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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ١٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
  بروتوكول منع وقمع : عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

        وخباصة النساء واألطفال ومعاقبة االجتار باألشخاص،
 ومشاركة الضحايا يف نظام العدالة اجلنائية  ومحاية الشهوددعم الضحايا    

وسائر األنشطة الداعمة لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة 

      ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
      تقرير األمانة    

    مقدمة  -أوال  
طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة إىل                    -١

ــة، يف الفقــرة   ــون ٤/٤مــن مقــرره  ) م(األمان ــشر " املعن ــدول األعــضاء  ، "االجتــار بالب ــيح لل أن تت
الـشهود وتيـسري    معلومات عن املمارسات والتدابري الناجحة فيما يتعلق بدعم الضحايا ومحايـة            

 .مشاركة الضحايا يف نظام العدالة اجلنائية

 فريق اخلرباء احلكوميني العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيـة          وطلب    -٢
تقريــراً ، أن تعــّد ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٢ و١مــن األمانــة، يف اجتماعــه املعقــود يــومي 

─────────────────  
 *  CTOC/COP/2010/1.  
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نتـائج  ل، مـع تقيـيم    مـستقبالً  قـرر االضـطالع هبـا      والـربامج امل   برامج املساعدة التقنية الراهنـة    عن  
آخر عن املقترحات املتعلقة بتنفيذ األنشطة ذات األولويـة الـيت ينبغـي أن       تقريراً   و الربامج،تلك  

 أثنـاء دورة    الـذي سـُيعقد    إليـه يف اجتماعـه       ا لكي تقـدمه   تركز عليها مشاريع املساعدة التقنية،    
  .املؤمتر اخلامسة

ّمن هذا التقريـر معلومـات عـن العمـل الـذي قـام بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                        ويتض  -٣
  .استجابة للطلبات اآلنفة الذكر) املكتب(باملخدرات واجلرمية 

    
       بشأن االجتار بالبشر٤/٤مقرر املؤمتر   -ثانيا  
    املمارسات والتدابري الناجحة فيما يتعلق بدعم الضحايا  -ألف  

ّتبــاع هنــج اا يتعلّــق مبــسألة تــوفري احلمايــة والــدعم للــضحايا، إىل   يــدعو املكتــب، فيمــ   -٤
ــه علــى الــضحايا يف إطــار    ــة تعــاجل االجتــار   مــشروعا١٩ًينــصب االهتمــام في  للمــساعدة التقني

ــال، تعــاون املكتــب، يف عــام   . باألشــخاص ــة  ٢٠٠٩وعلــى ســبيل املث ــة العمــل املعني ، مــع فرق
املـشروع  "ول حبر البلطيق، علـى تنفيـذ مـشروع بعنـوان     مبكافحة االجتار بالبشر التابعة جمللس د   

اإلقليمي التحضريي بشأن تعزيز التعاون بـني املنظمـات غـري احلكوميـة وأجهـزة إنفـاذ القـانون                   
وكـان اهلـدف مـن      ". على منع ومكافحة االجتار بالبشر داخل منطقة حبر البلطيق ومنها وإليهـا           

 هـذا املـشروع هـو املـساعدة علـى وضـع حجـر        التقييم اإلقليمي الشامل الذي أجـري يف إطـار   
األساس الّتباع هنـج متـّسق وحمـدد اهلـدف يف مـساعدة ضـحايا االجتـار باألشـخاص ومحايتـهم                     

وسـعى العمـل البحثـي إىل    . عن طريق حتسني التعاون فيما بني الدول ومنظمات اجملتمـع املـدين        
جه القصور والعقبـات، وصـوغ      إنشاء قاعدة معارف بشأن آليات التعاون القائمة، واستبانة أو        

  .توصيات ترمي إىل حتسني التعاون

واستهدف العمل البحثي فهم اآلليات املؤسسية وممارسات العمل املعتمدة يف الدول   -٥
االحتاد الروسي وإستونيا وأملانيا وإيسلندا (اإلحدى عشرة األعضاء يف جملس دول حبر البلطيك 

من أجل تيسري التعاون بني ) التفيا وليتوانيا والنرويجوبولندا والدامنرك والسويد وفنلندا و
  .خمتلف اجلهات ذات املصلحة يف جمال توفري الدعم واملساعدة لألشخاص املّتجر هبم

وركّز العمل البحثي بوجه خاص على تقييم كيفية معاجلة أو تنظيم التعاون فيمـا بـني                  -٦
سـاتية مثـل خطـط العمـل الوطنيـة،          خمتلف اجلهات الفاعلـة يف كـل بلـد مـن خـالل أدوات سيا              
كمـذكرات التفـاهم، علـى سـبيل     (وإنشاء آليات للتنسيق الوطين، وإبرام اتفاقات تعاون رمسية  

واقتـصر العمـل البحثـي يف       . ، وعلى تقييم اإلجـراءات الرئيـسية علـى مـستوى العمليـات            )املثال
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االجتـار بالبـشر، علـى    بادئ األمـر، حـسب الـصيغة الـيت وضـعتها فرقـة العمـل املعنيـة مبكافحـة                  
التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون واملنظمات غري احلكومية اليت تـوفّر املـساعدة لـضحايا االجتـار        

وعقب إجراء املزيد من النقاش داخل فرقـة العمـل، ُوسِّـع نطـاق البحـث ليـشمل                 . باألشخاص
 بأمهيــة األخــصائيني اعترافــاًالتعــاون بــني اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين  

  -www.cbss.org/Civil: انظـر (املمارسني العديدين املـشاركني يف تـدابري مكافحـة هـذا االجتـار              
Security-and-the-Human-Dimension/joint-tf-thb-and-unodc-project.(  

ووضع املكتب وعّمم أدوات خمتلفة ملـساعدة األخـصائيني املمارسـني يف جمـال العدالـة                  -٧
هـو   االهتمـام فيـه علـى الـضحايا     بـاع هنـج ينـصبُّ     اّتف. ة يف التصدي لالجتار باألشـخاص     اجلنائي
وتتـضمن األدوات الـيت     . غىن عنه يف أي تدبري يـستهدف التـصدي لالجتـار باألشـخاص             أمر ال 

ينشرها املكتب دائما ممارسات وتوصيات جيدة تتعلّـق مبعاملـة ضـحايا هـذا االجتـار وضـحاياه                  
  .املساعدة إليهماملفتَرضني وتقدمي 

دليل اإلسعافات األولية املوجَّه إىل أوائـل املتـدخِّلني         "، أصدر املكتب    ٢٠٠٩ويف عام     -٨
ــانون    ــاذ القـــــ ــوظفي إنفـــــ ــن مـــــ ــشر  مـــــ ــار بالبـــــ ــاالت االجتـــــ ــة حـــــ ــرا" (ملواجهـــــ  نظـــــ

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/First_Aid_Arabic_FINAL.pdf (ــ دعم ل
ودليــل . خاص وتقــدمي املــساعدة إىل ضــحايا هــذا االجتــاراالجتــار باألشــالكــشف عــن حــاالت 

ــن           ــة م ــسلة مؤلف ــع يف سل ــة ويق ــم املتحــدة الرمسي ــات األم ــاح بكــل لغ ــة مت   اإلســعافات األولي
 للــذين يــستطيعون تقــدمي  ســريعاً وفهمهــا ســهالً كّراســة جتعــل احلــصول علــى املعلومــات  ١٢

 منـه هـو كفالـة اختـاذ أوائـل املتعـاملني مـع ضـحايا                 واهلدف. إىل ضحايا االجتار  " معونة طارئة "
االجتار احملتملني اخلطوات األوىل، كما حيـدث يف حـاالت الطـوارئ الطبيـة، لتحديـد املـشاكل            

  . واحليلولة دون تدهور حالة املرضى وإعدادهم للمزيد من العالج على يد اخلرباء

ن الـذين حيـاربون االجتـار بالبـشر         والواقع أنّ أوائل املتدخلني مـن مـوظفي إنفـاذ القـانو             -٩
وجيـب  .  وظائف مشاهبة لوظائف أوائـل املتـدخلني يف حـاالت الطـوارئ الطبيـة              أساساًينفّذون  

اسـتبانة حـاالت االجتـار بالبـشر؛ والـسيطرة علـى حالـة              : بوجه خاص أن يكونوا قـادرين علـى       
وال ُيقـصد   . ت إىل احملققـني   هذا االجتار واحليلولة دون ترّديها؛ وإعداد الضحايا وإحالة املعلوما        

ــة أن يكــون    ــل اإلســعافات األولي ــديالًمــن دلي ــدبري متعّمــق ومتخــّصص للتــصدي لالجتــار   ب  لت
باألشخاص، بـل أن يـستخدم كـأداة ملـساعدة الـذين قـد يتعـاملون مـع األشـخاص املّتجـر هبـم                       

  .على اختاذ اخلطوات األوىل الضرورية حلماية الضحايا والقبض على اجملرمني

 من دليل اإلسعافات األولية اإلجـراءات األوليـة خبـصوص ضـحايا             ٦وتتناول الكّراسة     -١٠
وفيمـا يتعلّـق بالتعامـل مـع هـؤالء الـضحايا، يوَصـى، إذا دلّـت املالحظـات                   . االجتار املفتَرضـني  
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 ما قد اّتجِر بـه أو أنـه رمبـا كـان ضـحية ملثـل هـذه اجلرميـة، بـأن حيـاول أوائـل                      شخصاًعلى أنّ   
كـسب ثقـة هـذا الـشخص واحلـصول منـه علـى مزيـد مـن املؤشـرات، بـالتكلّم إليـه                        املتدخلني  

بصوت هادئ وودود وفتح حديث بسيط جدا معه حىت وإن ساورهم الـشعور بأّنـه ال يـتكلّم      
ويـــشجَّع أوائـــل املتـــدخلني علـــى أن حيـــاولوا طمأنـــة الـــضحايا املفتَرضـــني إىل أّنهـــم   . لغتـــهم

 ذا كـان حباجـة إىل مـساعدة أو كـان مـصاباً            إص عمـا    موجودون للمساعدة وأن يسألوا الشخ    
 ليــسوا وعــوداًجبــروح أو يــشعر بــاجلوع أو العطــش أو الــربد أو احلــّر، ولكــن دون أن يقطعــوا  

  .متأكدين من قدرهتم على الوفاء هبا

وإضافة إىل ما تقّدم، يوَصى يف دليل اإلسعافات األولية بأن ميتنع أوائل املتدخلني عـن                 -١١
ذلـك أنّ الـشخص املوجـه إليـه مثـل هـذا             " هـل اتُّجـر بـك؟     "ة مباشـرة علـى غـرار        توجيه أسـئل  

. السؤال قد ال يفهم معناه أو قد يكون قد تلقـى تعليمـات مـن املّتجـرين باإلجابـة عنـه بـالنفي                      
أي أسـئلة   (بل جيدر مبوظفي إنفاذ القانون أن يوجهوا، على حنو يتسم باحلياد، أسـئلة مفتوحـة                

لتبـيُّن مـا إذا كانـت هنـاك مؤشـرات إضـافية       ") ال"أو  " نعم"ا بأكثر من    تقتضي أن ُيجاب عنه   
 فاألشخاص الذين يتنقلون أو يعملـون مبحـض إرادهتـم هلـم عمومـاً             . على حدوث اجتار بالبشر   

الــسيطرة علــى وثــائق الــسفر وبطاقــات اهلويــة، وخيتــارون رفــاقهم يف الــسفر وأصــدقاءهم،         
وُيـشجَّع أوائـل املتـدخلني علـى حماولـة توجيـه        . ات فراغ ويستطيعون التنقّل حبرية، ولديهم أوق    

. أسئلة تساعدهم على أن يتبّينـوا مـا إذا كـان األشـخاص املـستجَوبون يتمتعـون حبريـة احلركـة                    
وكلّما كانت أجوبة الشخص املعين توحي بأنه ال ميلك سوى قدر قليل من إمكانية اخليـار أو                 

وينبغــي التثبُّــت مــن أي أقــوال يــديل هبــا  . جــر بــهاحلريــة أو الــسيطرة زاد احتمــال كونــه قــد اتُّ
َمـن يف اجملموعـة حيملـون وثـائق سـفر، ومـن             : أشخاص يف جمموعة جبمع أدلّـة ماديـة خبـصوص         
  .منهم مصاب جبروح، إن ُوجِد، وهكذا دواليك

 من دليـل اإلسـعافات األوليـة نـصائح ملـوظفي إنفـاذ القـانون بـشأن                  ٧وتتضّمن الكّراسة      -١٢
فُينصح موظفو إنفـاذ القـانون بـأن يـضعوا          . ود فعل ضحايا االجتار بالبشر والتعامل معها      استباق رد 

 من النقاط، منها احتمال أن يكـون ضـحايا         عدداًيف اعتبارهم لدى مواجهة ضحايا االجتار بالبشر        
هذا االجتار قد تعّرضوا لألذى النفسي أو اجلـسدي أو كليهمـا، واحتمـال أن يكونـوا قـد تعّرضـوا         

. نف أو التهديد، مبا يف ذلك التهديد بإبالغ الـشرطة عنـهم، واحتمـال أن إقامتـهم غـري قانونيـة                    للع
 أن يكون ضحايا االجتـار بالبـشر خـائفني بـشّدة مـن املّتجـرين هبـم أو خاضـعني                     أيضاًومن احملتمل   

  .لسيطرهتم وأن يشعروا بالرعب والرهبة يف حضور موظفي إنفاذ القانون

 ُينــصح موظفــو إنفــاذ القــانون، يف دليــل اإلســعافات األوليــة، بــأن  وعــالوة علــى ذلــك،  -١٣
يكــون رّد فعلــهم إزاء حــاالت االجتــار بالبــشر أو جتــاه ضــحايا هــذا االجتــار هــو هتدئــة الــضحايا   
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كيـف حالـك؟    "واجتناب اجملاهبة، وحماولة كسب الثقة بتوجيه أسئلة بريئة وغري مهينة على غرار             
  .وبأخذ الضحايا على َمحمل اجلّد" ؟ر بالعطش أو اجلوعتشعهل حتتاج إىل مساعدة؟ هل 

 مــن دليــل اإلســعافات األوليــة االعتبــارات األساســية فيمــا يتعلّــق  ٨وتتنــاول الكّراســة   -١٤
ر علـى طفـل     أو إجـراء يـؤثّ    /أي قـرار و   بضحايا االجتار بالبـشر مـن األطفـال، وتـشّدد علـى أنّ              

ــصلحة الط   ّتجيــب أن ُي ــار مل ــالء االعتب ــع إي ــدة   . فــل الفــضلى خــذ م ــذه الكّراســة بع وتوصــي ه
إجراءات جيب أن يتخـذها موظفـو إنفـاذ القـانون فـور مـصادفتهم ضـحية اجتـار مفتَرضـة دون                   

 بيئـة آمنـة     يف الـشخص الـصغري الـسن      وتشمل هذه اإلجـراءات وضـع     . الثامنة عشرة من العمر   
 ري الــسن، والتــصرف علــى أســاس أن احتياجــات الــشخص الــصغومرحيــة علــى ســبيل األولويــة

 وقدراته ختتلف عن احتياجات الشخص البالغ وقدراتـه وأنـه مـن غـري احملتمـل أن يكـون قـادراً                    
 إنّ مـن الـصعب أحيانـا معرفـة مـا إذا            أيـضاً وتقـول هـذه الكّراسـة       . على اختاذ قرارات مستنرية   

؛ ومن مثّ ُينصح موظفو إنفاذ القانون إذا ساورهتم شـكوك فيمـا إذا كـان                كان الشخص قاصراً  
وإضـافة إىل ذلـك، حيـذَّر       .  بأن يفترضوا أنه طفل ويتصّرفوا تبعـا لـذلك          أو طفالً  الشخص بالغاً 

موظفو إنفاذ القانون من احتمال أالّ يكون الشخص البالغ الذي يرافق الطفـل أحـد والديـه أو                  
، وُينــصحون مبحاولــة احلــصول علــى أكــرب قــدر ممكــن مــن املؤشــرات الوصــي عليــه بــل متجــراً

احمليط الذي حيتمل أن تكون حالة االجتار بالبـشر         بني الكبار واألطفال يف      العالقة   لتحديد نوع 
  .قد حدثت فيه

 من دليل اإلسعافات األولية مبادئ عامة حامسة األمهية خبـصوص           ٩الكّراسة  وتتضمن    -١٥
التعامــل مــع ضــحايا االجتــار املفتَرضــني، تــشمل مــا جيــب عملــه ومــا جيــب تفاديــه فيمــا يتعلّــق  

، وإحالـة   جتـار بالبـشر والـسيطرة عليهـا       اال حالـة  رّدياحليلولة دون ت  د هؤالء الضحايا، و   بتحدي
وُيطلب إىل أوائل املتدخلني، ضمن أمور أخرى، أن يقّدروا أمهيـة دورهـم بالنـسبة               . املعلومات

إلمكانية توفري احلماية واملعونة لضحايا االجتار باألشخاص وأن يتنّبهوا إىل أنّ مـا يبـدو وكأنـه                 
  .حالة هجرة غري قانونية قد يكون يف الواقع حالة اجتار بالبشر

ــار باألشـــــخاص مـــــن أجـــــل إطـــــار العمـــــل الـــــدويل و  -١٦  تنفيـــــذ بروتوكـــــول االجتـــ
)www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf(  الذي ،

ــشره املكتــب يف عــام   ــألّف مــن   ٢٠٠٩ن ــة تت جــزء ســردي وجمموعــة  ، هــو أداة مــساعدة تقني
بروتوكـول منـع وقمـع     للتحـديات األساسـية يف تنفيـذ      وصفاًويتضّمن اجلزء السردي    . جداول

، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة       االجتار باألشخاص ومعاقبة  
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يت ميكــن اختاذهــا  لــبعض التــدابري العامــة الــوصــفاً كمــا يتــضمن )١(،اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة
وتتـضّمن اجلـداول تفاصـيل إضـافية خبـصوص هـذه            . ملواجهة تلك التحـديات مبزيـد مـن الفعاليـة         

التدابري، باستخدام مخسة أعمـدة حتتـوي علـى إجـراءات عمليـة لـدعم تنفيـذ بروتوكـول االجتـار                    
  .باألشخاص

تتخــذها الــدول  بالتفــصيل التــدابري النوعيــة والعمليــة الــيت ميكــن أن  ٢ ويــورد اجلــدول   -١٧
األطراف لتنفيذ التزاماهتا القانونية بتوفري احلماية واملساعدة للضحايا، عمـال بأحكـام بروتوكـول          

  :االجتار باألشخاص، من قبيل

  تقييم التشريعات القائمة املتعلقة باحلماية االجتماعية ومحاية الضحايا؛  )أ(  

ــة      )ب(   ــدابري القانوني ــاد الت ــتكمال أو اعتم ــديل أو اس ــة   تع ــساعدة ومحاي ــة مل الالزم
  ؛األشخاص املّتجر هبم

 قائمـاً مساعدة األشخاص املّتجـر هبـم       وضمان أن يكون النهج املتبع يف محاية          )ج(  
العتبــارات اجلنــسانية وقــضايا ا مراعــاةعلــى احتــرام حقــوق اإلنــسان ومحايــة الالجــئني وعلــى  

  .األطفال، بصرف النظر عن مدى تعاوهنم مع أجهزة إنفاذ القانون

 مؤشرات عملية ميكن أن تستخدمها الدول األطراف لتتـبني مـا إذا   أيضاً اإلطارويوفّر    -١٨
وعلى سبيل املثال، ميكن أن يشري ما يلـي إىل وجـود   . كانت التدابري التنفيذية اليت اختذهتا فّعالة     

  :تدابري عملية فعالة حلماية الضحايا ومساعدهتم

أخرى حلماية ومساعدة األشـخاص املّتجـر       وجود تشريعات مناسبة أو تدابري        )أ(  
 ومـا يتـصل بـذلك مـن صـكوك دوليـة وإقليميـة                االجتـار باألشـخاص    لبروتوكوهبم تتوافق مع    

  ؛معنية حبقوق اإلنسان

  ختصيص اعتمادات يف امليزانية؛  )ب(  

  وجود تدابري قانونية مناسبة حلماية األشخاص املّتجر هبم ومساعدهتم؛  )ج(  

ضحايا االجتـار باألشـخاص     واملـساعدة لـ   ماية  احل  توفري ى أنّ وجود شواهد عل    )د(  
العتبارات اجلنـسانية وقـضايا     ا ومراعاة على احترام حقوق اإلنسان وعلى محاية الالجئني         يقوم

  ؛قدرهتم على ذلكأو  باستعدادهم للتعاون ااألطفال وليس مرهون

─────────────────  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
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بري احلماية  هلم احلصول على تداسىنعدد األشخاص املّتجر هبم الذين يت  )ه(  
  .واملساعدة بصرف النظر عن نوع اجلنس أو السن أو اجلنسية أو شكل االستغالل

    
  املمارسات والتدابري الناجحة يف تيسري مشاركة الضحايا   -باء  

    يف نظام العدالة اجلنائية
تعاجل خمتلف األدوات اليت وضعها املكتـب وعّممهـا ملـساعدة ممارسـي العدالـة اجلنائيـة          -١٩
 قضايا مساعدة الضحايا ومحايتهم يف احلاالت الـيت يقـرر           أيضاًلتصدي لالجتار باألشخاص    يف ا 

ويف هذا الصدد، يؤّيد املكتـب خمتلـف املبـادئ      . فيها الضحايا املشاركة يف نظام العدالة اجلنائية      
واملواضيع الـيت ينـصب التركيـز فيهـا علـى الـضحايا، مبـا يف ذلـك كـشف الـضحايا يف الوقـت                         

ــضحايا     املناســب  ــة ال ــدم مالحق ــسليم، وع ــى الوجــه ال ــضائياًوعل ــوفري   ق ــهم، وت ــدم معاقبت  وع
ــة،     ــة، واحلــق يف املــشاركة يف أي مــن إجــراءات العدال معلومــات خبــصوص اإلجــراءات اجلنائي

أو املالحقـة  /والسرية، وتوفري املساعدة بصرف النظر عن مدى التعاون مـع التحقيـق اجلنـائي و            
  .والشهود يف احملكمةالقضائية، ومحاية الضحايا 

 الـذي   )٢(،القانون النموذجي ملكافحـة االجتـار باألشـخاص       وعلى سبيل املثال، يشتمل       -٢٠
، على عدة أحكـام تـستهدف تيـسري مـشاركة الـضحايا يف نظـام                ٢٠٠٩نشره املكتب يف عام     

 مــن القــانون النمــوذجي، ١٨فاملــادة . العدالــة اجلنائيــة، وبعــض هــذه األحكــام مــشروح أدنــاه 
 ضحايا االجتار باألشخاص، تقضي بـأن تـضع كـل هيئـة تنـسيق وطنيـة منـشأة                   بكشفتعلقة  امل

إجــراءات لكــشف هــؤالء الــضحايا وأن ُتعــّد وُتعمِّــم علــى / مبــادئ توجيهيــة٣٥عمــال باملــادة 
ــار          ــشأن االجت ــواد ب ــات وم ــل معلوم ــذا القبي ــن ه ــابلوا ضــحايا م ــرّجح أن يق ــذين ي ــيني ال املهن

ــشمل، وإن يكــن  ــشكل غــري حــصري،  باألشــخاص ت ــيالً ب ــاً  دل ــشأن كــشف هــؤالء  إجرائي ب
يـضاف إىل ذلـك أنـه لـضمان كـشف هـؤالء الـضحايا               . الضحايا وإحالتهم إىل اجلهات املعنيـة     

جيب أن تتعاون السلطات املختصة مع املنظمـات املعنيـة مبـساعدة الـضحايا،       "بالشكل السليم،   
  ."احلكومية منها وغري احلكومية، من أجل كشف الضحايا

 وعـدم معاقبتـهم، تـنص       قـضائياً وفيما يتعلّق بعدم مالحقة ضحايا االجتار باألشـخاص           -٢١
  : من القانون النموذجي على ما يلي١٠املادة 

 جنائيـاً  ، سـواءً  مسؤوالً  أّي شخص وقع ضحية لالّتجار باألشخاص ال ُيعترب           -١
 أو يعاقــب تــضى احلــال مبــا ال يناســب مقال ُيحتَجــز أو ُيغــرَّم] [ال يعاقــب[، إداريــاًأو 

─────────────────  
  .A.09.V.11: رقم املبيعاألمم املتحدة، ورات منش (2) 
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، مــا دام هــذا ارتكبــها] أفعــال غــري مــشروعة[عــن أفعــال ُجرميــة ] علــى أي حنــو آخــر
  .التوّرط هو نتيجة مباشرة حلالته كشخص اتُّجر به

ــرب      -٢ ــع ضــحية لالّتجــار باألشــخاص ال ُيعت ــاً مــسؤوالًأّي شــخص وق  أو جنائي
  .عن أفعال ُجرمية خاصة باهلجرة مقّررة مبوجب القانون الوطين إدارياً

 من القانون النموذجي حكم إلزامـي بـشأن مـشاركة الـضحايا يف نظـام      ٢٤ويف املادة    -٢٢
  :العدالة اجلنائية ينص على ما يلي

] سلطة خمتصة أخرى[أو /و] احملكمة[أو /و] املّدعي العام] [وزارة العدل[تتيح 
عراب، إما مباشرة أو عن طريق وكيله، عن آرائه واحتياجاته للضحية فرصة اإل

واهتماماته وشواغله، لكي ُينظر فيها يف املراحل املناسبة من أي إجراءات قضائية أو 
  .إدارية متصلة بالفعل اجلرمي، وذلك دون املساس حبقوق الدفاع

العدالة اجلنائية، ومثة مبدأ آخر مهم قد يساعد على تيسري مشاركة الضحايا يف نظام   - ٢٣
وهو ضمان أالّ يكون منح الضحايا أذون اإلقامة املؤقتة مرهونا بتعاوهنم يف أي مالحقة 

  : من القانون النموذجي على ما يلي٣١ للمادة ١وينص اخليار . قضائية قد تنشأ

 ما بأّنه ضحية شخصاً] ُيحّدد اسم السلطة[إذا حددت السلطات املختصة   -١
هذا الشخص إذنا باإلقامة املؤقتة ملدة ال تقلّ عن ستة أشهر، مع اجتار، تعّين منح 

  ].السلطة املختصة[إمكانية التجديد، بصرف النظر عما إذا كان متعاونا مع 

وإضافة إىل ما تقّدم، تستهدف أحكام عديدة يف القانون النموذجي ضمان احلد   - ٢٤
األحكام املتعلقة حبماية البيانات ك(األقصى من مشاركة الضحايا يف نظام العدالة اجلنائية 

واخلصوصية؛ ومحاية الضحايا والشهود يف احملكمة؛ ونقل الضحايا والشهود إىل حمل إقامة 
آخر؛ وحق الضحايا يف إقامة دعوى مدنية واحلصول على تعويض؛ وحق الضحايا يف التمتع 

  ). املثال، على سبيل"الضحية"بفترات تعاٍف وتفكري ريثما ُيبتُّ يف منحهم صفة 
    

    املمارسات والتدابري الناجحة فيما يتعلّق حبماية الشهود  -جيم  
املمارســات اجليــدة بــشأن محايــة الــشهود يف اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة  يتــضّمن منــشور   -٢٥
، http://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80619_ebook_A.pdf ةمــ املنظائماجلربــ

، تفاصــيل بــشأن التــدابري احلمائيــة املناســبة لــضحايا االجتــار  ٢٠٠٨كتــب يف عــام الــذي أصــدره امل
ــاء االســتماع إىل شــهادات الــشهود     . باألشــخاص وقــد ُتقــرِّر أي حمكمــة تطبيــق تــدابري حمــّددة أثن

 وميكـن تطبيـق   .لكفالة إدالء الضحايا الشهود بشهاداهتم دون خوف ودون خـشية علـى أرواحهـم    
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الـشهود لإليـذاء    - لتعـّرض الـضحايا    منعـاً  القضايا املتعلقة باالجتـار باألشـخاص         يف أيضاًهذه التدابري   
وتـشمل هـذه التـدابري مـا        . من جديد باحلد من تعريضهم للجمهور ووسائط اإلعالم أثناء احملاكمة         

ــي ــل احملاكمــة عوضــاً    اســتخدام نظــام إدالء  : يل ــشهادته قب ــشاهد ب ــة؛  ال ــا يف احملكم عــن اإلدالء هب
افق لتوفري املساندة النفـسية؛ واإلدالء بالـشهادة عـن طريـق الـدوائر التلفزيونيـة                وحضور شخص مر  

املغلقــة أو الوســائط املرئيــة؛ واســتخدام أســلوب متويــه الــصوت والوجــه؛ وإخــراج املــّدعى عليــه أو 
  .ة؛ وعدم اإلفصاح عن هوية الشاهداجلمهور من قاعة احملكم

يـود قانونيـة علـى أنـواع اجلـرائم أو الـشهود       وجاء يف املنشور أنه ال توجـد عـادة أي ق       -٢٦
وميكـن أن يطلـب املـّدعي العـام تطبيقهـا           . اليت ميكن السماح باختاذ مثل هذه التـدابري بـصددها         

أمـاّ  .  للطعـن  قابالًوعادة ما يكون قرار احملكمة      . وأن تقررها احملكمة بعد استماعها إىل الدفاع      
طبيعـة  : بار عندما تـأمر بتطبيـق تـدابري إجرائيـة فهـي           العناصر اليت تأخذها احملاكم عادة يف االعت      

طفـل،  (؛ ونـوع الـضحية      )جرمية منظّمة، جرمية جنسية، جرميـة أسـرية، ومـا إىل ذلـك            (اجلرمية  
ــه  )ضــحية اعتــداء جنــسي، مــّدعى عليــه شــريك، ومــا إىل ذلــك   ؛ ونــوع العالقــة باملــّدعى علي

؛ ودرجـة شـعور الـشاهد       )إىل ذلـك  قريب، مرؤوس املّدعى عليـه يف التنظـيم اإلجرامـي، ومـا             (
  .باخلوف والتوّتر؛ ومدى أمهية الشهادة

الـشهود يف ثـالث فئـات       -وميكن تصنيف التدابري اإلجرائية الراميـة إىل محايـة الـضحايا            -٢٧
  :عامة حبسب الغرض منها

تدابري احلد من الشعور باخلوف باجتناب مقابلة املّدعى عليه وجها لوجه،   )أ(  
  :وتشمل ما يلي

يف شكل بيانات إّما مكتوبة وإما (استخدام نظام اإلدالء باألقوال قبل احملاكمة   ‘١‘
  ، كبديل عن اإلدالء بالشهادة يف احملكمة؛)مسّجلة بالصوت أو بالصوت والصورة

  إخراج املّدعى عليه من قاعة احملكمة؛  ‘٢‘

ق أدوات اإلدالء بالشهادة عن طريق الدوائر التلفزيونية املغلقة أو عن طري  ‘٣‘
  ؛االئتمار بواسطة الفيديوالربط السمعية البصرية، مثل 

 على املّدعى  أو مستحيالً صعباًأمراًتدابري جلعل اكتشاف هوية الشاهد   )ب(  
  :عليه أو اجلماعة اإلجرامية املنظّمة، وتشمل ما يلي

  جتاه؛الشهادة احملجوبة اليت ُيدىل هبا من وراء حاجز أو ستار أو مرآة ثنائية اال  ‘١‘

  ؛عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد  ‘٢‘
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ّرضه للضغط النفسي، تدابري احلد من تعريض الشاهد للجمهور ومن تع  )ج(  
  :وتشمل ما يلي

  تغيري مكان احملاكمة أو موعد جلسة االستماع؛  ‘١‘

  ؛)جلسة مغلقة(إخراج اجلمهور من قاعة احملكمة   ‘٢‘

  .حضور شخص مرافق ملساندة الشاهد  ‘٣‘

ــاً   ومي  -٢٨ ــدابري إفرادي ــك الت ــا   كــن اســتخدام تل ــادة أثره ــها لزي ــاجلمع بين كاســتخدام ( أو ب
).  مع احلجـب أو عـدم اإلفـصاح عـن هويـة الـشاهد مـع متويـه وجهـه                   االئتمار بواسطة الفيديو  

ويف تطبيــق التــدابري اإلجرائيــة، ينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب للموازنــة بــني توقعــات الــشاهد   
  .ته البدنية واحلق األساسي للمّدعى عليه يف حماكمة عادلةاملشروعة حبماية سالم

 يف أحكــام القــانون النمــوذجي أيــضاًوإضــافة إىل هــذا، تتجــسد التــدابري املبّينــة أعــاله    -٢٩
ملكافحــة االجتــار باألشــخاص املتعلقــة بتــوفري احلمايــة العامــة للــضحايا والــشهود، والــيت تنطبــق  

ت والتحريــات الـسابقة للمحاكمــة وعلـى محايــة الــضحايا    علــى احلمايـة أثنــاء التحقيقـا  حتديـداً 
  .والشهود يف احملكمة

    
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة أنشطة املساعدة التقنية الداعمة لتنفيذ   -ثالثا  

      االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
التـدابري   "عنـون  امل ١٩/١، يف قرارهـا      االنتبـاه   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة      وجهت  -٣٠

الالزمــة إلحــراز تقــدم بــشأن مــسألة االجتــار باألشــخاص، عمــال بــإعالن ســلفادور بــشأن          
نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا        : االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحّديات العاملية    

متر األمـم املتحـدة     األطراف يف اتفاقيـة مـؤ     إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول       " يف عامل متغّير  
 ووجهــت االنتبــاه )٣(؛ص وبروتوكــول االجتــار باألشــخاملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 

 أو تعـّزز التـدابري      تتخـذ ربوتوكول حيثّ الدول، يف مجلة أمور، علـى أن          الأنّ  بشكل خاص إىل    
وقــوع  مــن العوامــل الــيت تعــّرض األشــخاص، وخاصــة النــساء واألطفــال، لل  للتخفيــف الراميــة

 وأن تعتمد أو تعّزز تشريعات وغريها من التدابري، مـن خـالل التعـاون الثنـائي                 ضحايا لالجتار، 
؛ وأكـدت علـى أمهيـة       لتثبيط الطلب الذي ُيحفّـز مجيـع أشـكال االسـتغالل          واملتعدد األطراف،   

─────────────────  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )3(  
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بوضـع  الدعم الذي يوفره املكتـب للـدول األعـضاء يف تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـول ورحبـت                   
  . إطار العمل العام لتنفيذ الربوتوكولوخاصةوات اليت ُتيسِّر تطبيقهما، األد

يونيـه  /ويف حزيـران  . ويدعم املكتـب الـدول يف تنفيـذ بروتوكـول االجتـار باألشـخاص               -٣١
 مـــشروعا للمـــساعدة التقنيـــة عـــرب العـــامل تتـــصدى جلميـــع جوانـــب ١٩كـــان املكتـــب ينفـــذ 

بيـد أنـه    االحتياجات احملددة لبلـد أو منطقـة،         مصمم ليناسب     منها كل مشروع و. الربوتوكول
 املبدأ األساسي للربوتوكول وهو أن إجراءات التصدي الشاملة اليت تتخـذها             مجيعا يتجلى فيها 

 توازن بني إجراءات العدالة اجلنائية الفعالة وتلبية ما لألشخاص املّتجر هبم مـن               يتعني أن  الدولة
ــصفتهم ضــحايا للجرميــة   ــاو. احتياجــات ب ــشطة   ويتف ــشاريع املنفــردة، ولكــن األن ــز امل ت تركي

 تشمل وضع التشريعات واالستراتيجيات الوطنيـة وتطـوير القـدرات            اليت توّحد بينها   األساسية
  .واخلربات احمللية

وتركز استراتيجية املكتب املوجهة حنو النتائج على اسـتحداث مـواد للتمـرين وبـرامج                 -٣٢
 برامج املساعدة التقنية وُتعمم لكـي تـستخدمها الـدول    تدريبية جيدة ُيستفاد منها بعد ذلك يف  

وتتمثـل إحـدى   . األعضاء وسائر اجلهات املعنية علـى حنـو نـشط مبكافحـة االجتـار باألشـخاص        
الوظــائف األساســية للمكتــب يف اســتحداث أدوات عمليــة للجهــات الفاعلــة يف جمــال العدالــة  

املــساعدة للــضحايا واملــّدعون العــامون  اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك موظفــو إنفــاذ القــانون ومقــدمو   
  .ضاة ومقررو السياسات واإلداريونوالق

 إىل األدوات واملنـشورات العديـدة الـيت أعـدها املكتـب يف الـسنوات األخـرية                  واستناداً  -٣٣
 ومراعـاة لعـدد مـن الطلبـات الـيت وردت مـن دول            )٤(،صمن أجـل التـصدي لالجتـار باألشـخا        

طق أخرى، قام املكتب بإعداد مـشروع نـشر جيـري تنفيـذه يف              أعضاء يف أمريكا الوسطى ومنا    
وسوف ُيجـرى تقيـيم دقيـق لالحتياجـات مـن أجـل اسـتكمال املعلومـات الـيت                   . الوقت الراهن 

ونتيجــة  .منظمــة الــدول األمريكيــةُجمعــت بالفعــل مــن جانــب نظــراء املكتــب يف املــشروع و 
 سـيزداد الـوعي بقـضية االجتـار     خاصالتقريـر العـاملي عـن االجتـار باألشـ     لتعميم منشورات مثـل   

باألشخاص وُبعدها العاملي، وهو ما ُيمكن أن ُيـستخدم بـدوره كأسـاس لوضـع اسـتراتيجيات                 
يانـات والبحـوث بـشأن    قائمة على املعارف ملكافحة االجتـار باألشـخاص وتوليـد املزيـد مـن الب            

  .هذه اجلرمية

─────────────────  
 أعّدهتا األمانة عن مقترحات بشأن أنشطة املساعدة التقنية الرامية إىل تلبية االحتياجات  اليتعملالورقة انظر   )4(  

  ).(CTOC/COP/2008/16ؤمتر امل حّددها املستبانة يف اجملاالت ذات األولوية اليت
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ى حنو مباشر بنـشر أدوات مـن قبيـل    وإضافة إىل هذا، هناك عدد من الفئات املستهدفة عل       -٣٤
 كتيـب إرشـادي     ‐مكافحـة االجتـار باألشـخاص       و )٥(جمموعة أدوات ملكافحة االجتار باألشخاص    

 www.unodc.org ( وجمموعـــة أدوات تقيـــيم العدالـــة اجلنائيـــة الـــيت صـــدرت حـــديثاً )٦(للربملـــانيني
/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html .(  يستفيد مـن   وسوف

هذه األدوات املمارسـون يف جمـال العدالـة اجلنائيـة وكافـة الـسلطات احلكوميـة املعنيـة باالجتـار                     
ومن املهم أن تكتسب هذه اجلهات ذات املـصلحة فهمـا أعمـق للجرميـة وكيفيـة                 . باألشخاص
 االجتـار   ودليـل التـدريب علـى مكافحـة    عـدة األدوات  و إطار العمل ويضمن نشر   . التصدي هلا 

ــة  ــة اجلنائيـ -www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti (للممارســـني يف جمـــال العدالـ

human-trafficking-manual.html(      ــى ــشورات عل ــا مــن املن ــة وغريه ــل اإلســعافات األولي ودلي
ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص يف ســياق          ــدابري العملي ــذ الت ــتقين لتنفي ــدعم ال ــاق واســع ال نط

  .يجية شاملةاسترات

 االجتــار  الــيت ميثلــهارميــة املعقــدةاجلالبيانــات املتعلقــة مبــدى انتــشار  ويــرى املكتــب أن   -٣٥
 وقـد أصـدر   .أمهية بالغـة يف صـوغ تـدابري مـضادة فعالـة وتنفيـذها          تتسم ب باألشخاص وطبيعتها   

ة عـرب  تقيـيم خطـر جرميـة منظمـ    : عوملـة اجلرميـة  عنوانـه   تقريراً   ٢٠١٠يونيه  /املكتب يف حزيران  
 وقـد  . تـضمن فـصال يركـز علـى االجتـار باألشـخاص لالسـتغالل اجلنـسي يف أوروبـا           )٧(،ةوطني

 واألنـشطة   االجتـار باألشـخاص   أسهمت أنشطة التقييم والبحث اليت يضطلع هبا املكتب بـشأن           
  .االجتار باألشخاصاملتصلة به يف حتسني معرفة أوجه القصور يف تنفيذ بروتوكول 

 وضـع سياسـات وخطـط عمـل     علـى  كثب مـع الـسلطات الوطنيـة      وعمل املكتب عن    -٣٦
 .ملكافحة االجتار باألشـخاص، ووفّـر مـساعدة تقنيـة إلنـشاء مـا يلـزم لـذلك مـن الـبىن التحتيـة                       

دعـــم املكتـــب مـــا تبذلـــه الـــدول وســـائر اجلهـــات ذات املـــصلحة مـــن جهـــود ملنـــع االجتـــار  و
  .تستهدف خمتلف الفئاتباألشخاص ولتنظيم محالت توعية وطنية وإقليمية وعاملية 

فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املؤقــت املفتــوح العــضوية املعــين باملــساعدة   وأوصــى   -٣٧
بــأن ُتركَّــز مــشاريع   ، املــؤمتر ٢٠٠٩أكتــوبر /، يف اجتماعــه املعقــود يف تــشرين األول  التقنيــة

ل األطـراف،   مـساعدة الـدو   ، مبا يف ذلـك       األنشطة ذات األولوية    عدد من  املساعدة التقنية على  
تـشجيع التعـاون علـى مكافحـة        الراميـة إىل    وغري األطراف إذا اقتضى األمر ذلك، يف جهودهـا          

─────────────────  
  .A.08.V.14منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )5(  
  .A.09.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )6(  
  .A.10.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )7(  
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اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة عــن طريــق تنفيــذ أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  
املتبادلــة  مــع إعطــاء املــساعدة القانونيــة  )٨(،ااملنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــ  

  )).ج(٢، الفقرة CTOC/COP/WG.2/2009/4 (وتسليم املطلوبني اهتماماً خاصاً

، حلقة عمـل عـن      ٢٠٠٩نوفمرب  / هبذه التوصية، عقد املكتب، يف تشرين الثاين       وعمالً  -٣٨
رابطــة أمــم التعــاون القــانوين الــدويل بــشأن حــاالت االجتــار باألشــخاص للــدول األعــضاء يف   

الغــرض مـن احللقـة هـو اإلســهام يف حتـسني التعـاون القـانوين بــني       وكـان  . جنـوب شـرق آسـيا   
الدول األعضاء يف الرابطـة فيمـا يتعلـق بـالتحقيق يف احلـاالت الـيت تـشمل االجتـار باألشـخاص                      

  : وذلك من خاللقضائياًومالحقتها 

ــسياساتية       )أ(   ــة وال ــم بأحــدث التطــورات القانوني ــى عل ضــمان أن املمارســني عل
  الة يف جمال التعاون القانوين الدويل بشأن هذه القضايا؛واملمارسات الفّع

ضمان اجلـدوى والنوعيـة التقنيـة ملـشروع كتيـب عـن التعـاون الـدويل بـشأن                     )ب(  
  . االجتار باألشخاص لفائدة الرابطة، وذلك استنادا إىل مدخالت املمارسني

تني إقليميـتني   ، دورتـني تـدريبي    ٢٠١٠مـارس   /وإضافة إىل هذا، نظـم املكتـب، يف آذار          -٣٩
االجتار باألشـخاص وهتريـب    بالقضايا اليت تشمل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة   عن  

وقــد ُعقــدت الــدورة التدريبيــة األوىل يف جنــوب آســيا وشــاركت فيهــا بــنغالديش . املهــاجرين
التعـاون مـع    وُعقـدت الـدورة التدريبيـة الثانيـة ب        . وبوتان وسري النكا وملـديف ونيبـال واهلنـد        

  . وركزت على حتسني التعاون يف أفريقيا اجلنوبية للجنوب األفريقياإلمنائيةاجلماعة 

) عمليـات مراقبـة احلـدود     (تعزيز القدرة على إنفـاذ القـانون        " مشروع   أيضاًوُينفذ املكتب     -٤٠
 ، الذي يـدعم  )"٢٠١٢-٢٠٠٩(وتصدي العدالة اجلنائية لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص        

جلنة تنسيق عمليات مراقبة احلدود األفريقية اجلنوبية يف تنفيذ تصدي االستراتيجية املتكاملـة إلدارة        
 لتــهريب املهــاجرين واالجتــار باألشــخاص إىل جنــوب أفريقيــا      ٢٠١٠-٢٠٠٨احلــدود للفتــرة  

تعـاون بـني   وعربها، حيث يوفِّر املساعدة التقنية لتعزيز اإلدارة املتكاملة للحدود من خالل تعزيـز ال       
ــادل          ــق التعــاون والتنــسيق والــدعم املتبــادل وتب ــة حتقي ــة بغي ــع وكــاالت إدارة احلــدود الوطني مجي

  .املعلومات واملشاركة يف العمليات بني هذه الوكاالت

 أن يعهـد إىل     ٦١/١٨٠ إىل األمـني العـام يف قرارهـا           قد طلبـت   اجلمعية العامة وكانت    -٤١
ق أنــشطة الفريـق املــشترك بــني الوكــاالت للتعــاون علــى  لمكتــب مبهمــة تنــسيلاملـدير التنفيــذي  

─────────────────  
  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٣٢٦ و٢٢٤١ و٢٢٣٧ و٢٢٢٥األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللّدات   )8(  
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 اآلن علـى إعـداد منـشور        الفريق املشترك بني الوكاالت    ويعكف   .مكافحة االجتار باألشخاص  
  .مشترك عن اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر

فوضــية تعـاون مــع م بال ،بـادرة العامليــة ملكافحــة االجتـار بالبــشر  املويتـوىل املكتــب إدارة    -٤٢
ــة       ــة واملنظمــة الدولي ــة ومنظمــة العمــل الدولي ــسان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول حقــوق اإلن

 يف عـدة مبـادرات تنـسيقية    أيـضاً  املكتـب عـضو  و. للهجرة ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا    
إقليمية، مثـل فريـق التنـسيق علـى مـستوى اخلـرباء التـابع للتحـالف مـن أجـل مكافحـة االجتـار                         

ويعمـل  . اهلجرةبـ  املعينوالفريق العاملي  املنبثق عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا باألشخاص
  )٩(.املكتب على احلد من ازدواجية اجلهود وعلى تعزيز التنسيق والتعاون يف ذلك اجملال

  

─────────────────  
، انظر تقرير األمانة عن مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشرملزيد من التفاصيل عن أعمال   )9(  

  .(CTOC/COP/2010/11) املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر


