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  باألشخاصاالجتارالفريق العامل املعين ب
        ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢- ١٠فيينا،

   باألشخاص االجتارتقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين ب    
      ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠يف فيينا من املعقود 

    مقدِّمة  -الًأوَّ  
 عـرب الوطنيـة، يف   نظَّمـة حدة ملكافحـة اجلرميـة امل  قّرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املت       -١
 للفقـرة   ، إنشاء فريق عامل مؤقّت مفتوح العضوية، وفقـاً        " بالبشر االجتار"   املعنون ٤/٤ره  مقّر
 مـن   ٢والفقـرة   عـرب الوطنيـة      نظَّمـة اجلرمية امل األمم املتحدة ملكافحة     من اتفاقية    ٣٢ من املادة    ٣

أعــضاء مكتــب املــؤمتر، مــن أجــل إســداء   مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر، يرأســه أحــد  ٢املــادة 
املشورة إىل املؤمتر ومـساعدته يف تنفيـذ الواليـة املنوطـة بـه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول منـع وقمـع                        

ــة  ــارومعاقب ــم املتحــدة       االجت ــة األم ــل التفاقي ــال، املكم ــساء واألطف  باألشــخاص، و خباصــة الن
  . عرب الوطنيةنظَّمةة اجلرمية اململكافح

، أن يقـّدم رئـيس الفريـق العامـل إىل املـؤمتر تقريـرا         ٤/٤ره  أيـضا، يف مقـرّ    ر املـؤمتر    وقّر  -٢
عن أنشطة الفريق العامل وأن يستعرض املؤمتر فعالية الفريق العامل ومـستقبله وأن يتخـذ قـرارا     

  .٢٠١٢يف هذا الشأن يف دورته السادسة اليت سُتعقَد عام 

ــّر  -٣ ــراره  وق ــؤمتر، يف ق ــون ٥/٢ر امل ــذ بر" املعن ــة   تنفي ــع وقمــع ومعاقب  االجتــاروتوكــول من
 نظَّمـة باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل                

 باألشـخاص أداء املهـام املنـصوص عليهـا يف        االجتـار أن يواصل الفريق العامل املعين ب      "عرب الوطنية 
  .٤/٤مقّرر املؤمتر 
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 ذلك القرار، أن يقّدم الفريق العامل توصياته إىل املؤمتر بـشأن مـا إذا               وقّرر املؤمتر أيضا، يف     -٤
ــق    ــة الفري ــد والي ــي متدي ــلكــان ينبغ ــشأن اجملــاالت املقترحــة للعمــ   العام ــا  ، وب ــستقبل إذا م   ل يف امل

  .تقّرر ذلك
    

    التوصيات  -ثانيا  
    صيات اليت اعتمدها الفريق العاملالتو  - ألف  

  . اليت اعتمدها الفريق العاملصياتالتورد فيما يلي ت  -٥
    

    غرض نزع أعضائهم باألشخاص باالجتار  - ١  
ينبغي التشجيع علـى التنـسيق بـني اجلهـود الـيت تبـذهلا هيئـات األمـم املتحـدة ملكافحـة                        -٦

  . باألشخاص بغرض نزع أعضائهماالجتار

ع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك   ينبغــي للــدول األطــراف أن تــشجّ   -٧
دلـة بـشأن    األ مجع البيانات القائمـة علـى        ملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، على    مكتب األمم ا  

 باألشخاص بغرض نزع أعضائهم، مبا يف ذلك أسبابه اجلذرية واجتاهاته وطرائـق العمـل    االجتار
كــل مــن  باالجتــارالفــرق بــني املــستخدمة، بغيــة تيــسري فهــم الظــاهرة والتوعيــة هبــا مــع إدراك   

  . واخلاليااألعضاء واألنسجة

 وبروتوكـول  نظَّمـة ينبغي للـدول األطـراف أن ُتحـِسن اسـتفادهتا مـن اتفاقيـة اجلرميـة امل                 -٨
 باألشخاص بغرض نزع أعضائهم، وخـصوصا يف جمـال          االجتار باألشخاص يف مكافحة     االجتار

  .كة ومجع املعلومات االستخباريةالتحقيقات املشتر

ــدابري لك    -٩ ــدول األطــراف أن تتخــذ ت ــذ الكامــل والفعـّـ  ينبغــي لل ــة التنفي ال لألحكــام فال
ــن بروتوكــول    ــة م ــاراملنطبق ــة امل  االجت ــة اجلرمي ــة باألشــخاص واتفاقي ــق  نظَّم ــا يتعل ــار بفيم  االجت

  .األشخاص بغرض نزع أعضائهمب

ــع          -١٠ ــال منـ ــامل يف جمـ ــج شـ ــق هنـ ــعيها لتطبيـ ــراف، يف سـ ــدول األطـ ــي للـ ــارينبغـ  االجتـ
فئـات الـسكان املستـضعفة،     صـفوف   سـيما يف      الـوعي وال   إلذكاءباألشخاص، أن تضع تدابري     

  . هبم بغرض نزع أعضائهمتِّجارضوا لالمبا يف ذلك الضحايا احملتمل أن يتعّر

ــع       -١١ ــات املــسؤولة عــن من ــشجِّع اهليئ ــدول األطــراف أن ت  باألشــخاص االجتــارينبغــي لل
مات الـصحية،   مي اخلـد  لي قطاع الصحة املعنيني، مبن فيهم مقـدّ       ومكافحته على التنسيق مع ممثّ    
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اص  باألشـخ االجتـار بغية كفالة توفري إرشادات أفضل جلميع اجلهات الفاعلة من أجـل كـشف            
  .ي لهبغرض نزع أعضائهم والتصّد

ينبغي التشجيع على االستفادة من الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف سـياق                   -١٢
  . باألشخاص بغرض نزع أعضائهماالجتارمنع 

مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يستحدث منيطـة مـواد تدريبيـة             ينبغي ملكتب األ    -١٣
 باألشخاص بغرض نـزع أعـضائهم ومـا يتـصل بـه مـن سـلوك، وأن يـشرع يف تقـدمي                       االجتارعن  

  .لومات والتعاون القانوين الدويلاملساعدة التقنية، وخصوصا يف جمال التحقيقات وتبادل املع
    

استغالل السلطة أو استغالل حالة "التركيز على مفهوم : يةحتليل املفاهيم األساس  - ٢  
     باألشخاصاالجتار من بروتوكول ٣ الوارد يف املادة" استضعاف

ينبغي للدول األطراف أن تواصل دعم عمل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات           -١٤
ر أمثلــة عــن فّ باألشــخاص مــن خــالل تزويــده مبعلومــات تــواالجتــارواجلرميــة يف جمــال مكافحــة 

ا القـانون الـداخلي     هبـ استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف وعـن الطريقـة الـيت يتنـاول               
قـد خيتلفـان    هـذين املفهـومني      ومني ويطبقهما، مع اإلقـرار بـأنَّ      أو السوابق القضائية هذين املفه    
  . القضائيةه وسوابقهمن بلد إىل آخر تبعاً لتشريعات

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إجــراء تقيــيم   ينبغــي أن ُيطلــب إىل   -١٥
مثـل العمـر، واجلوانـب      ( باألشـخاص    تِّجـار لالللوقوع ضـحايا    للعوامل اليت جتعل الناس عرضة      

 /الثقافيــة، واإلثنيــة، والوضــع االقتــصادي، واخللفيــة األكادمييــة، ونــوع اجلــنس، وحالــة اهلجــرة 
زاعات ـلبدنيـة، وحـاالت الطـوارئ اإلنـسانية، مبـا فيهـا النـ             الوضع اإلداري، والصحة العقليـة وا     

ستــضعاف تغالل الــسلطة أو اســتغالل حالــة ا اســمــع مراعــاة أنَّ) حة والكــوارث الطبيعيــةاملــسلّ
  . باألشخاصاالجتارميكن أن حيدث يف مجيع مراحل عملية 

 القــضائية أن ينبغــي للــدول األطــراف أن تبــّين العوامــل املختلفــة الــيت ميكــن يف واليتــها  -١٦
ستغالل حالة استضعاف من أجل تعزيز الوعي بنطـاق اجلرميـة         إلساءة ا جتعل األشخاص عرضة    

 تطبيـق ذلـك املفهـوم قـد خيتلـف مـن بلـد إىل آخـر تبعـا للتـشريعات                      الكامل مع االعتراف بـأنَّ    
  .الداخليةنظم العدالة اجلنائية لو

ــز علــى األعمــال الــيت      -١٧ ــاة  ميكــن للــدول األطــراف أن تركّ ــهم  يقــوم هبــا اجلن وعلــى نّيت
الـيت يتخـذوهنا لتحقيـق هـذا        استغالل وضع الـضحايا، مـثالً مـن خـالل التركيـز علـى الوسـائل                 

  .الغرض
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ينبغي للدول األطراف إذكـاء وعـي سـلطاهتا الوطنيـة ذات الـصلة بوسـائل منـها، عنـد            -١٨
ة اســتعمال للــسلطة أو الــيت حيــدث فيهــا إســاءاالت احلــل عليهــا تبــّين االقتــضاء، تدريبــها لتــسّه

ــة استــضعاف، وأن تتخــذ، علــى هــذا     ــة  إســاءة اســتغالل حلال األســاس، التــدابَري املناســبة حلماي
  . ملعاناهتمالضحايا ومساعدهتم لضمان معاجلة مناسبة

ينبغي للدول األطراف إذكاء وعي مقدِّمي اخلدمات للضحايا، من اجلهات احلكوميـة               -١٩
 باألشـخاص،   ارجتـ لالللوقـوع ضـحايا     اليت جتعـل النـاس عرضـة        وغري احلكومية، بشأن العوامل     

  .وذلك من أجل تقدمي املساعدة والدعم على حنو أفضل لفائدة األشخاص املتَّجر هبم

 االجتـار  من َمواطن الضعف اليت تعرِّض خلطـر         ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل احلدّ        -٢٠
والرجـل، مبـا يف ذلـك ضـمان تكـافؤ فـرص              تكافؤ الفـرص بـني املـرأة         بزيادةباألشخاص، وذلك   
التعليم العـايل والتنميـة، وتكـافؤ فـرص النـساء يف الوصـول إىل       االستفادة من النساء واألطفال يف   

  .سوق العمل، وزيادة فرص النساء يف الوصول إىل مناصب اختاذ القرارات

ص الــيت  باألشــخااالجتــارينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تــدابري ملكافحــة حــاالت     -٢١
  .حتدث عن طريق استغالل ضعف األطفال

ميكن للدول األطراف أن تنظر يف اإلرشـادات ذات الـصلة الـواردة يف الـصكوك والتـدابري                    -٢٢
 االجتــارالتقريــر اإليــضاحي عــن اتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن إجــراءات مكافحــة : اإلقليميــة، ومنــها

ــة الــ   ــواردة يف الوثيقــة الرمسي ــة  بالبــشر؛ والتوصــيات ال -صادرة عــن رابطــة املــّدعني العــاّمني اإليبريي
، بشأن واجب تلـك اهليئـات يف تيـسري سـبل وصـول        "مبادئ سانتياغو التوجيهية  "األمريكية بعنوان   

  . بالبشراالجتارالضحايا املستضعفني إىل العدالة، وال سيما الفصل املكرَّس يف تلك الوثيقة لضحايا 
    

    لتركيز خصوصاً على تبيُّنهم مع ا باألشخاص،االجتارضحايا   - ٢  
يف أطرهـا   " االجتـار ضـحية   "ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف مـدى وجـوب تعريـف               -٢٣

  .القانونية الداخلية

 االجتـار ُتشجَّع الـدول األطـراف علـى وضـع هنـج اسـتباقي ومنـتظم حيـال تبـيُّن ضـحايا                        -٢٤
  . باألشخاصاالجتارام بروتوكول باألشخاص وتقدمي املساعدة والدعم واحلماية هلم وفقاً ألحك

إىل مناسـبة ملقتـضى احلـال موّجهـة         ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف وضع مؤشرات           -٢٥
د أصـحاب   بـاع هنـج يقـوم علـى تعـدّ          مراعيـةً يف ذلـك احلاجـةَ إىل اتّ         ،شىت املمارسني وتعميمهـا   
ــصلحة واألدواَر احملــدّ  ــيت ميكــن أن تؤدّ امل ــن أجــل    دة ال ــة م ــات فاعل ــا جه ــارمكافحــة يه  االجت

وهذه اجلهات الفاعلة اليت تستطيع تبيُّن الضحايا تشمل العاملني يف هيئـات إنفـاذ               .باألشخاص
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ــدّ    ــضائية ومق ــات الق ــانون ويف اهليئ ــيني    الق ــضحايا والقطــاع اخلــاص واملهن مي اخلــدمات إىل ال
 الـدول  كمـا ينبغـي أن تعمـد    .الصحيني واالجتماعيني وغريهم من اجلهات الفاعلة ذات الصلة     

  .تلك املؤشراتجدوى  تقييم مدى األطراف على حنو دوري إىل

د من حصول اجلهات الفاعلة القـادرة علـى         ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل التأكّ        -٢٦
ــرّجح هلــا أن ُتــسرِّع  دة  واحملــّدذات الــصلةتبــيُّن الــضحايا علــى املعلومــات   ــيُّن الــيت ُي ــة تب بعملي

  .االجتارضحايا 

 األطراف علـى إذكـاء الـوعي بـشأن أسـاليب الـسيطرة الـيت يـستخدمها                   الدولُ ُتشجَّع  -٢٧
املتَّجرون وبشأن ما لتلك األساليب من تأثري حمتمل على الضحايا، وذلك باالستفادة، حـسب              

نـة مثـل دليـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات            االقتضاء، من أدوات مساعدة تقنية معيّ     
  .جه إىل ممارسي العدالة اجلنائية بالبشر املوراالجتاواجلرمية ملكافحة 

ئ بيئة آمنة للضحايا، مع إشراك كامل للمجتمـع املـدين،           ينبغي للدول األطراف أن هتيّ      -٢٨
  .ايا ويعيد هلم اإلحساس بالكرامةعلى حنو يكفل إعادة تأهيل الضح

هم أثناءهـا    زمنيـة كافيـة ميكنـ      مهلـة ينبغي للـدول األطـراف أن تنظـر يف مـنح الـضحايا                -٢٩
ون احلصول على مساعدة مناسـبة واختـاذ قـرار بـشأن تعـاوهنم احملتمـل مـع سـلطات إنفـاذ القـان              

  .قضائيةالجراءات اإلومشاركتهم يف 
    

 والطلب؛ التصدِّي للعرض : باألشخاص من حيثُاالجتارالتعاون الدويل على مكافحة   - ٤  
    وبناء القدرات والتوعية

    التعاون الدويل  )أ(  
ــدابري      ي  -٣٠ ــذ ت ــّر مبفهــوم تقاســم املــسؤولية يف تنفي ــدول األطــراف أن تق كافحــة ملنبغــي لل

 باألشخاص حبيث تعمل بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقـصد مجيعهـا علـى وضـع                 االجتار
  .استراتيجيات وأنشطة قائمة على األدلة تشمل جهود التوعية

سني وتبسيط ما تبذله من جهـود تعاونيـة         ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تقييم وحت         -٣١
  . نطاق تلك اجلهود، حسب االقتضاء باألشخاص وتوسيعاالجتارقانونية دولية يف قضايا 

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف جعل مرتكيب األفعال اإلجرامية املُعرَّفة يف بروتوكول          -٣٢
ا إذا كانـت قـوانني الـدول     عّم النظر  للتسليم؛ وذلك بغضّ    خاضعني  باألشخاص االجتارمكافحة  
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األطراف الطالبة واملتلقية للطلب تعرِّف األفعال اليت ُتشكِّل اجلرميةَ أو ال ُتعرِّفها ضمن نفـس فئـة               
  .اجلرائم أو تطلق على اجلرمية نفس التسمية أو ُتعرِّفها أو تصفها بنفس الطريقة

دل املعلومـات واالسـتخبارات     ينبغي للدول األطراف أن تكثّف جهودها الراميـة إىل تبـا            -٣٣
 علـى الـصعيد اإلقليمـي    االجتـار يف جمال إنفاذ القانون، حسب االقتضاء، من أجـل حتديـد دروب       

  . عرب الوطنيةنظَّمةودون اإلقليمي وعرب اإلقليمي ومن أجل مكافحة اجلرمية امل

خلطـة عمـل   ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اختاذ تدابري لإلسهام يف التنفيذ الكامـل        -٣٤
 باألشـخاص واإلقـرار بأهـدافها الـستة والتعـبري عـن رأيهـا              االجتاراألمم املتحدة العاملية ملكافحة     

  . باألشخاص وتنفيذهاالجتارتوكول ز زيادة التصديق على برو خطة العمل العاملية ستعّزبأنَّ
    

    التوعية  )ب(  
ــم        -٣٥ ــد يف صــندوق األم ــسهم بع ــيت مل ت ــدول األطــراف ال املتحــدة االســتئماين  ينبغــي لل

  . باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، أن تنظر يف اإلسهام فيهاالجتارللتربعات لضحايا 

 ضــد املتحــدينصــدقاء األجمموعــة "ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر يف االنــضمام إىل   -٣٦
  ". بالبشراالجتار

التقريـر  "اجهـا يف     وموضـوعية إلدر   شـاملة ينبغي للـدول األطـراف أن تقـدِّم معلومـات             -٣٧
الذي يعكف مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           "  باألشخاص االجتارالعاملي عن   

  .٢٠١٢على إعداده متهيداً لنشره يف عام 

ينبغــي للــدول األطــراف أن تــستخدم تكنولوجيــات جديــدة مــن أجــل التوعيــة جبــرائم    -٣٨
 حبيـث تـصل إىل قاعـدة    ،تعلـيم االفتراضـي  يـذ أنـشطة، مثـل ال     باألشخاص من خـالل تنف     االجتار

  .مجاهريية أوسع وتزيد من فرص تبادل املمارسات اجليدة

القلـب   (Blue Heartينبغـي للـدول األطـراف أن تنظـر يف االسـتفادة مـن عالمـة محلـة           -٣٩
واستخدامهما يف محـالت  ) ِعصابة العينني الزرقاء (The Blue Blindfoldوعالمة محلة ) األزرق
  . باألشخاصاالجتارمزين ملكافحة ركذها  اليت تنفّالتوعية

 بالبشر عنـد وضـع أو       االجتارينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إدراج تدابري مكافحة            -٤٠
  .تعديل قوانني واستراتيجيات وبرامج وسياسات عامة التطبيق

 الل أيِّينبغي للدول األطراف أن تنظـر يف إمكانيـة تنفيـذ تـدابري حتظـر القيـام، مـن خـ                   -٤١
سـيما   وسيلة من وسائل االتصال، بنشر إعالنـات أو دعايـات تعـّزز اسـتغالل األشـخاص، وال            
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ــع      ــن أجــل من ــسياً، م ــال، وخاصــة اســتغالهلم جن ــاط   االجتــاراألطف ــة األمن  باألشــخاص وحمارب
  .االجتماعية والثقافية اليت تعضد الالمساواة بني اجلنسني والتمييز ضد النساء

    
    لبالعرض والط  )ج(  

ينبغي للدول األطراف أن تتعاون مع بلدان املنشأ، مبا يف ذلك مع اجملتمـع املـدين، مـن                    -٤٢
 باألشـخاص واملـساعدة     االجتـار أجل توفري ما يلزم من محاية ومساعدة وإعـادة تأهيـل لـضحايا              
  .على إعادة دجمهم داخل اجملتمع عند عودهتم، حسب االقتضاء

 املـوظفني  لفائـدة  يف االضطالع بأنشطة بنـاء للقـدرات   ينبغي للدول األطراف أن تنظر     -٤٣
العاملني يف هيئات إنفاذ القانون والقـضاء واملـوظفني القنـصليني املنـتمني لبلـدان املنـشأ وبلـدان                   

  .العبور وبلدان املقصد

دعم أنـشطة التنـسيق   لـ دة األبعـاد  ينبغي للدول األطـراف أن تكفـل وضـع تـدابري متعـدّ             -٤٤
، مع مراعـاة اخلـصوصيات واالحتياجـات    على السواءيدين الوطين والدويل والتعاون على الصع 

  .ي ملسأليت العرض والطلبجل التصّداحمللية املستبانة على أرض الواقع، من أ

تنفيـذ بـرامج التخفيـف مـن     يف دماً راف أن تتخـذ تـدابري للمـضي قُـ    ينبغي للـدول األطـ     -٤٥
 االجتـــارانيب العـــرض والطلـــب جلرميـــة ي جلـــة الفقـــر وتـــوفري فـــرص العمـــل بغيـــة التـــصّدحـــّد

  . باألشخاصاالجتارباألشخاص، على سبيل اإلسهام يف تنفيذ بروتوكول 
    

    االت املقترحة للعمل يف املستقبلاجمل  - ٥  
ــق العامــل املعــين ب    -٤٦ ــه بتقــدمي املــشورة   االجتــارينبغــي للفري  باألشــخاص أن يواصــل عمل

  . باألشخاصاالجتارعلق بربوتوكول يتواملساعدة للمؤمتر يف تنفيذ واليته فيما 

،  اجليـدة  املمارسـات وينبغي للمؤمتر أن يشجِّع الدول على إيفاد خرباء لتبادل اخلربات             -٤٧
ــادرات ذات صــلة         ــم املتحــدة األخــرى لعــرض مب ــات األم ــثّلني مــن هيئ ــدعو كــذلك مم وأن ي

مـل الفريـق العامـل     باألشخاص حبيث ُيدمج عمل منظومـة األمـم املتحـدة يف ع    االجتاركافحة  مب
  .املخدرات واجلرمية باألشخاص وعمل مكتب األمم املتحدة املعين باالجتاراملعين ب

ينبغي للمؤمتر أن يشجِّع الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة                -٤٨
  .ها املؤمترا الفريق العامل ويقّرالفريق العامل بشأن تنفيذ التوصيات اليت يعتمده على إبالغ
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ينبغي للمؤمتر أن ُيهيب بالـدول األطـراف أن تـدعم قاعـدة بيانـات الـسوابق القـضائية                     -٤٩
ــة ب ــا بالقــضايا، مــن أجــل اســتعراض تلــك      االجتــاراملتعلق ــة للمكتــب وأن تزوِّده ــشر التابع  بالب

  .القضايا واستخالص االجتاهات اجلديدة واملمارسات اجلّيدة منها

ل املؤمتر مبجموعة من املواضـيع لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل يف               يوصي الفريق العام    -٥٠
  :بلة، ومنهادوراته املق

استمرار التركيز على املفـاهيم الرئيـسية يف الربوتوكـول، مبـا يف ذلـك املوافقـة                   )أ(  
  ا إىل الصكوك الدولية ذات الصلة؛واستغالل السلطة واخلداع، مع اإلشارة أيض

، وخصوصا غـسل األمـوال والفـساد، وكـذلك تـدابري         الجتارااجلرائم املتصلة ب    )ب(  
  ذلك مصادرة األصول؛التصدي هلا، مبا يف 

، مثل األفـراد العـسكريني وأفـراد        االجتاراجلهات الفاعلة املختلفة ذات الصلة ب       )ج(  
   والعاملني يف اجملال اإلنساين؛بعثات حفظ السالم

زليـة،    االسـتعباد للخدمـة املـن     خمتلف أشكال االسـتغالل يف العمـل، وخـصوصا            )د(  
  وّرط فيه املوظفون الدبلوماسيون؛مع اإلشارة بوجه خاص إىل االستعباد الذي يت

أشكال االستغالل اليت مل تـذكر صـراحةً يف الربوتوكـول، ولكنـها نـشأت يف                  )ه(  
  السياقات أو املمارسات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية؛

تعزيــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام  ذلــك بمبــا يف كيفيــة خفــض الطلــب،   )و(  
   احملفِّزة لالجتار؛واخلاص وحتديد العوامل

املسؤولية اليت تقع على عاتق اهليئـات االعتباريـة علـى النحـو املبـّين يف الفقـرة                    )ز(  
  ؛٦٤/٢٩٣ من قرار اجلمعية العامة ٤٤

ــسي و    )ح(   ــف اجلن ــني العن ــصالت ب ــق بــ  اص،  باألشــخاالجتــارال ــا يتعل عرض الفيم
  ؛ على السواءوالطلب

  ؛نظَّمة باألشخاص وسائر أشكال اجلرمية املاالجتارالصالت بني   )ط(  

بيــع أطفــاهلم أو إجيــارهم ب الوالــدين قيــام باألطفــال، وال ســيما ظــاهرة االجتــار  )ي(  
  ؛اإلكراهب ل أو الزواجلغرض االستغالل، مثل التسّو

  . باألشخاص بغرض نزع أعضائهماالجتار  )ك(  
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    ها الفريق العاملتوصيات اليت أقّرال  - باء  
لـة شـفوياً والـيت كانـت قـد اقترحتـها             الفريق العامل التوصيات التالية بصيغتها املعدّ      أقّر  -٥١

  :٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩رئيسة الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف فيينا يوم 

ة هتريـب املهـاجرين مهـا        باألشـخاص وجرميـ    االجتـار ينبغي اإلقـرار بـأنَّ جرميـة          )أ(  
 والتــشغيلية وفيمــا  متمــايزة مــن الناحيــة القانونيــةجرميتــان متباينتــان تــستلزمان إجــراءات تــصدٍّ

   السياسات؛خيّص

ينبغي للدول األطراف أن تضع يف قوانينـها وسياسـاهتا الوطنيـة تعريفـاً واضـحاً                   )ب(  
 باألشخاص، مبا يف ذلك أحكامه      االجتارى تنفيذ بروتوكول     باألشخاص لكي يتسنّ   االجتارجلرمية  

االً، خاصةً من أجل ضـمان حـصول ضـحايا تلـك اجلرميـة علـى                املتعلقة بالتجرمي، تنفيذاً تاماً وفعّ    
  ة حقوقهم أو حصوهلم على تعويضات؛العدالة، مبا يف ذلك قدرهتم على التماس استعاد

شــخاص، ينبغــي أن  باألاالجتــار مــن بروتوكــول ٦ مــن املــادة ٦وفقــاً للفقــرة   )ج(  
ــدول األطــراف أن تتــضمّ   ــضحايا    تكفــل ال ــيح ل ــدابري تت ــة ت ــة الداخلي  االجتــارن نظمهــا القانوني
  عويضات عن األضرار اليت تكبدوها؛باألشخاص إمكانية احلصول على ت

 باألشـخاص، ينبغـي للـدول    االجتار من بروتوكول ٦ من املادة ٢وفقاً للفقرة    )د(  
ــد ضــحا    ــل تزوي ــراف أن تكف ــاريا األط ــات    االجت ــة، باملعلوم  باألشــخاص، يف احلــاالت املالئم

  لصلة، وتكفل حصوهلم على تعويضات؛املتعلقة باإلجراءات القضائية واإلدارية ذات ا

باملــساعدة القانونيــة  االجتــارينبغــي للــدول األطــراف أن ُتيــسِّر تزويــد ضــحايا    )ه(  
 مبـا يف  يل مصاحلهم يف التحقيقات اجلنائيـة، القانونية من أجل متث   وباملعلومات املتعلقة باملساعدة    

  حصوهلم على تعويضات؛من أجل ذلك 

ينبغي للدول األطراف أن حترص، يف بداية التحقيقات اجلنائية، على إدراج قـسم               )و(  
 وينبغـي  .عليهـا بوسـائل إجراميـة   ل ضـبط ومـصادرة الـسلع املتحـصّ     وإلمكانية  خمصص للممتلكات   

  سها من كل أشكال اإلعسار املنظم؛ص على محاية أنفللدول األطراف أيضاً أن حتر

 أوضــاع إقامــة الــضحايا أو عــودهتم إىل نينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل أ  )ز(  
دون ســـداد لـــن حتـــول الواليـــة القـــضائية ألســـباب أخـــرى غيـــاهبم عـــن بلـــداهنم األصـــلية أو 

  التعويضات؛

ت بغـض النظـر عـن       ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف ضـمان تـوافر تعويـضا             )ح(  
  د هوية اجلاين وإدانته ومعاقبته؛حتديعّما إذا كان باإلمكان  النظر وجود قضية جنائية وبغّض
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 االجتـــار مـــن بروتوكـــول  ٦ مـــن املـــادة  ٦عنـــد الوفـــاء مبتطلبـــات الفقـــرة      )ط(  
 واحداً على األقل مـن اخليـارات التاليـة الـيت تتـيح      تعتمدباألشخاص ينبغي للدول األطراف أن   

  :انية حصول الضحايا على تعويضاتكإم

للحـصول علـى    وجود أحكام تتيح للضحايا مالحقة اجلناة أو غريهـم قـضائياً              ‘١‘  
  مدنية؛تعويضات 

أي أن تـأمر    (وجود أحكام تتيح للمحاكم اجلنائية أن متنح تعويضات جنائيـة             ‘٢‘  
ق ضـد    حقـو  أو أن تـصدر أوامـر تعـويض أو ردّ         ) بأن يدفع اجلناة تعويضات للـضحايا     

  دينوا بارتكاب جرائم؛األشخاص الذين أُ

وجود أحكـام تنـشئ صـناديق أو خمططـات خمصـصة متكِّـن الـضحايا مـن مطالبـة                      ‘٣‘  
  ا حلق هبم من إصابات أو أضرار نتيجة جلرمية جنائية؛الدولة بتعويضات عّم

ة ن التعويضات اليت تأمر هبـا احملكمـ  ينبغي للدول أن تنظر يف إمكانية أن تتضمّ       )ي(  
  :ليت متّوهلا الدولة سداد ما يليأو ا/و

  تكاليف ما حيتاجه الضحايا من عالج طيب أو طبيعي أو نفسي أو عقلي؛  ‘١‘  

  تكاليف ما حيتاجه الضحايا من مداواة طبيعية ومهنية أو إعادة تأهيل؛  ‘٢‘  

مقابل ما فقده الضحايا من دخول وأجـور مـستحقة وفقـاً للقـوانني واللـوائح                  ‘٣‘  
  ة املتعلقة باألجور؛الوطني

ـــ   ‘٤‘   دة، مبـــا فيهـــا األتعـــاب القانونيـــة وغريهـــا مـــن التكـــاليف أو النفقـــات املتكّب
ــاليف  ــصلة مبــ التك ــة    ذات ال ــة وعملي ــات اجلنائي ــضحايا يف التحقيق ــة شاركة ال املالحق
  ؛ القضائية

ا حلـق بالـضحايا مـن إصـابات معنويـة أو            مقابل األضرار غري املادية الناجتة عمّ       ‘٥‘  
  نية أو نفسية وأذى وجداين وآالم ومعاناة نتيجة للجرائم اليت ارُتكبت يف حقهم؛ بد

دها الـضحايا كنتيجـة مباشـرة لالجتـار هبـم،       تكاليف أو خسائر أخـرى تكبّـ     أيِّ  ‘٦‘  
 علـى مـا تـراه احملكمـة أو خمطـط التعـويض املمـّول مـن الدولـة مـن تقـديرات                        وذلك بناءً 

  .معقولة
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    اعاالجتم تنظيم  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

ــين ب    -٥٢ ــل املعـ ــق العامـ ــد الفريـ ــارعقـ ــخاصاالجتـ ــن    باألشـ ــا مـ ــاً يف فيينـ    إىل ١٠ اجتماعـ
  .وُعقدت ست جلسات. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول١٢

 وألقـت الرئيـسةُ   ). بولنـدا (وترأست اجتماع الفريق العامل السيدة دومينيكا كـرويس           -٥٣
 االجتـار املقـّرر اخلـاص املعـين ب   مـن  ل عـن األمانـة و   ممثّـ مـن  متهيديـة   أعقبتها كلمـة  افتتاحيةً كلمةً

  .باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

باسـم الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة           (لـو مجهوريـة إيـران اإلسـالمية         وتكلّم أيضاً ممثّ    -٥٤
 ونيكـاراغوا   واألرجنـتني وإندونيـسيا واهلنـد والفلـبني       )  والـصني  ٧٧اليت هي أعضاء يف جمموعة الـ     

  .واجلزائر
    

    رار جدول األعمال وتنظيم األعمالإق  - باء  
 / تـشرين األول   ١٠اعتمد الفريق العامل بتوافـق اآلراء، يف جلـسته األوىل املعقـودة يف                -٥٥

  :، جدول أعماله املؤقت وتنظيم أعماله، على النحو التايل٢٠١١أكتوبر 

  :املسائل التنظيمية  -١  

  اع؛افتتاح االجتم  )أ(    

  .ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر  )ب(    

  . باألشخاص بغرض نزع أعضائهماالجتار  -٢  

اسـتغالل الـسلطة أو اسـتغالل       "التركيز على مفهـوم     : حتليل املفاهيم األساسية    -٣  
 االجتـار  من برتوكول منع وقمـع ومعاقبـة         ٣الوارد يف املادة    " حالة استضعاف 

فـــال، املكّمـــل التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألط
  . عرب الوطنيةنظَّمةملكافحة اجلرمية امل

  . باألشخاص، مع التركيز خصوصاً على تبيُّنهماالجتارضحايا   -٤  

 التصدِّي للعـرض    :ثُ باألشخاص من حي   االجتارالتعاون الدويل على مكافحة       -٥  
  .والطلب؛ وبناء القدرات والتوعية

  .ة للعمل يف املستقبلاجملاالت املقترح  -٦  



 

12 V.11-87113 
 

CTOC/COP/WG.4/2011/8

  .مسائل أخرى  -٧  

  .اعتماد التقرير  -٨  
    

    احلضور  - جيم  
لـو الـدول التاليـة األطـراف يف بروتوكـول منـع وقمـع        حضر اجتماَع الفريق العامـل ممثّ     -٥٦

 باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      االجتارومعاقبة  
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أسـتراليا،        :  عرب الوطنية  نظَّمةاجلرمية امل 

إســرائيل، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيــسيا، أوكرانيــا، إيرلنــدا، 
تركيـا،  إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنما، البوسنة واهلرسك، بولندا، بـريو، بـيالروس،             

تونس، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية الـسورية، مجهوريـة الو الدميقراطيـة          
الــشعبية، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا، ســان مــارينو، الــسلفادور، ســلوفاكيا، الــسويد، سويــسرا، 

، )اريـة البوليف-مجهوريـة (، الفلـبني، فنــزويال      ساشيلي، صربيا، الـصني، ُعمـان، غواتيمـاال، فرنـ         
فنلندا، قطر، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كولومبيا، الكويت، كينيـا، لبنـان، لكـسمربغ، مـصر،               
املكــسيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية، ناميبيــا، النــرويج، النمــسا،    

  .دا، الواليات املتحدة األمريكيةنيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هولن

 إقليميـة للتكامـل االقتـصادي طـرف         منظَّمـة  االحتـاد األورويب، وهـو        أيـضا  وكان ممثّالً   -٥٧
  . باألشخاصاالجتاريف بروتوكول 

تايلنــد،  : باألشــخاصاالجتــارعــة علــى بروتوكــول ومثِّلــت مبــراقبني الــدول التاليــة املوقِّ  -٥٨
  .اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، اليابان

 باألشـخاص  االجتـار ة اليت هي ليست أطرافاً يف بروتوكول ثِّلت مبراقبني الدول التالي وُم  -٥٩
ــه وال موقِّ ــة علي ــران    :ع ــوال، إي ــستان، أنغ ــة(أفغان ــابوي،  )اإلســالمية-مجهوري ، باكــستان، زمب

  .سنغافورة، فييت نام، كوبا، كوت ديفوار، اليمن

فة ى دعـوة دائمـة مـن اجلمعيـة العامـة للمـشاركة بـص             فلسطني، وهي كيان تلقَّ   لت  ُمثِّو  -٦٠
مراقب يف دوراهتا ويف أعمال مجيع املؤمترات الدولية الـيت تعقـد برعايتـها وحيـتفظ ببعثـة مراقبـة             

  .دائمة يف مقر األمم املتحدة

التالية التابعة لألمانة العامـة والوكـاالت   والربامج والصناديق وُمثِّلت مبراقبني الوحدات     -٦١
ــة األمــم املتحــدة    ــة ملنظوم ــة التابع ــسان   مفّو :املتخصــصة التالي  ضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن

  . العمل الدوليةمنظَّمةو األمم املتحدة للطفولة منظَّمةو
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جلنة احملـيط    و جملس أوروبا  :وحضرت املنظمات احلكومية الدولية التالية بصفة مراقب        -٦٢
 نظَّمــةامل و الدوليــة للــشرطة اجلنائيــةنظَّمــةامل واملركــز الــدويل لتطــوير سياســات اهلجــرة واهلنــدي

مركز إنفاذ القـانون     و  األمن والتعاون يف أوروبا    منظَّمة و جامعة الدول العربية   و لدولية للهجرة ا
  .جلنوب شرق أوروبا

 فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان تلقَّى دعـوة دائمـة     منظَّمةل عن   وحضر ممثّ   -٦٣
  .م يف املقرللمشاركة بصفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا وحيتفظ مبكتب دائ

  .CTOC/COP/WG.4/2011/INF/1/Rev.2 وترد قائمة بأمساء املشاركني يف الوثيقة  -٦٤
    

    الوثائق  - دال  
  .ترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على الفريق العامل  -٦٥
    

     املداوالتملّخص  -رابعا  
     باألشخاص بغرض نزع أعضائهماالجتار  - ألف  

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٠ق العامل، يف جلستيه األوىل والثانية املعقودتني يوم         نظر الفري   -٦٦
  . باألشخاص بغرض نزع أعضائهماالجتار املتعلق ب، من جدول األعمال٢، يف البند ٢٠١١

مـن  ، ورقـة معلومـات خلفيـة        ٢يف البند   نظره  سياق  يف  وُعرضت على الفريق العامل،       -٦٧
  ).CTOC/COP/WG.4/2011/2(شخاص بغرض نزع أعضائهم  باألاالجتاراألمانة عن إعداد 

  .كما ألقى ممثل األمانة كلمة.  استهاللية كلمةً الرئيسةُوألقت  -٦٨

 النــرويج واهلنــد وشــيلي وإســرائيل وبلجيكــا واالحتــاد الروســي لــو ممثّوألقــى كلمــات  -٦٩
 الفلـبني  و نيجرييا و اكولومبي و الصني و اجلزائر و إكوادور و إسبانيا و إندونيسيا و مصر و الربتغالو
  .النمسا وبريوواململكة املتحدة والواليات املتحدة  واملكسيكو

  . األمن والتعاون يف أوروبامنظَّمةواستمع الفريق العامل أيضا إىل كلمة ألقاها املراقب عن   -٧٠

ي لالجتــار  علــى خمتلـف املــسائل الـيت واجهتــهم أثنـاء التــصدّ   ط املتكلمــون الـضوءَ وسـلّ   -٧١
وأشار بعض املتكلمني، يف مجلـة أمـور، إىل نتـائج الدراسـة             .  بغرض نزع أعضائهم   باألشخاص

 باألعـضاء واألنـسجة واخلاليـا البـشرية         االجتـار املشتركة بني جملس أوروبا واألمم املتحـدة عـن          
ل  بالبشر بغرض نـزع أعـضائهم ميثّـ        االجتار  بالبشر بغرض نزع أعضائهم، والحظوا أنَّ      االجتارو
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ورأى بعـض املـتكلمني أنـه قـد يكـون           .  باألعضاء واألنـسجة واخلاليـا     االجتارة  جزءاً من مشكل  
  .واخلاليا باألعضاء واألنسجة االجتارمسألة استرعاء انتباه اجلمعية العامة إىل من املستصوب 

 األعمـال يف     مـن جـدول    ٢التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف إطـار البنـد           وترد    -٧٢
  . أعاله١٣-٦الفقرات 

    
استغالل السلطة أو استغالل "التركيز على مفهوم : حتليل املفاهيم األساسية  - باء  

     باألشخاصاالجتار من بروتوكول ٣الوارد يف املادة " حالة استضعاف
ــة املعقــودتني يــومي      -٧٣ ــة والثالث  تــشرين ١١ و١٠نظــر الفريــق العامــل، يف جلــستيه الثاني

 : املتعلــق بتحليــل املفــاهيم األساســية،ول األعمــال مــن جــد٣، يف البنــد ٢٠١١أكتــوبر /األول
 مـن  ٣الـوارد يف املـادة   " اسـتغالل الـسلطة أو اسـتغالل حالـة استـضعاف     "التركيز على مفهـوم     

  . باألشخاصاالجتاربروتوكول 

، ورقــة املعلومــات ٣يف البنــد  نظــره ســياقيف وكــان معروضــا علــى الفريــق العامــل،     -٧٤
اسـتغالل الـسلطة   "التركيز على مفهـوم    : نة عن حتليل املفاهيم األساسية    اخللفّية اليت أعّدهتا األما   

ــضعاف   ــة استـ ــتغالل حالـ ــادة  " أو اسـ ــوارد يف املـ ــول  ٣الـ ــن بروتوكـ ــار مـ ــخاص االجتـ  باألشـ
)CTOC/COP/WG.4/2011/3.(  

أعـضاء حلقـة     وتـولّى إدارهتـا      ٣وقد ترأست الرئيسة املناقشة اليت جرت يف إطار البند            -٧٥
) سويــسرا(وبريــسكا النــدولت ) املكــسيك(أجنيليكــا هرييــرا ريفــريو : اليــة أمســاؤهمالتاملناقــشة 

  ).األرجنتني(وزايدة غابرييال غايت ) مصر(وعادل ماجد 

االحتـاد   وبلجيكـا  والـصني  وكنـدا  وإندونيـسيا  و كولومبيـا  و لو شـيلي   كلمات ممثّ  وألقى  -٧٦
 إكــوادور وأملانيــا ولعربيــة املتحــدةاإلمــارات ا وإيرلنــداوالواليــات املتحــدة  واجلزائــر والروســي

  .سويسرا واهلندو

 التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف إطار هذا البند من جـدول األعمـال يف    وترد  -٧٧
  . أعاله٢٢-١٤الفقرات 

    
     مع التركيز خصوصاً على تبيُّنهم باألشخاص،االجتارضحايا   - جيم  

/  تــشرين األول١١ والرابعــة املعقــودتني يــوم  نظــر الفريــق العامــل، يف جلــستيه الثالثــة   -٧٨
 باألشــخاص، مــع االجتــار املتعلــق بــضحايا ، مــن جــدول األعمــال٤، يف البنــد ٢٠١١أكتــوبر 

  .التركيز خصوصاً على تبّينهم



 

V.11-87113 15 
 

CTOC/COP/WG.4/2011/8 

مـن  ، ورقـة معلومـات خلفيـة        ٤يف البند    نظره   سياقيف  وُعرضت على الفريق العامل،       -٧٩
ألشـــخاص، مـــع التركيـــز خـــصوصاً علـــى تبّينـــهم       بااالجتـــاراألمانـــة عـــن ضـــحايا   إعـــداد 

)CTOC/COP/WG.4/2011/4.(  

ــد      -٨٠ ــار البن ــاش يف إط ــاد النق ــذي دار ٤وق ــسة،  ب، ال ــشة   رئاســة الرئي ــة املناق ــضوا حلق ع
  ).مصر(وهاين يوسف عبد العال ) يلإسرائ(راشيل غرشوين : التاليان

 الـصني  و مـصر  و أملانيـا  و هولنـدا و النرويج و اهلند و فرنسا و بلجيكا لوممثّوألقى كلمات     -٨١
االحتـاد   و األرجنـتني والواليـات املتحـدة     واململكـة املتحـدة      و كندا و اجلزائر و إندونيسيا و شيليو

  .إسرائيل ومارات العربية املتحدةاإل وأستراليا ولبنان والربتغال ونيجرييا واملكسيك والروسي

  .كما تكلّم املراقبان عن تايلند واليابان  -٨٢

  .م املراقب عن فلسطنيوتكلّ  -٨٣

  . باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالاالجتارة اخلاصة املعنية برمت أيضاً املقّروتكلّ  -٨٤

 التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف إطار هذا البند من جـدول األعمـال يف    وترد  -٨٥
  . أعاله٢٩ -٢٣الفقرات 

  . أعاله٥١ الفقرة ها الفريق العامل يفالتوصيات اليت أقّرترد و  -٨٦
    

 التصدِّي للعرض:  باألشخاص من حيثُاالجتارفحة التعاون الدويل على مكا  - دال  
    والطلب؛ وبناء القدرات والتوعية

 تـشرين   ١٢ و ١١نظر الفريق العامل، يف جلـستيه الرابعـة واخلامـسة املعقـودتني يـومي                 -٨٧
علق بالتعاون الـدويل علـى مكافحـة         املت ، من جدول األعمال   ٥، يف البند    ٢٠١١أكتوبر  /األول
  .ي للعرض والطلب؛ وبناء القدرات والتوعيةالتصّد : باألشخاص من حيثاالجتار

مـن  ، ورقـة معلومـات خلفيـة        ٥نظـره يف البنـد      يف إطار   وُعرضت على الفريق العامل،       -٨٨
التــصّدي  : باألشــخاص مــن حيــث االجتــاراألمانــة عــن التعــاون الــدويل علــى مكافحــة   إعــداد 

  ).CTOC/COP/WG.4/2011/5(لعرض والطلب؛ وبناء القدرات والتوعية ل

  حلقـة املناقـشة  أعـضاءُ ، الـذي دار حتـت رئاسـة الرئيـسة،      ٥ يف إطـار البنـد       وقاد النقـاشَ    -٨٩
فرنانـدا ألفـيس دوس أخنـوس        و )كندا(كلود أرسنو   -ماري و )قطر(مرمي املالكي   : التالية أمساؤهم 

ــل( ــدرياس شــلوهنارد  و)الربازي ــتراليا(ت أن ــغ    و)أس ــا فون ــران يت ه ــام (ت ــت ن ــيكو   و)فيي شــن ش
  ).الصني(
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 األرجنـــتني وكولومبيـــا وشـــيلي واهلنـــد وإســـرائيل ولـــو بـــيالروس ممثّوألقـــى كلمـــات  -٩٠
 إيرلنــدا وكنــدا ومــصر واملكــسيك واإلمــارات العربيــة املتحــدةوالواليــات املتحــدة  والنــرويجو
  .وسياالحتاد الر وإندونيسيا ودورإكوا ونيجريياو

  .تايلندم املراقب عن كما تكلّ  -٩١

ألعمـال يف   التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف إطار هذا البند من جـدول ا  وترد  -٩٢
  . أعاله٤٥ -٣٠الفقرات 

    
    االت املقترحة للعمل يف املستقبلاجمل  - هاء  

ــوم        -٩٣ ــودة ي ــسته اخلامــسة املعق ــل، يف جل ــق العام ــر الفري ــشرين األول١٢نظ كتــوبر أ/ ت
  . املتعلق باجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل، من جدول األعمال٦، يف البند ٢٠١١

مـن  ة  خلفيـ ، ورقـة معلومـات      ٦يف البنـد    يف إطار نظـره     وُعرضت على الفريق العامل،       -٩٤
  ).CTOC/COP/WG.4/2011/6(األمانة عن اجملاالت املقترحة للعمل يف املستقبل إعداد 

 النمـــسا وسويـــسراوالواليـــات املتحـــدة  واملكـــسيك وممثّلـــو هولنـــدا كلمـــات وألقـــى  -٩٥
 االحتـاد  واجلزائـر  وشـيلي واململكـة املتحـدة    و الفلبني و الربتغال و إكوادور و إندونيسيا و السويدو

  .بريو وأملانيا وبلجيكا والروسي

  .م املراقب عن تايلندكما تكلّ  -٩٦

 إطار هذا البند من جـدول األعمـال يف    التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف وترد  -٩٧
  . أعاله٥٠-٤٦الفقرات 

    
    اعتماد التقرير  -خامسا  

ــُق العامــل    -٩٨ ــَر الاعتمــد الفري ــة(اجتماعــه عــن تقري  CTOC/COP/WG.4/2011/L.1 الوثيق
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢يوم ) Add.5 إىل Add.1وإضافاهتا 
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    املرفق
   باألشخاص االجتار الفريق العامل املعين بالوثائق املعروضة علىقائمة   

      ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠اجتماعه املعقود يف فيينا من يف 

 رقم الوثيقة
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

CTOC/COP/WG.4/2011/1 جدول األعمال املؤقّت وشروحه )ب (١ 
CTOC/COP/WG.4/2011/2 باألشخاص بغرض االجتار عن ورقة معلومات خلفية ٢ 

 نزع أعضائهم
CTOC/COP/WG.4/2011/3 ورقة معلومات خلفية عن حتليل املفاهيم األساسية ٣: 

استغالل السلطة أو استغالل "التركيز على مفهوم 
 من بروتوكول ٣الوارد يف املادة " حالة استضعاف

 باألشخاص، وخباصة االجتارمنع وقمع ومعاقبة 
، املكّمل التفاقية األمم املتحدة النساء واألطفال
  عرب الوطنيةنظَّمةملكافحة اجلرمية امل

CTOC/COP/WG.4/2011/4 االجتارورقة معلومات خلفية عن ضحايا  ٤ 
 باألشخاص، مع التركيز خصوصاً على تبيُّنهم

CTOC/COP/WG.4/2011/5 ورقة معلومات خلفية عن التعاون الدويل على  ٥
التصدِّي  :خاص من حيثُ باألشاالجتارمكافحة 

 للعرض والطلب؛ وبناء القدرات والتوعية
CTOC/COP/WG.4/2011/6 ورقة معلومات خلفية عن اجملاالت املقترحة للعمل يف  ٦

 املستقبل
CTOC/COP/WG.4/2011/7 رة من األمانة عن التوصيات اليت اقترحتها رئيسةُ مذكّ ٤

  باألشخاصاالجتارالفريق العامل املعين ب
CTOC/COP/WG.4/2011/L.1 

  Add.5 إىل Add.1و
 مشروع التقرير ٤

 


