف هذه املبادئ بصورة رئيسية إىل مـساعدة وكـاالت          . الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية   
للضحايا وكفالة عـدم إفـالت      العدالة اجلنائية يف الدول األعضاء يف الرابطة على ضمان العدالة           

ز املبــادئ التوجيهيــة للممارســني علــى املالحقــة     وتركّــ. ين باألشــخاص مــن العقــاب  ّتجــرامل
فة يف إطـار موضـوعني    فيهـا، وهـي مـصنَّ      باألشخاص والبـتّ   ّتجارالقضائية يف إطار حاالت اال    

  . رئيسيني مها مسائل األدلة والتعاون الدويل

  القضائي/ والتعاون القانوين التعاون الدويل–اجلزء الثاين 
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