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  اخلامسة الدورة
  ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢- ١٨ فيينا،
  *املؤقت األعمال جدول من )ب( ٢ البند

   ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض
  :  هباامللحقة والربوتوكوالت الوطنية عرب املنظمة اجلرمية

  باألشخاص، االجتار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول
       واألطفال النساء وخباصة

      باألشخاص باالجتار املعين العامل الفريق أنشطة    
      العامل الفريق رئيس من مقدَّم تقرير    

      مةمقّد  -أوالً  
ــ عمــالً التقريــر هــذا أُعــد  -١  األمــم اتفاقيــة يف األطــراف مــؤمتر عــن الــصادر ٤/٤ راملقّرب

 مؤقّـت  عامـل  فريـق  إنـشاء  ؤمتراملـ  فيـه  قـّرر  الـذي  الوطنيـة،  عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة
 املنظّمـة  اجلرميـة  ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من ٣٢ املادة من ٣ للفقرة وفقاً العضوية مفتوح
 مكتـب  أعـضاء  أحـد  يرأسـه  للمؤمتر، الداخلي النظام من ٢ املادة من ٢ والفقرة )١(الوطنية عرب

 وفقـاً  بـه  املنوطـة  الواليـة  يـذ تنف يف لـه  املـساعدة  وتقـدمي  للمؤمتر املشورة إسداء أجل من املؤمتر،
 التفاقيـة  املكّمـل  ،واألطفال النساء وخباصة باألشخاص، االجتار ومعاقبة وقمع منع ربوتوكولل

─────────────────  
  * CTOC/COP/2010/1.  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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 باألشـخاص  باالجتـار  املعـين  العامـل  الفريـق  رئـيس  يقّدم أن أيضاً املؤمتر وقّرر )٢(.املنظّمة اجلرمية
  .العامل الفريق أنشطة عن تقريرا املؤمتر إىل

ــدوع  -٢ ــقل األول جتمــاعاال ق ــل لفري ــين العام ــا يف باألشــخاص باالجتــار املع ــومي فيين    ي
 مـن  يكون قد أنه العامل الفريق قّرر االجتماع، ذلك وخالل .٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٥و ١٤
 رهنـاً  وذلـك  األطـراف،  ملـؤمتر  اخلامـسة  الـدورة  انعقاد قبل آخر اجتماعاً الفريق يعقد أن املفيد
ــوافر ــدول هتمــاموبا املــوارد بت ــاع وعقــد .ال ــان اجتم ــق ث ــل للفري ــن فيينــا يف العام    إىل ٢٧ م
  .٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٩

 يف ؤمتراملـ  رئـيس  نائبـة  ،)بولنـدا ( كـرويس  دومينيكـا  العامل الفريق اجتماعي وترأست  -٣
  .الرابعة دورته

ــدمت  -٤ ــة وق ــذا يف األمان ــر ه ــة إحــاالت التقري ــان قوســني بــني مرجعي ــروابط لبي ــني ال  ب
  .إليها للرجوع تسهيال االجتماعني، عن الصادرة الصلة ذات التوصيات

    
 يومي فيينا يف املعقود اجتماعه يف العامل الفريق اعتمدها اليت التوصيات  -ثانياً  

    ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٥و ١٤
 إىل التاليــة التوصــيات حتــال ،٤/٤ املــؤمتر مقــرر مــن ‘٤‘و ‘٢‘ )س( بــالفقرتنيعمــالً   -٥

  .اخلامسة دورته أثناء فيها ينظر لكي املؤمتر
    

   العامة التوصيات  - ألف  
 الفريق أوصى ،٤/٤ املؤمتر مقّرر يف نةاملبّي ،العامل للفريق العامة بالوالية يتعلق فيما  -٦

 أمور، مجلة خالل من باألشخاص االجتار مكافحة يف متوازنو شامل هنج باّتباع الدول العامل
  .وعبور ومقصد منشأ بلدان هي حيث من للدول املشتركة املسؤوليةب إقراراً التعاون، منها

    
    العاملي االنضمام - باء  

 االجتار بروتوكول يف املبّينة الدنيا معايريلل العاملي االنضمام بتحقيق يتعلق فيما  -٧
 باألشخاص، االجتار مكافحة حنو أوىل خطوة ذلك باعتبار اهل الالفّع والتنفيذ ،باألشخاص

─────────────────  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )2(  
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 باألشخاص االجتار وبروتوكول ،مةاملنظّ اجلرمية اتفاقية يفأطرافاً  بعد تصبح مل اليت للدول ينبغي
  .ذلك تفعل أن

 خصوصاً الدول، تواجهها أن ميكن اليت للعقبات أفضل فهم إىل لالتوّص أجل ومن  -٨
 هذا يفأطرافاً  تصبح أن إىلسعيها  يف باألشخاص، االجتار بروتوكول على منها عةاملوقّ
 يف التصديق، عملية حالة عن اختياري سؤال إدراج يف املؤمتر ينظر أن ينبغي ل،ربوتوكوال

  .وبروتوكوالهتا املنظمة اجلرمية اتفاقية تنفيذ لتقييم املرجعية القائمة
    

   املناسبة الوطنية التشريعات - جيم  
 أنشطة األمانة فتكثّ أن ينبغي املالئمة، الوطنية التشريعات اعتمادب يتعلق فيما  -٩

  .)أدناه ٥٧ الفقرة انظر( الطالبة الدول احتياجات لتلبية التشريعية املساعدة

  :يلي مبا األطراف الدول تقوم أن وينبغي  - ١٠

 باألشخاص؛ االجتار ويدعم يسهل الذي السلوك جترمي )أ( 

 التشريعات سيما وال املنظمة، اجلرمية اتفاقية لتنفيذ الالزمة التشريعات سّن )ب( 
 جرمية باألشخاص االجتار واعتبار والفساد، منظمة إجرامية مجاعة يف املشاركة مجتّر اليت

 .)أدناه ٥٦ الفقرة انظر( اجلرمية عائدات غسل جرمية عليها تترتب أصلية
    

   املفاهيم تعريف - دال  
 األمانة، تعّد أن ينبغي التوضيح، من مزيداً بتتطلّ قد اليت املفاهيم بتعريف يتعلق فيما  -١١
 وتفسريها فهمها حتسني يف األطراف الدول ملساعدة أوراقاً األطراف، الدول مع شاوربالت
 من الصلة ذات التعاريف سيما وال باألشخاص، االجتار بروتوكول يف الواردة الرئيسية لمفاهيمل

 الفقرات انظر( اجلنائية اإلجراءات يف اجلنائية العدالة موظفي مساعدة أجل من القانونية الناحية
  .)أدناه ٥٥- ٥٣
    

   والتوعية الوقاية - هاء  
  :يلي مبا األطراف لدولا تقوم أن ينبغي والتوعية، بالوقاية يتعلق فيما  - ١٢

 العام؛ التعليم مناهج يف باألشخاص االجتار إدراج يف النظر )أ( 
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 معّينة وفئات ،الناس عامة تستهدف اليت التوعية محالت يف الشروع  )ب(  
 تتوخى أن ينبغي بذلك، القيام وعند .احمللية السياقات مراعاة مع لالجتار، املعرضة واجملتمعات

 ذلك يف مبا والتلفزية، اإلذاعية الربامج( اإلعالم طلوسائ الفعال االستخدام األطراف الدول
 استغاللو ،)والصحافة ،املستضعفة الفئات تشاهدها أن ميكن اليت الدرامية املسلسالت

 ؛)أدناه ٧٠ الفقرة انظر( العامة لدى املعروفة الشخصياتب ستعانةاالو العامة تناسباًملا

 الدول ومع األمانة مع توعية محالت لتنظيم خطط مناقشة يف النظر  )ج(  
  ؛مماثلة محالت أطلقت اليت األخرى األطراف

 احملتملني عملنياملست أو عملنياملست وتوعية تثقيف تعزيز كيفيات استكشاف  )د(  
 لالجتار فهمهم زيادةلو االستغالل، أنواع من ذلك وغري السخرة منتجاتو اجلنسية، للخدمات
  ).أدناه ٦٥ الفقرة انظر( واألطفال النساء ضد وللعنف باألشخاص

    
   التدريب - واو  

 القانون إنفاذ ملوظفي التدريب األطراف الدول توفّر أن ينبغي بالتدريب، يتعلق فيما  - ١٣
 )احلدود وحرس اهلجرة وموظفي العمل ومفتشي الشرطة ضباط( املواجهة خط يف العاملني
 العامة النيابة وسلطات القنصليني ملوظفنياو السالم، حفظ بعثات يف املشاركني وللجنود

 بإشراك ذلكو االجتماعيني، رشدينوامل الطبية اخلدمات ومقّدمي القضائية والسلطات
 مع يتمشى ومبا االقتضاء حسب ين،املد اجملتمع وممثّلي الصلة ذات احلكومية غري املنظمات
 باألشخاص، لالجتار بفعالية التصدي من الوطنية لسلطاتل متكينا الوطنية، التشريعات

  .)أدناه ٨٤و ٨٣و ٧٧ الفقرات انظر( االجتار هذا ضحايا هوية حتديد طريق عن سيما ال

 دورات تنظيمب ،بةالطال للدول القدرات  بناًءأنشطة من مزيداً ألمانةا توفّر أن وينبغي  - ١٤
  .دراسية وحلقات تدريبية

    
   العمل يف االستغالل ألغراض االجتار - زاي  

 األطراف الدول تقوم أن ينبغي العمل، يف االستغالل ألغراض باالجتار يتعلق فيما  - ١٥
  :يلي مبا

 إىل الرامي االجتار مكافحة بغية ،اخلاص القطاع مع الشراكات تعزيز  )أ(  
  ؛فعالة مكافحة لالعم يف االستغالل
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 ضمان خالل من السخرة ومنتجات االستغاللية اخلدمات على الطلب صد  )ب(  
 مث مناسباً حتديداً السخرة ومنتجات االستغاللية اخلدمات بتحديد أّوالً احلكومات قيام

  ).أدناه ٦٣ الفقرة انظر( واملنتجات اخلدمات بتلك يتعلق فيما التوعية
    

   مقاضاهتم وعدم هبم جراملّت األشخاص معاقبة عدم - حاء  
 تقوم أن ينبغي ،هتممقاضا وعدم هبم ّتجرامل األشخاص معاقبة عدم بضمان يتعلق فيما  - ١٦

  :يلي مبا األطراف الدول

 لتقدميو باألشخاص االجتار ضحايا هوية لتحديد املناسبة اإلجراءات وضع  )أ(  
  الضحايا؛ هلؤالء الدعم

 املتجر األشخاص مقاضاة أو معاقبة عدم يف داخلية،ال لتشريعاهتا وفقاً النظر،  )ب(  
 متجر كأشخاص حلالتهم مباشرة نتيجة باعتبارها يرتكبوهنا اليت املشروعة غري األفعال على هبم
  .)أدناه ٧٢ الفقرة انظر( املشروعة غري األعمال هذه ارتكاب على ُيجَبرون عندما أو هبم
    

   ومساعدهتم الضحايا محاية - ءاط  
  :يلي مبا األطراف الدول تقوم أن ينبغي ومساعدهتم، الضحايا حبماية يتعلق افيم  - ١٧

 اإلنسان حقوق على قائما يكون ومساعدهتم الضحايا حلماية هنج اعتماد  )أ(  
  ؛)أدناه ٧٤ و٣١ تنيالفقر انظر( كمهاجر حالته أو الضحية جنسية بتغري يتغري وال

 ومساعدهتم باألشخاص الجتارا ضحايا حلماية دنيا معايري وتطبيق وضع  )ب(  
  ؛)أدناه ٣٢ الفقرة انظر(

 النظر بغض واحلماية، الدعم على فورية، بصورة الضحايا، حصول ضمان  )ج(  
 حق الدعم هذا يشمل أن وميكن .اجلنائية العدالة عملية يف تورطهم عدم أو تورطهم عن

 يف حقهم املناسبة، احلاالت يف أو، هم،إلي فيه اهُتدي الذي اإلقليم يف مؤقتا البقاء يف الضحايا
  دائمة؛ بصفة هفي البقاء

  االجتار؛ ضحايا وخصوصية سرية حلماية املناسبة اإلجراءات اتباع ضمان  )د(  

 املمارسني تصاصينيخاال على تعميمهاو الضحايا إىل لالهتداء معايري ضعو  )ه( 
  ؛)أدناه ٣٢ الفقرة انظر( بانتظام هاواستخدام
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 يف ختويفهم أو عليه والشهود االجتار هذا ضحايا ديدهت اعتبار ضمان  )و(  
 باألشخاص؛ االجتار ملكافحة الوطنية التشريعات جترمها أفعاال الصلة ذات اجلنائية الدعاوى

  الضحايا؛ مساعدة أجل من األموال رصد فعالية زيادة إىل احلاجةب الوفاء  )ز(  

 مجيع على باألطفال، رلالجتا التصّدي تدابري يف دوماً االستناد ضمان  )ح(  
  .علياال الطفل مصلحة إىل املستويات،

    
   االجتار لضحايا تعويضات - ياء  

 يف األطراف الدول تنظر أن ينبغي االجتار، لضحايا تعويضات بدفع يتعلق فيما  - ١٨
 األضرار وجرب التعويض على احلصول من الضحايا لتمكني مناسبة إجراءات وضع إمكانية

  .)أدناه ٧٨ الفقرة انظر(
    

   شهوداً بوصفهم الضحايا محاية - كاف  
 اختاذ األطراف الدول تكفل أن ينبغي ،شهوداً بوصفهم الضحايا حبماية يتعلق فيما  - ١٩
 الشهود، مايةحل إجراءاتو هلم وآمن مؤقت مأوى توفري ذلك يف مبا الضحايا، حلماية تدابري
  .)أدناه ٧٥ الفقرة انظر( مناسباً ذلك يكون حيثما

 مايةحل اجليدة املمارسات بشأن ،عملها استكمال إمكانية األمانة تقيِّم أن ينبغيو  -٢٠
 االجتار مناهضة جمال يف إضايف بعمل ،املنظمة باجلرمية املتعلقة اجلنائية اإلجراءات يف الشهود

  .)أدناه ٧٥ الفقرة انظر( باألشخاص
    

   الوطين الصعيد على املبذولة اجلهود تنسيق - الم  
 األطراف الدول تقوم أن ينبغي الوطين، الصعيد على املبذولة اجلهود تنسيقب يتصل يماف  -٢١
  :يلي مبا

 من تتألف الوزارات بني مشتركة عمل فرق أو وطنية تنسيق هيئات إنشاء  )أ(  
 والصحة الداخلية والشؤون بالعدالة املعنية( الصلة ذات احلكومية الوزارات من مسؤولني
 االجتار مكافحة هبدف ،)وغريها اخلارجية والشؤون واهلجرة والعمل ةاالجتماعي والرعاية

 االجتار ملكافحة ومنسقة شاملة سياسات وضع اآلليات هذه تستطيعو .باألشخاص
 وتشجيع الوطنية العمل خطط تنفيذ ومراقبة أفضل، حنو على التعاون تعزيز مع باألشخاص،
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 احلكومية غري املنظمات عمل احلسبان يف آخذة باألشخاص، باالجتار يتعلق فيما البحث
  ؛)أدناه ٨٢و ٥٠و ٣٧ الفقرات انظر( الصلة ذات الوطنية

 يتيح مبا املقاطعات، مستوى على أو احمللي الصعيد على تنسيق آليات وضع  )ب(  
  .ذلك أمكن ماكلّ احلكوميني غري اخلدمات مقّدمي مع التنسيق

    
   يلوالتحال البحوث إجراءو البيانات مجع - ميم  

 :يلي مبا املؤمتر يقوم أن ينبغي ليل،اوالتح البحوث إجراءو البيانات جبمع يتعلق فيما  - ٢٢

تقييماً آنياً  تتيح العاملية الشبكة على أداة وضع جدوى استكشاف  )أ(  
  باألشخاص؛ االجتار جمال يف السائدة واألمناط لالجتاهات

 يف واجلرمية باملخدرات عينامل املتحدة األمم مكتب استمرار جدوى يف النظر  )ب(  
 اآلليات خالل من ّمعةاجمل املعلومات إىل استناداً ،باألشخاص االجتار عن العاملي التقرير إنتاج
  ؛)أدناه ٤٥ الفقرة انظر( البيانات جلمع القائمة

 بيانات قاعدة يف وطنية بياناتب لإلسهام األطراف الدول إىل الطلب توجيه  )ج(  
  .باألشخاص الجتارل التصدي تدابريل ختاذهاا مدى معرفة قصد وذلك األمانة تديرها

    
   باألشخاص االجتار بروتوكول لتنفيذ الالزمة التقنية املساعدة تقدمي  - نون  

 باألشخاص، االجتار بروتوكول لتنفيذ الالزمة التقنية املساعدة بتقدمي يتعلق فيما  - ٢٣
  :يلي مبا األمانة تقوم أن ينبغي

 طلبها، على  بناًءاألطراف، الدول إىل التقنية املساعدة ميتقد مواصلة  )أ(  
  وبروتوكوالهتا؛ املنظمة اجلرمية اتفاقية تنفيذ على ملساعدهتا

 مع بالتشاور التكلفة، حيث من الفعالة واألدوات بالتدابري قائمة إعداد  )ب(  
  باألشخاص؛ لالجتار للتصدي األطراف، الدول

 وذلك بانتظام، واستخدامها الضحايا إىل لالهتداء معايري ونشر وضع  )ج(  
  .)أدناه ٤٤ الفقرة انظر( األطراف الدول مع بالتشاور
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   باألشخاص االجتار مكافحة أجل من الدويل العمل تنسيق يف األطراف مؤمتر دور - سني  
 االجتار مكافحة أجل من الدويل العمل تنسيق يف األطراف مؤمتر بدور يتعلق فيما  - ٢٤

  :يلي فيما املؤمتر ينظر أن ينبغي باألشخاص،

 اليت املعلومات حتديث هبدف املباشر احلاسويب لالتصال آنية آلية وضع  )أ(  
 املنظمة اجلرمية اتفاقية تنفيذل الذايت للتقييم املرجعية القائمة خالل من األطراف الدول تقّدمها

  وبروتوكوالهتا؛

 مقّرر يف إليه املشار ،دويلال احلكومي اخلرباء اجتماع إىل الطلب توجيه  )ب(  
 حتديد وكذلك وقياسه التقّدم إحراز ووسائل لسبل االهتمام إيالء أجل من ،٤/١ املؤمتر
  باألشخاص؛ االجتار منع بروتوكول تنفيذ يف التقنية املساعدة إىل احلاجة

 املنشأة األخرى اهليئات مع املعلومات تبادل وزيادة الروابط من املزيد إقامة  )ج(  
 سيما وال باألشخاص، باالجتار املعنية اخلاصة املقّررة ومع املتحدة، األمم معاهدات جبمبو

  واألطفال؛ النساء

 التنسيق فريق أعمال تنسيق مواصلة أجل من األمانة إىل الطلب توجيه  )د(  
  .أنشطته عن تقارير تقدمي وبغية باألشخاص االجتار كافحةمل الوكاالت بني املشترك

    
   باألشخاص االجتار مكافحة يف إقليمي هنج اتباع  - عني  

 أن للمؤمتر ينبغي باألشخاص، االجتار مكافحة يف إقليمي هنج باعتماد يتعلق فيما  - ٢٥
 منع بروتوكول تنفيذ وتعزيز باألشخاص لالجتار التصّدي يف اإلقليمي التعاون ويشّجع يناقش
  ).أدناه ٥٢ الفقرة انظر( دالصد هذا يف اجلهود ازدواجية جتنب مع باألشخاص، االجتار

 املنظمات وسائر اإلقليمية املنظمات مع املعلومات من املزيد األمانة تتبادل أن ينبغيو  - ٢٦
  .باألشخاص االجتار مكافحة يف املنخرطة الدولية

    
    نفيذيالت املستوى على الدويل التعاون - فاء  

 من شبكة األمانة تنشئ أن بغيين التنفيذي، الصعيد على الدويل بالتعاون يتعلق فيما  -٢٧
 جهات أساس على باألشخاص االجتار ملكافحة املبذولة جلهودبا ُتعىن اليت الوطنية االتصال جهات
  .املناسب الوقت يف والدويل اإلقليمي التعاون تعزيز على معها العمل ميكن اليت املوجودة االتصال
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  :يلي مبا األطراف الدول تقوم أن وينبغي  - ٢٨

 حتقيق أفرقة استخدام تسهل اليت املنظمة اجلرمية اتفاقية أحكام من ستفادةالا  )أ(  
 الدويل املستوى على باألشخاص االجتار قضايا يف حريللت خاصة حتقيق وأساليب مشتركة

  ؛)أدناه ٣٩و ٣٨و ٣٦ الفقرات انظر(

 ةالقانوني الصكوك من وغريها املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقية من االستفادة  )ب(  
 بتسليم يتعلق ما ذلك يف مبا الدويل، القضائي التعاون وتعزيز لتطوير األطراف املتعددة
  باألشخاص؛ االجتار عائدات ومصادرة املتبادلة القانونية واملساعدة اجملرمني

 املعنية السلطات من وغريها املركزية للسلطات تدريبية دورات تنظيم  )ج(  
 إشراك مع خصوصاً ،فيها واملشاركة واألقاليمي قليمياإل الصعيدين على القضائي التعاونب

 أو منشأ بلدانك ستعملُت بلدانا باعتبارها االجتار هذا تدفق بينها يربط اليت األطراف الدول
  .باألشخاص لالجتار مقصد أو عبور

    
 إىل ٢٧ من املعقود هاجتماع يف العامل الفريق اعتمدها اليت التوصيات  -ثالثاً  

    ٢٠١٠ يناير/اينالث كانون ٢٩
 إىل التالية التوصيات حتال ،٤/٤ املؤمتر مقرر من ‘٤‘و ‘٢‘ )س( بالفقرتنيعمالً   - ٢٩
  .اخلامسة دورته أثناء فيها ينظر لكي املؤمتر

    
 على املبذولة اجلهود ذلك يف مبا باألشخاص، االجتار بروتوكول تنفيذ  - ألف  

    واإلقليمي الوطين الصعيدين
 األمـم  مكتـب  يصدرها اليت واملواد األدوات استخدام األطراف الدول ُتحسن أن ينبغي  -٣٠

 واملبـادئ  املبـادئ  مثـل  األخرى، املنظمات تصدرها اليت وتلك واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة
 مفوضـية  أصـدرهتا  الـيت  باألشـخاص،  واالجتـار  اإلنـسان  حبقـوق  يتعلـق  فيما هبا املوصى التوجيهية

  .باألشخاص االجتار بروتوكول لتنفيذ دعماً )٣(،اإلنسان حلقوق املتحدة ألمما

 ينبغـي  باألشـخاص،  لالجتـار  للتـصّدي  األبعـاد  ومتعّددة شاملة تدابري بوضع يتعلّق فيما  -٣١
 اإلنـسان  حلقـوق  كامـل  احتـرام  مـع  الـضحايا،  حـول  يتمحـور  هنجـا  تطّبـق  أن األطراف للدول
  .)أعاله )أ( ١٧ لفقرةا انظر( االجتار من النوع هذا ضحايال املكفولة

─────────────────  
  )3(  E/2002/68/Add.1.  
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 بـشأن  القـانون  إنفـاذ  ملوظفي توجيهية مبادئ وضع يف تنظر أن األطراف للدول وينبغي  -٣٢
 وتناسـب  واجلنـسانية  الثقافيـة  باألشخاص االجتار ضحايا خصوصيات تراعي اليت التصّدي تدابري

 وإجـراء  شـخاص باأل االجتـار  ضـحايا  هوية على للتعّرف وإجراءات معايري ذلك يف مبا ،أعمارهم
 الفقـرات  انظـر ( حقـوقهم  حـول  الـضحايا  هلـؤالء  النـصح  تقدمي أساليب وحتديد معهم، مقابالت

  .)أعاله )ه( و)ج(و )ب( ١٧

 املـدين  اجملتمـع  يؤديـه  الـذي  الـدور  أمهية إىل تلتفت أن على األطراف الدول وُشّجعت  -٣٣
 االسـتراتيجيات  يف بفعاليـة  يناملـد  اجملتمع إشراك إىل تسعى وأن باألشخاص االجتار مكافحة يف

 لـضحايا  والرعايـة  احلمايـة  تـوفري  اسـتراتيجيات  وكذلك االجتار ملنع والدولية واإلقليمية الوطنية
  .الداخلية التنظيمية لوائحل وفقاً وذلك ،االجتار هذا

 والطبيـة  القانونيـة  املـساعدة  تـوفري  يف ،االقتـضاء  عنـد  تنظـر،  أن األطراف للدول ينبغي  -٣٤
 واملـساعدة  القـانوين  التمثيـل  ذلـك  يف مبـا  باألشـخاص،  لالجتـار  احملـتملني  للضحايا تماعيةواالج

 مـن  ٦ املـادة  مـن  ٢ الفرعيـة  فقـرة لل وفقـاً  وذلـك  القاصـرين،  مـن  االجتار هذا لضحايا القانونية
  .باألشخاص االجتار بروتوكول

ــ اإلدانــة أحكــام معــدل اخنفــاض الحظــت وقــد األطــراف، للــدول ينبغــي  -٣٥  يف صادرةال
 االجتــار عــن العــاملي التقريــر يف ورد حــسبما العــاملي الــصعيد علــى باألشــخاص االجتــار قــضايا

 أن ،٢٠٠٩ عـام  يف واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمم مكتب عن الصادر باألشخاص
 بطرائـق  مرتكبيهـا،  ومالحقـة  باألشـخاص  االجتار جرائم يف التحقيق يف اجلهود من مزيداً تبذل
 اخلاصــة التحقيــق تقنيــات وكــذلك املناســب الوقــت يف املــايل التحقيــق تقنيــات اســتخدام نــهام

  .املنظَّمة اجلرمية من أخرى أشكال ملكافحة املصمَّمة األدوات من ذلك وغري

 للحـدود  العـابرة  اجلنائيـة  العدالـة  إجراءات من مزيداً تتخذ أن األطراف للدول وينبغي  -٣٦
 وفقـاً  املوجـودات،  ومصادرة املعلومات وتبادل املشتركة لتحقيقاتا استخدام تعزيز خالل من
  .)أعاله )أ(١٨ الفقرة انظر( الداخلية تشريعاتلل

 مــن ١٧ الفقــرة يف الــواردة التوصــيات االعتبــار يف تأخــذ أن األطــراف للــدول ينبغــي  -٣٧
ــر ــق تقري ــود اجتماعــه عــن العامــل الفري ــا يف املعق ــومي فيين ــسان ١٥و ١٤ ي ــل/ني  ٢٠٠٩ أبري

(CTOC/COP/WG.4/2009/2) ،مـــستوى علـــى وكـــذلك وطنيـــة، تنـــسيق آليـــات تنـــشئ أنو 
  .)أعاله )أ( ٢١ الفقرة انظر( واملقاضاة التحقيق

 تعزيـز  أجـل  مـن  جهودهـا  تـضاعف  أن األطـراف  للـدول  ينبغـي  بالتنـسيق،  يتعلـق  وفيما  -٣٨
 التحقيقات استخدام زيادة ،االقتضاء عند ،ذلك يف مبا للحدود، العابرة اجلنائية العدالة إجراءات
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 التـدابري  هـذه  اسـتخدام  بـشأن  املعرفة ونقل املعلومات وتبادل اخلاصة التحقيق وتقنيات املشتركة
  .)أعاله )أ( ٢٨ الفقرة انظر(

ــي  -٣٩ ــدول وينبغ ــستخدم أن لل ــات ت ــا املــشتركة التحقيق ــيلة باعتباره ــة وس  لتقــدمي عملي
 إىل ترمــي الـيت  للحـدود  العـابرة  اجلنائيـة  العدالـة  تــدابري تعزيـز و األخـرى  للـدول  تقنيـة  مـساعدة 
 بــني مــشتركة حتقيقــات إجــراء اخلــصوص، وجــه علــى وينبغــي، .باألشــخاص االجتــار مواجهــة
  .)أعاله )أ( ٢٨ الفقرة انظر( املقصد وبلدان املنشأ بلدان

 االعتـراف  مع وداخلها البلدان بني شراكات إقامة بأمهية تقّر أن األطراف للدول ينبغي  -٤٠
  .املستويات مجيع على احلكومات مع الشراكة يف املدين اجملتمع يؤديه الذي الدور بأمهية

 جهودهـا  سـياق  يف اخلـاص  القطـاع  مـع  شـراكات  إقامـة  على األطراف الدول تشجَّع  -٤١
  .باألشخاص االجتار مكافحة أجل من

 أصــحاب مجيــع تــشرك أن افاألطــر للــدول ينبغــي التــدريب، بــربامج يتعلّــق فيمــا  -٤٢
ــصلحة ــن امل ــيهم مب ــو ف ــاذ موظف ــانون إنف ــّدمو الق ــضحايا اخلــدمات ومق ــّدعون لل ــامون وامل  الع
  .القضاة إشراك إىل تسعى أن هلا وينبغي القنصليون، واملمثلون

 املعــين املتحــدة األمــم مكتــب أعــّدها الــيت واملــواد لــألدوات نظــراو ذلــك، إىل إضــافة  -٤٣
 تدريبيـة  مـواد  إعـداد  علـى  األطـراف  الـدول  تـشّجع  العـاملي،  الـصعيد  على واجلرمية باملخدرات

  .طلبها على  بناًءاملكتب من تقنية مبساعدة بلد، لكل حمددة

ــاًء  -٤٤ ــى بن ــواردة التوصــيات عل ــرة يف ال ــر مــن ١٩ الفق ــقا اجتمــاع تقري ــام العامــل لفري  لع
٢٠٠٩ (CTOC/COP/WG.4/2009/2)، واجلرميـة  باملخـدرات  عـين امل املتحـدة  األمـم  ملكتب ينبغي 

 الـصعيد  علـى  والتعـاون  التنـسيق  تعزيـز  بغيـة  الطلـب،  علـى   بنـاءً  تقنيـة،  مـساعدة  تقدمي يواصل أن
  .)أعاله ٢٣ الفقرة انظر( واألقاليم الدول يف اجملال هذا يف قدراتال  بناًءذلك يف مبا اإلقليمي،

 املعـين  املتحـدة  األمـم  كتـب م دعـوة  يف ينظـر  أن للمـؤمتر  ينبغـي  بـالبحوث،  يتعلق فيما  -٤٥
 علـى  باألشـخاص  االجتـار  عـن  العـاملي  التقريـر  إصـدار و جتميـع  مواصلة إىل واجلرمية باملخدرات

 .بانتظـام  مبعلومـات  باإلسهام تسمح حاسوبية بيانات قاعدة خالل من ذلك يف مبا منتظم، حنو
 االجتـار  منـع  سـياق  يف دةاجلي املمارسات جتميع إىل املكتب دعوة يف املؤمتر ينظر أن ينبغي كما
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 ٢٢ الفقــرة انظــر( الــضحايا ومحايــة اجلنــاة مالحقــة جمــال يف خاصــة ومكافحتــه، باألشــخاص
  )٤(.)أعاله )ب(

ــي  -٤٦ ــدول وينبغ ــاًءاألطــراف، لل ــى  بن ــواردة التوصــيات عل ــرة يف ال ــن ١٨ الفق ــر م  تقري
 أشـكال  مجيـع  بـشأن  البحـوث  مـن  مزيد دعم يف تنظر أن ،٢٠٠٩ لعام العامل لفريقا اجتماع
  )٥(.)أعاله )ب( ٢٢ الفقرة انظر( العاملة اليد استغالل ذلك يف مبا باألشخاص، االجتار

 االجتــار جرميــة مالمــح حتديــد جمــال يف البحــوث تــدعم أن األطــراف للــدول وينبغــي  -٤٧
  .واجملرمني باملنهجيات يتعلّق فيما وحتليالت مناذج وضع خالل من باألشخاص،

 التقنية املساعدة تقدمي يواصل أن واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة ألمما ملكتب وينبغي  -٤٨
  .باألشخاص االجتار حول البيانات مجع حتسني بغية طلبها، على  بناًءاألعضاء، الدول إىل

 من تزيد اليت العوامل بشأن البحوث من املزيد إجراء يف تنظر أن األطراف للدول وينبغي  -٤٩
 األشــخاص مــصدر معينــة منــاطق أو بلــدان أو جمتمعــات أو مواقــع أو فظــرو تــصبح أن احتمــال
 األطـراف  للـدول  ينبغـي  كمـا  .باألشخاص لالجتار تستخدم مقصد أو عبور منطقة أو هبم، املتجر
 علـى  تأثريهـا  وكيفيـة  واالجتماعيـة  االقتصادية العوامل بشأن البحوث من املزيد إجراء يف تنظر أن

  .باألشخاص االجتار على الطلب على خاص تركيز عم باألشخاص، االجتار أسواق

 الـوطين  الـصعيد  علـى  املتخـذة  التـدابري  نتـائج  وتقـّيم  ترصـد  أن األطـراف  للدول ينبغي  -٥٠
 وطنيـة،  جلنـة  أو وطـين  كمقـرر ( مؤسـسة  إنـشاء  يف تنظـر  أن األعـضاء  للـدول  وينبغـي  .وأثرها
 مـن  مزيـد  اختـاذ  بشأن توصيات روإلصدا والرصد التقييم هذا إلجراء )مستقلة تكون أن ميكن

  .)أعاله )أ( ٢١ الفقرة انظر( الوطين املستوى على اإلجراءات

 األمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  السـتعراض  احملتملـة  باآلليـات  املعين اخلرباء اجتماع لتوصية وفقاًو  -٥١
 وحمفتــ عــامالً فريقــاً ينــشئ أن للمــؤمتر ينبغــي الوطنيــة، عــرب املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة املتحــدة
 املتعلقـة  اخليـارات  استكـشاف  بغيـة  هبـا  امللحقـة  والربوتوكـوالت  االتفاقية بتنفيذ معنياً العضوية
 امللحقـة  والربوتوكـوالت  االتفاقيـة  تنفيـذ  استعراض يف املؤمتر ملساعدة وفّعالة مناسبة آلية بإجياد

─────────────────  
 الذي" باألشخاص االجتار ملنع العاملية املتحدة األمم عمل خطة"املعنون  ،٦٤/٢٩٣ العامة اجلمعية قرار أيضاً انظر  )4(  

 املعين املتحدة األمم مكتب قدرة تعزيز إىل األولوية، سبيل على يبادر، أن العام األمني إىلاجلمعية  فيه طلبت"
 االجتار أمناط عن ، ٢٠١٠ عام من ابتداًء سنتني، كل مرة تقرير وتقدمي املعلومات مجع على واجلرمية املخدراتب

 مع وثيق بتعاون وشامل، به وموثوق متوازن حنو على والدويل واإلقليمي الوطين الصعيد على وتدفقاته باألشخاص
  ".واآلليات املبادرات خمتلف من املستخلصة والدروس املمارسات أفضل وتبادل األعضاء الدول

  .نفسه املرجع  )5(  
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ــة احلــسبان يف آخــذا ممكــن، وقــت أبكــر يف هبــا، ــدول لــدى املوضــوع أمهي ــةك األعــضاء ال  اف
(CTOC/COP/EG.1/2010/3).  

 القائمـة  اخلـربات  مـن  تـستفيد  أن األطـراف  للـدول  ينبغـي  اجلهـود،  الزدواجيـة  وتفادياً  -٥٢
  .)أعاله ٢٥ الفقرة انظر( اإلقليمي الصعيد على

    
    باألشخاص االتِّجار بروتوكول يف الواردة األساسية املفاهيم حتليل  - باء  

 الـدول  حتتـاج  قـد  الـيت  باألشـخاص  االجتـار  بروتوكول يف الواردة املفاهيمب يتعلق فيما  -٥٣
  :بشأهنا توضيحات األطراف

  املفاهيم؛ هذه بشأن األطراف الدول إىل اإلرشادات املؤمتر يقّدم  )أ(  

 العامـل  لفريـق ا اجتمـاع  تقريـر  مـن  ٧ الفقـرة  يف الـواردة  التوصـيات  علـى  بناًء  )ب(  
ــّد أن ينبغـــي ،(CTOC/COP/WG.4/2009/2) ٢٠٠٩ لعـــام  الـــدول مـــع بالتـــشاور األمانـــة، تعـ

 مثـل  مواضـيع  بـشأن  اجلنائيـة  اإلجـراءات  يف اجلنائيـة  العدالـة  مـوظفي  ملساعدة وثائق األطراف،
 والطـابع  ؛واالسـتغالل  الـضعف؛  حالـة  اسـتغالل  إساءةو والنقل؛ واالستقبال اإليواء؛و املوافقة؛
ــة للحــدود العــابر ــةا تــضمن أن ينبغــي ذلــك، إىل إضــافة .الوطني  املفــاهيم مــن أّي إدراج ألمان
  .)أعاله ١١ الفقرة انظر( املتوافرة واملواد األدوات يف اجلديدة

 الربوتوكـول  مبوجـب  باألشـخاص  االجتـار  تعريف تطبق وهي األطراف لدولل وينبغي  -٥٤
  :يلي ما تكفل أن الربوتوكول مع وباالتساق

 عنـصر  تـوافر  مـىت  باألشـخاص  االجتـار  وقوع إثبات يف الضحايا مبوافقة ُيعتّد ال  )أ(  
 مـن  ٣ املـادة  مـن  )أ( الفرعيـة  الفقـرة  يف عليهـا  املنـصوص  األسـاليب  من أي أو القسر أو خلداعا

  الربوتوكول؛

 أعمــال مــن عمــل أي حــدوث قبــل باألشــخاص االجتــار وقــوع إثبــات جيــوز  )ب(  
  .)أعاله ١١ الفقرة انظر( االستغالل

 ٣ املـادة  مـن  )أ( الفرعية فقرةلل وفقاً ،شديداً اماًاهتم تويل أن األطراف للدول وينبغي  -٥٥
 أو إيـــواؤهم أو تنقيلـــهم أو نقلـــهم أو األشـــخاص جتنيـــد( االجتـــار ألفعـــال الربوتوكـــول، مـــن

 باألشـخاص  االجتـار  جرميـة  وقوع على يدل األفعال هذه من أي توافر بأن تقّر وأن )استقباهلم
  .)أعاله ١١ الفقرة انظر( نقل أو عبوُر حيدث مل ولو حىت
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 يف الربوتوكـول  تفـّسر  أن األطراف للدول ينبغي االجتار، بروتوكول بتنفيذ يتعلق فيما  -٥٦
  .)أعاله )ب( ١٠ الفقرة انظر( املنظمة اجلرمية اتفاقية سياق

 األطـراف  للدول ينبغي منوذجية، تشريعية أحكاما يورد مل الربوتوكول أن إىل وبالنظر  -٥٧
  .)أعاله ٩ الفقرة انظر( الداخلية هاوأوضاَع يتوافق مبا وطنية تشريعات تعّدل أو تصوغ أن

ــدول ينبغــي  -٥٨ ــّر أن األطــراف لل ــة تق ــاون بأمهي ــع الطــوعي التع ــضحايا م ــشهود-ال  يف ال
 مبوجـب  األطـراف،  للدول وينبغي .باألشخاص االجتار قضايا يف دانةاإل أحكام إصدار التماس
 النظـر  بغض ،ومحايتهم الضحايا ملساعدة تدابري تعتمد أن املنظّمة، اجلرمية اتفاقية من ٢٥ املادة
 سـبباً  الشهادة غياُب يكون وال .اجلنائية العدالة سلطات مع تعاوهنم عدم أو تعاوهنم مدى عن

  .املساعدة توفري الستبعاد

 مـن  ٢٦ املـادة  مـن  ٣و ٢ الفقـرتني  أحكام إىل االستناد إىل األطراف الدول تلجأ قدو  -٥٩
 يف منظّمــة إجراميــة مجاعــة أعــضاء إفــادات علــى احلــصول لــضمان املنظّمــة ةاجلرميــ اتفاقيــة

 مالحقــة لغــرض قــضائياً فيهــا املتــورطني ومالحقــة ،باألشــخاص االجتــار قــضايا يف التحقيقــات
  .املنظّمة اإلجرامية اجلماعة من آخرين أعضاء

    
   الطلب خفض أجل من هبا املوصى واألدوات اجليدة املمارسات  - جيم  

    االستغاللية اخلدمات على
ــشجَّع  -٦٠ ــدول ت ــى األطــراف ال  مــسائل باعتبارهــا والطلــب العــرض مــسائل يف تنظــر أن عل

  .كلتيهما الظاهرتني هاتني لعالج باألشخاص لالجتار تصديها يف كلياً هنجاً تنتهج وأن مترابطة

 ةمــسأل االســتغاللية اخلــدمات علــى الطلــب خفــض األطــراف الــدول تعتــرب أن وينبغــي  -٦١
  .ومنسَّقة متكاملة مواجهة تتطلب

 ُيـستغل  الـيت  اخلـدمات  أنـواع  مجيـع  ملواجهـة  تـدابري  األطـراف  الـدول  تـضع  أن وينبغي  -٦٢
  .اجلنسية اخلدمات احلصر ال املثال سبيل على ذلك يف مبا االجتار، ضحايا فيها

 ٢٠٠٩ لعـام  العامل لفريقا اجتماع تقرير من ١١ الفقرة يف الواردة التوصية على بناًء  -٦٣
(CTOC/COP/WG.4/2009/2)، الطلـب  عن أكرب حبزم الردع أجل من األطراف، للدول ينبغي 

ــى ــسلع عل ــيت واخلــدمات ال ــا ال ــاد يف تنظــر أن االجتــار، ضــحايا ينتجه ــدابري اعتم ــثين ت  عــن ت
  .)أعاله ١٥ الفقرة انظر( النوع هذا من وخدمات سلع استخدام

 املتـصلة  االسـتغاللية  اخلـدمات  علـى  الطلـب  مـسألة  دراسـة  يواصـل  أن للمـؤمتر  وينبغي  -٦٤
  .أعماله جدول يف املسألة هبذه املتصل البند ُيبقي وأن باألشخاص، باالجتار
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 هتـدف  واملـستهلكني  العمـل  أصحاب لتوعية مبادرات تضع أن األطراف للدول ينبغي  -٦٥
 غـريَ  اسـتغاللية  ظروف يف االجتار ضحايا يقدمها اليت واخلدمات السلع من االستفادة جعل إىل

  .)أعاله )د( ١٢ الفقرة انظر( اجتماعياً مقبولة

 علـى  الطلب عن الردع إىل الرامية املمارسات وتعّزز تعتمد أن األطراف للدول ينبغي  -٦٦
 يف التوظيـف  وكـاالت  تنظـيم  إىل ترمي تدابري اختاذ يف النظر ذلك يف مبا االستغاللية، اخلدمات
ــ العمــل أصــحاب وتوعيــة هلــا؛ التــرخيصو وتــسجيلها اخلــاص القطــاع  سالســل خلــو ضمانل
 مـن  وغـريه  العمـل  تفتـيش  خـالل  مـن  العمـل  معـايري  وإنفـاذ  باألشـخاص؛  االجتـار  من توريدهم
 املهـاجرين؛  العمـال  حقـوق  محايـة  وتعزيـز  التنظيمية؛ العمل لوائح وإنفاذ الصلة؛ ذات الوسائل

  .االجتار ضحايا تخدما استخدام عن الردع هبدف تدابري اعتماد أو/و

 ينتجهــا الــيت والــسلع اخلــدمات علــى الطلــب بــشأن البحــوث بــإجراء يتعلــق فيمــا  -٦٧
 يف مبـا  الـصلة،  ذات البيانـات  مجـع  يف تنظـر  أن األطـراف  للـدول  ينبغـي  هبم، املّتجر األشخاص

 لكيمبـسته  واملتعلقـة  الطلـب  تزيـد  الـيت  جتماعيةاالو االقتصادية بالعوامل املتعلقة البيانات ذلك
 بتفـصيل  مـصنَّفة  البيانات هذه تكون وأن هبم، املُّتجر األشخاص يقّدمها اليت واخلدمات السلع
 هبـدف  باألشـخاص  االجتـار  أو اجلنـسي  االسـتغالل  أو الـسخرة  مثـل  االستغالل، شكل حسب
  .هبا واالجتار أعضائهم نزع

 التجــرمي دموعــ التجــرمي أثــر حــول املعلومــات تبــادل علــى األطــراف الــدول تــشجَّعو  -٦٨
  .باألشخاص االجتار على القانون مبوجب الدعارة وإباحة

 التــصدي جمــال يف جيــدة ممارســات علــى أمثلــة وتعمــيم جبمــع األمانــة تقــوم أن ينبغــي  -٦٩
ــب ــى للطل ــا ،االســتغاللية اخلــدمات عل ــك يف مب  ســتغاللالا أشــكال كــل حــول البحــوث ذل
 تنتجهـا  اليت واخلدمات باملنتجات العام الوعي إذكاء وتدابري الطلب، عليها يقوم اليت والعوامل

 أن األطـراف  للـدول  ينبغـي  العمليـة،  هلـذه  وتيـسرياً  .والـسخرة  لالستغالل اخلاضعة العاملة اليد
  .القبيل هذا من أمثلة األمانة إىل تقّدم

 لالجتـار  احملـتملني  الـضحايا  تـستهدف  توعيـة  محالت تنظّم أن األطراف للدول وينبغي  -٧٠
 توعيـة  وكـذلك  االجتـار،  خلطـر  املعّرضـة  املنـاطق  يفو املستضعفة الفئات ضمن من باألشخاص
 بعـدم  وعيهم إذكاء بغية االجتار، ضحايا يقّدمها اليت اخلدماتو السلع من احملتملني املستفيدين

  .اإلجرامية طبيعتهاو باألشخاص املتجرين تصرفات شرعية

 تـدريب  علـى  الطلـب  خفـض  تيجياتاسترا اشتمال تكفل أن األطراف للدول وينبغي  -٧١
  .باألشخاص االجتار مكافحة على املعنية اجملتمع قطاعات مجيع
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 وقضائية إدارية هنوج :مقاضاهتم وعدم باألشخاص االجتار ضحايا معاقبة عدم  - دال  
    االجتار هذا سياق يف املرتكبة اجلرائم بشأن
 الفريـق  كـّرر  مقاضـاهتم،  دموعـ  هبـم  املّتجـر  األشخاص معاقبة عدم بضمان يتعلق فيما  -٧٢

 تقريـر  مـن  ١٢ الفقـرة  يف الـواردة  التوصـيات  تنفّـذ  أن األطراف للدول ينبغي أنه تأكيد العامل
  ).أعاله ١٦ الفقرة انظر( (CTOC/COP/WG.4/2009/2) ٢٠٠٩ لعام العامل لفريقا اجتماع

ــدول وينبغــي  -٧٣ ــضمني تكفــل أن األطــراف لل ــشريعاهتا ت ــة ت ــا الوطني ــةال ومبادئه  توجيهي
 معاقبـة  عـدم  علـى  بوضـوح  تنص أحكاماً الصكوك من وغريها والديباجات التنظيمية واللوائح

 ذلـك  يف تـستخدم  أن علـى  األطـراف  الـدول  وتـشجَّع  .مقاضـاهتم  وعدم هبم املُّتجر األشخاص
ــة املــساعدة أدوات ــل التقني ــانون مث ــصادر باألشــخاص االجتــار ملكافحــة النمــوذجي الق  عــن ال
 يتعلـق  فيمـا  هبـا  املوصـى  التوجيهيـة  واملبـادئ  )٦(،واجلرميـة  باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
 اإلنـسان،  حلقـوق  املتحـدة  ألمـم ا مفوضية تقرير يف والواردة باألشخاص، واالجتار اإلنسان حبقوق

  .)أعاله ١٦ الفقرة انظر( اإلقليمي الصعيد على صادرة أخرى توجيهية ومبادئ معايري أيو

ــ  -٧٤ ــدول يينبغ ــرم أن األطــراف لل ــسان حقــوق معــايري حتت ــع يف اإلن ــدابري مجي ــصلة الت  املّت
  .)أعاله )أ( ١٧ الفقرة انظر( باألشخاص باالجتار

 نظامهـا  إطار يف تتخذ اليت واإلجراءات األفعال أن تضمن أن األطراف للدول ينبغيو  -٧٥
  .)أعاله ٢٠و ١٩ الفقرتني انظر( الثانوي اإليذاء تسّبب ال اجلنائية للعدالة

 يف املــدين اجملتمــع يؤديــه الــذي املهــم الــدور وتــدعم تقــّدر أن األطــراف للــدول ينبغــي  -٧٦
  .اجلنائية العدالة إجراءات دعم ويف هلم املساعدة وتقدمي الضحايا محاية

 اجلنائيـة،  العدالـة  يف للممارسـني  صاملتخـصّ  التـدريب  تقـّدم  أن األطراف للدول ينبغي  -٧٧
ــن ــيهم َمب ــ ف ــاذ وموظف ــانون إنف ــدعون الق ــامون وامل ــك ،الع ــال يف وذل ــار جم  باألشــخاص االجت

 إشــراك إىل تــسعى وأن منــها عــانوا قــد الــضحايا كــوني قــد الــيت اإلنــسان حقــوق وانتــهاكات
 واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم مكتب دعوة يف املؤمتر ينظر أن وينبغي .أيضاً القضاة

 يف املمارسـني  تـدريب  جمـال  يف طلبـها،  على  بناءً الدول، إىل التقنية املساعدة توفري مواصلة إىل
  .)أدناه ٨٤و ٨٣ والفقرتني أعاله ١٣ الفقرة انظر( اجلنائية العدالة

 مماثلـة  آليـة  أو للتعويـضات  صـندوق  توافر ضمان إىل تسعى أن األطراف للدول ينبغي  -٧٨
  .)أعاله ١٨ الفقرة انظر( اصباألشخ االجتار ضحايا فيهم مبن اجلرائم، ضحايا لصاحل

─────────────────  
  .A.09.V.11 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات  )6(  
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  :يلي ما وتعّمم جتّمع أن لألمانة ينبغي  -٧٩

 معاقبتــهم وعــدم الــضحايا مقاضــاة عــدم حكــامبأ املتعلقــة اجليــدة املمارســات  )أ(  
  باألشخاص؛ االجتار ملكافحة الوطنية التشريعات يف الواردة

 هلـم  املساعدة وتقدمي ومحايتهم الضحايا هوية حتديد جمال يف املمارسات أفضل  )ب(  
  .)أعاله )أ( ١٦ الفقرة انظر(

ــة، هلــذه ودعمــاً  -٨٠ ــزّود أن األطــراف للــدول ينبغــي العملي ــةا ت  املتعلقــة باملعلومــات ألمان
  .)أعاله )أ( ١٦ الفقرة انظر( جتارهبا من أخرى دول تستفيد كي الوطنية املمارساتب

    
 منها هيئات القضايا إدارة يف تستخدمها أن املراد واألدوات اجليدة املمارسات  -هاء  

    باألشخاص لالجتار التصدي يف املواجهة خط على العاملة القانون إنفاذ سلطات
ــدولل ينبغــي  -٨١ ــة ضــمان إىل تــسعى أن األطــراف ل  جلميــع القــضايا إدارة يف هنجهــا مشولي

 قطــةن مــن مالئمــة متابعــة مــع باألشــخاص، باالجتــار املّتــصلة اجلنائيــة العدالــة إجــراءات مراحــل
 القضايا إدارة نظم استناد تضمن أن األطراف للدول وينبغي .اإلدماج إعادة نقطة إىل االعتراض

  .املتغّيرة واألوضاع الظروف ضوء يف لإلجراءات منتظمة مراجعة خالل من املعرفة إىل

 لالجتـار  التـصدي  تـدابري  تنـسيق  تـضمن  الـيت  التدابري تتخذ أن األطراف للدول وينبغي  -٨٢
  .)أعاله ٥٠و ٣٧ و)أ( ٢١ الفقرات انظر( املستويات مجيع على واتساقها صباألشخا

 القـانون  إنفـاذ  أجهزة يف املتخصصني العاملني تزويد تضمن أن األطراف للدول ينبغي  -٨٣
 الرعايــة ذلـك  يف مبــا ني،يالـضرور  والــدعم التـدريب ب اجلنائيــة العدالـة  نظــام أقـسام  مــن وغريهـا 

  .)أدناه ٨٣ والفقرة أعاله ٧٧و ١٣ الفقرتني انظر( قتضاءاال حسب النفسانية،

 العدالـة  جمـال  يف مارسنيملل اخلاص التدريب توفري تضمن أن األطراف للدول وينبغي  -٨٤
 اخلـدمات  ومقـّدمي  احملـاكم  يف العـاملني  جلميـع  أيـضاً  التـدريب  هـذا  يقـّدم  أن ينبغـي و .اجلنائية

 اخلاصــة املالئمــة واالعتبــارات النفــسية دماتالــص بــشأن التوعيــة علــى يــشتمل وأن للــضحايا
  .)أعاله ٨٣و ٧٧و ١٣ الفقرات انظر( االعتبارات من وغريها والثقافة والعمر باجلنسني

 املعـــين املتحــدة  األمــم  مكتــب  دعــوة  استــصواب  مــدى  يف ينظــر  أن للمــؤمتر  ينبغــي   -٨٥
 الـيت  ،باألشـخاص  جتـار اال قـضايا  إدارة بـشأن  املمارسات أفضل جتميع إىل واجلرمية باملخدرات
ــضمن ــى قائمــاً هنجــاً تت ــاون عل ــاذ أجهــزة بــني التع ــانون إنف ــر الق  املتخصــصة اخلــدمات ودوائ
 تـوفري  منـها  أمـور  مجلـة  حتقيـق  هبـدف  وذلك للضحايا خدمات تقّدم اليت اجلهات مثل األخرى
ــات واضــحة وسياســات إجــراءات ــة واتفاق ــادي خطي ــأخري حــاالت لتف ــذاء الت ــانوي واإلي  الث
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ــضح ــة اجلنــسني خــصوصيات يراعــي بعــد إدراجو االجتــار؛ ايال ــة والفئ  واخلــصوصيات العمري
 للــضحايا اللغويــة املــساعدة وتــوفري ؛باألطفــال اخلاصــة لالحتياجــات أيــضاً ويــستجيب الثقافيــة
ــن لالجتــار احملــتملني ــادة نقطــة إىل اعتراضــهم نقطــة م ــم؛ إع ــوفريو دجمه ــساعدة ت ــصحية امل  ال
  .االجتار ضحايا يواجهها اليت احملددة حدياتتلل مراعاة والنفسانية

 االجتــار ملكافحــة التدريبيــة الــدورات تتــضمن قائمــة جتميــع يف تنظــر أن لألمانــة ينبغــي  -٨٦
 تـدريب  جمـال  يف جهودهـا  يف األطـراف  الـدول  دعـم  بغيـة  وذلـك  املتحـدة  األمـم  خرباء وأمساء

  .اجلنائية العدالة يف املختصني ممارسيها

 علـى  قـدرهتا  زيـادة  يف طلبـها،  علـى   بنـاءً  األطـراف،  الـدول  تـساعد  أن انةلألم وينبغي  -٨٧
  .له التصّدي تدابريو باألشخاص االجتار حالة حول وتبادهلا وحتليلها البيانات مجع

  


