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 الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢- ١٠فيينا،
  *ت من جدول األعمال املؤق٦ّالبند 

        اجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل
      اجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل    
       األمانة إعدادورقة معلومات خلفية من    
    احملتويات

  الصفحة  
  ٢...........................................................................................قّدمةم -أوالً
  ٢.................................................................عرض وجيز ألعمال الفريق العامل -ثانياً
  ٤................................................................اجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل -ثالثاً
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    مقدِّمة  -أوالً  
ســلّم مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة   -١
وكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االتِّجـــار  ، بـــأنَّ بروت٤/٤، يف املقـــّرر )اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة(

، املكّمــل التفاقيــة )بروتوكــول االجتــار باألشــخاص (باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال  
األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، هـو الـصك العـاملي الرئيـسي امللـزِم قانونـا                       

اء فريـق عامـل مؤقّـت مفتـوح         وقـّرر املـؤمتر أيـضا إنـش       . خبصوص مكافحة االجتـار باألشـخاص     
 مـن  ٢ مـن املـادة   ٢ من اتفاقية اجلرميـة املنظمـة والفقـرة      ٣٢ من املادة    ٣العضوية، وفقا للفقرة    

النظام الداخلي للمؤمتر، يرأسه أحد أعضاء مكتب املؤمتر، من أجـل إسـداء املـشورة إىل املـؤمتر       
  . ل االجتار باألشخاصومساعدته يف تنفيذ الوالية املنوطة به فيما يتعلق بربوتوكو

، أن يعقد الفريق العامـل اجتماعـاً واحـداً علـى األقـل بـني                ٥/٢وقّرر املؤمتر، يف قراره       -٢
الــدورتني قبــل دورة املــؤمتر الــسادسة وأن يقــّدم توصــياته إىل املــؤمتر بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي  

  . ما تقّرر ذلكمتديد والية الفريق، وبشأن اجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل إذا

   ١٤وُعقدت الدورات األوىل والثانية والثالثة للفريـق العامـل يف فيينـا، النمـسا، يـومي                   -٣
 تــشرين ١٩، ويف ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ إىل ٢٧، ومــن ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٥و
  .، على التوايل٢٠١٠أكتوبر /ألولا

 لالسـتعانة هبـا يف مناقـشات الـدورة           املعلومـات اخللفيـة هـذه       ورقـةَ  ت األمانـةُ  عدَّوقد أَ   -٤
  .الرابعة للفريق العامل

    
    عرض وجيز ألعمال الفريق العامل  -ثانياً  

 لينظـر فيهـا املـؤمتر يف    )١(أفضى االجتمـاع األول للفريـق العامـل إىل اعتمـاده توصـيات             -٥
األشـخاص  باع هنج شامل ومتوازن يف مكافحة االجتـار ب        دورته اخلامسة، دعا فيها الدول إىل اتّ      

من خالل مجلة أمور، منها التعـاون، إقـرارا باملـسؤولية املـشتركة للـدول بوصـفها بلـدان منـشأ                     
واعتمد الفريق العامل أيـضا توصـيات لينظـر فيهـا املـؤمتر يف دورتـه اخلامـسة،                  . ومقصد وعبور 

  :دعا فيها األمانة والدول األطراف إىل دعم ما يلي

  جلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشخاص؛ االنضمام العاملي إىل اتفاقية ا  -  

  ني؛اعتماد التشريعات الوطنية املالئمة إلنفاذ هذين الصكّ  -  
───────────────── 

  )1(  CTOC/COP/WG.4/2009/2.  
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  حتسني فهم وتفسري املفاهيم األساسية لربوتوكول االجتار باألشخاص؛  -  

  منع االجتار باألشخاص، والتوعية به؛  -  

ي طات الوطنيـة مـن التـصدّ   توفري التدريب بشأن االجتـار باألشـخاص متكينـا للـسل       -  
  بفعالية لالجتار باألشخاص، ال سيما عن طريق حتديد هوية ضحايا هذا االجتار؛

  اختاذ إجراءات ملكافحة االجتار باألشخاص ألغراض العمل القسري؛  -  

  جر هبم وعدم مقاضاهتم؛عدم معاقبة األشخاص املتَّ  -  

  محاية الضحايا ومساعدهتم؛  -  

  ار باألشخاص؛تعويض ضحايا االجت  -  

  محاية الضحايا بصفتهم شهودا يف حاالت االجتار باألشخاص؛  -  

  تنسيق اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين؛  -  

  مجع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل؛  -  

  تقدمي املساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص؛  -  

  مل الدويل على مكافحة االجتار باألشخاص؛دور مؤمتر األطراف يف تنسيق الع  -  

  األخذ بنهج إقليمي ملكافحة االجتار باألشخاص؛  -  

  .التعاون الدويل على املستوى التنفيذي  -  

ــاده       -٦ ــار باألشـــخاص إىل اعتمـ ــق العامـــل املعـــين باالجتـ ــة للفريـ ــدورة الثانيـ وأفـــضت الـ
  :يلي لينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة، بشأن ما )٢(توصيات

تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة علـى الـصعيدين               -  
  الوطين واإلقليمي؛ 

  حتليل املفاهيم األساسية الواردة يف بروتوكول االجتار باألشخاص؛   -  

املمارسات اجليدة واألدوات املوصى هبا من أجـل خفـض الطلـب علـى اخلـدمات           -  
  االستغاللية؛ 

───────────────── 
  )2(  CTOC/COP/WG.4/2010/6.  
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هنـوج إداريـة وقـضائية      : معاقبة ضحايا االجتـار باألشـخاص وعـدم مقاضـاهتم         عدم    -  
  بشأن اجلرائم املرتكبة يف سياق هذا االجتار؛

املمارسات اجليـدة واألدوات املـراد أن تـستخدمها يف إدارة القـضايا هيئـات منـها                   -  
ي لالجتـــار  هـــة يف التـــصدّ ســـلطات إنفـــاذ القـــانون العاملـــة علـــى خـــط املواج     

  .باألشخاص

ــة علــى مــسألة      -٧ ــه الثالث ــال تعــويض  ’وركَّــز الفريــق العامــل يف دورت ــة حي ــُنهج الوطني ال
ــسة توصــيات  .‘ضــحايا االجتــار باألشــخاص  ــاء االجتمــاع  )٣(واقترحــت الرئي ــا أثن .  لُينظــر فيه

والحظ بعض املتكلمني، دون التشكيك يف مـضمون التوصـيات، أنَّ هنـاك حاجـة إىل إفـساح                  
وأبلغـت  . التداول والتشاور بشأن التوصـيات الـيت اقترحتـها الرئيـسة          مزيد من الوقت من أجل      

  .الرئيسة اجملتمعني بأنَّ التوصيات ستتاح للفريق العامل يف اجتماعه التايل

ورحَّب املؤمتر يف دورته اخلامـسة بالعمـل الـذي قـام بـه الفريـق العامـل املعـين باالجتـار                        -٨
  )٤(.عالهباألشخاص، مبا يف ذلك توصياته املبّينة أ

    
    اجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل  -ثالثاً  

 ز علـى التوصـيات الـيت متّ        أن يركّـ    الفريق العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص يـودّ           لعلَّ  -٩
تأييدها يف دورات سابقة وأن يتبادل اخلربات واملمارسات الوطنية بـشأن تنفيـذها يف املمارسـة                

  . العملية

 أيـضا أن ينظـر يف جمـاالت إضـافية            الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص يـودّ       ولعلَّ  -١٠
إذ ميكنه النظر يف املواضيع اليت سـبق أن اقترحتـها األمانـة لكـي تنظـر فيهـا                   . للعمل يف املستقبل  

الدول األطراف خالل الدورة األوىل للفريق العامـل، واملواضـيع الـيت طُرحـت للتـشاور خـالل              
انية للفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص، ووافقت عليها الدول األطراف ولكـن            الدورة الث 

  :تناوهلا الفريق العامل بعد، وهيمل ي

ــار باألشـــخاص    -   ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــة الالزمـ ــشريعات الوطنيـ ــشريعة : التـ ــادئ الـ مبـ
  اإلسالمية املنطبقة؛

  .شخاصتقييم املخاطر يف سياق التحقيق يف حاالت االجتار باأل  -  
───────────────── 

  )3(  CTOC/COP/WG.4/2010/7.  

  .CTOC/COP/2010/17، الوثيقة ٥/٢القرار   )4(  
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 أيـضا أن ينظـر يف املواضـيع الـيت       الفريـق العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص يـودّ            ولعلَّ  -١١
ل إليهـا املكتـب   تها األمانة استجابة للعملية التشاورية، على النحو املبيَّن يف النتائج اليت توصّ        تلقّ

ــة امل      ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــع مل ــة يف   املوسَّ ــة عــرب الوطني نظَّم
، واجتماعـه الثـامن، املعقـود يـوم         ٢٠١١مـارس   / آذار ٧اجتماعه السادس، املعقود يوم االثنني      

واملواضـيع الـيت مل يقـع عليهـا االختيـار لُينظـر فيهـا خـالل            . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩األربعاء  
  :الدورة الرابعة للفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص هي

 مـن  ٣الـوارد يف املـادة   " املوافقـة "التركيـز علـى مفهـوم     :  املفـاهيم األساسـية    حتليل  -  
  توكول االجتار باألشخاص؛ وبر

  خفض الطلب من خالل التوعية بشأنه وجترميه؛  -  

عــدم معاقبــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص علــى األفعــال الــيت يرتكبوهنــا باعتبارهــا    -  
   جر هبم؛نتيجة مباشرة حلالتهم كأشخاص متَّ

  .االجتار باملخدرات وعالقته باالجتار باألشخاص  -  

، آخذا يف االعتبـار اعتمـاد اجلمعيـة         ولعلَّ الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص يودّ        -١٢
خطة عمل األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة         " القرار املعنون    ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٢العامة يف   

ركيز على تعزيز تنفيذ متطلبات خطة العمل العاملية الـيت           أن ينظر يف الت    )٥(،"االجتار باألشخاص 
مل يتناوهلا الفريق العامل بعد، أو اليت تستلزم مواصلة التركيز عليها يف الدورات الـيت سـيعقدها     

وميكـن أن يهـدف هـذا العمـل إىل تعزيـز التنفيـذ العملـي خلطـة العمـل                    . الفريق العامل مستقبال  
 أن تنظــر يف انتقـــاء  ولعــلّ الــدول األطـــراف تــودّ   . ألشـــخاصالعامليــة وبروتوكــول االجتــار با   

متطلّبات حمـدَّدة يف األبـواب الرئيـسية خلطـة العمـل العامليـة، وأن تيـسِّر تنفيـذها، فُتعـزِّز بـذلك                       
  .تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص من خالل تبادل اخلربات والتجارب يف هذه اجملاالت

ة مـن الفقـرات الـواردة       ينظـر يف املواضـيع التاليـة املـستمدّ         أن    الفريق العامـل يـودّ     ولعلَّ  -١٣
  :حتت العناوين الرئيسية األربعة من منطوق خطة العمل العاملية

  
  منع االجتار باألشخاص   -أوال

فة بـشكل مناسـب مبـا يتـيح إجـراء حتليـل سـليم               إجراء حبوث ومجـع بيانـات مـصنّ         -  
  ؛ )املنطوق من ١٦الفقرة (لطبيعة ونطاق االجتار باألشخاص 

───────────────── 
  )5(  A/RES/64/293.  
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 يف العمــل القــسري بغــرض اســتغالهلماختــاذ تــدابري ملكافحــة االجتــار باألشــخاص    -  
  ؛) من املنطوق٢٢الفقرة (وإطالع املستهلكني على هذه التدابري 

  
  محاية ضحايا االجتار باألشخاص ومساعدهتم  -ثانيا

ية لالجتـار   ن أهنـم وقعـوا ضـح      اختاذ تدابري لكفالة أال يعاقب األشخاص الـذين يتبـيّ          - 
  ؛) من املنطوق٣٠الفقرة (ضهم لالجتار باألشخاص بسبب تعّر

  ).  من املنطوق٣٤الفقرة (اختاذ تدابري لكفالة العودة اآلمنة والطوعية   -  
  

  مقاضاة مرتكيب جرائم االجتار باألشخاص  -ثالثا

 يف ل مرتكيب االجتار باألشخاص على كافة املـستويات للمـسؤولية، مبـا           كفالة حتمّ   -  
  ؛) من املنطوق٤٤الفقرة (ذلك مسؤولية األشخاص والكيانات االعتبارية 

ــساد         -   ــوال والف ــل غــسل األم ــاجلرائم األخــرى، مث ــه ب االجتــار باألشــخاص وعالقت
  ). من املنطوق٤٨الفقرة (مة وهتريب املهاجرين ومجيع أشكال اجلرمية املنظّ

  
  توطيد الشراكات ملكافحة االجتار باألشخاص  -رابعا

تعزيز التعاون والتنسيق على املستوى الوطين بني املؤسسات احلكومية واجملتمع   -   
الفقرة (املدين والقطاع اخلاص هبدف تعزيز سياسات وبرامج الوقاية واحلماية 

  ؛) من املنطوق٥٣

  ). من املنطوق٥٤الفقرة (تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون   -  

  


