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مة مقدِّ

املجــاالت  فــي اجتماعاتــه توصيــات بشــأن  باألشــخاص  املعنــي باالجتــار  العامــل  الفريــق  يعتمــد 
امللحــة التــي تثيــر القلــق، ســاعيا إلــى توجيــه الــدول األعضــاء نحــو التنفيــذ الفعــال واملراعــي ألحــدث 
املســتجدات لبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكمل 
التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، وكذلــك إلــى توجيــه مكتــب األمم 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة )املكتــب( فــي دعــم اجلهــود املبذولــة فــي هــذا الصــدد. وتقــدم 
التوصيــات بانتظــام إلــى مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر 

الوطنيــة إلقرارهــا. 

إلــى األمانــة  العامــل قــد طلــب فــي اجتماعــه اخلامــس، املعقــود فــي عــام 2013،  الفريــق  وكان 
املختلفــة اجتماعاتــه  فــي  اعتمدهــا  التــي  التوصيــات  لــكل   

ً
ــدا موحَّ  

ً
ســجال وتتعهــد  تعــدَّ   أن 

)CTOC/COP/WG.4/2013/5، الفقرة 45(، وذلك لتيسير املناقشات واملفاوضات املستقبلية.

ومراعــاة لذلــك الطلــب، أعــد املكتــب خالصــة وافيــة باللغــات الرســمية الســت لــألمم املتحــدة تتضمــن 
جميــع التوصيــات التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل. ويكمــل اخلالصــة فهــرس مواضيعــي لتيســير 

التنقــل بــني صفحــات الوثيقــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تشــمل اخلالصــة الوافيــة والفهــرس املواضيعــي جميــع القــرارات واملقــررات 
ــة. وتهــدف  املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص التــي اعتمدهــا حتــى اآلن مؤمتــر األطــراف فــي االتفاقي

هــذه املعلومــات إلــى توفيــر مراجــع إضافيــة لتيســير املناقشــات فــي جميــع املحافــل ذات الصلــة.

ولتيســير اإلحالــة املرجعيــة، تــرد توصيــات الفريــق العامــل فــي اجلــزء ألــف مــن اخلالصــة الوافيــة، 
بينمــا تــرد قــرارات ومقــررات مؤمتــر األطــراف فــي اجلــزء بــاء وفــي األحيــاز املظللــة فــي الفهــرس 

املواضيعــي. 

وفــي الفهــرس املواضيعــي، تصنــف بعــض التوصيــات ضمــن أكثــر مــن موضــوع واحــد لكــي تبــني التنــوع 
والتعقيــد الكاملــني جلميــع اجلوانــب التــي تطرقــت إليهــا النصوص.

https://undocs.org/CTOC/COP/WG.4/2013/5


 اخلالصة الوافية 
 للتوصيات وللقرارات
واملقررات ذات الصلة

 يتضمن اجلزء ألف من اخلالصة جميع التوصيات

 التي اعتمدها الفريق العامل في اجتماعاته التسعة األولى،

 بينما يتضمن اجلزء باء جميع القرارات واملقررات املتعلقة باالجتار باألشخاص

 التي اعتمدها مؤمتر األطراف في االتفاقية في دوراته التسع األولى�

وينظم اجلزءان حسب الترتيب الزمني�
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االجتار باألشخاص

ألف-  التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل املعني باالجتار 
باألشخاص في اجتماعاته التسعة األولى

أوال- االجتماع األول، يومي 14 و15 نيسان/أبريل 2009

ــق  ــة فــي مقــّرر املؤمتــر 4/4، أوصــى الفري ــق العامــل، املبّين ــة العامــة للفري ــق بالوالي 1- فيمــا يتعل
بــاع نهــج شــامل ومتــوازن فــي مكافحــة االجتــار باألشــخاص مــن خــالل جملــة أمــور، 

ّ
العامــل الــدول بات

بينهــا التعــاون، إقــرارا باملســؤولية املشــتركة للــدول بوصفهــا بلــدان منشــأ ومقصــد وعبــور.

2- فيمــا يتعلــق بتحقيــق االنضمــام العاملــي إلــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتار باألشــخاص، 
عبــر  املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  التفاقيــة  املكّمــل  واألطفــال،  النســاء  وبخاصــة 
الوطنيــة،)1( والتنفيــذ الفعــال للحــد األدنــى مــن الشــروط الــواردة فيــه كخطــوة أولــى نحــو مكافحــة 
االجتــار باألشــخاص، ينبغــي للــدول التــي لــم تصبــح بعــد أطرافــا فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 

اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة،)2( وبروتوكــول االجتــار باألشــخاص أن تفعــل ذلــك.

عــة 
ّ
3- مــن أجــل التوّصــل إلــى فهــم أفضــل للعقبــات التــي ميكــن أن تواجههــا الــدول، خصوصــا املوق

منهــا علــى بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، فــي أن تصبــح أطرافــا فــي بروتوكــول االجتار باألشــخاص، 
ينبغــي أن ينظــر املؤمتــر فــي إدراج ســؤال اختيــاري، عــن حالــة عمليــة التصديــق، فــي القائمــة املرجعية 

للتقييــم بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوالتها.

ــف األمانــة أنشــطة املســاعدة 
ّ
4- فيمــا يتعلــق باعتمــاد التشــريعات الوطنيــة املالئمــة، ينبغــي أن تكث

التشــريعية لتلبيــة احتياجــات الــدول الطالبــة.

5- ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:

جترمي السلوك الذي يسهل ويدعم االجتار باألشخاص؛ )أ( 

ســّن التشــريعات الالزمــة لتنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، وال ســيما التشــريعات التــي  )ب( 
جتــّرم املشــاركة فــي جماعــة إجراميــة منظمــة والفســاد، واعتبــار االجتــار باألشــخاص جرميــة أصليــة 

تترتــب عليهــا جرميــة غســل عائــدات اجلرميــة.

ــب مزيــدا مــن التوضيــح، ينبغــي أن تعــّد األمانــة، 
ّ
6- فيمــا يتعلــق بتعريــف املفاهيــم التــي قــد تتطل

بالتشــاور مــع الــدول األطــراف، أوراقــا ملســاعدة الــدول األطــراف فــي حتســني فهمهــا وتفســيرها 
للمفاهيــم الرئيســية الــواردة فــي بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، وال ســيما التعاريــف ذات الصلــة مــن 

الناحيــة القانونيــة مــن أجــل مســاعدة موظفــي العدالــة اجلنائيــة فــي اإلجــراءات اجلنائيــة.

7- فيما يتعلق بالوقاية والتوعية، ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:

النظر في إدراج االجتار باألشخاص في مناهج التعليم العام؛ )أ( 

.United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574  )1(

.vol. 2225, No. 39574 نفسه،  املرجع   )2(
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

الشــروع فــي حمــالت التوعيــة التــي تســتهدف عامــة النــاس، وفئــات معّينــة واملجتمعــات  )ب( 
املعرضــة لالجتــار، مــع مراعــاة الســياقات املحليــة. وعنــد القيــام بذلــك، ينبغــي أن تتوخــى الــدول 
ذلــك  فــي  مبــا  والتلفزيــة،  اإلذاعيــة  )البرامــج  اإلعــالم  لوســائط  الفعــال  االســتخدام  األطــراف 
واســتغالل  والصحافــة(،  املســتضعفة،  الفئــات  تشــاهدها  أن  ميكــن  التــي  الدراميــة  املسلســالت 

املناســبات العامــة واالســتعانة بالشــخصيات املعروفــة لــدى العامــة؛

النظــر فــي مناقشــة خطــط لتنظيــم حمــالت توعيــة مــع األمانــة ومــع الــدول األطــراف  )ج( 
األخــرى التــي أطلقــت حمــالت مماثلــة؛

املحتملــني  املســتعملني  أو  املســتعملني  وتوعيــة  تثقيــف  تعزيــز  كيفيــات  استكشــاف  )د( 
للخدمــات اجلنســية، ومنتجــات الســخرة وغيــر ذلــك مــن أنــواع االســتغالل، ولزيــادة فهمهــم لالجتــار 

واألطفــال. النســاء  وللعنــف ضــد  باألشــخاص 

ــر الــدول األطــراف التدريــب ملوظفــي إنفــاذ القانــون 
ّ
8- فيمــا يتعلــق بالتدريــب، ينبغــي أن توف

العاملــني فــي خــط املواجهــة )ضبــاط الشــرطة ومفتشــي العمــل وموظفــي الهجــرة وحــرس احلــدود( 
وللجنــود املشــاركني فــي بعثــات حفــظ الســالم، واملوظفــني القنصليــني وســلطات النيابــة العامــة 
والســلطات القضائيــة ومقّدمــي اخلدمــات الطبيــة واألخصائيــني االجتماعيــني، وذلــك بإشــراك 
لــي املجتمــع املدنــي، حســب االقتضــاء ومبــا يتمشــى 

ّ
املنظمــات غيــر احلكوميــة ذات الصلــة وممث

ــة لالجتــار باألشــخاص،  ــة مــن التصــدي بفعالي ــا للســلطات الوطني ــة، متكين مــع التشــريعات الوطني
ال ســيما عــن طريــق حتديــد هويــة ضحايــا هــذا االجتــار.

 9- ينبغــي أن تكثــف األمانــة توفيــر أنشــطة بنــاء القــدرات للــدول الطالبــة، بتنظيــم دورات تدريبيــة 
وحلقات دراسية.

10- فيمــا يتعلــق باالجتــار الرامــي إلــى االســتغالل فــي العمــل، ينبغــي أن تقــوم الــدول األطــراف مبــا 
يلي:

تعزيــز الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص، بغيــة مكافحــة االجتــار الرامــي إلــى االســتغالل  )أ( 
فــي العمــل مكافحــة فعالــة؛

صــد الطلــب علــى اخلدمــات االســتغاللية ومنتجــات الســخرة مــن خــالل ضمــان قيــام  )ب( 
احلكومــات أّوال بتحديــد اخلدمــات االســتغاللية ومنتجــات الســخرة حتديــدا مناســبا ثــم التوعيــة 

فيمــا يتعلــق بتلــك اخلدمــات واملنتجــات.

11- فيمــا يتعلــق بضمــان عــدم معاقبــة األشــخاص املّتجــر بهــم وعــدم مقاضاتهــم، ينبغــي أن تقــوم 
الــدول األطــراف مبــا يلــي:

وضــع اإلجــراءات املناســبة لتحديــد هويــة ضحايــا االجتــار باألشــخاص وإلعطــاء الدعــم  )أ( 
ــا؛ لهــؤالء الضحاي

النظــر، وفقــا لتشــريعاتها الداخليــة، فــي عــدم معاقبــة أو مقاضــاة األشــخاص املتجــر  )ب( 
ــر املشــروعة التــي يرتكبونهــا باعتبارهــا نتيجــة مباشــرة حلالتهــم كأشــخاص  ــى األفعــال غي بهــم عل

متجــر بهــم أو عندمــا ُيجَبــرون علــى ارتــكاب هــذه األعمــال غيــر املشــروعة.

12- فيما يتعلق بحماية الضحايا ومساعدتهم، ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:

اعتمــاد نهــج حلمايــة الضحايــا ومســاعدتهم يكــون قائمــا علــى حقــوق اإلنســان وال يتغيــر  )أ( 
بتغيــر جنســية الضحيــة أو حالتــه كمهاجــر؛
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االجتار باألشخاص

وضع وتطبيق معايير دنيا حلماية ضحايا االجتار باألشخاص ومساعدتهم؛ )ب( 

ضمــان حصــول الضحايــا، بصــورة فوريــة، علــى الدعــم واحلمايــة، بغــض النظــر عــن  )ج( 
تورطهــم أو عــدم تورطهــم فــي عمليــة العدالــة اجلنائيــة. وميكــن أن يشــمل هــذا الدعــم حــق الضحايــا 
فــي البقــاء مؤقتــا فــي اإلقليــم الــذي اهُتــدي فيــه إليهــم، أو، فــي احلــاالت املناســبة، حقهــم فــي البقــاء 

فيــه بصفــة دائمــة؛

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

وضع معايير لالهتداء إلى الضحايا وتعميمها على األخصائيني املمارسني واستخدامها  )ه( 
بانتظام؛

ضمــان القيــام فــي التشــريعات الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص بتجــرمي تهديــد  )و( 
ضحايــا هــذا االجتــار والشــهود عليــه أو تخويفهــم فــي الدعــاوى اجلنائيــة ذات الصلــة؛

تناول احلاجة إلى زيادة الفعالية في رصد األموال من أجل مساعدة الضحايا؛ )ز( 

ضمــان االســتناد دومــا فــي تدابيــر التصــّدي لالجتــار باألطفــال، علــى جميــع املســتويات،  )ح( 
إلــى مصلحــة الطفــل العليــا.

13- فيمــا يتعلــق بدفــع تعويضــات لضحايــا االجتــار، ينبغــي أن تنظــر الــدول األطــراف فــي إمكانيــة 
وضــع إجــراءات مناســبة لتمكــني الضحايــا مــن احلصــول علــى التعويــض وجبــر األضــرار.

14- فيمــا يتعلــق بحمايــة الضحايــا بوصفهــم شــهودا، ينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف اتخــاذ 
تدابيــر حلمايــة الضحايــا، مبــا فــي ذلــك توفيــر مــأوى مؤقــت وآمــن لهــم وإجــراءات حلمايــة الشــهود، 

حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا.

ــم األمانــة إمكانيــة اســتكمال عملهــا، بشــأن املمارســات اجليــدة حلمايــة الشــهود  15- ينبغــي أن تقيِّ
فــي اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة باجلرميــة املنظمــة، بعمــل إضافــي فــي مجــال مناهضــة االجتــار 

باألشــخاص.

16- فيما يتصل بتنسيق اجلهود على الصعيد الوطني، ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:

إنشــاء هيئــات تنســيق وطنيــة أو فــرق عمــل مشــتركة بــني الــوزارات تتألــف مــن مســؤولني  )أ( 
الداخليــة والصحــة والرعايــة  بالعدالــة والشــؤون  )املعنيــة  الصلــة  الــوزارات احلكوميــة ذات  مــن 
االجتماعيــة والعمــل والهجــرة والشــؤون اخلارجيــة وغيرهــا(، بهــدف مكافحــة االجتــار باألشــخاص. 
وتســتطيع هــذه اآلليــات وضــع سياســات شــاملة ومنســقة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، مــع تعزيــز 
التعــاون علــى نحــو أفضــل، ومراقبــة تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة وتشــجيع البحــث فيمــا يتعلــق 
ــة؛ باالجتــار باألشــخاص، آخــذة فــي احلســبان عمــل املنظمــات غيــر احلكوميــة الوطنيــة ذات الصل

وضــع آليــات تنســيق علــى الصعيــد املحلــي أو علــى مســتوى املقاطعــات، مبــا يتيــح  )ب( 
ذلــك. أمكــن  كلمــا  احلكوميــني  غيــر  اخلدمــات  مقّدمــي  مــع  التنســيق 

17- وفيما يتعلق بجمع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل، ينبغي أن يقوم املؤمتر مبا يلي:

استكشــاف جــدوى وضــع أداة علــى الشــبكة العامليــة تتيــح تقييمــا آنيــا لالجتاهــات  )أ( 
باألشــخاص؛ االجتــار  فــي  الســائدة  واألمنــاط 

النظــر فــي جــدوى اســتمرار مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي  )ب( 
إنتــاج التقريــر العاملــي عــن االجتــار باألشــخاص، اســتنادا إلــى املعلومــات املجّمعــة مــن خــالل اآلليــات 

القائمــة جلمــع البيانــات؛
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

توجيــه الطلــب إلــى الــدول األطــراف لتقــدمي بيانــات وطنيــة إلــى قاعــدة بيانــات تديرهــا  )ج( 
ــر التصــدي لالجتــار باألشــخاص. ــة وذلــك قصــد معرفــة مــدى اتخاذهــا لتدابي األمان

18- فيمــا يتعلــق بتقــدمي املســاعدة التقنيــة الالزمــة لتنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، ينبغــي 
أن تقــوم األمانــة مبــا يلــي:

مواصلــة تقــدمي املســاعدة التقنيــة إلــى الــدول األطــراف، بنــاء علــى طلبهــا، ملســاعدتها  )أ( 
علــى تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوالتهــا؛

إعــداد قائمــة بالتدابيــر واألدوات الفعالــة مــن حيــث التكلفــة، بالتشــاور مــع الــدول  )ب( 
باألشــخاص؛ لالجتــار  للتصــدي  األطــراف، 

وضــع ونشــر معاييــر لالهتــداء إلــى الضحايــا واســتخدامها بانتظــام، وذلــك بالتشــاور مــع  )ج( 
الــدول األطــراف.

19- فيمــا يتعلــق بــدور مؤمتــر األطــراف فــي تنســيق العمــل الدولــي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، 
ينبغــي أن ينظــر املؤمتــر فيمــا يلــي:

وضــع آليــة آنيــة علــى اخلــط احلاســوبي املباشــر لتحديــث املعلومــات التــي تقّدمهــا  )أ( 
الــدول األطــراف مــن خــالل القائمــة املرجعيــة للتقييــم الذاتــي بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة 

وبروتوكوالتهــا؛

مقــّرر فــي  إليــه  املشــار  الدولــي،  احلكومــي  اخلبــراء  اجتمــاع  إلــى  الطلــب  توجيــه   )ب( 
املؤمتــر 1/4، مــن أجــل إيــالء االهتمــام لســبل ووســائل حتقيــق وقيــاس التقــّدم املحــرز وكذلــك حتديــد 

احلاجــة إلــى املســاعدة التقنيــة فــي تنفيــذ بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص؛

املنشــأة  األخــرى  الهيئــات  مــع  املعلومــات  تبــادل  وزيــادة  الروابــط  مــن  املزيــد  إقامــة  )ج( 
مبوجــب معاهــدات األمم املتحــدة، ومــع املقــّررة اخلاصــة املعنيــة باالجتــار باألشــخاص، وال ســيما 

واألطفــال؛ النســاء 

توجيــه الطلــب إلــى األمانــة مــن أجــل مواصلــة تنســيق أعمــال الفريــق املشــترك بــني  )د( 
أنشــطته. عــن  تقاريــر  تقــدمي  وبغيــة  باألشــخاص  االجتــار  مكافحــة  علــى  للتعــاون  الــوكاالت 

20- فيمــا يتعلــق باعتمــاد نهــج إقليمــي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، ينبغــي للمؤمتــر أن يناقــش 
ويشــّجع التعــاون اإلقليمــي فــي التصــّدي لالجتــار باألشــخاص وتعزيــز تنفيــذ بروتوكــول منــع االجتــار 

باألشــخاص، مــع جتنــب ازدواجيــة اجلهــود فــي هــذا الصــدد.

21- ينبغــي أن تتبــادل األمانــة املزيــد مــن املعلومــات مــع املنظمــات اإلقليميــة وســائر املنظمــات 
الدوليــة املنخرطــة فــي مكافحــة االجتــار باألشــخاص.

22- فيمــا يتعلــق بالتعــاون الدولــي علــى الصعيــد التنفيــذي، ينبغــي أن تنشــئ األمانــة شــبكة 
ــى أســاس نقــاط  ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص عل ــة للجهــود املبذول مــن نقــاط االتصــال الوطني
االتصــال املوجــودة التــي ميكــن العمــل معهــا علــى تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي فــي الوقــت 

املناســب.

23- ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:

االســتفادة مــن أحــكام اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة التــي تســهل اســتخدام أفرقــة حتقيــق  )أ( 
مشــتركة وأســاليب حتقيــق خاصــة للتحــري فــي قضايــا االجتــار باألشــخاص علــى املســتوى الدولــي؛
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االســتفادة مــن اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة وغيرهــا مــن الصكــوك القانونيــة  )ب( 
املتعــددة األطــراف لتطويــر وتعزيــز التعــاون القضائــي الدولــي، مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتســليم 

باألشــخاص؛ االجتــار  عائــدات  ومصــادرة  املتبادلــة  القانونيــة  واملســاعدة  املجرمــني 

فــي  املنخرطــة  الســلطات  مــن  وغيرهــا  املركزيــة  للســلطات  تدريبيــة  دورات  تنظيــم  )ج( 
التعــاون القضائــي علــى الصعيديــن اإلقليمــي واألقاليمــي واملشــاركة فيهــا، خصوصــا مــع إشــراك 
ســتعمل كبلــدان منشــأ أو 

ُ
الــدول األطــراف التــي يربــط بينهــا تدفــق هــذا االجتــار باعتبارهــا بلدانــا ت

عبــور أو مقصــد لالجتــار باألشــخاص.

- االجتماع الثاني، من 27 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2010
ً
ثانيا

1- ينبغــي أن تســتخدم الــدول األطــراف بشــكل أفضــل األدوات واملــواد التــي يصدرهــا مكتــب األمم 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة وتلــك التــي تصدرهــا املنظمــات األخــرى، مثــل املبــادئ واملبــادئ 
التوجيهيــة املوصــى بهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان واالجتــار باألشــخاص، التــي أصدرتهــا مفوضيــة 

األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان،)3( دعمــا لتنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص.

ــق بوضــع تدابيــر شــاملة ومتعــّددة األبعــاد للتصــّدي لالجتــار باألشــخاص، ينبغــي 
ّ
2- فيمــا يتعل

للــدول األطــراف أن تطّبــق نهجــا يتمحــور حــول الضحايــا، مــع احتــرام كامــل حلقــوق اإلنســان املكفولــة 
لضحايــا هــذا النــوع مــن االجتــار.

3- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي وضــع مبــادئ توجيهية ملوظفي إنفاذ القانون بشــأن تدابير 
التصــّدي التــي تراعــي خصوصيــات ضحايــا االجتــار باألشــخاص الثقافيــة واجلنســانية وتناســب 
أعمارهــم، مبــا فــي ذلــك معاييــر وإجــراءات للتعــّرف علــى هويــة ضحايــا االجتــار باألشــخاص وإجــراء 

مقابــالت معهــم، وحتديــد أســاليب تقــدمي النصــح لهــؤالء الضحايــا حــول حقوقهــم.

ــّجعت الــدول األطــراف علــى أن تلتفــت إلــى أهميــة الــدور الــذي يؤديــه املجتمــع املدنــي فــي 
ُ

4- ش
مكافحــة االجتــار باألشــخاص وأن تســعى إلــى إشــراك املجتمــع املدنــي بفعاليــة فــي االســتراتيجيات 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ملنــع االجتــار وكذلــك اســتراتيجيات توفيــر احلمايــة والرعايــة لضحايــا 

 للوائــح التنظيميــة الداخليــة.
ً
هــذا االجتــار، وذلــك وفقــا

5- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر، عنــد االقتضــاء، فــي توفيــر املســاعدة القانونيــة والطبيــة 
واالجتماعيــة للضحايــا املحتملــني لالجتــار باألشــخاص، مبــا فــي ذلــك التمثيــل القانونــي واملســاعدة 
ــا هــذا االجتــار مــن القاصريــن، وذلــك وفقــا للفقــرة الفرعيــة 2 مــن املــادة 6 مــن  القانونيــة لضحاي

بروتوكــول االجتــار باألشــخاص.

6- ينبغــي للــدول األطــراف، وقــد الحظــت انخفــاض معــدل أحــكام اإلدانــة الصــادرة فــي قضايــا 
االجتــار باألشــخاص علــى الصعيــد العاملــي حســبما ورد فــي التقريــر العاملــي عــن االجتــار باألشــخاص 
 مــن 

ً
الصــادر عــن مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة فــي عــام 2009، أن تبــذل مزيــدا

.E/2002/68/Add.1  )3(

http://undocs.org/E/2002/68/Add.1
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اجلهــود فــي التحقيــق فــي جرائــم االجتــار باألشــخاص ومالحقــة مرتكبيهــا، بطرائــق منهــا اســتخدام 
تقنيــات التحقيــق املالــي وأن تعَهــد فــي الوقــت املناســب إلــى تقنيــات التحقيــق اخلاصــة وغيــر ذلــك 

مــة. 
َّ
مــة ملكافحــة أشــكال أخــرى مــن اجلرميــة املنظ مــن األدوات املصمَّ

7- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ مزيــدا مــن إجــراءات العدالــة اجلنائيــة العابــرة للحــدود 
 
ً
مــن خــالل تعزيــز اســتخدام التحقيقــات املشــتركة وتبــادل املعلومــات ومصــادرة املوجــودات، وفقــا

الداخليــة. للتشــريعات 

مــن   17 الفقــرة  فــي  الــواردة  التوصيــات  االعتبــار  فــي  تأخــذ  أن  األطــراف  للــدول  8- ينبغــي 
2009 نيســان/أبريل  و15   14 يومــي  فيينــا  فــي  املعقــود  اجتماعــه  عــن  العامــل  الفريــق   تقريــر 

)CTOC/COP/WG.4/2009/2(، وأن تنشــئ آليــات تنســيق وطنيــة، وكذلــك علــى مســتوى التحقيــق 
واملقاضاة.

9- فيمــا يتعلــق بالتنســيق، ينبغــي للــدول األطــراف أن تضاعــف جهودهــا مــن أجــل تعزيــز إجــراءات 
العدالــة اجلنائيــة العابــرة للحــدود، مبــا فيهــا، عنــد االقتضــاء، زيــادة اســتخدام التحقيقــات املشــتركة 

وتقنيــات التحقيــق اخلاصــة وتبــادل املعلومــات ونقــل املعرفــة بشــأن اســتخدام هــذه التدابيــر.

10- ينبغــي للــدول أن تســتخدم التحقيقــات املشــتركة باعتبارهــا وســيلة عمليــة لتقــدمي مســاعدة 
ــرة للحــدود التــي ترمــي إلــى مواجهــة  ــة العاب ــة اجلنائي ــر العدال ــز تدابي ــدول األخــرى وتعزي ــة لل تقني
االجتــار باألشــخاص. وينبغــي، علــى وجــه اخلصــوص، إجــراء حتقيقــات مشــتركة بــني بلــدان املنشــأ 

وبلــدان املقصــد.

11- ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــّر بأهميــة إقامــة شــراكات بــني البلــدان وداخلهــا مــع االعتــراف 
بأهميــة الــدور الــذي يؤديــه املجتمــع املدنــي فــي الشــراكة مــع احلكومــات علــى جميــع املســتويات.

َعة علــى إقامــة شــراكات مــع القطــاع اخلــاص فــي ســياق جهودهــا مــن  12- الــدول األطــراف ُمشــجَّ
أجــل مكافحــة االجتــار باألشــخاص.

ــق ببرامــج التدريــب، ينبغــي للــدول األطــراف أن تشــرك جميــع أصحــاب املصلحــة 
ّ
13- فيمــا يتعل

واملمثلــون  العامــون  واملّدعــون  للضحايــا  اخلدمــات  ومقّدمــو  القانــون  إنفــاذ  موظفــو  فيهــم  مبــن 
القنصليــون، وينبغــي لهــا أن تســعى إلــى إشــراك القضــاة.

14- إضافــة إلــى ذلــك، ونظــرا لــألدوات واملــواد التــي أعّدها مكتب األمم املتحــدة املعني باملخدرات 
َعة علــى إعــداد مــواد تدريبيــة محــددة لــكل  واجلرميــة علــى الصعيــد العاملــي، فالــدول األطــراف ُمشــجَّ

بلــد، مبســاعدة تقنيــة مــن املكتــب بنــاء علــى طلبهــا.

15- بنــاء علــى التوصيــات الــواردة فــي الفقــرة 19 مــن تقريــر اجتمــاع الفريــق العامــل لعــام 2009، 
ــاء  ــة، بن ــي باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل تقــدمي مســاعدة تقني ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعن
علــى الطلــب، بغيــة تعزيــز التنســيق والتعــاون علــى الصعيــد اإلقليمــي، مبــا فــي ذلــك بنــاء قــدرات فــي 

هــذا املجــال فــي الــدول واألقاليــم.

16- فيمــا يتعلــق بالبحــوث، ينبغــي للمؤمتــر أن ينظــر فــي دعــوة مكتــب األمم املتحــدة املعنــي 
باملخــدرات واجلرميــة إلــى مواصلــة جتميــع وإصــدار التقريــر العاملــي عــن االجتــار باألشــخاص علــى 
نحــو منتظــم، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل قاعــدة بيانــات حاســوبية تســمح باإلســهام مبعلومــات بانتظــام. 

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
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كمــا ينبغــي أن ينظــر املؤمتــر فــي دعــوة املكتــب إلــى جتميــع املمارســات اجليــدة فــي منــع االجتــار 
باألشــخاص ومكافحتــه، خاصــة فــي مجــال مالحقــة اجلنــاة وحمايــة الضحايــا.

17- ينبغــي للــدول األطــراف، بنــاء علــى التوصيــات الــواردة فــي الفقــرة 18 مــن تقريــر اجتمــاع 
ــع أشــكال االجتــار  ــد مــن البحــوث بشــأن جمي ــام 2009، أن تنظــر فــي دعــم مزي ــق العامــل لع الفري

ــة. ــد العامل ــك اســتغالل الي باألشــخاص، مبــا فــي ذل

فــي مجــال حتديــد مالمــح جرميــة االجتــار  البحــوث  تدعــم  أن  األطــراف  للــدول  18- ينبغــي 
واملجرمــني. باملنهجيــات  ــق 

ّ
يتعل فيمــا  وضــع منــاذج وحتليــالت  خــالل  مــن  باألشــخاص، 

19- ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل تقــدمي املســاعدة التقنيــة 
إلــى الــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبهــا، بغيــة حتســني جمــع البيانــات حــول االجتــار باألشــخاص.

20- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي إجــراء املزيــد مــن البحــوث بشــأن العوامــل التــي تزيــد 
مــن احتمــال أن تصبــح ظــروف أو مواقــع أو مجتمعــات أو بلــدان أو مناطــق معينــة مصــدر األشــخاص 
املتجــر بهــم، أو منطقــة عبــور أو مقصــد تســتخدم لالجتــار باألشــخاص. كمــا ينبغــي للــدول األطــراف 
أن تنظــر فــي إجــراء املزيــد مــن البحــوث بشــأن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة وكيفيــة تأثيرهــا 

علــى أســواق االجتــار باألشــخاص، مــع تركيــز خــاص علــى الطلــب علــى االجتــار باألشــخاص.

21- ينبغــي للــدول األطــراف أن ترصــد وتقّيــم نتائــج التدابيــر املتخــذة علــى الصعيــد الوطنــي 
وأثرهــا. وينبغــي للــدول األعضــاء أن تنظــر فــي إنشــاء مؤسســة )كمقــرر وطنــي أو جلنــة وطنيــة، 
ميكــن أن تكــون مســتقلة( إلجــراء هــذا التقييــم والرصــد وإلصــدار توصيــات بشــأن اتخــاذ مزيــد مــن 

اإلجــراءات علــى املســتوى الوطنــي.

ــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمم   لتوصيــة اجتمــاع اخلبــراء املعنــي باآلليــات املحتمل
ً
22- وفقــا

املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، ينبغــي للمؤمتــر أن ينشــئ فريقــا عامــال مفتــوح 
ــارات املتعلقــة  ــا بتنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقــة بهــا بغيــة استكشــاف اخلي العضويــة معني
بإيجــاد آليــة مناســبة وفّعالــة ملســاعدة املؤمتــر فــي اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة والبروتوكــوالت امللحقة 

بهــا، فــي أبكــر وقــت ممكــن، آخــذا فــي احلســبان أهميــة املوضــوع لــدى الــدول األعضــاء كافــة.

23- تفاديــا الزدواجيــة اجلهــود، ينبغــي للــدول األطــراف أن تســتفيد مــن اخلبــرات القائمــة علــى 
الصعيــد اإلقليمــي.

24- وفيمــا يتعلــق باملفاهيــم الــواردة فــي بروتوكــول االجتــار باألشــخاص التــي قــد حتتــاج الــدول 
األطــراف توضيحــات بشــأنها:

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

العامــل الفريــق  اجتمــاع  تقريــر  مــن   7 الفقــرة  فــي  الــواردة  التوصيــات  علــى  بنــاء   )ب( 
لعــام 2009، ينبغــي أن تعــّد األمانــة، بالتشــاور مــع الــدول األطــراف، وثائــق ملســاعدة موظفــي إنفــاذ 
القانــون فــي اإلجــراءات اجلنائيــة بشــأن مواضيــع مثــل املوافقــة؛ واإليــواء؛ واالســتقبال والنقــل؛ 
وإســاءة اســتغالل حالــة الضعــف؛ واالســتغالل؛ والطابــع العابــر للحــدود الوطنيــة. وإضافــة إلــى ذلــك، 

ينبغــي أن تضمــن األمانــة إدراج أّي مــن املفاهيــم اجلديــدة فــي األدوات واملــواد املتوافــرة.

25- وينبغــي للــدول األطــراف وهــي تطبــق تعريــف االجتــار باألشــخاص مبوجــب البروتوكــول 
وباالتســاق مــع البروتوكــول أن تكفــل مــا يلــي:
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ال ُيعتــّد مبوافقــة الضحايــا فــي إثبــات وقــوع االجتار باألشــخاص متــى توافر عنصر اخلداع  )أ( 
أو القســر أو أي مــن األســاليب املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن املــادة 3 مــن البروتوكــول؛

يجوز إثبات وقوع االجتار باألشخاص قبل حدوث أي عمل من أعمال االستغالل. )ب( 

 للفقــرة الفرعيــة )أ( مــن املــادة 3 مــن 
ً
26- ينبغــي للــدول األطــراف أن تولــي اهتمامــا شــديدا، وفقــا

البروتوكــول، ألفعــال االجتــار )جتنيــد األشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم( 
وأن تقــّر بــأن توافــر أي مــن هــذه األفعــال يــدل علــى وقــوع جرميــة االجتــار باألشــخاص حتــى ولــو لــم 

يحــدث عبــوٌر أو نقــل.

تفّســر  أن  األطــراف  للــدول  ينبغــي  باألشــخاص،  االجتــار  بروتوكــول  بتنفيــذ  يتعلــق  27- فيمــا 
املنظمــة. اجلرميــة  اتفاقيــة  ســياق  فــي  البروتوكــول 

28- بالنظــر إلــى أن البروتوكــول لــم يــورد أحكامــا تشــريعية منوذجيــة، ينبغــي للــدول األطــراف أن 
تصــوغ أو تعــّدل تشــريعات وطنيــة مبــا يتوافــق وأوضاَعهــا الداخليــة.

29- ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــّر بأهميــة التعــاون الطوعــي مــع الضحايا-الشــهود فــي التمــاس 
إصــدار أحــكام اإلدانــة فــي قضايــا االجتــار باألشــخاص. وينبغــي للــدول األطــراف، مبوجــب املــادة 25 
مــة، أن تعتمــد تدابيــر ملســاعدة الضحايــا وحمايتهــم، بغــض النظــر عــن مدى 

ّ
مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

تعاونهــم أو عــدم تعاونهــم مــع ســلطات العدالــة اجلنائيــة. وال يســتبعد غيــاب الشــهادة توفيــر املســاعدة.

30- قــد تلجــأ الــدول األطــراف إلــى اســتخدام أحــكام الفقرتــني 2 و3 مــن املــادة 26 مــن اتفاقيــة 
مــة فــي التحقيقــات 

ّ
مــة لضمــان احلصــول علــى إفــادات أعضــاء جماعــة إجراميــة منظ

ّ
اجلرميــة املنظ

 لغــرض مالحقــة أعضــاء آخريــن 
ً
فــي قضايــا االجتــار باألشــخاص، ومالحقــة املتورطــني فيهــا قضائيــا

مــة.
ّ
مــن اجلماعــة اإلجراميــة املنظ

َعة علــى أن تنظــر فــي مســائل العــرض والطلــب باعتبارهــا مســائل  31- الــدول األطــراف ُمشــجَّ
مترابطــة وأن تنتهــج نهجــا كليــا فــي تصديهــا لالجتــار باألشــخاص لعــالج هاتــني الظاهرتــني كلتيهمــا.

32- ينبغــي أن تعتبــر الــدول األطــراف خفــض الطلــب علــى اخلدمــات االســتغاللية مســألة تتطلــب 
ــقة. مواجهــة متكاملــة ومنسَّ

33- ينبغــي أن تضــع الــدول األطــراف تدابيــر ملواجهــة جميــع أنــواع اخلدمــات التــي ُيســتغل فيهــا 
ضحايــا االجتــار، مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر اخلدمــات اجلنســية.

34- بنــاًء علــى التوصيــة الــواردة فــي الفقــرة 11 مــن تقريــر اجتمــاع الفريــق العامــل لعــام 2009، 
ينبغــي للــدول األطــراف، مــن أجــل الــردع بحــزم أكبــر عــن الطلــب علــى الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا 

ضحايــا االجتــار، أن تنظــر فــي اعتمــاد تدابيــر تثنــي عــن اســتخدام ســلع وخدمــات مــن هــذا النــوع.

35- ينبغــي للمؤمتــر أن يواصــل دراســة مســألة الطلــب علــى اخلدمــات االســتغاللية املتصلــة 
باالجتــار باألشــخاص، وأن ُيبقــي البنــد املتصــل بهــذه املســألة فــي جــدول أعمالــه.

36- ينبغــي للــدول األطــراف أن تضــع مبــادرات لتوعيــة أصحــاب العمــل واملســتهلكني تهــدف إلــى 
جعــل االســتفادة مــن الســلع واخلدمــات التــي يقدمهــا ضحايــا االجتــار فــي ظــروف اســتغاللية غيــَر 

مقبولــة اجتماعيــا.
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ــى  ــب عل ــردع عــن الطل ــى ال ــة إل ــّزز املمارســات الرامي ــدول األطــراف أن تعتمــد وتع 37- ينبغــي لل
اخلدمــات االســتغاللية، مبــا فــي ذلــك النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر ترمــي إلــى تنظيــم وكاالت التوظيــف 
فــي القطــاع اخلــاص وتســجيلها والترخيــص لهــا؛ وتوعيــة أصحــاب العمــل لضمــان خلــو سالســل 
توريدهــم مــن االجتــار باألشــخاص؛ وإنفــاذ معاييــر العمــل مــن خــالل تفتيــش العمــل وغيــره مــن 
الوســائل ذات الصلــة؛ وإنفــاذ لوائــح العمــل التنظيميــة؛ وتعزيــز حمايــة حقــوق العمــال املهاجريــن؛ و/

أو اعتمــاد تدابيــر بهــدف الــردع عــن اســتخدام خدمــات ضحايــا االجتــار.

38- فيمــا يتعلــق بإجــراء البحــوث بشــأن الطلــب علــى اخلدمــات والســلع التــي ينتجهــا األشــخاص 
املّتجــر بهــم، ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي جمــع البيانــات ذات الصلــة، مبــا فــي ذلــك البيانــات 
املتعلقــة بالعوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تزيــد الطلــب واملتعلقــة مبســتهلكي الســلع واخلدمــات 
فة بتفصيل حسب شكل االستغالل، 

َّ
التي يقّدمها األشخاص امُلّتجر بهم، وأن تكون هذه البيانات مصن

مثــل الســخرة أو االســتغالل اجلنســي أو االجتــار باألشــخاص بهــدف نـــزع أعضائهــم واالجتــار بهــا.

َعة علــى تبــادل املعلومــات حــول أثــر التجــرمي وعــدم التجــرمي وإباحــة  39- الــدول األطــراف ُمشــجَّ
الدعــارة مبوجــب القانــون علــى االجتــار باألشــخاص.

40- ينبغــي أن تقــوم األمانــة بجمــع وتعميــم أمثلــة علــى ممارســات جيــدة فــي مجــال التصــدي 
للطلــب علــى اخلدمــات االســتغاللية، مبــا فــي ذلــك البحــوث حــول كل أشــكال االســتغالل والعوامــل 
التــي يقــوم عليهــا الطلــب، وتدابيــر إذكاء الوعــي العــام باملنتجــات واخلدمــات التــي تنتجهــا اليــد 
العاملــة اخلاضعــة لالســتغالل والســخرة. وتيســيرا لهــذه العمليــة، ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــّدم 

إلــى األمانــة أمثلــة مــن هــذا القبيــل.

ــم حمــالت توعيــة تســتهدف الضحايــا املحتملــني لالجتــار 
ّ
41- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظ

باألشــخاص مــن ضمــن الفئــات املســتضعفة وفــي املناطــق املعّرضــة خلطــر االجتــار، وكذلــك توعيــة 
املســتفيدين املحتملــني مــن الســلع واخلدمــات التــي يقّدمهــا ضحايــا االجتــار، بغيــة إذكاء وعيهــم بعــدم 

شــرعية تصرفــات املتجريــن باألشــخاص وطبيعتهــا اإلجراميــة.

42- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل اشــتمال اســتراتيجيات خفــض الطلــب علــى تدريــب جميــع 
قطاعــات املجتمــع املعنيــة علــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص.

ــق  ــّرر الفري ــة األشــخاص املّتجــر بهــم وعــدم مقاضاتهــم، ك ــق بضمــان عــدم معاقب 43- فيمــا يتعل
ــذ التوصيــات الــواردة فــي الفقــرة 12 مــن تقريــر 

ّ
العامــل تأكيــد أنــه ينبغــي للــدول األطــراف أن تنف

ــام 2009. ــق العامــل لع اجتمــاع الفري

44- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل تضمــني تشــريعاتها الوطنيــة ومبادئهــا التوجيهيــة واللوائــح 
 تنــص بوضــوح علــى عــدم معاقبــة األشــخاص 

ً
التنظيميــة والديباجــات وغيرهــا مــن الصكــوك أحكامــا

فــي ذلــك أدوات  َعة علــى أن تســتخدم  والــدول األطــراف ُمشــجَّ بهــم وعــدم مقاضاتهــم.  امُلّتجــر 
املســاعدة التقنيــة مثــل القانــون النموذجــي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص الصــادر عــن مكتــب األمم 
 املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة،)4( واملبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املوصــى بهــا فيمــا يتعلق بحقوق 
اإلنســان واالجتــار باألشــخاص، والــواردة فــي تقريــر مفوضيــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، وأي 

معاييــر ومبــادئ توجيهيــة أخــرى صــادرة علــى الصعيــد اإلقليمــي.

.2010 فيينا،  املتحدة،  األمم  منشورات   )4(
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45- ينبغــي للــدول األطــراف أن حتتــرم معاييــر حقــوق اإلنســان فــي جميــع التدابيــر املّتصلــة 
باألشــخاص. باالجتــار 

46- ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن أن األفعــال واإلجــراءات التــي تتخــذ فــي إطــار نظامهــا 
للعدالــة اجلنائيــة ال تســّبب اإليــذاء الثانــوي.)5(

47- ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــّدر وتدعــم الــدور املهــم الــذي يؤديــه املجتمــع املدنــي فــي حمايــة 
الضحايــا وتقــدمي املســاعدة لهــم وفــي دعــم إجــراءات العدالــة اجلنائيــة.

48- ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــّدم التدريــب املتخصــص للممارســني فــي العدالــة اجلنائيــة، 
مَبــن فيهــم موظفــو إنفــاذ القانــون واملدعــون العامــون، وذلــك فــي مجــال االجتــار باألشــخاص 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي قــد يكــون الضحايــا قــد عانــوا منهــا وأن تســعى إلــى إشــراك 
باملخــدرات  املعنــي  املتحــدة  األمم  مكتــب  دعــوة  فــي  املؤمتــر  ينظــر  أن  وينبغــي   .

ً
أيضــا القضــاة 

واجلرميــة إلــى مواصلــة توفيــر املســاعدة التقنيــة إلــى الــدول، بنــاء علــى طلبهــا، فــي مجــال تدريــب 
املمارســني فــي العدالــة اجلنائيــة.

ــة  ــة مماثل ــدوق للتعويضــات أو آلي ــدول األطــراف أن تســعى إلــى ضمــان توافــر صن 49- ينبغــي لل
ــا االجتــار باألشــخاص. ــا اجلرائــم، مبــن فيهــم ضحاي لصالــح ضحاي

50- ينبغي لألمانة أن جتّمع وتعّمم ما يلي:

املمارســات اجليــدة املتعلقــة بأحــكام عــدم مقاضــاة الضحايــا وعــدم معاقبتهــم الــواردة  )أ( 
فــي التشــريعات الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص؛

أفضل املمارسات في مجال حتديد هوية الضحايا وحمايتهم وتقدمي املساعدة لهم. )ب( 

51- دعمــا لهــذه العمليــة، ينبغــي للــدول األطــراف أن تــزّود األمانــة باملعلومــات املتعلقــة باملمارســات 
الوطنيــة كــي تســتفيد دول أخــرى مــن جتاربهــا.

52- علــى الــدول األطــراف أن تســعى إلــى ضمــان شــمولية نهجهــا فــي إدارة القضايــا جلميــع 
ــة باالجتــار باألشــخاص، مــع متابعــة مالئمــة مــن نقطــة  ــة املّتصل ــة اجلنائي مراحــل إجــراءات العدال
االعتــراض إلــى نقطــة إعــادة اإلدمــاج. وينبغــي للــدول األطــراف أن تضمن اســتناد نظــم إدارة القضايا 

إلــى املعرفــة مــن خــالل مراجعــة منتظمــة لإلجــراءات فــي ضــوء الظــروف واألوضــاع املتغّيــرة.

53- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ التدابيــر التــي تضمــن تنســيق تدابيــر التصــدي لالجتــار 
باألشــخاص واتســاقها علــى جميــع املســتويات.

54- ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن تزويــد العاملــني املتخصصــني فــي أجهــزة إنفــاذ القانــون 
وغيرهــا مــن أقســام نظــام العدالــة اجلنائيــة بالتدريــب والدعــم الضروريــني، مبــا فــي ذلــك الرعايــة 

النفســانية، حســب االقتضــاء.

55- ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن توفيــر التدريــب اخلــاص للممارســني فــي مجــال العدالــة 
 جلميــع العاملــني فــي املحاكــم ومقّدمــي اخلدمــات 

ً
اجلنائيــة. وينبغــي أن يقــّدم هــذا التدريــب أيضــا

واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  عن  الصادر  باألشخاص  االجتار  ملكافحة  النموذجي  القانون  )5( مبوجب 

املؤسسات  تصرفات  خالل  من  حتصل  وإمنا  اجلنائي،  الفعل  عن  مباشرة  تنتج  ال  التي  اإليذاء  ضروب  الثانوي  باإليذاء  ُيقصد 
الضحية. إزاء  واألفراد 
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االجتار باألشخاص

للضحايــا وأن يشــتمل علــى التوعيــة بشــأن الصدمــات النفســية واالعتبــارات املالئمــة اخلاصــة 
ــارات. باجلنســني والعمــر والثقافــة وغيرهــا مــن االعتب

56- ينبغــي للمؤمتــر أن ينظــر فــي مــدى اســتصواب دعــوة مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
واجلرميــة إلــى جتميــع أفضــل املمارســات بشــأن إدارة قضايــا االجتــار باألشــخاص، التــي تتضمــن 
ــل  ــون ودوائــر اخلدمــات املتخصصــة األخــرى مث ــى التعــاون بــني أجهــزة إنفــاذ القان  عل

ً
 قائمــا

ً
نهجــا

اجلهــات التــي تقــّدم خدمــات للضحايــا وذلــك بهــدف حتقيــق جملــة أمــور منهــا توفيــر إجــراءات 
وسياســات واضحــة واتفاقــات خطيــة لتفــادي حــاالت التأخيــر واإليــذاء الثانــوي لضحايــا االجتــار؛ 
وإدراج ُبعــد يراعــي خصوصيــات اجلنســني والفئــة العمريــة واخلصوصيــات الثقافيــة ويســتجيب 
 لالحتياجــات اخلاصــة باألطفــال؛ وتوفيــر املســاعدة اللغويــة للضحايــا املحتملــني لالجتــار 

ً
أيضــا

ــة والنفســانية مراعــاة  ــر املســاعدة الصحي ــى نقطــة إعــادة دمجهــم؛ وتوفي مــن نقطــة اعتراضهــم إل
ــا االجتــار. ــي يواجههــا ضحاي ــات املحــددة الت للتحدي

57- ينبغــي لألمانــة أن تنظــر فــي جتميــع قائمــة تتضمــن الــدورات التدريبيــة ملكافحــة االجتــار 
ــدول األطــراف فــي جهودهــا فــي مجــال تدريــب  ــة دعــم ال ــراء األمم املتحــدة وذلــك بغي وأســماء خب

ممارســيها املختصــني فــي العدالــة اجلنائيــة.

58- ينبغــي لألمانــة أن تســاعد الــدول األطــراف، بنــاًء علــى طلبهــا، فــي زيــادة قدرتهــا علــى جمــع 
البيانــات وحتليلهــا وتبادلهــا حــول حالــة االجتــار باألشــخاص وتدابيــر التصــّدي لــه.

- االجتماع الثالث، 19 تشرين األول/أكتوبر 2010
ً
ثالثا

التوصيــات التــي اقُترحــت خــالل االجتمــاع الثالــث للفريــق العامــل املعني باالجتار باألشــخاص، أقرها 
 الفريق العامل بعد ذلك في اجتماعه الرابع املعقود في الفترة من 10 إلى 12 تشرين األول/أكتوبر 2011، 

)انظر اجلزء ألف، القسم الرابع(. 

- االجتماع الرابع، من 10 إلى 12 تشرين األول/أكتوبر 2011
ً
رابعا

1- ينبغــي التشــجيع علــى التنســيق بــني اجلهــود التــي تبذلهــا هيئــات األمم املتحــدة ملكافحــة االجتار 
باألشــخاص بغــرض نــزع أعضائهم.

2- ينبغــي للــدول األطــراف أن تشــّجع هيئــات األمم املتحــدة ذات الصلــة، مبــا فــي ذلــك مكتــب 
األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة، علــى جمــع البيانــات القائمــة علــى األدلــة بشــأن االجتــار 
باألشــخاص بغــرض نــزع أعضائهــم، مبــا فــي ذلــك أســبابه اجلذريــة واجتاهاتــه وطرائــق العمــل 
املســتخدمة، بغيــة تيســير فهــم الظاهــرة والتوعيــة بهــا مــع إدراك الفــرق بــني االجتــار بــكل مــن 

األعضــاء واألنســجة واخلاليــا.
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مــة وبروتوكــول 
َّ
اتفاقيــة اجلرميــة املنظ حِســن اســتفادتها مــن 

ُ
ت للــدول األطــراف أن  3- ينبغــي 

االجتــار باألشــخاص فــي مكافحــة االجتــار باألشــخاص بغــرض نــزع أعضائهــم، وخصوصــا فــي 
االســتخبارية. املعلومــات  املشــتركة وجمــع  التحقيقــات  مجــال 

4- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر لكفالــة التنفيــذ الكامــل والفّعــال لألحــكام املنطبقــة 
ــق باالجتــار باألشــخاص  مــة فيمــا يتعل

َّ
مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص واتفاقيــة اجلرميــة املنظ

بغــرض نــزع أعضائهــم.

5- ينبغــي للــدول األطــراف، فــي ســعيها لتطبيــق نهــج شــامل فــي مجــال منــع االجتــار باألشــخاص، 
أن تضــع تدابيــر إلذكاء الوعــي وال ســيما فــي صفــوف فئــات الســكان املســتضعفة، مبــا فــي ذلــك 

جــار بهــم بغــرض نــزع أعضائهــم.
ِّ
الضحايــا املحتمــل أن يتعّرضــوا لالت

ع الهيئــات املســؤولة عــن منــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه  6- ينبغــي للــدول األطــراف أن تشــجِّ
لــي قطــاع الصحــة املعنيــني، مبــن فيهــم مقّدمــي اخلدمــات الصحيــة، بغيــة 

ّ
علــى التنســيق مــع ممث

كفالــة توفيــر إرشــادات أفضــل جلميــع اجلهــات الفاعلــة مــن أجــل كشــف االجتــار باألشــخاص بغــرض 
نــزع أعضائهــم والتصــّدي لــه.

7- ينبغــي التشــجيع علــى االســتفادة مــن الشــراكات بــني القطاعــني العــام واخلــاص فــي ســياق منــع 
االجتــار باألشــخاص بغــرض نــزع أعضائهــم.

8- ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة أن يســتحدث منيطــة مــواد تدريبيــة 
عــن االجتــار باألشــخاص بغــرض نــزع أعضائهــم ومــا يتصــل بــه مــن ســلوك، وأن يشــرع فــي تقــدمي 
املســاعدة التقنيــة، وخصوصــا فــي مجــال التحقيقــات وتبــادل املعلومــات والتعــاون القانونــي الدولــي.

9- ينبغــي للــدول األطــراف أن تواصــل دعــم عمــل مكتــب األمم املتحــدة املعني باملخدرات واجلرمية 
ــة عــن اســتغالل  ــر أمثل

ّ
فــي مجــال مكافحــة االجتــار باألشــخاص مــن خــالل تزويــده مبعلومــات توف

الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف وعــن الطريقــة التــي يتنــاول بهــا القانــون الداخلــي أو الســوابق 
القضائيــة هذيــن املفهومــني ويطبقهمــا، مــع اإلقــرار بــأنَّ هذيــن املفهومــني قــد يختلفــان مــن بلــد إلــى 

 لتشــريعاته وســوابقه القضائيــة.
ً
آخــر تبعــا

10- ينبغــي أن ُيطلــب إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة إجــراء تقييــم للعوامــل 
جــار باألشــخاص )مثــل العمــر، واجلوانــب الثقافيــة، 

ِّ
التــي جتعــل النــاس عرضــة للوقــوع ضحايــا لالت

واإلثنيــة، والوضــع االقتصــادي، واخللفيــة األكادمييــة، ونــوع اجلنــس، وحالــة الهجــرة/ الوضع اإلداري، 
حة والكــوارث 

ّ
ــزاعات املســل والصحــة العقليــة والبدنيــة، وحــاالت الطــوارئ اإلنســانية، مبــا فيهــا النـ

الطبيعيــة( مــع مراعــاة أنَّ اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف ميكــن أن يحــدث فــي 
جميــع مراحــل عمليــة االجتــار باألشــخاص.

11- ينبغــي للــدول األطــراف أن تبّيــن العوامــل املختلفــة التــي ميكــن فــي واليتهــا القضائيــة أن جتعل 
األشــخاص عرضــة إلســاءة اســتغالل حالــة اســتضعاف مــن أجــل تعزيــز الوعــي بنطــاق اجلرميــة 
الكامــل مــع االعتــراف بــأنَّ تطبيــق ذلــك املفهــوم قــد يختلــف مــن بلــد إلــى آخــر تبعــا للتشــريعات 

ولنظــم العدالــة اجلنائيــة الداخليــة.

ــز علــى األعمــال التــي يقــوم بهــا اجلنــاة وعلــى نّيتهــم اســتغالل 
ّ
12- ميكــن للــدول األطــراف أن ترك

 مــن خــالل التركيــز علــى الوســائل التــي يتخذونهــا لتحقيــق هــذا الغــرض.
ً
وضــع الضحايــا، مثــال
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االجتار باألشخاص

للــدول األطــراف إذكاء وعــي ســلطاتها الوطنيــة ذات الصلــة بوســائل منهــا، عنــد  13- ينبغــي 
االقتضــاء، تدريبهــا لتســّهل عليهــا تبّيــن احلــاالت التــي يحــدث فيهــا إســاءة اســتعمال للســلطة أو 
إســاءة اســتغالل حلالــة اســتضعاف، وأن تتخــذ، علــى هــذا األســاس، التدابيــَر املناســبة حلمايــة 

الضحايــا ومســاعدتهم لضمــان معاجلــة مناســبة ملعاناتهــم.

مــي اخلدمــات للضحايــا، مــن اجلهــات احلكوميــة  14- ينبغــي للــدول األطــراف إذكاء وعــي مقدِّ
وغيــر احلكوميــة، بشــأن العوامــل التــي جتعــل النــاس عرضــة للوقــوع ضحايــا لالجتــار باألشــخاص، 

جــر بهــم. وذلــك مــن أجــل تقــدمي املســاعدة والدعــم علــى نحــو أفضــل لفائــدة األشــخاص املتَّ

ض خلطــر  15- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســعى إلــى احلــّد مــن َمواطــن الضعــف التــي تعــرِّ
االجتــار باألشــخاص، وذلــك بزيــادة تكافــؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل، مبــا فــي ذلــك ضمــان تكافــؤ 
فــرص النســاء واألطفــال فــي االســتفادة مــن التعليــم العالــي والتنميــة، وتكافــؤ فــرص النســاء فــي 

ــى مناصــب اتخــاذ القــرارات. ــى ســوق العمــل، وزيــادة فــرص النســاء فــي الوصــول إل الوصــول إل

16- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر ملكافحــة حــاالت االجتــار باألشــخاص التــي حتــدث 
عــن طريــق اســتغالل ضعــف األطفــال.

الصكــوك  فــي  الــواردة  الصلــة  ذات  اإلرشــادات  فــي  تنظــر  أن  األطــراف  للــدول  17- ميكــن 
والتدابيــر اإلقليميــة، ومنهــا: التقريــر اإليضاحــي عــن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن إجــراءات 
مكافحــة االجتــار بالبشــر؛ والتوصيــات الــواردة فــي الوثيقــة الرســمية الصــادرة عــن رابطــة املّدعــني 
العاّمــني اإليبيرية-األمريكيــة بعنــوان “مبــادئ ســانتياغو التوجيهيــة”، بشــأن واجــب تلــك الهيئــات 
س فــي تلــك  فــي تيســير ســبل وصــول الضحايــا املســتضعفني إلــى العدالــة، وال ســيما الفصــل املكــرَّ

الوثيقــة لضحايــا االجتــار بالبشــر.

ــة االجتــار” فــي أطرهــا  ــدول األطــراف أن تنظــر فــي مــدى وجــوب تعريــف “ضحي 18- ينبغــي لل
القانونيــة الداخليــة.

ــن ضحايــا االجتــار  ع الــدول األطــراف علــى وضــع نهــج اســتباقي ومنتظــم حيــال تبيُّ شــجَّ
ُ
19- ت

 ألحــكام بروتوكــول االجتــار باألشــخاص.
ً
باألشــخاص وتقــدمي املســاعدة والدعــم واحلمايــة لهــم وفقــا

20- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي وضــع مؤشــرات مناســبة ملقتضــى احلــال موّجهــة إلــى 
ــى تعــّدد أصحــاب  ــاع نهــج يقــوم عل ب

ّ
ــى ات  إل

َ
 فــي ذلــك احلاجــة

ً
ــة شــتى املمارســني وتعميمهــا، مراعي

املصلحة واألدواَر املحّددة التي ميكن أن تؤّديها جهات فاعلة من أجل مكافحة االجتار باألشخاص. 
ــون  ــات إنفــاذ القان ــا تشــمل العاملــني فــي هيئ ــن الضحاي ــة التــي تســتطيع تبيُّ وهــذه اجلهــات الفاعل
وفــي الهيئــات القضائيــة ومقّدمــي اخلدمــات إلــى الضحايــا والقطــاع اخلــاص واملهنيــني الصحيــني 
واالجتماعيــني وغيرهــم مــن اجلهــات الفاعلــة ذات الصلــة. كمــا ينبغــي أن تعمــد الــدول األطــراف 

علــى نحــو دوري إلــى تقييــم مــدى جــدوى تلــك املؤشــرات.

ــد مــن حصــول اجلهــات الفاعلــة القــادرة علــى 
ّ
21- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســعى إلــى التأك

ــن  ع بعمليــة تبيُّ ســرِّ
ُ
ــن الضحايــا علــى املعلومــات ذات الصلــة واملحــّددة التــي ُيرّجــح لهــا أن ت تبيُّ

ضحايــا االجتــار.

يســتخدمها  التــي  الســيطرة  أســاليب  بشــأن  الوعــي  إذكاء  علــى  األطــراف  الــدوُل  ع  شــجَّ
ُ
22- ت

جــرون وبشــأن مــا لتلــك األســاليب مــن تأثيــر محتمــل علــى الضحايــا، وذلــك باالســتفادة، حســب  املتَّ
االقتضــاء، مــن أدوات مســاعدة تقنيــة معّينــة مثــل دليــل مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

واجلرميــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر املوجــه إلــى ممارســي العدالــة اجلنائيــة.

ــئ بيئــة آمنــة للضحايــا، مــع إشــراك كامــل للمجتمــع املدنــي،  23- ينبغــي للــدول األطــراف أن تهّي
علــى نحــو يكفــل إعــادة تأهيــل الضحايــا ويعيــد لهــم اإلحســاس بالكرامــة.

24- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي منــح الضحايــا مهلــة زمنيــة كافيــة ميكنهــم أثناءهــا 
احلصــول علــى مســاعدة مناســبة واتخــاذ قــرار بشــأن تعاونهــم املحتمــل مــع ســلطات إنفــاذ القانــون 

ومشــاركتهم فــي اإلجــراءات القضائيــة.

ملكافحــة  تدابيــر  تنفيــذ  فــي  املســؤولية  تقاســم  تقــّر مبفهــوم  أن  األطــراف  للــدول  25- ينبغــي 
االجتــار باألشــخاص بحيــث تعمــل بلــدان املنشــأ وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد جميعهــا علــى وضــع 

اســتراتيجيات وأنشــطة قائمــة علــى األدلــة تشــمل جهــود التوعيــة.

26- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي تقييــم وحتســني وتبســيط مــا تبذلــه مــن جهــود تعاونيــة 
قانونيــة دوليــة فــي قضايــا االجتــار باألشــخاص وتوســيع نطــاق تلــك اجلهــود، حســب االقتضــاء.

فــي  فــة  امُلعرَّ اإلجراميــة  األفعــال  مرتكبــي  جعــل  فــي  تنظــر  أن  األطــراف  للــدول  27- ينبغــي 
بروتوكــول مكافحــة االجتــار باألشــخاص خاضعــني للتســليم؛ وذلــك بغــّض النظــر عّمــا إذا كانــت 
 أو ال 

َ
ل اجلرميــة

ِّ
شــك

ُ
ف األفعــال التــي ت قوانــني الــدول األطــراف الطالبــة واملتلقيــة للطلــب تعــرِّ

ــا  ــا أو تصفه فه عرِّ
ُ
ــى اجلرميــة نفــس التســمية أو ت ــق عل ــم أو تطل ــة اجلرائ فهــا ضمــن نفــس فئ عرِّ

ُ
ت

الطريقــة. بنفــس 

ــف جهودهــا الراميــة إلــى تبــادل املعلومــات واالســتخبارات فــي 
ّ
28- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكث

مجــال إنفــاذ القانــون، حســب االقتضــاء، مــن أجــل حتديــد دروب االجتــار علــى الصعيــد اإلقليمــي 
مــة عبــر الوطنيــة.

َّ
ودون اإلقليمــي وعبــر اإلقليمــي ومــن أجــل مكافحــة اجلرميــة املنظ

29- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي اتخــاذ تدابيــر لإلســهام فــي التنفيــذ الكامــل خلطــة 
عمــل األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص واإلقــرار بأهدافهــا الســتة والتعبيــر 
عــن رأيهــا بــأنَّ خطــة العمــل العامليــة ســتعّزز زيــادة التصديــق علــى بروتوكــول االجتــار باألشــخاص 

وتنفيــذه.

30- ينبغــي للــدول األطــراف التــي لــم تســهم بعــد فــي صنــدوق األمم املتحــدة االســتئماني للتبرعــات 
لضحايــا االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، أن تنظــر فــي اإلســهام فيــه.

ــى “مجموعــة األصدقــاء املتحديــن ضــد  ــدول األطــراف أن تنظــر فــي االنضمــام إل 31- ينبغــي لل
االجتــار بالبشــر”.

م معلومــات شــاملة وموضوعيــة إلدراجهــا فــي “التقريــر العاملــي  32- ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــدِّ
عــن االجتــار باألشــخاص” الــذي يعكــف مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة علــى 

 لنشــره فــي عــام 2012.
ً
إعــداده متهيــدا

33- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســتخدم تكنولوجيــات جديــدة مــن أجــل التوعيــة بجرائــم االجتــار 
باألشــخاص مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة، مثــل التعليــم االفتراضــي، بحيــث تصــل إلــى قاعــدة جماهيريــة 

أوســع وتزيــد مــن فــرص تبــادل املمارســات اجليــدة.
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34- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي االســتفادة مــن عالمــة حملــة Blue Heart )القلــب 
األزرق( وعالمــة حملــة The Blue Blindfold )ِعصابــة العينــني الزرقــاء( واســتخدامهما فــي حمــالت 

ذهــا كرمزيــن ملكافحــة االجتــار باألشــخاص.
ّ
التوعيــة التــي تنف

35- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي إدراج تدابيــر مكافحــة االجتــار بالبشــر عنــد وضــع أو 
تعديــل قوانــني واســتراتيجيات وبرامــج وسياســات عامــة التطبيــق.

ــام، مــن خــالل أيِّ  ــدول األطــراف أن تنظــر فــي إمكانيــة تنفيــذ تدابيــر حتظــر القي 36- ينبغــي لل
وســيلة مــن وســائل االتصــال، بنشــر إعالنــات أو دعايــات تعــّزز اســتغالل األشــخاص، وال ســيما 
األمنــاط  باألشــخاص ومحاربــة  منــع االجتــار  أجــل  مــن   ،

ً
اســتغاللهم جنســيا األطفــال، وخاصــة 

االجتماعيــة والثقافيــة التــي تعضــد الالمســاواة بــني اجلنســني والتمييــز ضــد النســاء.

37- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتعــاون مــع بلــدان املنشــأ، مبــا فــي ذلــك مــع املجتمــع املدنــي، مــن 
أجــل توفيــر مــا يلــزم مــن حمايــة ومســاعدة وإعــادة تأهيــل لضحايــا االجتــار باألشــخاص واملســاعدة 

علــى إعــادة دمجهــم داخــل املجتمــع عنــد عودتهــم، حســب االقتضــاء.

ــاء للقــدرات لفائــدة املوظفــني  ــدول األطــراف أن تنظــر فــي االضطــالع بأنشــطة بن 38- ينبغــي لل
العاملــني فــي هيئــات إنفــاذ القانــون واالدعــاء والقضــاء واملوظفــني القنصليــني املنتمــني لبلــدان املنشــأ 

وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد.

39- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل وضــع تدابيــر متعــّددة األبعــاد لدعــم أنشــطة التنســيق 
والتعــاون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي علــى الســواء، مــع مراعــاة اخلصوصيــات واالحتياجــات 

املحليــة املســتبانة علــى أرض الواقــع، مــن أجــل التصــّدي ملســألتي العــرض والطلــب.

 فــي تنفيــذ برامــج التخفيــف مــن حــّدة 
ً
دمــا

ُ
40- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر للمضــي ق

الفقــر وتوفيــر فــرص العمــل بغيــة التصــّدي جلانبــي العــرض والطلــب جلرميــة االجتــار باألشــخاص، 
علــى ســبيل اإلســهام فــي تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص.

املشــورة  بتقــدمي  عملــه  يواصــل  أن  باألشــخاص  باالجتــار  املعنــي  العامــل  للفريــق  41- ينبغــي 
باألشــخاص. االجتــار  ببروتوكــول  يتعلــق  فيمــا  واليتــه  تنفيــذ  فــي  للمؤمتــر  واملســاعدة 

ع الــدول علــى إيفــاد خبــراء لتبــادل اخلبــرات واملمارســات اجليــدة،  42- ينبغــي للمؤمتــر أن يشــجِّ
لــني مــن هيئــات األمم املتحــدة األخــرى لعــرض مبــادرات ذات صلــة مبكافحــة 

ّ
وأن يدعــو كذلــك ممث

االجتــار باألشــخاص بحيــث ُيدمــج عمــل منظومــة األمم املتحــدة فــي عمــل الفريــق العامــل املعنــي 
باالجتــار باألشــخاص وعمــل مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة.

ع الــدول األطــراف ومكتــب األمم املتحــدة املعني باملخدرات واجلرمية  43- ينبغــي للمؤمتــر أن يشــجِّ
علــى إبــالغ الفريــق العامــل بشــأن تنفيــذ التوصيــات التــي يعتمدهــا الفريــق العامــل ويقّرها املؤمتر.

44- ينبغــي للمؤمتــر أن ُيهيــب بالــدول األطــراف أن تدعــم قاعــدة بيانــات الســوابق القضائيــة 
دهــا بالقضايــا، مــن أجــل اســتعراض تلــك القضايــا  املتعلقــة باالجتــار بالبشــر التابعــة للمكتــب وأن تزوِّ

ــدة منهــا. واســتخالص االجتاهــات اجلديــدة واملمارســات اجلّي

45- يوصــي الفريــق العامــل املؤمتــر مبجموعــة مــن املواضيــع لكــي ينظــر فيهــا الفريــق العامــل فــي 
دوراتــه املقبلــة، ومنهــا:
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اســتمرار التركيــز علــى املفاهيــم الرئيســية فــي البروتوكــول، مبــا فــي ذلــك املوافقــة  )أ( 
الصلــة؛ ذات  الدوليــة  الصكــوك  إلــى  أيضــا  اإلشــارة  مــع  واخلــداع،  الســلطة  واســتغالل 

تدابيــر  وكذلــك  والفســاد،  األمــوال  غســل  وخصوصــا  باالجتــار،  املتصلــة  اجلرائــم  )ب( 
األصــول؛ مصــادرة  ذلــك  فــي  مبــا  لهــا،  التصــدي 

اجلهــات الفاعلــة املختلفــة ذات الصلــة باالجتــار، مثــل األفــراد العســكريني وأفــراد بعثــات  )ج( 
حفــظ الســالم والعاملــني فــي املجــال اإلنســاني؛

مختلــف أشــكال االســتغالل فــي العمــل، وخصوصــا االســتعباد للخدمــة املن زليــة، مــع  )د( 
الدبلوماســيون؛ املوظفــون  فيــه  يتــوّرط  الــذي  إلــى االســتعباد  بوجــه خــاص  اإلشــارة 

 في البروتوكول، ولكنها نشــأت في الســياقات 
ً
أشــكال االســتغالل التي لم تذكر صراحة )ه( 

أو املمارســات الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة؛

كيفيــة خفــض الطلــب، مبــا فــي ذلــك بتعزيــز الشــراكات بــني القطاعــني العــام واخلــاص  )و( 
ــزة لالجتــار؛

ِّ
وحتديــد العوامــل املحف

املســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق الهيئــات االعتباريــة علــى النحــو املبّيــن فــي الفقــرة 44  )ز( 
مــن قــرار اجلمعيــة العامــة 293/64؛

الصــالت بــني العنــف اجلنســاني واالجتــار باألشــخاص، فيمــا يتعلــق بالعــرض والطلــب  )ح( 
علــى الســواء؛

مة؛
َّ
الصالت بني االجتار باألشخاص وسائر أشكال اجلرمية املنظ )ط( 

االجتــار باألطفــال، وال ســيما ظاهــرة قيــام الوالديــن ببيــع أطفالهــم أو إيجارهــم لغــرض  )ي( 
االســتغالل، مثــل التســّول أو الــزواج باإلكــراه؛

االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم. )ك( 

 والتــي كانــت قــد اقترحتهــا 
ً
46- أقــّر الفريــق العامــل التوصيــات التاليــة بصيغتهــا املعّدلــة شــفويا

رئيســة الفريــق العامــل فــي اجتماعــه املعقــود فــي فيينــا يــوم 19 تشــرين األول/أكتوبــر 2010:

املهاجريــن همــا  تهريــب  باألشــخاص وجرميــة  بــأنَّ جرميــة االجتــار  اإلقــرار  ينبغــي  )أ( 
ــة والتشــغيلية وفيمــا  ــة القانوني ــزة مــن الناحي ــان تســتلزمان إجــراءات تصــدٍّ متماي ــان متباينت جرميت

السياســات؛ يخــّص 

 
ً
 واضحــا

ً
ينبغــي للــدول األطــراف أن تضــع فــي قوانينهــا وسياســاتها الوطنيــة تعريفــا )ب( 

ى تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، مبــا فــي ذلك أحكامه 
ّ
جلرميــة االجتــار باألشــخاص لكــي يتســن

 مــن أجــل ضمــان حصــول ضحايــا تلــك اجلرميــة علــى 
ً
، خاصــة

ً
 وفّعــاال

ً
 تامــا

ً
املتعلقــة بالتجــرمي، تنفيــذا

العدالــة، مبــا فــي ذلــك قدرتهــم علــى التمــاس اســتعادة حقوقهــم أو حصولهــم علــى تعويضــات؛

 للفقــرة 6 مــن املــادة 6 مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، ينبغــي أن تكفــل الــدول 
ً
وفقــا )ج( 

األطــراف أن تتضّمــن نظمهــا القانونيــة الداخليــة تدابيــر تتيــح لضحايــا االجتــار باألشــخاص إمكانيــة 
احلصــول علــى تعويضــات عــن األضــرار التــي تكبدوهــا؛

 للفقــرة 2 مــن املــادة 6 مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، ينبغــي للــدول األطــراف 
ً
وفقــا )د( 

أن تكفــل تزويــد ضحايــا االجتــار باألشــخاص، فــي احلــاالت املالئمــة، باملعلومــات املتعلقــة باإلجراءات 
القضائيــة واإلداريــة ذات الصلــة، وتكفــل حصولهــم علــى تعويضــات؛
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القانونيــة  باملســاعدة  االجتــار  ضحايــا  تزويــد  ــر  يسِّ
ُ
ت أن  األطــراف  للــدول  ينبغــي  )ه( 

وباملعلومــات املتعلقــة باملســاعدة القانونيــة مــن أجــل متثيــل مصاحلهــم فــي التحقيقــات اجلنائيــة، مبــا 
فــي ذلــك مــن أجــل حصولهــم علــى تعويضــات؛

ينبغــي للــدول األطــراف أن حتــرص، فــي بدايــة التحقيقــات اجلنائيــة، علــى إدراج قســم  )و( 
مخصــص للممتلــكات وإلمكانيــة ضبــط ومصــادرة الســلع املتحّصــل عليهــا بوســائل إجراميــة. وينبغــي 

 أن حتــرص علــى حمايــة أنفســها مــن كل أشــكال اإلعســار املنظــم؛
ً
للــدول األطــراف أيضــا

ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل أن أوضــاع إقامــة الضحايــا أو عودتهــم إلــى بلدانهــم  )ز( 
األصليــة أو غيابهــم عــن الواليــة القضائيــة ألســباب أخــرى لــن حتــول دون ســداد التعويضــات؛

ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي ضمــان توافــر تعويضــات بغــض النظــر عــن وجــود  )ح( 
ــه؛ ــه ومعاقبت ــي وإدانت ــة اجلان ــد هوي ــا إذا كان باإلمــكان حتدي ــة وبغــّض النظــر عّم ــة جنائي قضي

عنــد الوفــاء مبتطلبــات الفقــرة 6 مــن املــادة 6 مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص ينبغــي  )ط( 
 علــى األقــل مــن اخليــارات التاليــة التــي تتيــح إمكانيــة حصــول 

ً
للــدول األطــراف أن تعتمــد واحــدا

الضحايــا علــى تعويضــات:

 للحصــول علــى 
ً
‘1’  وجــود أحــكام تتيــح للضحايــا مالحقــة اجلنــاة أو غيرهــم قضائيــا

تعويضــات مدنيــة؛

‘2’  وجــود أحــكام تتيــح للمحاكــم اجلنائيــة أن متنــح تعويضــات جنائيــة )أي أن تأمــر 
بــأن يدفــع اجلنــاة تعويضــات للضحايــا( أو أن تصــدر أوامــر تعويــض أو رّد حقــوق 

دينــوا بارتــكاب جرائــم؛
ُ
ضــد األشــخاص الذيــن أ

ــن الضحايــا مــن مطالبــة 
ِّ
‘3’  وجــود أحــكام تنشــئ صناديــق أو مخططــات مخصصــة متك

الدولــة بتعويضــات عّمــا حلــق بهــم مــن إصابــات أو أضــرار نتيجــة جلرميــة جنائيــة؛

ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي إمكانيــة أن تتضّمــن التعويضــات التــي تأمــر بهــا املحكمــة و/ )ي( 
أو التــي متّولهــا الدولــة ســداد مــا يلــي:

‘1’ تكاليف ما يحتاجه الضحايا من عالج طبي أو طبيعي أو نفسي أو عقلي؛
‘2’ تكاليف ما يحتاجه الضحايا من مداواة طبيعية ومهنية أو إعادة تأهيل؛

 للقوانــني واللوائــح 
ً
‘3’  مقابــل مــا فقــده الضحايــا مــن دخــول وأجــور مســتحقة وفقــا

الوطنيــة املتعلقــة باألجــور؛

‘4’  األتعــاب القانونيــة وغيرهــا مــن التكاليــف أو النفقــات املتكّبــدة، مبــا فيهــا التكاليــف 
املالحقــة  وعمليــة  اجلنائيــة  التحقيقــات  فــي  الضحايــا  مبشــاركة  الصلــة  ذات 

القضائيــة؛ 

‘5’  مقابــل األضــرار غيــر املاديــة الناجتــة عّمــا حلــق بالضحايــا مــن إصابــات معنويــة 
كبــت 

ُ
أو بدنيــة أو نفســية وأذى وجدانــي وآالم ومعانــاة نتيجــة للجرائــم التــي ارت

فــي حقهــم؛ 

‘6’  أيِّ تكاليــف أو خســائر أخــرى تكّبدهــا الضحايــا كنتيجــة مباشــرة لالجتــار بهــم، 
وذلــك بنــاًء علــى مــا تــراه املحكمــة أو مخطــط التعويــض املمــّول مــن الدولــة مــن 

ــة. تقديــرات معقول
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

- االجتماع اخلامس، من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
ً
خامسا

1- يجــب علــى الــدول األطــراف أن تقــّر بــدور املجتمــع املدنــي، وفقــا للقانــون الداخلــي، كشــريك 
 حمايــة 

ً
فــي وضــع وتنفيــذ األنشــطة الراميــة إلــى منــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه، وخصوصــا

ضحايــا ذلــك الضــرب مــن االجتــار ومســاعدتهم.

رات واجلرميــة )املكتــب( أن يواصــل عملــه بشــأن  2- ينبغــي ملكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ
الــدول  مــع  بالتعــاون  باألشــخاص،  االجتــار  بروتوكــول  فــي  الــواردة  الرئيســية  املفاهيــم  معاجلــة 
ر اخلــاص  ــوكاالت ملكافحــة االجتــار باألشــخاص واملقــرِّ ــني ال ــق التنســيق املشــترك ب األعضــاء وفري

املعنــي باالجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال.

3- ينبغــي للمكتــب أن يواصــل عملــه فــي معاجلــة أوجــه الترابــط بــني اجلرائــم، مبــا فيهــا جوانــب 
الصلــة بــني جرائــم االجتــار باألشــخاص والفســاد.

ي وتدابيــر العدالــة اجلنائيــة  4- ميكــن للــدول األطــراف أن تنظــر فــي توســيع نطــاق أســاليب التحــرِّ
املضــادة لالجتــار باألشــخاص، مــن خــالل االســتعانة باجلرائــم ذات الصلــة فــي املالحقــة، حتــى 
ميكــن، علــى ســبيل املثــال، تدريــب موظفــي أجهــزة إنفــاذ القانــون والنيابــة العامــة علــى معاجلــة 
جريــن، مثــل اجلرائــم املنصــوص عليهــا فــي  مختلــف اجلرائــم التــي ميكنهــم اســتخدامها ملالحقــة املتَّ
ي وتدابيــر العدالــة   ألن يكــون التدريــب علــى أســاليب التحــرِّ

ً
قانــون الضرائــب وقانــون العمــل، ضمانــا

 .
ً
اجلنائيــة املضــادة لالجتــار باألشــخاص شــامال

5- ميكــن للــدول أن تنظــر فــي اســتخدام أدوات ولوائــح تنظيميــة إداريــة ملنــع ومكافحــة االجتــار 
باألشــخاص.

ــد مــن امتثالهــا ملتطلبــات 
ُّ
6- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي مراجعــة تشــريعاتها بغيــة التأك

بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملســائل مثــل عــدم االعتــداد مبوافقــة 
ل تشــريعاتها حســب االقتضــاء. الضحيــة، وأن تعــدِّ

ــن تشــريعها املتعلــق مبفهــوم املوافقــة األساســي،  ــح وحتسِّ 7- ينبغــي للــدول األطــراف أن توضِّ
ى لالختصاصيــني أن 

َّ
ــد قيــم الكرامــة اإلنســانية وحتــى يتســن حيثمــا اقتضــت الضــرورة، لكــي يجسِّ

يعاجلــوا احلــاالت بثقــة.

 علــى أن تنظــر فــي مــا ذكرتــه بعــض الــدول مــن ممارســات جيــدة 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
8- ت

بشــأن املوافقــة، مبــا فــي ذلــك تعريــف مفهــوم املوافقــة األساســي، مبــا يشــمل املوافقــة الفعليــة 
ــى مــا يســتخدمه اجلانــي مــن وســائل ال  ــز فــي تشــريعاتها عل ــى االســتغالل؛ والتركي أو املعتزمــة عل
علــى الضحيــة؛ ووضــع مبــادئ توجيهيــة جلهــازي الشــرطة والنيابــة العامــة وغيرهمــا مــن الســلطات 
املختصــة؛ وإيــالء اهتمــام خــاص فــي تشــريعاتها ألوجــه الضعــف اخلاصــة لــدى مختلــف الفئــات، مثــل 

األطفــال واألشــخاص ذوي القــدرة املنقوصــة، فيمــا يتعلــق باملوافقــة.

9- ينبغــي للــدول األطــراف إذكاء وعــي ســلطاتها الوطنيــة ذات الصلــة وغيرهــا مــن اجلهــات املعنية، 
 لفهــم فكــرة عــدم االعتــداد باملوافقــة لــدى 

ً
وذلــك بوســائل تشــمل، عنــد االقتضــاء، التدريــب تســهيال

جريــن املشــتبه فيهــم.  حتديــد الضحايــا املحتملــني ومالحقــة املتَّ
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االجتار باألشخاص

10- ينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد اســتراتيجيات شــاملة ملعاجلــة أوجــه الضعــف لــدى ضحايــا 
االجتــار باألشــخاص، مبــا فيهــا الضعــف االقتصــادي واالجتماعــي والتربــوي والنفســي، ألنَّ هــذا 

ميكــن أن يؤثــر فــي املوافقــة.

هــا املكتــب بعــني  11- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي أخــذ مــا ورد فــي ورقــة املناقشــة التــي أعدَّ
االعتبــار بغيــة توضيــح املفهــوم األساســي الســتغالل حالــة الضعــف وإســاءة اســتعمال الســلطة، وهمــا 

أمــران لهمــا صلــة وثيقــة مبســألة املوافقــة.

12- ينبغــي للــدول األطــراف أن تبحــث فــي األســباب اجلذريــة لالجتــار باألشــخاص وأن تعاجلهــا 
اهتمــام خــاص  وإيــالء  الفــرص،  تكافــؤ  انعــدام  مــن  قبيــل احلــد  مــن  املناســبة  التدابيــر  باتخــاذ 
ضــني خلطــر االجتــار بهــم، وبخاصــة النســاء واألطفــال، وإتاحــة مزيــد مــن فــرص  لألشــخاص املعرَّ

العمــل والتدريــب العملــي.

 علــى مراعــاة 
ً
د اجلوانــب وقائمــا  ومتعــدِّ

ً
 وشــامال

ً
 هادفــا

ً
بــع نهجــا 13- ينبغــي للــدول األطــراف أن تتَّ

حقــوق اإلنســان للحــدِّ مــن الطلــب علــى جميــع أنــواع اخلدمــات والســلع التــي ُيســتغل فيهــا ضحايــا 
االجتــار، مبــا فيهــا اخلدمــات اجلنســية االســتغاللية، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، بحيــث يشــمل 
جميــع القطاعــات ذات الصلــة علــى الصعيــد الوطنــي، مبــا فيهــا املنظمــات الوطنيــة غيــر احلكوميــة 
ذات الصلــة، وتدعمــه جهــود تعاونيــة إقليميــة ودوليــة تشــارك فيهــا املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 

ذات الصلــة.

 علــى اعتمــاد نهــج كلــي لتثبيــط الطلــب علــى جميــع أنــواع اخلدمــات 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
14- ت

والســلع التــي ُيســتغل فيهــا ضحايــا االجتــار، علــى أن يتضمــن القيــام بحمــالت توعيــة وإجــراء عمليــات 
تقييــم وافيــة للحالــة القائمــة علــى الصعيــد الوطنــي، مــع إشــراك املجتمــع املدنــي فيهــا.

ع الشــراكات بــني القطاعــني العــام واخلــاص التــي جتمــع  15- ينبغــي للــدول األطــراف أن تشــجِّ
بــني الســلطات الوطنيــة واملنشــآت التجاريــة واملجتمــع املدنــي، وأن تتبــادل املعلومــات عــن أمثلــة مــن 

ــدة. املمارســات اجلي

 علــى أن تأخــذ فــي احلســبان، حســب االقتضــاء، عندمــا تشــارك فــي 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
16- ت

أعمــال الفريــق العامــل، خبــرات املجتمــع املدنــي ذات الصلــة.

17- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي اتخــاذ تدابيــر إلنفــاذ املعاييــر املتعلقــة بالعمــل وحقــوق 
ــال ووســائل أخــرى ذات صلــة، مثــل وضــع مدونــات  ديــة ألحــوال العمَّ

ُّ
اإلنســان، مــن خــالل عمليــات تفق

لقواعــد الســلوك األخالقيــة، مبــا يشــمل وضــع مدونــات مــن هــذا القبيــل لسالســل التوريــد؛ وأن 
ــم  دعِّ

ُ
ــال؛ وأن تنشــئ ائتالفــات وطنيــة أو إقليميــة للمنشــآت التجاريــة؛ وأن ت تتعــاون مــع نقابــات العمَّ

الشــراكة مــع املجتمــع املدنــي.

18- ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر فــي اتخــاذ تدابيــر لفــرض ضوابــط تنظيميــة علــى شــركات 
التوظيــف والتشــغيل اخلاصــة ولتســجيل تلــك الشــركات وترخيصهــا ومراقبــة نشــاطها، تشــمل حظــر 
 لعــدم اســتخدام تلــك الشــركات فــي تســهيل االجتــار 

ً
فــرض رســوم توظيــف علــى املســتخَدمني، ضمانــا

باألشخاص.

 علــى تبــادل املعلومــات حــول املمارســات اجليــدة فــي مجــال احلــدِّ مــن 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
19- ت

الطلــب علــى جميــع أنــواع اخلدمــات والســلع التــي ُيســتغل فيهــا ضحايــا االجتــار.
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

دة الهــدف   علــى أن تقــوم، مبســاعدة املكتــب، بوضــع برامــج محــدَّ
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
20- ت

ــاء القــدرات لفائــدة الســلطات احلكوميــة، واختصاصيــي العدالــة اجلنائيــة مبــا يشــمل موظفــي  لبن
أجهــزة إنفــاذ القانــون وقــوات األمــن، وتدريبهــم علــى االضطــالع بدورهــم فــي املســاهمة فــي احلــد 

مــن الطلــب علــى جميــع أنــواع اخلدمــات والســلع التــي ُيســتغل فيهــا ضحايــا االجتــار.

نــه اتفاقيــة األمم املتحــدة  21- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســتعني فــي الوقــت املناســب مبــا تتضمَّ
مــة عبــر الوطنيــة مــن أحــكام بشــأن التعــاون الدولــي، مبــا فيهــا األحــكام املتعلقــة 

َّ
ملكافحــة اجلرميــة املنظ

بحمايــة الشــهود واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتســليم املطلوبــني، مــن أجــل النجــاح فــي مكافحــة 
 للحــد مــن الطلــب النــاجت فــي هــذا الشــأن علــى جميــع أنــواع اخلدمــات 

ً
االجتــار باألشــخاص وخصوصــا

ــال. جريــن املشــتبه فيهــم بشــكل فعَّ والســلع التــي ُيســتغل فيهــا ضحايــا االجتــار، وذلــك مبالحقــة املتَّ

 علــى ضمــان ضبــط املوجــودات املتأتيــة مــن اجلرائــم املشــمولة 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
22- ت

بوســائل  عائداتهــا،  مصــادرة  وعلــى  الرتكابهــا،  املســتخدمة  أو  باألشــخاص،  االجتــار  ببروتوكــول 
منهــا علــى ســبيل املثــال اعتبــار االجتــار باألشــخاص فــي القانــون الوطنــي جرميــة أصليــة لغســل 
األمــوال، واســتخدام تلــك العائــدات، عنــد االقتضــاء ووفقــا للتشــريعات الداخليــة، لتقــدمي املســاعدة 

والتعويضــات لضحايــا االجتــار.

23- ينبغــي للــدول األطــراف اعتمــاد تدابيــر بشــأن الطلــب مــن قبيــل معاقبــة األشــخاص الذيــن 
 فــي اخلــارج وتوعيــة األجيــال الشــابة.

ً
يتورطــون فــي اســتغالل األطفــال جنســيا

ع الــدوُل علــى النظــر فــي إنشــاء واليــة قضائيــة مبــا يتماشــى مــع أحــكام الفقــرة 15 مــن  ــجَّ
َ

ش
ُ
24- ت

مــة عبــر الوطنيــة يتــم فــي إطارهــا مالحقــة احلــاالت 
َّ
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

.
ً
التــي يرتكــب فيهــا مواطنوهــا جرائــم اجتــار بالبشــر فــي اخلــارج قضائيــا

راِجع سياســاتها وممارســاتها االشــترائية، وأن تتخذ عند االقتضاء 
ُ
25- ينبغي للدول األطراف أن ت

ز اســتغالل اآلخرين. تدابيــر جديــدة ملنــع الطلــب علــى اليــد العاملــة أو اخلدمــات أو الســلع التــي تعــزِّ

26- ينبغــي للــدول األطــراف أن تأخــذ بعــني االعتبــار، فــي تدابيرهــا الراميــة إلــى خفــض الطلــب، 
الصــالت القائمــة بــني االجتــار باألشــخاص وغيــره مــن اجلرائــم، مثــل الفســاد ومــا يتصــل بــه مــن 

جرائــم أخــرى.

االجتــار  لضحايــا  احلمايــة  تأمــني  أجــل  مــن  الســّرية  تكفــل  أن  األطــراف  للــدول  27- ينبغــي 
الداخليــة. للقوانــني   

ً
وفقــا باألشــخاص، 

28- ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل وجــود تدابيــر لتزويــد الضحايــا مبعلومــات كافيــة لكــي 
يكونــوا علــى وعــي بواقــع حالهــم وملنــع معــاودة إيذائهــم.

29- ينبغــي للــدول األطــراف أن تأخــذ بعــني االعتبــار وجــود طرائــق جديــدة لإليقــاع باألشــخاص 
دة الهــدف ودورات تدريــب متخصــص  لالجتــار بهــم، وأن تتخــذ تدابيــر لتنظيــم حمــالت توعيــة محــدَّ
جريــن  ملوظفــي أجهــزة إنفــاذ القانــون واختصاصيــي العدالــة اجلنائيــة علــى أمــور مثــل اســتخدام املتَّ

 فــي اإليقــاع باألطفــال.
ً
لإلنترنــت، خصوصــا

ي 
ِّ
ُيغــذ الــذي  الطلــب  وتثبيــط  الوقائيــة  التدابيــر  علــى حتســني  األطــراف  الــدول  ع  شــجَّ

ُ
30- ت

ــمَّ 
َ
ع مــن ث شــجَّ

ُ
االســتغالل بجميــع أشــكاله ويفضــي إلــى االجتــار باألشــخاص، بغيــة القضــاء عليــه، وت
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االجتار باألشخاص

علــى التوعيــة مبــا لزبائــن االجتــار باألشــخاص أو مســتهلكيه أو مســتعمليه مــن تأثيــر ســلبي، إذ إنهــم 
هــم املســؤولون عــن توليــد الطلــب.

ــى النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر فــي إطــار قوانينهــا الوطنيــة، منهــا  ع الــدول األطــراف عل شــجَّ
ُ
31- ت

تطبيــق جــزاءات علــى املســتهِلكني أو املســتعمِلني الذيــن َيســتخِدمون، عــن قصــد وعــن علــم، خدمــات 
ضحايــا االجتــار باألشــخاص فــي أي نــوع مــن أنــواع االســتغالل.

ــا االجتــار باألشــخاص جــزاءات تتناســب مــع  ــدول األطــراف أن تفــرض فــي قضاي 32- ينبغــي لل
خطــورة اجلــرم، مــن أجــل ردع املجرمــني.

مــة وبروتوكوالتهــا 
َّ
33- باإلشــارة إلــى الذكــرى الســنوية العاشــرة لبــدء نفــاذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظ

 للمادتــني 32 و37 مــن االتفاقيــة املذكــورة، ينبغــي للــدول األطــراف واملكتــب مواصلــة العمــل 
ً
ومراعــاة

علــى تعزيــز التنفيــذ التــام لالتفاقيــة وبروتوكــول االجتــار باألشــخاص بغيــة التعــرف علــى مــا يوجــد 
مــن ثغــرات وحتديــات وأولويــات فــي هــذا الشــأن.

ــي،  ــى أن تشــترع، بالتشــاور مــع القطــاع اخلــاص واملجتمــع املدن  عل
ُ

ــدوُل األطــراف ع ال ــجَّ
َ

ش
ُ
34- ت

تدابيــر قانونيــة مناســبة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص ولضمــان حمايــة الضحايــا ومســاعدتهم.

 علــى أن تكفــل علــى نحــو يتماشــى مــع تشــريعاتها الداخليــة عــدم 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
35- ت

ــات  ــاء عملي ــر مشــروعة أثن ــه مــن أفعــال غي ــى مــا يرتكبون ــا االجتــار باألشــخاص عل ــة ضحاي معاقب
االجتــار بهــم أو ذات صلــة باالجتــار بهــم.

 على النظر في إدراج تعريف لالستغالل في تشريعاتها الوطنية. 
ُ

ع الدوُل األطراف جَّ
َ

ش
ُ
36- ت

 علــى وضــع املبــادئ التوجيهيــة الالزمــة إلنقــاذ الضحايــا، بهــدف 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
37- ت

إرشــاد ســلطات إنفــاذ القانــون إلــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة، لتفــادي معــاودة اإليــذاء واملناســقة بــني 
املعاييــر املتبعــة فــي اتخــاذ تلــك التدابيــر.

ع  ــجَّ
َ

ش
ُ
ي ألشــكال االســتغالل غيــر املذكــورة فــي بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، ت 38- عنــد التصــدِّ

عُينهــا مبــادئ تبــادل املســاعدة القانونيــة وتســليم املطلوبــني، 
َ
 علــى أن تضــع نصــب أ

ُ
الــدوُل األطــراف

 تكفــل إجــراء الــدول الطالبــة مشــاورات غيــر 
ً
التــي تشــترط ازدواجيــة التجــرمي؛ وأن تستكشــف ســبال

ي  رســمية مــع الــدول متلقيــة الطلــب، لضمــان أال يفضــي هــذا إلــى صعوبــات قانونيــة فــي التصــدِّ
لالجتــار باألشــخاص.

 علــى أن تزيــد مــن معرفتهــا بأشــكال االســتغالل غيــر املذكــورة فــي 
ُ

ع الــدوُل األطــراف ــجَّ
َ

ش
ُ
39- ت

بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، مــن خــالل البحــث فــي العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
 بــأن تأخــذ فــي احلســبان العمــل الــذي 

ً
ز االســتغالل؛ وذلــك مثــال واإلمنائيــة التــي ميكــن أن تعــزِّ

النســاء  وبخاصــة  باألشــخاص  باالجتــار  املعنيــان  اخلاصــان  املتحــدة  األمم  را  مقــرِّ بــه  يضطلــع 
رات واجلرميــة عــن حــاالت االجتــار  واألطفــال، وبأشــكال الــرق املعاصــرة، وعلــى أن تبلــغ مكتــب املخــدِّ
باألشــخاص املنطويــة علــى أشــكال لالســتغالل ليســت مذكــورة فــي البروتوكــول، وذلــك بالتشــاور مــع 

الشــركاء املعنيــني، حســب االقتضــاء.

40- ينبغي للمكتب أن يولي، في تقريره العاملي الذي يصدره كل ســنتني عن االجتار باألشــخاص 
وفــي منشــوراته ذات الصلــة، اهتمامــا كافيــا لإلفــادات الــواردة عــن الــدول األعضــاء بشــأن أشــكال 

االســتغالل غيــر املذكــورة فــي بروتوكــول االجتــار باألشــخاص.
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ً
41- طلــب الفريــق العامــل املعنــي باالجتــار باألشــخاص إلــى األمانــة أن تعــد وحتفــظ ســجال

 لــكل التوصيــات التــي اعتمدهــا.
ً
ــدا موحَّ

42- اقتــرح الفريــق العامــل املعنــي باالجتــار باألشــخاص أن تواصــل الــدول األطــراف بــذل قصــارى 
جهدهــا لتنفيــذ توصياتــه فــي هــذا الشــأن بالصيغــة التــي اعتمدهــا مؤمتــر األطــراف. 

ــم النظــر فــي  ــأن يت ــي باالجتــار باألشــخاص مؤمتــر األطــراف ب ــق العامــل املعن 43- أوصــى الفري
مســألة دور شــركات التوظيــف ورســوم التوظيــف فــي مجــال االجتــار باألشــخاص خــالل اجتماعــات 

الفريــق العامــل املقبلــة.

44- أوصــى الفريــق العامــل املعنــي باالجتــار باألشــخاص بــأن ينظــر مؤمتــر األطــراف، فــي دورتــه 
الســابعة، فــي بــدء مناقشــات حــول إمكانيــة أن يضــع الفريــق العامــل خطــة عمــل متعــددة الســنوات 
 فــي اعتبــاره االقتراحــات التــي اعتمدهــا الفريــق 

ً
الجتماعاتــه املقبلــة وأن يتبــع تلــك اخلطــة، واضعــا

العامــل لألعمــال املقبلــة )الوثيقــة CTOC/COP/WG.4/2011/8، البــاب الثاني-ألــف-5، املجــاالت 
املقترحــة للعمــل فــي املســتقبل(.

- االجتماع السادس، من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
ً
سادسا

1- ينبغي للدول - ســواء أكانت بلدان منشــأ أم بلدان مقصد للعمال املهاجرين - أن تســنَّ تشــريعات 
ص 

ِّ
لها وترخ وتدابيــر إداريــة ملكافحــة التوظيــف االحتيالــي، وأن تنظــم وكاالت التوظيــف اخلاصة وتســجِّ

صة فــي هذا الصدد. لهــا، وكذلــك أن ترصدهــا، بطرائــق منهــا إنشــاء مؤسســة عموميــة مخصَّ

2- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي حظــر تقاضــي رســوم مــن العمــال، بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة، نظيــر توظيفهــم وتعيينهــم، وفــي إعــادة النظــر فــي ممارســات االشــتراء العمومــي، بغيــة منــع 

االجتــار باألشــخاص.

 إلــى احلــد مــن اإليقــاع بالعمــال املهاجريــن ضحايــا، ينبغــي للــدول أن تنفــذ حمــالت 
ً
3- ســعيا

 للقوانــني واللوائــح الداخليــة املنطبقــة. وينبغــي 
ً
توعيــة وتنشــر مــواد إعالميــة عــن حقوقهــم وفقــا

 أن تنظــر فــي إنشــاء آليــة تظلــم للعمــال املهاجريــن أو خــط اتصــال مباشــر وهيئــات ذات 
ً
للــدول أيضــا

ــة، بغيــة التمكــني مــن اإلبــالغ عــن حــاالت االســتغالل أو اإليــذاء. صل

ــدول أن تنظــر فــي إلــزام وكاالت التوظيــف وأصحــاب العمــل بتوفيــر عقــود للعمــال  4- ينبغــي لل
املهاجريــن أو، حيثمــا أمكــن، توفيــر شــروح للعقــود بلغــة يفهمونهــا؛ ومنــع عمليــة حتويــل العقــود 
التــي قــد تخلــق بيئــة مناســبة لالجتــار باألشــخاص؛ وضمــان عــدم حجــز وثائــق الهويــة عــن العمــال؛ 
وإلــزام أصحــاب العمــل بدفــع نفقــات النقــل للعمــال عنــد عودتهــم إلــى بلدانهــم األصليــة بعــد انتهــاء 
عقودهــم أو لــدى إنهائهــا علــى نحــو مبكــر؛ ومنــح العمــال حــق تقــدمي الشــكاوى. وينبغــي للــدول، بنــاء 
علــى التزاماتهــا مبوجــب اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــة، أن تيســر للعمــال التواصــل مــع املكاتــب 

القنصليــة فــي حــال تعرضهــم ملشــاكل.

ع أصحــاب العمــل علــى توظيــف العمــال املهاجريــن مباشــرة، إن أمكــن،  5- ينبغــي للــدول أن تشــجِّ
 تســتعني إال بــوكاالت التوظيــف املســجلة واملصــرح لهــا بالعمــل أو املعتمــدة، وذلــك مــن أجــل منــع 

َّ
أو أال

ممارســات التوظيــف االحتياليــة واالســتغاللية.

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.4/2011/8
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ز التعــاون فيمــا بينهــا ملنــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص واســتغالل  6- ينبغــي للــدول أن تعــزِّ
العمال املهاجرين، بوسائل منها، حسب االقتضاء، إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف.

ع املنشــآت  ــى التعــاون بــني القطاعــني العــام واخلــاص، وأن تشــجِّ ع عل ــدول أن تشــجِّ 7- ينبغــي لل
 للمعاييــر املتعــارف 

ً
ف باحلــرص الواجــب فــي توظيــف العمــال املهاجريــن، وفقــا التجاريــة علــى التصــرُّ

ــا، بغيــة منــع االجتــار باألشــخاص. عليهــا دوليًّ

8- ينبغــي للــدول أن حتفــز التعــاون بــني أصحــاب املصلحــة املتعدديــن، مبــا فــي ذلــك التعــاون بــني 
مفتشــي العمــل ونقابــات العمــال، عنــد االنطبــاق، بغيــة منــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص واســتغالل 

العمــال املهاجريــن.

باألشــخاص  االجتــار  منــع  مجــال  فــي  القــدرات  بنــاء  علــى  تعمــل  أن   
ً
أيضــا للــدول  9- ينبغــي 

ومكافحتــه، وذلــك مــن خــالل برامــج تدريبيــة مناســبة ملفتشــي العمــل والعاملــني فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة ومقدمــي اخلدمــات االجتماعيــة واملربــني وموظفــي إنفــاذ القانــون، ممــن قــد يتعاملــون مــع 

ضحايــا االجتــار باألشــخاص.

10- ميكــن للــدول أن تنظــر فــي تعليــم وتدريــب موظفيهــا العاملــني فــي الســلك الدبلوماســي و/أو 
القنصلــي، حســب احلاجــة، وميكنهــا أن تنظــر، إن أمكــن، فــي إنشــاء شــبكة مــن امللحقــني املتخصصني 

فــي ســفاراتها بغيــة منــع االجتــار باألشــخاص.

ز جهودهــا الراميــة إلــى زيــادة توافــر البيانــات االحصائيــة وجودتهــا،  11- ينبغــي للــدول أن تعــزِّ
وحتليــل تلــك البيانــات وإنتــاج معلومــات قابلــة للمقارنــة لتبادلهــا علــى كل مــن الصعيــد املحلــي 
د االجتاهــات واألمنــاط الســائدة  والوطنــي واإلقليمــي والعاملــي. وينبغــي لتلــك املعلومــات أن حتــدِّ
ــن االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة وتســهم فــي صــوغ السياســات  وتدعــم أفضــل املمارســات وتبيِّ
واعتمــاد التدابيــر، مبــا فيهــا تلــك التــي تثبــط الطلــب علــى جميــع أشــكال االســتغالل، ووضــع البرامــج 

والتدابيــر األخــرى ذات الصلــة ملنــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه.

12- لدى إنشــاء آليات التنســيق الوطنية أو تعزيزها، ينبغي للدول أن تنظر في إشــراك مجموعة 
واســعة مــن أصحــاب املصلحــة املســؤولني فــي مجــاالت منهــا العدالــة وإنفــاذ القانــون والهجــرة 
والشــؤون املاليــة والضرائــب واخلدمــات االجتماعيــة واإلعــالم واملســاواة بــني اجلنســني واخلدمــات 
القانونيــة والصحــة والشــؤون اخلارجيــة واللجــوء والتعليــم واألوســاط األكادمييــة والتجاريــة والعمــل، 

وكذلــك إشــراك املعنيــني فــي املجتمــع املدنــي والناجــني مــن االجتــار باألشــخاص.

13- ينبغــي لألطــراف أن تنظــر فــي إجــراء حتليــل لفعاليــة ومهــام آلياتهــا الوطنيــة للتنســيق الراميــة 
إلــى منــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه، وذلــك بغــرض حتديــد احتياجاتهــا مــن املســاعدة التقنيــة.

14- ينبغــي للفريــق العامــل أن ينظــر، أثنــاء اجتماعاتــه القادمــة، فــي موضــوع فعاليــة ومهــام 
التنســيق الوطنيــة. آليــات  مختلــف 

15- ينبغــي للمؤمتــر أن ينظــر فــي جميــع اخليــارات املتاحــة لضمــان توفيــر الــدول ملعلومــات موثوقة 
ومتســقة عــن التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة ولبروتوكــول االجتــار باألشــخاص، وذلــك بغيــة اســتبانة 
الثغــرات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة وتســليط الضــوء علــى التجــارب الناجحــة واملمارســات 

اجليــدة.
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16- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي إمكانيــة تعزيــز جهودهــا الراميــة إلــى وضــع تدابيــر مناســبة منهــا، 
عنــد االقتضــاء، مشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي املعنيــة، مــن أجــل رصــد السياســات واخلطــط 

الوطنيــة الهادفــة إلــى منــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه، باســتخدام املؤشــرات املناســبة لذلــك.

ــم سياســات وبرامــج متعــددة االختصاصــات وقائمــة علــى األدلــة  للــدول أن تصمِّ 17- ينبغــي 
وخطــط عمــل وإرشــادات وغيرهــا مــن االســتراتيجيات مــن أجــل منــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه 
بفعاليــة، واالســتعانة، كلمــا أمكــن ذلــك، مبدخــالت مؤسســات املجتمــع املدنــي املعنيــة والناجــني مــن 

عمليــات االجتــار باألشــخاص.

18- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي إنشــاء قواعــد بيانــات وطنيــة أو إقليميــة متكاملــة تعنــى باالجتــار 
باألشــخاص وتتضمــن بيانــات عــن حــاالت االجتــار واجتاهاتــه وأمناطــه وأفضــل املمارســات بشــأنه 
وآليــه عملــه، وذلــك بغــرض املســاعدة علــى حتليــل الوضــع امليدانــي واســتبانة التحديــات والثغــرات 

وصــوغ سياســات شــاملة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص.

د بوضــوح املفاهيــم الرئيســية لوضــع معاييــر ملــا يشــكل جرميــة  ع الــدول علــى أن حتــدِّ 19- تشــجَّ
االجتــار باألشــخاص فــي تشــريعاتها الوطنيــة، علــى أن تكــون مرنــة مبــا يكفــي الســتيعاب مختلــف 
أشــكال االجتــار ولكــن دون تصعيــب عمليــة التجــرمي علــى نحــو كبيــر دون داع. ومــن ثــم، ينبغــي للــدول أن 
ب جميــع اجلهــات املعنيــة مــن أجــل تيســير التوصــل إلــى فهــم مشــترك وتنفيــذ متســق لتلــك املفاهيم  تــدرِّ
الرئيســية، مبا فيها، على ســبيل املثال ال احلصر، اســتغالل حالة االســتضعاف واملوافقة واالســتغالل.

ــم الرئيســية  ــح املفاهي ــر األدوات وتعميمهــا مــن أجــل توضي ــة أن تواصــل تطوي 20- ينبغــي لألمان
وجمــع التشــريعات والســوابق القضائيــة واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بتلــك املفاهيــم، داخــل مختلــف 
قواعــد البيانــات مبــا فيهــا قاعــدة بيانــات الســوابق القضائيــة املتعلقــة بجرائــم االجتار بالبشــر التابعة 
ملكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة وبوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقوانــني املتعلقــة 
 أن تضــع قائمــة باملؤشــرات 

ً
باجلرميــة املعروفــة باســم بوابــة “شــيرلوك”. وينبغــي لألمانــة أيضــا
املتعلقــة مبختلــف أشــكال االســتغالل، باالســتناد إلــى األدوات القائمــة.

21- ينبغــي للــدول األطــراف أن تســعى إلــى التنفيــذ الكامــل لألطــر القانونيــة الدوليــة واإلقليميــة 
احلاليــة املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص واجلرائــم ذات الصلــة.

 يراعــي االعتبــارات اجلنســانية كمــا يراعــي مصالــح الطفــل 
ً
22- ينبغــي للــدول أن تتبــع نهجــا

الفضلــى عنــد تطبيــق املفاهيــم الرئيســية الــواردة فــي بروتوكــول االجتــار باألشــخاص.

- االجتماع السابع، من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2017
ً
سابعا

1- أوصى الفريق العامل بأن ينظر مؤمتر األطراف في التوصيات التالية قصد اعتمادها:

دعــم التعــاون، حيثمــا أمكــن ذلــك، مــع القطــاع اخلــاص وســائر اجلهــات املعنيــة، مــن أجــل  )أ( 
التوعيــة باألنشــطة املتصلــة باالجتــار بالبشــر، وال ســيما التعــرف علــى الضحايــا؛

العمــل علــى جمــع األدلــة الداعمــة وذات الصلــة، علــى ســبيل املثــال عــن طريــق التحريــات  )ب( 
االســتباقية، بــدال مــن االعتمــاد علــى شــهادات الضحايــا فقــط، بهــدف تخفيــف العــبء علــى الضحايــا 

باعتبارهــم املصــدر الوحيــد لألدلــة؛
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االجتار باألشخاص

وضــع الضحايــا فــي مالجــئ آمنــة وســليمة أو أماكــن إيــواء مناســبة أخــرى دون تأخيــر،  )ج( 
ــا؛ مــا لــم تكــن هنــاك ظــروف تشــير إلــى أنَّ مــن شــأن ذلــك التأثيــر علــى أمــن وســالمة الضحاي

النظــر فــي خيــارات تتيــح، حيثمــا أمكــن، توفيــر فــرص مناســبة للعمــل والتعليــم والتدريب  )د( 
 للفقــرة الفرعيــة 3 )د( مــن املــادة 6 مــن البروتوكــول؛

ً
 للقانــون املحلــي، وطبقــا

ً
للضحايــا، وفقــا

النظــر، حيثمــا أمكــن، فــي مــا قــد يترتــب علــى إشــراك وســائط اإلعــالم مــن آثــار علــى  )ه ( 
كل مــن الضحايــا والتحقيقــات، مبــا يشــمل توقيــت الكشــف؛

تأكيــد توصيتــه الســابقة للــدول األطــراف بالنظــر فــي توفيــر مــدة زمنيــة كافيــة يجــوز  )و( 
فيهــا للضحايــا أن يتلقــوا املســاعدة املناســبة، لكــي يبتــوا بشــأن إمكانيــة تعاونهــم مــع أجهــزة إنفــاذ 

القانــون ومشــاركتهم فــي أيِّ إجــراء قضائــي؛

النظــر فــي إنشــاء قواعــد بيانــات وطنيــة لتبــادل املعلومــات بــني األجهــزة احلكوميــة  )ز( 
اخلصوصيــة؛ اعتبــارات  مراعــاة  مــع  باألشــخاص،  االجتــار  بقضايــا  املعنيــة 

التشــجيع علــى تبــادل املعلومــات علــى النحــو املناســب علــى الصعيديــن املحلــي والدولــي،  )ح( 
بــني األخصائيــني املمارســني فــي مجــال العدالــة اجلنائيــة، مبــن فيهــم املدعــون العامــون واملحققــون، 

وضبــاط الشــرطة، والقضــاة، وأفرقــة العمــل، فيمــا يتعلــق بقضايــا االجتــار باألشــخاص؛ 

توفيــر الدعــم بقــدر املســتطاع لصنــدوق األمم املتحــدة االســتئماني للتبرعــات لضحايــا  )ط( 
االجتــار باألشــخاص؛

مراعــاة قيمــة التجمعــات اإلقليميــة التــي تضــم بلــدان املنشــأ والعبور واملقصــد باعتبارها  )ي( 
وســيلة لتعزيــز التعــاون عبــر احلــدود فــي قضايــا االجتــار باألشــخاص.

2- أوصى الفريق العامل بأن ينظر مؤمتر األطراف في اعتماد التوصيات التالية:

توفيــر الدعــم للضحايــا بغــض النظــر عــن صفتهــم كمهاجريــن أو دورهــم فــي دعــم  )أ( 
القضائيــة؛ املالحقــات  أو  اجلنائيــة  التحقيقــات 

 للتشــريعات الداخليــة وللصالحيــة التقديريــة للنيابــة العامــة، فــي عــدم 
ً
النظــر، وفقــا )ب( 

جر بهم على األفعال غير املشــروعة التي ارتكبوها كنتيجة مباشــرة  معاقبة أو مقاضاة األشــخاص املتَّ
جــر بهــم أو علــى األفعــال غيــر املشــروعة التــي كانــوا مجبريــن علــى ارتكابهــا؛ حلالتهــم كأشــخاص متَّ

ضمــان مراعــاة االعتبــارات اجلنســانية عنــد تقــدمي احلمايــة للضحايــا فــي ســكن الئــق،  )ج( 
علــى أن تؤخــذ فــي احلســبان جوانــب الضعــف املختلفــة لــدى النســاء والرجــال واألطفــال وكذلــك، عنــد 
االقتضــاء، توفيــر املســاعدة النفســية املناســبة مبــا يشــمل، فــي احلــاالت التــي تقتضي ذلــك، التعاون مع 

املنظمــات غيــر احلكوميــة وســائر املنظمــات ذات الصلــة وغيرهــا مــن عناصــر املجتمــع املدنــي؛

ضمــان توفيــر ترجمــة شــفوية للضحايــا باللغــات التــي ميكــن أن يفهموهــا، مبــا يشــمل،  )د( 
بقــدر اإلمــكان، اللهجــات املحليــة ولغــة اإلشــارة، عنــد مســاعدة الضحايــا، إذا لــزم األمــر، بالتعــاون مــع 
هيئــات التمثيــل الدبلوماســي لبلــد الضحيــة، وتعزيــز الدعــم لضمــان فهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

الكامــل حلقوقهــم القانونيــة وللعمليــات القضائيــة التــي يشــاركون فيهــا؛

تشــجيع العمــل علــى توفيــر احلمايــة واملســاعدة عبــر احلــدود بــني بلــدان املنشــأ والعبــور  )ه ( 
واملقصــد؛

النظــر فــي مواصلــة تعزيــز قــدرات العاملــني فــي الســلك الدبلوماســي والســلك القنصلــي  )و( 
لتمكينهــم مــن التعــرف علــى ضحايــا االجتــار باألشــخاص وتوفيــر املســاعدة لهــم؛



27

التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

ضمــان اتخــاذ التدابيــر الالزمــة مــن أجــل التنســيق املناســب لفــرص املســاعدة واحلمايــة  )ز( 
املتاحــة للضحايــا، مبــا يشــمل جميــع مراحــل إجــراءات العدالــة اجلنائيــة، وتوفيــر التدريــب املناســب 

جلميــع اجلهــات املعنيــة علــى تطبيــق هــذه التدابيــر؛

ــا بحقوقهــم ومنافــذ  ــة لتعريــف الضحاي ــد مــن املــواد اإلعالمي ــر املزي ــى توفي العمــل عل )ح( 
املســاعدة املمكنــة وســبل تطبيــق العدالــة اجلنائيــة بلغــة مفهومــة؛

تقــدمي  فــي مجــال  العاملــني  األوليــة، مبــا يشــمل  قــدرات جهــات االســتجابة  تنميــة  )ط( 
ــا االجتــار باألشــخاص، فــي وقــت مناســب، ضمــن  ــى ضحاي ــى التعــرف عل املســاعدة اإلنســانية، عل

املختلطــة؛ الهجــرة  تدفقــات  ســياق 

كفالة التمثيل القانوني للضحايا، مبا في ذلك باملجان؛ )ي( 

االجتــار  قضايــا  ملعاجلــة  االهتمــام  مــن   
ً
مزيــدا الوطنيــة  الســلطات  تكريــس  كفالــة  )ك( 

باألشــخاص فــي ســياق الن زاعــات وفــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية، بالتنســيق والتعــاون مــع اجلهــات 
املعنيــة، بوســائل منهــا تعزيــز قــدرات العاملــني فــي الصفــوف األماميــة وغيرهــم مــن املوظفــني املعنيــني 

ــا؛ ــى الضحاي ــى التعــرف عل عل

مراعــاة منظــور الضحايــا عنــد تقريــر السياســات وضمــان التســاوي فــي االنتفــاع مــن  )ل( 
تدابيــر وخدمــات املســاعدة واحلمايــة؛

النظــر فــي إنشــاء شــبكاٍت مــن املترجمــني الشــفويني، الذيــن ميكــن االســتعانة بهــم خــالل  )م( 
جميــع مراحــل إجــراءات العدالــة اجلنائيــة؛

االجتــار  فــي  إرهابيــة  جماعــات  تــورط  حــاالت  ملعاجلــة  تدابيــر  اتخــاذ  فــي  النظــر  )ن( 
باألشــخاص، مبــا فــي ذلــك إجــراءات حمايــة الضحايــا ومســاعدتهم، مــن أجــل مواصلــة وضــع تدابيــر 

الفعالــة؛ العدالــة اجلنائيــة 

اعتبــار االجتــار باألشــخاص وتهريــب املهاجريــن ظاهرتــني مختلفتــني تتطلبــان تدابيــر  )س( 
تصــدٍّ تشــريعية وسياســاتية مختلفــة.

االجتماع الثامن، يومي 2 و3 متوز/يوليه 2018  -
ً
ثامنا

1- ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:

جــار باألشــخاص؛ 
ِّ
الثنــي عــن اســتخدام مراكــز ومعســكرات االحتجــاز إليــواء ضحايــا االت )أ( 

جــار باألشــخاص إلــى مراكــز أو معســكرات االحتجــاز أن تكفــل 
ِّ
وعلــى البلــدان التــي حتيــل ضحايــا االت

أن يكــون إيواؤهــم فــي هــذه املرافــق ألقصــر فتــرة ممكنــة؛

ــا بعــد  جــار باألشــخاص، فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليًّ
ِّ
النظــر فــي إبــالغ ضحايــا االت )ب( 

التعــرف عليهــم، بحقوقهــم وفقــا للتشــريعات املحليــة، ومــن ذلــك، حســب االقتضــاء، حقهــم فــي 
احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة واملعلومــات، مبــا فــي ذلــك احلصــول علــى املســاعدة القنصليــة 

فيمــا يخــص الضحايــا األجانــب عندمــا يطلبونهــا، وإيــالء االعتبــار الواجــب لتعويضهــم؛

 للتشــريعات املحليــة وللصالحيــة التقديريــة للنيابــة العامــة، فــي عــدم معاقبة 
ً
النظــر، وفقــا )ج( 

جــر بهــم علــى األفعــال غيــر املشــروعة التــي ارتكبوهــا كنتيجــة مباشــرة  أو مقاضــاة األشــخاص املتَّ
جــر بهــم أو علــى األفعــال غيــر املشــروعة التــي كانــوا ُمجبريــن علــى ارتكابهــا؛ حلالتهــم كأشــخاص متَّ
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توفيــر تدابيــر حلمايــة الضحايــا فــي إجــراءات العدالــة اجلنائيــة، مبــا فــي ذلــك تشــجيع  )د( 
ــة؛  للتشــريعات املحلي

ً
ــا ــو، حســب االقتضــاء ووفق ــر الفيدي اســتخدام الشــهادة عب

تعزيــز التعــاون والتدريــب وتبــادل املعلومــات بــني الســلطات احلكوميــة، واملجتمــع املدنــي،  )ه( 
 
ً
جــار باألشــخاص، والــوكاالت اإلنســانية، والقطــاع اخلــاص، حســب االقتضــاء ووفقــا

ِّ
والناجــني مــن االت

للتشــريعات املحليــة؛

 واملســتجدة بغــرض 
ً
إجــراء تقييمــات ذاتيــة لتحديــد أشــكال االســتغالل األكثــر شــيوعا )و( 

دة األهــداف؛ وضــع تدابيــر وقايــة محــدَّ

التوعيــة بشــأن املخاطــر واإلعــالن عــن ســبل املســاعدة، ومنهــا خطــوط املســاعدة املتاحــة  )ز( 
جــار باألشــخاص؛

ِّ
لضحايــا االت

جار باألشــخاص في ســياق األوضاع اإلنســانية، 
ِّ
تعزيز اجلهود الرامية إلى مكافحة االت )ح( 

مبــا فــي ذلــك مــن خــالل وضــع مؤشــرات ميكــن اســتخدامها عمليــا وعلــى الصعيــد السياســاتي؛

جار باألشــخاص، 
ِّ
النظــر فــي دور التكنولوجيــا احلديثــة والبيانــات فــي منــع ومكافحــة االت )ط( 

ــر والتعافــي؛ وســوف ينظــر أثنــاء اجتمــاع مقبــل للفريــق العامــل فــي 
ُّ
مبــا فــي ذلــك خــالل مهلــة التفك

جــار 
ِّ
كيفيــة حتديــد الــدول للضحايــا وفــي اســتخدامها للعائــدات املصــادرة مــن اجلرائــم املتعلقــة باالت

باألشــخاص؛

ــدان  الطلــب إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة أن يقــدم إلــى البل )ي( 
الطالبــة، بقــدر مــا تســمح بــه املــوارد، املســاعدة التقنيــة واملــوارد مــن أجــل بنــاء قدراتهــا بحيــث تتمكــن 

جــار باألشــخاص؛
ِّ
مــن إجــراء عمليــات شــاملة لتقييــم االحتياجــات فــي مجــال منــع ومكافحــة االت

اســتعراض وحتديــث القوانــني الوطنيــة وغيرهــا مــن التدابيــر، عنــد الضــرورة، ليتســنى  )ك( 
جــار باألشــخاص، مبــا يشــمل الضحايــا مــن غيــر املواطنــني؛

ِّ
تقــدمي املســاعدة والدعــم لضحايــا االت

هــج مســتنيرة باملعــارف الالزمــة للتعامــل مــع الصدمــات وتراعــي االعتبــارات 
ُ
إدراج ن )ل( 

جار باألشــخاص 
ِّ
اجلنســانية والعمريــة وحقــوق اإلنســان فــي التدابيــر الراميــة إلــى حمايــة ضحايــا االت

جــار علــى مختلــف الفئــات فــي املجتمــع، 
ِّ
التــي تأخــذ فــي االعتبــار اآلثــار املتعــددة األوجــه لهــذا االت

وجوانــب الضعــف املحــددة لــدى النســاء واألطفــال؛

جــار باألشــخاص، 
ِّ
ــا االت ــى حتديــد ضحاي ــة عل ــز قــدرة موظفــي اخلطــوط األمامي تعزي )م( 

عــن طريــق توفيــر املــوارد الكافيــة والتدريــب املالئــم؛

الرعايــة  كفالــة إعطــاء األولويــة املالئمــة الحتياجــات الضحايــا، مبــا يشــمل توفيــر  )ن( 
واملــأوى؛ واملشــورة  الطبيــة 

احتــرام حقــوق جميــع الضحايــا، وال ســيما األطفــال واألشــخاص الذيــن تعرضــوا إليــذاء  )س( 
جســدي و/أو صدمــات نفســية، وضمــان اتخــاذ تدابيــر لتلبيــة احتياجاتهــم، ومنهــا تدابيــر لدعــم 

ــة؛ ــد االقتضــاء، فــي اإلجــراءات اجلنائي مشــاركتهم، عن

جــار باألشــخاص 
ِّ
فــني بإنفــاذ القوانــني علــى حتديــد ضحايــا االت

َّ
تدريــب املوظفــني املكل )ع( 

ــة فــي تدابيــر العدالــة  وإدراك أهميــة مســاعدة الضحايــا وحمايتهــم باعتبارهمــا مــن اجلوانــب املهمَّ
اجلنائيــة، بصــرف النظــر عــن القيــام بتحقيقــات و/أو مالحقــات قضائيــة؛

جــار باألشــخاص وأنــواع أخــرى مــن 
ِّ
اتخــاذ تدابيــر لتحديــد الصــالت املحتملــة بــني االت )ف( 

اجلرميــة املنظمــة، ومنهــا القضايــا املتصلــة باإلرهــاب.
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2- ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:

وضــع عمليــات لتنســيق إعــادة الضحايــا الذيــن ال يســتطيعون البقــاء فــي بلــد املقصــد  )أ( 
أو يختــارون العــودة إلــى بلــدان إقامتهــم، وحمايــة هــؤالء الضحايــا، مبــا فــي ذلــك، بقــدر املســتطاع، 

جــار بهــم؛
ِّ
ــب معــاودة االت رصــد إعــادة اإلدمــاج وتقــدمي الدعــم الــالزم لذلــك لتجن

إقامــة وتطويــر شــراكات مــع البعثــات الدبلوماســية للبلــدان التــي يقيــم فيهــا ضحايــا  )ب( 
باألشــخاص؛ جــار 

ِّ
االت

جــار 
ِّ
الســعي إلــى توفيــر الترجمــة الشــفوية واملســاعدة اللغويــة مــن خبــراء لضحايــا االت )ج( 

باألشــخاص، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل التعــاون الدولــي عنــد الضــرورة، والســعي إلــى حمايــة مــن 
يقدمــون املســاعدة اللغويــة مــن التهديــد والترهيــب، عنــد االقتضــاء؛

جــار باألشــخاص علــى الدعــم 
ِّ
ضمــان حصــول ذوي اإلعاقــة الذيــن وقعــوا ضحايــا لالت )د( 

بحيــث يجــري تعريفهــم بحقوقهــم ودورهــم فــي اإلجــراءات ذات الصلــة؛

ا  مواصلــة حتســني التعــاون الدولــي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي والثنائــي، ســواء كان رســميًّ )ه( 
جــار 

ِّ
أو غيــر رســمي، وتبــادل أفضــل املمارســات للتصــدي لالجتاهــات املســتجدة فــي مجــال االت

باألشــخاص والتعــرف علــى طبيعتــه وأثــره علــى حقــوق الضحايــا واحتياجاتهــم، وجتنــب اإلجــراءات 
التــي ميكــن أن تثنــي عــن التعــاون الدولــي؛

تعزيــز التعــاون الفعــال وتبــادل املعلومــات بشــأن اخلدمــات، ومنهــا خدمــات احلمايــة  )و( 
والتدابيــر الوقائيــة، فــي الوقــت املناســب بــني بلــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد، مبــا فــي ذلــك التنســيق 
الثنائــي أو املتعــدد األطــراف علــى نحــو مالئــم بــني ســلطات إنفــاذ القانــون والســلطات عبــر احلــدود، 

مبــا يتوافــق مــع القوانــني الوطنيــة، والتدابيــر املتعلقــة باســتدراج الضحايــا ونقلهــم؛

عنــد االقتضــاء، تيســير توفيــر خدمــات للحمايــة مالئمــة مــن الناحيــة الثقافيــة واللغويــة  )ز( 
ــى أفــراد أســرهم األقربــني؛ ــك إل جــار باألشــخاص، وكذل

ِّ
ــا االت لضحاي

جار باألشــخاص مع أفراد أســرهم 
ِّ
عند االقتضاء، اتخاذ تدابير جلمع شــمل ضحايا االت )ح( 

جــار، مــع مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى.
ِّ
األقربــني، وبخاصــة فــي حالــة األطفــال ضحايــا االت

- االجتماع التاسع، من 9 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2019
ً
تاسعا

مــي خدمــات مســاعدة الضحايــا،  1- ينبغــي للــدول األطــراف الســعي إلــى التعــاون بفعاليــة مــع مقدِّ
والنظــر فــي وضــع تدابيــر أقــوى حلمايــة الشــهود، كجــزٍء مــن اســتراتيجية متعــددة التخصصــات 

جــار باألشــخاص. 
ِّ
ترمــي إلــى مكافحــة االت

ــة  ــات وطني ــذ آلي ــم وتنفي ــدول األطــراف النظــر فــي وضــع مجموعــات أدوات لتصمي 2- ينبغــي لل
للتنســيق أو اإلحالــة.

للــدول األطــراف، وفقــا للتشــريعات الوطنيــة وعلــى أســاس طوعــي، تبــادل أفضــل  3- ينبغــي 
ــن بالتفصيــل أدوار ومســؤوليات منظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات غيــر  املمارســات التــي تبيِّ
آليــات اإلحالــة، مــن أجــل دعــم  احلكوميــة، مثــل املنظمــات املجتمعيــة واملنظمــات الدينيــة، فــي 
السياســات، مبــا فــي ذلــك مــن خــالل الترويــج لنهــج يتمحــور حــول الضحايــا ويســتنير باملعــارف 
جــار باألشــخاص وســائر 

ِّ
الالزمــة للتعامــل مــع الصدمــات، مــع مراعــاة ســن ونــوع جنــس ضحايــا االت

أفــراد املجتمــع مــن الفئــات املســتضعفة.
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4- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي ســبل تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة أو 
املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، مبــا فيهــا املنظمــات املقدمــة للخدمــات، بغــرض املســاعدة فــي بنــاء 
جــار باألشــخاص، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى 

ِّ
قدراتهــا علــى تنفيــذ تدابيــر املنــع املتعلقــة باالت

الفئــات املســتضعفة.

جــار 
ِّ
طــر قانونيــة وطنيــة ملكافحــة االت

ُ
5- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي وضــع خطــط عمــل وأ

باألشــخاص، ومراجعتهــا علــى نحــو منتظــم. 

6- ينبغــي للــدول األطــراف إجــراء بحــوث ذات صلــة، مبشــاركة املؤسســات األكادمييــة ومؤسســات 
جــار باألشــخاص، مبــا فــي ذلــك إجــراء مقابــالت طوعيــة مــع 

ِّ
أخــرى، بشــأن االجتاهــات اجلديــدة لالت

الضحايــا تســتنير باملعــارف الالزمــة للتعامــل مــع الصدمــات مــن أجــل وضــع االســتراتيجيات الوقائيــة 
أو تعديلهــا.

ألغــراض  باألشــخاص  جــار 
ِّ
االت مــع ضحايــا  التشــاور  فــي  النظــر  األطــراف  للــدول  7- ينبغــي 

جــار، واألفــراد مــن الفئــات 
ِّ
االســتغالل اجلنســي أو االســتغالل فــي العمــل، والناجــني مــن ذلــك االت

مــي اخلدمــات  ضــة للخطــر، واملجتمــع املدنــي، وأجهــزة إنفــاذ القانــون، وأعضــاء النيابــة، ومقدِّ املعرَّ
جار باألشــخاص 

ِّ
العاملــني فــي اخلطــوط األماميــة عنــد حتديــد اســتراتيجيات ومبــادرات مكافحــة االت

ووضعهــا وتكييفهــا.

8- ينبغــي للــدول األطــراف، حيثمــا أمكــن، إدراج املدخــالت التــي يســهم بهــا الناجــون فيمــا تعــده 
جــار باألشــخاص ودعــم الناجــني لكفالــة اتبــاع نهــج 

ِّ
مــن سياســات تســعى إلــى القضــاء علــى االت

يتمحــور حــول الضحايــا ويســتنير باملعــارف الالزمــة للتعامــل مــع الصدمــات. 

9- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي وضــع أو حتســني برامــج لتوفيــر ملجــأ آمــن وســليم أو أماكــن 
جــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، حتــى ال يتعرضــوا 

ِّ
إيــواء مناســبة أخــرى لضحايــا االت

 بعــد إنقاذهــم للتشــرد أو لإليــذاء.
ً
دا مجــدَّ

ــة، بإنشــاء  ع الــدول األطــراف علــى القيــام، مبــا يتماشــى مــع القوانــني املحليــة والدوليـ 10- تشــجَّ
تســليم  لطلبــات  الفعالــة  وباالســتجابة  املتخصصــة  التحقيقــات  مشــتركة إلجــراء  أفرقــة حتقيــق 
جــار باألشــخاص، مبــا فــي 

ِّ
املطلوبــني وطلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عنــد معاجلــة قضايــا االت

ــق بالعائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة. ذلــك فيمــا يتعل

11- ينبغــي للــدول األطــراف بــذل قصــارى جهدهــا لتحســني تبــادل املعلومــات بشــأن الشــبكات 
ــة  جــار باألشــخاص واألســاليب التــي تســتخدمها اجلماعــات اإلجرامي

ِّ
ــة الضالعــة فــي االت اإلجرامي

عبــر الوطنيــة فــي ارتــكاب تلــك اجلرائــم، مبــا يتفــق مــع االلتزامــات املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 
جــار باألشــخاص.

ِّ
مــن املــادة 10 مــن بروتوكــول االت

12- ينبغــي للــدول األطــراف إدمــاج تدابيــر املنــع، ومنهــا املــواد اإلعالميــة املتعلقــة بشــعار »اعــرف 
جار 

ِّ
مــة للفئــات املعرضــة للوقــوع ضحايــا لالت حقوقــك« ومــواد التثقيــف والتوعيــة، فــي اخلدمــات املقدَّ

باألشــخاص، مثــل األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلســاءة أو اإلهمــال واألفــراد املشــردين. وينبغــي للــدول 
األطــراف أيضــا بــذل اجلهــود مــن أجــل التواصــل مــع جماعــات املهاجريــن املوجــودة لديهــا، مثــل 
جــار باألشــخاص ليكونــوا علــى درايــة بحقوقهــم 

ِّ
العمــال الزائريــن، وســائر األفــراد األكثــر عرضــة لالت

بحيــث يكونــون أقــل عرضــة لالســتغالل.
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

ــة، مبــا  ــى جهــات االســتجابة األولي ــة تركــز عل ــم حمــالت توعي ــدول األطــراف تنظي 13- ينبغــي لل
جــار باألشــخاص. 

ِّ
فــي ذلــك مقدمــو اخلدمــات االجتماعيــة، الذيــن يحتمــل أن يســتبينوا ضحايــا االت

جــار باألشــخاص 
ِّ
14- ينبغــي للــدول األطــراف تعزيــز قــدرات وســائط اإلعــالم علــى فهــم االت

جــار علــى ســبيل املمارســة املعتــادة، مــع مراعــاة مــا لتلــك الوســائط مــن 
ِّ
وتقــدمي تقاريــر عــن هــذا االت

تأثيــر كبيــر علــى الســكان.

15- ينبغــي للــدول األطــراف وضــع اســتراتيجيات منوذجيــة لدعــم جنــاح املقاضــاة، والنظــر فــي 
عقــد اجتماعــات لتبــادل اخلبــرات واملمارســات والتحديــات فــي هــذا الشــأن.

16- ينبغــي للــدول األطــراف تقــدمي التدريــب ملوظفــي األمــن واجليــش، مبــا فــي ذلــك العاملــون فــي 
جــار باألشــخاص.

ِّ
بعثــات حفــظ الســالم، مــن أجــل متكينهــم مــن التصــدي بفعاليــة لالت

اجتماعاتــه  فــي  األولويــة  ســبيل  علــى  التاليــة  املواضيــع  تنــاول  العامــل  للفريــق  17- ينبغــي 
 املقبلــة: )أ( االســتراتيجيات الفعالــة لدعــم الضحايــا و/أو الشــهود فــي نظــام العدالــة اجلنائيــة؛
)ب( تقــدمي إرشــادات بشــأن تدابيــر العدالــة اجلنائيــة املالئمــة املتخــذة فيمــا يتعلــق بالضحايــا الذيــن 
جــار بهــم؛ )ج( التحديــات الشــائعة املرتبطــة بالتحقيــق 

ِّ
أجبــروا علــى ارتــكاب جرائــم نتيجــة لالت

فــي  املمارســات  )د( أفضــل  و/أو مالحقــة مرتكبيهــا قضائيــا؛  باألشــخاص  جــار 
ِّ
االت فــي جرائــم 

 مجــال إنشــاء وتشــغيل أفرقــة التحقيــق املشــتركة والوحــدات املتخصصــة فــي املالحقــات القضائيــة؛
جــار باألشــخاص، 

ِّ
)ه( االســتراتيجيات الناجحــة للتصــدي الســتخدام التكنولوجيــا بغــرض تيســير االت

جــار باألشــخاص والتحقيــق فيــه؛ )و( كيفيــة تقــدمي وســائل اإلعــالم للدعــم فــي مجــال وضــع 
ِّ
ومنــع االت

جــار باألشــخاص وتنفيذهــا وتقييمهــا؛ )ز( تدابيــر تعزيــز السياســات املتعلقــة 
ِّ
تدابيــر التصــدي لالت

باالشــتراء علــى كل مــن الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي؛ )ح( إدراج املدخــالت التــي يســهم بهــا 
جــار باألشــخاص.

ِّ
القطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي والضحايــا فــي تدابيــر التصــدي لالت

18- ينبغــي للــدول األطــراف تبــادل اخلبــرات بشــأن وضــع سياســات وتشــريعات وإرشــادات منســقة 
علــى الصعيــد الدولــي بغــرض حتفيــز املؤسســات التجاريــة علــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات طويلــة 
األمــد لتقييــم املخاطــر، وحتديــد املجــاالت ذات األولويــة، وااللتــزام باحلــرص الواجــب علــى نحــو 

محــدد األهــداف بغيــة حمايــة العمــال املســتضعفني، وتقــدمي تقاريــر عــن تلــك االســتراتيجيات.

19- ينبغــي للــدول األطــراف العمــل فــي إطــار شــراكة مــع املؤسســات التجاريــة واملجتمــع املدنــي 
ومنظمــات القطــاع العــام بغيــة وضــع السياســات والتشــريعات التــي تدفــع بالعمــل الفعــال واملحــدد 

األهــداف مــن أجــل التصــدي ملخاطــر العمــل القســري فــي سالســل التوريــد.

20- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي تشــجيع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى اتخــاذ تدابيــر 
جــار باألشــخاص فــي سالســل التوريــد اخلاصــة بهــا، مثــل مراجعــة ممارســات 

ِّ
ملنــع ومعاجلــة االت

االشــتراء التــي تعتمدهــا، وتوفيــر تدريــب مــراع للمنظــور اجلنســاني وللســن للموظفــني ذوي الصلــة، 
جــار باألشــخاص ومخاطــره فــي سالســل التوريــد اخلاصــة باملنظمــات 

ِّ
وبخاصــة اإلدارة، حــول االت

اإلقليميــة والدوليــة.

جــار 
ِّ
ع الــدول األطــراف علــى النظــر فــي »مبــادئ توجيــه عمــل احلكومــات ملكافحــة االت شــجَّ

ُ
21- ت

ــادة الوعــي بهــدف  ــدول لزي ــي اســتحدثتها بعــض ال ــة«، الت ــد العاملي باألشــخاص فــي سالســل التوري
حتســني السياســات املتعلقــة باالشــتراء العمومــي، وردع ممارســات التوظيــف االحتياليــة والتعســفية، 

جــار باألشــخاص فــي سالســل التوريــد اخلاصــة بهــا.
ِّ
ومواءمــة األطــر السياســاتية ملنــع االت
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22- ينبغــي للــدول األطــراف تشــجيع املؤسســات التجاريــة علــى اتبــاع املمارســات املتعلقــة بالتــزام 
احلــرص الواجــب بغــرض منــع الســخرة فــي سالســل التوريــد العامليــة والقضــاء علــى املمارســات التــي 
جتعــل العمــال املهاجريــن أكثــر عرضــة للســخرة، ومنهــا رســوم اســتقدام املوظفــني التــي يدفعهــا العمال.

جــار باألشــخاص والتصــدي 
ِّ
23- ينبغــي للــدول األطــراف واملنظمــات الدوليــة تنفيــذ تدابيــر ملنــع االت

لــه فــي ســياق إجــراءات االشــتراء احلكوميــة.

24- ينبغــي للــدول األطــراف اتخــاذ تدابيــر ملكافحــة إســاءة االســتعمال اإلجرامــي للتكنولوجيــات 
جــار باألشــخاص، مــع اإلقــرار مبــا لتلــك التكنولوجيــات 

ِّ
الســيبرانية فــي تيســير اســتغالل ضحايــا االت

جــار باألشــخاص.
ِّ
مــن إمكانــات فــي مجــال منــع االت

 للقانــون املحلــي، ومــن ذلــك إجــراء 
ً
25- ينبغــي للــدول األطــراف إجــراء حتقيقــات شــاملة وفقــا

جــار باألشــخاص، 
ِّ
حتقيقــات ماليــة، بشــأن جميــع األفــراد الذيــن يشــتبه فــي ضلوعهــم فــي االت

ــا. وبخاصــة مــن يســتفيدون منــه ماليًّ

جــار 
ِّ
26- ينبغــي للــدول األطــراف، قــدر اإلمــكان، الســعي إلــى ضمــان فعاليــة حمايــة ضحايــا االت

باألشــخاص املحتملــني وأمنهــم.

27- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي إنشــاء آليــات رقابيــة، مثــل برامــج قائمــة علــى التســجيل 
جــار باألشــخاص 

ِّ
باحلضــور الشــخصي، فــي وزارات اخلارجيــة، حســب االقتضــاء، بغــرض منــع االت

أو غيــر ذلــك مــن أنــواع إســاءة معاملــة العمــال املن زليــني الذيــن يقــوم موظفــو البعثــات األجنبيــة 
ــزم األمــر. ــة التمــاس املســاعدة إذا ل ــى كيفي بتوظيفهــم، وإطــالع العمــال عل

ع الــدول األطــراف علــى تدريــب املوظفــني ذوي الصلــة قبــل أن يبــدؤوا عملهــم خــارج  28- تشــجَّ
جــار باألشــخاص التــي قــد يصادفونهــا، مــع التركيــز 

ِّ
البلــد بغــرض تعريفهــم بجميــع أشــكال االت

ع  شــجَّ
ُ
علــى منــع االســتعباد املن زلــي والتصــدي لــه، وضمــان املعاملــة املنصفــة للعمــال املن زليــني. وت

جــار 
ِّ
الــدول األطــراف أيضــا علــى تزويــد طالبــي التأشــيرات مبعلومــات عــن األشــكال املختلفــة لالت

باألشــخاص وعــن حقوقهــم ووســائل املســاعدة املتاحــة لهــم، ويفضــل أن تكــون تلــك املعلومــات باللغــات 
ــة لطالبــي التأشــيرات. األصلي

ــى كل  ــدول األطــراف عقــد حلقــات عمــل أو حلقــات دراســية أو دورات تدريبيــة عل 29- ينبغــي لل
مــن الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي تتنــاول علــى وجــه التحديــد دور املوظفــني الدبلوماســيني 

جــار باألشــخاص. 
ِّ
والقنصليــني فــي التصــدي لالت

30- ينبغــي للــدول األطــراف بنــاء قــدرات موظفيهــا الدبلوماســيني والقنصليــني علــى اســتبانة 
جــار باألشــخاص، مــع مراعــاة االلتزامــات القانونيــة الدوليــة.

ِّ
الضحايــا املحتملــني لالت

31- ينبغــي للــدول األطــراف، كلمــا أمكــن ذلــك، إدراج املدخــالت التــي يســهم بهــا الضحايــا و/
أو منظمــات املجتمــع املدنــي فيمــا تعــده مــن مــواد مخصصــة لتدريــب املوظفــني الدبلوماســيني 
جــار باألشــخاص لكفالــة اتبــاع نهــج يتمحــور 

ِّ
والقنصليــني أو ضبــاط االتصــال بشــأن مؤشــرات االت

حــول الضحايــا ويســتنير باملعــارف الالزمــة للتعامــل مــع الصدمــات.

32- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي تقــدمي التدريــب علــى نحو منتظم للموظفني الدبلوماســيني 
جار باألشــخاص.

ِّ
والقنصليــني فــي مجال االت
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

املوظفــني  أســر  لــدى  بالعاملــني  آليــة خاصــة  إنشــاء  فــي  النظــر  األطــراف  للــدول  33- ينبغــي 
الدبلوماســيني تشــجعهم علــى احلضــور شــخصيا أمــام ســلطات الدولــة املضيفــة، فــي إطــار مقابــالت 
وجهــا لوجــه إن أمكــن، بحيــث يجــري تعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم وإطالعهــم علــى اجلهــات التــي 

ــات. ميكنهــم االتصــال بهــا إذا واجهــوا أي صعوب

34- ينبغــي للــدول األطــراف دعــم العمــال املن زليــني فــي تعلــم التحــدث بإحــدى اللغــات الرســمية 
للدولــة املضيفــة، أو بلغــة مفهومــة علــى نطــاق واســع فــي الدولــة املضيفــة، لتمكينهــم مــن التواصــل مــع 

الســلطات وتيســير إدماجهــم فــي املجتمــع.

ع الــدول األطــراف علــى اشــتراط دفــع رواتــب العمــال املن زليــني الذيــن يقــوم املوظفــون  شــجَّ
ُ
35- ت

الدبلوماســيون والقنصليــون بتوظيفهــم فــي حســاب مصرفــي يفتــح باســم العمــال املن زليــني.

جــار باألشــخاص مــن خــالل 
ِّ
مــة إلــى ضحايــا االت 36- ينبغــي للــدول األطــراف تعزيــز املســاعدة املقدَّ

التعــاون بــني البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة للبلــدان املختلفــة.

37- ينبغــي للــدول األطــراف النظــر فــي تشــجيع ســائر الكيانــات احلكوميــة املعنيــة علــى التعــاون 
مــع البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة املعتمــدة فــي البلــد املضيــف، وفقــا لقوانينهــا املحليــة والقانــون 
جــار باألشــخاص، 

ِّ
الدولــي، بغــرض توفيــر خدمــات مثلــى فــي مجــال مســاعدة وحمايــة ضحايــا االت

وتيســير اإلجــراءات، والتكيــف مــع الواقــع الوطنــي، والتغلــب علــى أي عقبــات قانونيــة أو إداريــة.

38- ينبغــي للــدول األطــراف استكشــاف إمكانيــة توقيــع اتفاقــات للتعــاون الثنائــي لضمــان أن يكــون 
 ومناســب التوقيــت.

ً
التواصــل سلســا

39- ميكــن تشــجيع الــدول األطــراف، حســب االقتضــاء وباالمتثــال اللتزاماتهــا، علــى النظــر فــي 
تنفيــذ اإلخطــارات القنصليــة مــن أجــل حمايــة حقــوق املواطنــني األجانــب فــي احلصــول علــى محاكمــة 

وفــق األصــول القانونيــة.
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االجتار باألشخاص

باء-  القــرارات واملقــررات التــي اعتمدهــا مؤمتــر األطــراف فــي 
عبــر  املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  اتفاقيــة 

الوطنيــة فــي دوراتــه التســع األولــى

- الدورة األولى ملؤمتر األطراف، 2004
ً
أوال

املقرر 5/1

 بروتوكول منع وقمع ومكافحة االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية:

يقــرر أن يضطلــع باملهــام املســندة إليــه فــي املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة  )أ( 
اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة)6( فيمــا يتعلــق ببروتوكــول منــع وقمــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص، 
وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكّمــل لالتفاقيــة)7( بوســائل منهــا وضــع برنامــج عمــل يعيــد النظــر فيــه 

بصــورة منتظمــة؛

يقــرر أيضــا أن يكــون برنامــج العمــل املتعلــق ببروتوكــول االجتــار باألشــخاص، فيمــا  )ب( 
يخــص دورتــه الثانيــة، كمــا يلــي:

النظر في التكييف األساسي للتشريعات الوطنية وفقا ألحكام البروتوكول؛  ’1‘
‘2’  البــدء بدراســة التشــريعات املتعلقــة بالتجــرمي والصعوبــات املصادفــة فــي تنفيــذ 

املــادة 5 مــن البروتوكــول؛

‘3’  تعزيــز التعــاون الدولــي وتطويــر املســاعدة التقنيــة مــن أجــل تذليــل الصعوبــات 
البروتوكــول؛ تنفيــذ  فــي  املســتبانة 

‘4’  تبــادل اآلراء واخلبــرات بشــأن تدابيــر حمايــة الضحايــا والتدابيــر الوقائيــة، 
ــذ املادتــني 6 و9 مــن البروتوكــول، مبــا فــي  املكتســبة فــي املقــام األول فــي تنفي

الوعــي؛ إذكاء  ذلــك 

يطلــب إلــى األمانــة أن جتمــع معلومــات مــن الــدول األطــراف فــي بروتوكــول االجتــار  )ج( 
ــه، فــي ســياق برنامــج العمــل املذكــور أعــاله، وأن تســتخدم لذلــك  عــة علي

ّ
باألشــخاص والــدول املوق

الغــرض اســتبيانا يصــاغ وفقــا للتوجيهــات التــي يقّدمهــا مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه األولــى؛)8(

يطلب إلى الدول األطراف أن تسارع في الرد على االستبيان الذي تعّممه األمانة؛ )د( 

عة إلى توفير املعلومات التي تطلبها األمانة؛
ّ
يدعو الدول املوق )ه( 

األول. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )6(

الثاني. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )7(

البروتوكول. من  و9   6 املادتني  تنفيذ  عن  أسئلة  يتضمن  لن  الفقرة  هذه  في  إليه  املشار  االستبيان  أن  املؤمتر  فهم   )8(
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القرارات واملقررات املتعلقة باملساعدة التقنية التي اعتمدها مؤمتر األطراف

يطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثانيــة تقريــرا حتليليــا  )و( 
الــواردة علــى االســتبيان. الــردود  إلــى  يســتند 

- الدورة الثانية ملؤمتر األطراف، 2005
ً
ثانيا

املقرر 3/2

تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
مة عبر الوطنية

ّ
املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية:
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

ــد مجــّددا مقــّرره 5/1 الــذي طلــب مبوجبــه إلــى الــدول األطــراف أن تســارع إلــى الــرّد 
ّ
أك )أ( 

علــى االســتبيان الــذي عّممتــه األمانــة بشــأن املســائل املحــّددة فــي ذلــك املقــّرر ودعــا فيــه الــدول 
ــك املســائل؛ ــة عــن تل ــا األمان ــي تطلبه ــر املعلومــات الت ــى توفي ــة إل ع

ّ
املوق

الحــظ مــع القلــق أن التقريــر التحليلــي الــذي أعّدتــه األمانــة)9( كان يســتند إلــى ردود  )ب( 
43 فــي املائــة فقــط مــن الــدول األطــراف فــي بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، 
عبــر  مــة 

ّ
املنظ اجلرميــة  ملكافحــة  املتحــدة  األمم  التفاقيــة  املكّمــل  واألطفــال،  النســاء  وبخاصــة 

الوطنيــة؛)10(

حــّث الــدول األطــراف التــي لــم تقــّدم بعــد ردودهــا علــى االســتبيان علــى أن تقّدمهــا إلــى  )ج( 
ــة فــي موعــد أقصــاه 31 آذار/مــارس 2006؛ األمان

ر بعد املعلومات التي تطلبها األمانة إلى أن تفعل ذلك؛
ّ
عة التي لم توف

ّ
دعا الدول املوق )د( 

عــة أن تســتعرض التقريــر التحليلــي الــذي أعدتــه 
ِّ
طلــب إلــى الــدول األطــراف والــدول املوق )ه( 

األمانــة للــدورة الثانيــة ملؤمتــر األطــراف وأن تسترشــد بــه لــدى إعــداد ردودهــا؛

الحظ مع القلق أن عددا من الدول األطراف لم تف بالتزاماتها مبوجب البروتوكول؛ )و( 

حــّث الــدول األطــراف التــي لــم تــف بعــد بالتزاماتهــا مبوجــب البروتوكــول علــى أن تصحح  )ز( 
ــذة فــي ســبيل 

ّ
ذلــك الوضــع فــي أقــرب وقــت ممكــن وأن تقــّدم إلــى األمانــة معلومــات عــن التدابيــر املنف

ذلــك لكــي تعرضهــا علــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة؛

عــة التــي واجهــت صعوبــات فــي توفيــر املعلومــات 
ّ
طلــب إلــى الــدول األطــراف والــدول املوق )ح( 

التــي طلبتهــا األمانــة وفقــا للمقــّرر 5/1 وهــذا املقــّرر أو فــي الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب البروتوكــول 
أن تطلــب مســاعدة األمانــة فــي هــذا الصــدد؛

ر تلك املساعدة رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛
ّ
طلب إلى األمانة أن توف )ط( 

طلــب إلــى الــدول األطــراف التــي رّدت بالفعــل علــى االســتبيان الــذي عّممتــه األمانــة  )ي( 
ث تلــك املعلومــات أو التشــريعات حســب االقتضــاء؛ وفقــا للمقــّرر 5/1 أن حتــدِّ

.CTOC/COP/2005/3  )9(
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طلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة تقريــرا حتليليــا تدرج  )ك( 
اهــا عمــال بهــذا املقــّرر، وأن تكفــل تضّمنــه تفاصيــل بالقــدر الكافــي الــذي 

ّ
فيــه املعلومــات التــي تتلق

ــن مؤمتــر األطــراف مــن أن يســتعرض تنفيــذ البروتوكــول وهــذا املقــّرر؛
ّ
ميك

ــة معلومــات  ــه الثالث ــى مؤمتــر األطــراف فــي دورت ــة أن تقــّدم إل ــى األمان ــب أيضــا إل طل )ل( 
جديــدة أو محّدثــة تــرد عمــال بالفقرتــني الفرعيتــني )ز( و)ي( أعــاله؛

قّرر أن يشمل برنامج عمل دورته الثالثة في إطار هذا البند ما يلي: )م( 

‘1’  النظــر فــي مســائل تتعلــق مبســاعدة ضحايــا االجتــار باألشــخاص وحمايتهــم 
7(؛ )املــادة  املســتقبلة  الــدول  فــي  الضحايــا  أولئــك  ووضعيــة  )املــادة 6( 

‘2’  النظــر فــي مســائل تتعلــق بإعــادة ضحايــا االجتــار باألشــخاص إلــى أوطانهــم 
)املــادة 8(؛

‘3’  النظر في مســائل تتعلق بالتدابير احلدودية )املادة 11(، وأمن الوثائق ومراقبتها 
)املــادة 12(، وشــرعية الوثائــق وصالحيتهــا )املــادة 13(؛

مة العمل الدولية؛
ّ
‘4’  النظر في قيمة استحداث مؤشرات للسخرة بالتعاون مع منظ

طلــب إلــى األمانــة أن جتمــع معلومــات مــن الــدول األطــراف فــي البروتوكــول والــدول  )ن( 
عــة عليــه، فــي ســياق برنامــج العمــل الــوارد أعــاله، مســتخدمة لذلــك الغــرض اســتبيانا ســوف 

ّ
املوق

يوضــع وفقــا لتوجيهــات مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثانيــة؛

حّث الدول األطراف على أن تسارع إلى الرّد على االستبيان الذي تعّممه األمانة؛ )س( 

ر املعلومات التي تطلبها األمانة؛
ّ
عة إلى أن توف

ّ
دعا الدول املوق )ع( 

طلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم تقريــرا حتليليــا يســتند إلــى الــردود علــى االســتبيان إلــى  )ف( 
مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة.

- الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف، 2006
ً
ثالثا

املقرر 3/3

تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو، املكّملني 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية

إن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، إذ يســتذكر 
املهــام املســندة إليــه فــي املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر 
ــة: ــه الثالث ــاء دورت ــي ُعقــدت أثن ــراء احلكوميــني الت ــج مشــاورات اخلب ــة،)11( وإذ يرّحــب بنتائ الوطني

مــت إلــى األمانــة معلومــات عــن جهــود  يرّحــب بكــون معظــم الــدول األطــراف التــي قدَّ )أ( 
طــرا تشــريعية ومؤسســية لكفالــة تنفيــذ بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة 

ُ
التنفيــذ الوطنيــة قــد اعتمــدت أ

األول. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )11(
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االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال،)12( وبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجرين عن طريق 
البــر والبحــر واجلــو،)13( املكّملــني التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة؛

يحــّث الــدول األطــراف التــي لــم تقــّدم بعــد معلومــات عــن جهودهــا الوطنيــة املتعلقــة  )ب( 
بالتنفيــذ وعــن األشــواط التــي قطعتهــا فــي ســياق الــردود اخلاصــة بدورتــي اإلبــالغ األولــى والثانيــة، 

علــى أن تبــادر إلــى ذلــك؛

يحــّث الــدول األطــراف فــي بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتار باألشــخاص، وبخاصة  )ج( 
النســاء واألطفــال، وفــي بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو، علــى 
اســتعراض سياســاتها وتشــريعاتها وأنظمتهــا الرقابيــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بوثائــق الســفر والهويــة، 
املشــار إليهــا فــي املــادة 12 مــن كل مــن هذيــن البروتوكولــني بغيــة ضمــان تطبيــق االلتزامــات الــواردة 

فــي املــواد ذات الصلــة مــن هذيــن البروتوكولــني تطبيقــا يتســم باالتســاق والفعاليــة؛

يحــّث الــدول األطــراف علــى توفيــر التدريــب فــي املســائل املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص  )د( 
وتهريــب املهاجريــن، أو تعزيــزه أو تيســيره حســب االقتضــاء، لصالــح القضــاة واملّدعــني العامــني 
وســائر املحامــني وموظفــي إنفــاذ القانــون وشــؤون الهجــرة وغيرهــم مــن املوظفــني ذوي الصلــة، مبــن 
فيهــم مقّدمــو اخلدمــات لضحايــا االجتــار باألشــخاص، وعلــى إتاحــة الدعــم لهــم فــي مجــال املســاعدة 

التقنيــة حســب اللــزوم؛

يحــّث أيضــا الــدول األطــراف علــى أن تتبّيــن احتياجاتهــا فــي مجــال املســاعدة التقنيــة  )ه( 
غهــا إلــى األمانــة بهــدف مســاعدتها علــى صــوغ مقترحــات لوضــع اســتراتيجيات فّعالة ومتعّددة 

ّ
وأن تبل

التخّصصــات فــي مجــال مكافحــة االجتــار واســتراتيجيات فّعالــة فــي مجــال مكافحــة التهريــب؛

يحــّث كذلــك الــدول األطــراف علــى أن تتخــذ أو تعــّزز التدابيــر الراميــة إلــى حتســني  )و( 
قــدرة أجهــزة إنفــاذ القوانــني علــى التعــاون فــي التحقيقــات املتعلقــة باالجتــار باألشــخاص وتهريــب 

املهاجريــن، مبــا فــي ذلــك التعــاون علــى الصعيــد الثنائــي أو املتعــّدد األطــراف؛

يحــّث كذلــك الــدول األطــراف علــى أن تتخــذ أو تعــزز التدابيــر الراميــة إلــى ردع الطلــب  )ز( 
ــك التــي تســتهدف  ــة إلــى االجتــار، وخاصــة تل الــذي يعــّزز كل أشــكال اســتغالل األشــخاص املفضي

النســاء واألطفــال؛

ــر الــدول األطــراف بااللتزامــات الواقعــة علــى عاتقهــا مبوجــب أحــكام املــادة 8 مــن 
ّ
يذك )ح( 

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، واملــادة 18 مــن 
بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، علــى تكثيــف 
ّ
يطلــب إلــى أمانتــه أن تعمــل، رهنــا بتوف )ط( 

تعاونهــا مــع منظمــة العمــل الدوليــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة وغيرهمــا مــن املنظمــات الدوليــة ذات 
الصلــة، وفقــا للفقــرة 2 )ج( مــن املــادة 33 مــن االتفاقيــة، بغيــة وضــع مبــادئ توجيهيــة عمليــة تســاعد 
ون 

ّ
الســلطات الوطنيــة املختّصــة فــي التعــّرف علــى هويــة ضحايــا االجتــار باألشــخاص الذيــن يســتغل

ألغــراض العمالــة، وتقــدمي تلــك املبــادئ التوجيهيــة إلــى مؤمتــر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة، لكــي 
تناقشــها الــدول األطــراف؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، بجمــع 
ّ
يطلــب أيضــا إلــى أمانتــه أن تقــوم، رهنــا بتوف )ي( 

ــع وقمــع  ــم املشــمولة ببروتوكــول من املمارســات الناجحــة املتبعــة فــي إجــراء التحقيقــات فــي اجلرائ

الثاني. املرفق   ،25/55 العامة  اجلمعية  قرار   )12(
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ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، وإتاحتهــا للــدول األطــراف، وتوفيــر 
تدابيــر احلمايــة واملســاعدة لضحايــا االجتــار باألشــخاص، فضــال عــن التدابيــر املتصلــة بإعادتهــم 

إلــى أوطانهــم؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، بجمــع 
ّ
يطلــب كذلــك إلــى أمانتــه أن تقــوم، رهنــا بتوف )ك( 

املمارســات الناجحــة املّتبعــة فــي إجــراء التحقيقــات فــي اجلرائــم املشــمولة ببروتوكــول مكافحــة 
تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو وإتاحتهــا للــدول األطــراف، وتوفيــر تدابيــر احلماية 
واملســاعدة لألشــخاص الذيــن وقعــوا ضحيــة األفعــال املبّينــة فــي املــادة 6 مــن ذلــك البروتوكــول؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة وبالتعــاون 
ّ
يطلــب كذلــك إلــى أمانتــه أن تعمــل، رهنــا بتوف )ل( 

مــع الــدول األطــراف وســائر املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، علــى إتاحــة املمارســات الناجحــة فــي 
مجالــي التدريــب وبنــاء القــدرات، عــالوة علــى اســتراتيجيات التوعيــة وحمالتهــا، بهــدف تعزيــز 
اجلهــود املبذولــة مــن أجــل التعــّرف علــى هويــة ضحايــا االجتــار باألشــخاص أو األشــخاص الذيــن 
وقعــوا ضحيــة األفعــال املبّينــة فــي املــادة 6 مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر 

والبحــر واجلــو وتقــدمي املســاعدة لهــم؛

ــر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، علــى 
ّ
يطلــب كذلــك إلــى أمانتــه أن تعمــل، رهنــا بتوف )م( 

اســتجالء فــرص إدمــاج عملهــا املتصــل بتعزيــز بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، 
وبخاصــة النســاء واألطفــال، وبروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر واجلــو 
وحتقيــق أهدافهمــا، فــي صميــم عمــل وكاالت األمم املتحــدة ذات الصلــة التــي تضطلــع بــدور قيــادي 

فــي األزمــات اإلنســانية وحــاالت الطــوارئ.

- الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، 2008
ً
رابعا

املقرر 4/4

االجتار بالبشر

إن مؤمتــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة، إذ اســتذكر 
ســندت إليــه فــي املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر 

ُ
املهــام التــي أ

 مقــّرره 3/3 وقــراري اجلمعيــة العامــة 144/61 املــؤرخ 19 كانــون 
ً
الوطنيــة،)14( وإذ اســتذكر أيضــا

األول/ديســمبر 2006 و180/61 املــؤرخ 20 كانــون األول/ديســمبر 2006، وقــد نظــر فــي تقريــر األمانــة 
ــي  ــة الت ــاره املناقشــة املواضيعي ــا بشــأن مكافحــة االجتــار بالبشــر،)15( وإذ وضــع فــي اعتب ومذكرتيه

دارت فــي حزيران/يونيــه 2008:
رّحب بنتائج مشاورات اخلبراء احلكوميني التي ُعقدت أثناء دورته الرابعة؛ )أ( 

وقمــع  منــع  بروتوكــول  خــاص  وبشــكل  املنظمــة،  اجلرميــة  اتفاقيــة  اســتذكر  )ب( 
ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكّمــل التفاقيــة األمم املتحــدة 

الصلــة؛ ذات  الدوليــة  الصكــوك  وســائر  الوطنيــة،)16(  عبــر  املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574  )14(

.CTOC/COP/2008/11و  CTOC/COP/2008/9و  CTOC/COP/2008/8  )15(

.United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574  )16(
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ــق إزاء مشــكلة  بــاع نهــج شــامل ومنسَّ
ّ
ــد احلاجــة إلــى مواصلــة العمــل علــى ات

ّ
أك )ج( 

املناســبة؛ والدوليــة  واإلقليميــة  الوطنيــة  اآلليــات  خــالل  مــن  باألشــخاص  االجتــار 

ــزم  ــأن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص هــو الصــك العاملــي الرئيســي املل م ب
ّ
ســل )د( 

باألشــخاص، االجتــار  ملكافحــة   
ً
قانونــا

ــد أن الهــدف الرئيســي للمؤمتــر هــو حتســني قــدرة الــدول األطــراف علــى 
ّ
أك )ه( 

مكافحــة االجتــار باألشــخاص وأن املؤمتــر ينبغــي أن يقــود اجلهــود الدوليــة املبذولــة فــي هــذا 
اخلصــوص؛

حــّث الــدول التــي لــم تصــّدق علــى اتفاقيــة مكافحــة اجلرمية املنظمــة، أو لم تنضم  )و( 
ــر فــي القيــام بذلــك؛

ّ
إليهــا بعــد، وبشــكل خــاص بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، علــى أن تفك

طلــب إلــى الــدول األطــراف أن تواصــل تعزيــز تشــريعاتها وسياســاتها الوطنيــة  )ز( 
باألشــخاص؛ االجتــار  بروتوكــول  تنفيــذ  إلــى  الراميــة 

ــة تعزيــز سياســاتها الوطنيــة وتعاونهــا مــع  شــّجع الــدول األعضــاء علــى مواصل )ح( 
بالبشــر؛ االجتــار  مكافحــة  علــى  املتحــدة  األمم  منظومــة 

دعــا الــدول إلــى اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل الثنــي عــن الطلــب الــذي يعــّزز كل  )ط( 
باألشــخاص؛ االجتــار  بروتوكــول  أحــكام  مــع  يّتســق  مبــا  االســتغالل،  أشــكال 

دعــا الــدول األعضــاء إلــى اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل تقليــص العوامــل التــي جتعــل  )ي( 
األشــخاص عرضــة لالجتــار، مبــا يّتســق مــع أحــكام بروتوكــول االجتــار باألشــخاص؛

حــّث الــدول األطــراف علــى اتخــاذ تدابيــر أو تعزيــز التدابيــر القائمــة، بوســائل  )ك( 
منهــا التعــاون الثنائــي أو املتعــّدد األطــراف، مــن أجــل حتســني قــدرة أجهــزة إنفــاذ القانــون علــى 

التعــاون فــي حتّريــات االجتــار باألشــخاص؛

طلــب إلــى الــدول األطــراف أن تســتحدث، عنــد االقتضــاء، أدوات لتحســني  )ل( 
واالتصــاالت؛ البيانــات  جمــع  منهــا  مجــاالت  فــي  القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  بــني  التعــاون 

طلــب إلــى األمانــة أن تتيــح للــدول األعضــاء معلومــات عــن املمارســات والتدابيــر  )م( 
الناجحــة فيمــا يتعلــق بدعــم الضحايــا وحمايــة الشــهود وتيســير مشــاركة الضحايــا فــي نظــام 

ــة؛ ــة اجلنائي العدال

ــت مفتــوح العضويــة وفقــا للفقــرة 3 مــن املــادة 32 
ّ
قــّرر إنشــاء فريــق عامــل مؤق )ن( 

مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة والفقــرة 2 مــن املــادة 2 مــن النظــام الداخلــي للمؤمتــر، يرأســه 
أحــد أعضــاء مكتــب املؤمتــر، مــن أجــل إســداء املشــورة للمؤمتــر وتقــدمي املســاعدة لــه فــي 

تنفيــذ الواليــة املنوطــة بــه وفقــا لبروتوكــول االجتــار باألشــخاص؛

قّرر أيضا أن يؤّدي الفريق العامل املهام التالية: )س( 

‘1’  تيســير تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص مــن خــالل تبــادل التجــارب 
واملمارســات بــني اخلبــراء واملمارســني فــي هــذا امليــدان بطرائــق منهــا 

املســاهمة فــي اســتبانة مواطــن الضعــف والفجــوات والتحّديــات؛

للــدول  بهــا  التــي ميكــن  الكيفيــة  بشــأن  املؤمتــر  إلــى  توصيــات  ‘2’  تقــدمي 
باألشــخاص؛ االجتــار  بروتوكــول  أحــكام  تنفيــذ  حتســني  األطــراف 

‘3’  مســاعدة املؤمتــر فــي توفيــر إرشــادات إلــى أمانتــه بشــأن أنشــطته ذات 
باألشــخاص؛ االجتــار  بروتوكــول  بتنفيــذ  الصلــة 
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‘4’  تقــدمي توصيــات إلــى املؤمتــر بشــأن الكيفيــة التــي ميكنه بها حتســني التنســيق مع 
مختلــف الهيئــات الدوليــة التــي تكافــح االجتــار باألشــخاص فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 

ــز بروتوكــول االجتــار باألشــخاص؛ ودعــم وتعزي
قــّرر كذلــك أن يجتمــع الفريــق العامــل أثنــاء دورة املؤمتــر اخلامســة وأن يعقــد اجتماعــا  )ع( 

واحــدا علــى األقــل مــن اجتماعــات مــا بــني الــدورات قبــل انعقــاد تلــك الــدورة؛

املعنــي  املتحــدة  األمم  مكتــب  بأنشــطة  العامــل  الفريــق  تبلــغ  أن  األمانــة  إلــى  طلــب  )ف( 
باملخــدرات واجلرميــة، مبــا فــي ذلــك دوره التنســيقي للفريــق املشــترك بــني الــوكاالت للتعــاون علــى 
مكافحــة االجتــار باألشــخاص وتنســيقه مــع أمانــات املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة، مــن 

أجــل تعزيــز ودعــم تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص؛

 إلى األمانة أن تساعد الفريق العامل في أداء مهامه؛
ً
طلب أيضا )ص( 

قّرر أن يقّدم رئيس الفريق العامل إلى املؤمتر تقريرا عن أنشطة الفريق العامل؛ )ق( 

قــّرر أن يســتعرض فعاليــة الفريــق العامــل ومســتقبله وأن يتخــذ قــرارا فــي هــذا الشــأن  )ر( 
د فــي عــام 2012.

َ
فــي دورتــه السادســة، التــي ســُتعق

- الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، 2010
ً
خامسا

القرار 2/5

تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء 
مة عبر الوطنية

ّ
واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

مة عبر الوطنية،
ّ
إن مؤمتر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ

دة إليــه فــي املــادة 32 مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة 
َ
إذ يســتذكر املهــام املســن

 بهــا لتحســني قــدرة الــدول األطــراف علــى 
ً

نشــئ املؤمتــر عمــال
ُ
مــة عبــر الوطنيــة،)17( التــي أ

ّ
املنظ

تعزيــز واســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، مبــا يشــمل بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، 
مــة،)18(

ّ
ــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ ــل التفاقي وبخاصــة النســاء واألطفــال، ملكّم

وإذ يســتذكر أيضــا مقــّرره 4/4، املــؤّرخ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2008؛ وقــرارات اجلمعيــة 
األول/ كانــون   20 املــؤّرخ  و180/61،   ،2006 األول/ديســمبر  كانــون   19 املــؤّرخ   ،144/61 العامــة 
ديســمبر 2006، و194/63، املــؤّرخ 18 كانــون األول/ديســمبر 2008، و178/64، املــؤّرخ 18 كانــون 
األول/ديســمبر 2009، وبعــد النظــر فــي التقريريــن املقّدمــني مــن األمانــة بشــأن مكافحــة االجتــار 
م مــن رئيــس الفريــق العامــل املعنــي باالجتــار باألشــخاص عــن أنشــطة  باألشــخاص والتقريــر املقــدَّ
 الفريــق العامــل،)19( وإذ يأخــذ فــي احلســبان اعتمــاد اجلمعيــة العامــة، فــي قرارهــا 293/64 املــؤّرخ 

30 متوز/يوليه 2010، خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص،

.vol. 2225, No. 39574 نفسه،  املرجع   )17(

.vol. 2237, No. 39574 نفسه،  املرجع   )18(

.CTOC/COP/2010/11و  CTOC/COP/2010/6و  CTOC/COP/2010/5  )19(
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جريــت أثنــاء اجتمــاع الفريــق العامــل 
ُ
وإذ يرّحــب بنتائــج مشــاورات اخلبــراء احلكوميــني التــي أ

املعنــي باالجتــار باألشــخاص وفــي دورة املؤمتــر اخلامســة،

وإذ يستذكر بروتوكول االجتار باألشخاص وسائر الصكوك اإلقليمية والدولية ذات الصلة،

م بــأن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص هــو الصــك العاملــي الرئيســي امللــزم قانونــا 
ّ
وإذ يســل

باألشــخاص، االجتــار  ملكافحــة 

ــف وانعــدام تكافــؤ 
ّ
ــره العوامــل االجتماعية-االقتصاديــة، مثــل الفقــر والتخل

ّ
وإذ يــدرك مــا توف

الفــرص، مــن تربــة خصبــة لالجتــار باألشــخاص، وإذ يشــّدد علــى ضــرورة أن تســعى السياســات 
بالتــآزر مــع السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة  الشــاملة ملنــع اجلرميــة 
وسياســات العدالــة وحقــوق اإلنســان إلــى معاجلــة األســباب اجلذريــة جلرميــة االجتــار باألشــخاص،

ــد مــن جديــد أن مــن بــني املقاصــد الرئيســية للمؤمتــر حتســني قــدرة الــدول األطــراف 
ّ
وإذ يؤك

علــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص وأن املؤمتــر ينبغــي أن يقــود اجلهــود الدوليــة املبذولــة فــي هــذا 
اخلصــوص،

وإذ يرّحــب باجلهــود التــي بذلهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة خــالل 
عامــي 2009 و2010 مــن أجــل بنــاء قــدرات الــدول بتنظيــم عــّدة حلقــات عمــل تدريبيــة فــي مجــال 
 وحمايــة الضحايــا وإذكاء 

ً
التحقيــق فــي قضايــا االجتــار باألشــخاص ومالحقــة مرتكبيــه قضائيــا

الوعــي بشــأن االجتــار باألشــخاص، وال ســيما لــدى الفئــات الســكانية املعّرضــة للخطــر، مبــن فيهــم 
النســاء واألطفــال،

وإذ يســاوره القلــق إزاء تزايــد عــدد مــا يبلــغ عنــه مــن حــاالت اجتــار باألشــخاص بغــرض نــزع 
أعضائهــم، حســبما ورد فــي تقريــر األمــني العــام املتعلــق مبنــع ومكافحــة االجتــار باألعضــاء البشــرية 

واملعاقبــة عليــه،)20( والــذي خلــص إلــى وجــود نقــص فــي املعلومــات املوثوقــة فــي هــذا الشــأن،

 بالدراســة املشــتركة بــني مجلــس أوروبــا واألمم املتحــدة املعنونــة االجتــار 
ً
وإذ يحيــط علمــا

باألعضــاء واألنســجة واخلاليــا واالجتــار بالبشــر ألغــراض نــزع أعضائهــم،)21( وهــي أحــدث دراســة 
 بقــرار اجلمعيــة العامــة 14/63، املــؤّرخ 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

ً
تعنــى باملوضــوع، وقد صــدرت عمــال

2008، بشــأن التعــاون بــني األمم املتحــدة ومجلــس أوروبــا،

ــد علــى أهميــة مواصلــة هيئــات األمم املتحــدة تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك للمورديــن 
ّ
وإذ يؤك

التــي وضعتهــا شــعبة املشــتريات التابعــة لألمانــة العامــة، وال ســيما املــادة 5 التــي ُيتوقــع مبوجبهــا مــن 
جميــع املورديــن حظــر عمــل الســخرة،

1- يحّث الدول التي لم تصّدق بعد على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 
مــة،)22( أو لــم 

ّ
وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكّمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظ

تنضــم إليــه، علــى أن تنظــر، علــى ســبيل األولويــة، فــي التصديــق عليــه أو االنضمــام إليــه؛

.E/CN.15/2006/10  )20(

 Council of Europe and the United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in  )21(

.Human Beings for the Purpose of the Removal of Organs (Strasbourg, Council of Europe, 2009)
.United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574  )22(
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م بــأن االجتــار باألشــخاص وتهريــب املهاجريــن جرميتــان متمايزتــان قــد تشــتركان 
ِّ
2- يســل

 فــي بعــض الســمات لكنهمــا تتطلبــان فــي معظــم احلــاالت تدابيــر تصــد منفصلــة علــى صعيــد 
ً
أحيانــا

القوانــني والعمليــات والسياســات العامــة؛

ــه 2010،  ــة العامــة لــألمم املتحــدة 293/64، املــؤّرخ 30 متوز/يولي 3- يرّحــب بقــرار اجلمعي
بشــأن خطــة عمــل األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، املرفقــة بذلــك القــرار، وال 
ســيما أهدافهــا الســتة، ويــرى أن خطــة العمــل العامليــة ســوف تشــّجع علــى توســيع دائــرة التصديــق 
علــى برتوكــول االجتــار باألشــخاص وتنفيــذه، ويتطلــع إلــى التشــغيل الفّعــال لصنــدوق األمم املتحــدة 

االســتئماني للتبرعــات لضحايــا االجتــار، وبخاصــة النســاء واألطفــال؛

4- يحيــط علمــا باملبــادرة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر ويوصــي األمانــة بــأن تتشــاور مــع 
الــدول األعضــاء قبــل الشــروع فــي أي مبــادرة مــن هــذا القبيــل بهــدف ضمــان مشــاركة أوســع فيهــا؛

5- يرّحب مبا قام به الفريق العامل املعني باالجتار باألشخاص، مبا في ذلك توصيات الفريق، 
 الناجتة عن اجتماعاته التي عقدها يومي 14 و15 نيسان/أبريل 2009، ويومي 27 و29 كانون الثاني/

يناير 2010، وفي 19 تشرين األول/أكتوبر 2010؛)23(

6- يدعــو الــدول إلــى التعــاون بفعاليــة فــي معاجلــة األســباب اجلذريــة لالجتــار باألشــخاص 
بطريقــة تعاونيــة وشــاملة ومــن منظــور متــوازن يشــمل معاجلــة مســألتي العــرض والطلــب علــى الســواء 

كخطــوة علــى طريــق حتســني تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص؛

 على االلتزامات التالية التي قّدمت في إطار بروتوكول االجتار باألشخاص:
ً
د مجّددا

ّ
7- يؤك

تكفــل كل دولــة طــرف احتــواء نظامهــا القانونــي أو اإلداري الداخلــي علــى تدابيــر  )أ( 
ــر لضحايــا االجتــار باألشــخاص، فــي احلــاالت التــي تقتضــي ذلــك، مســاعدات لتمكينهــم 

ِّ
توف

ــار فــي املراحــل املناســبة مــن اإلجــراءات  مــن عــرض آرائهــم وشــواغلهم وأخذهــا بعــني االعتب
ــاة مبــا ال ميــس بحقــوق الدفــاع؛ اجلنائيــة ضــد اجلن

تكفــل كل دولــة طــرف احتــواء النظــم القانونيــة الداخليــة على تدابير تتيح لضحايا  )ب( 
االجتــار باألشــخاص إمكانيــة احلصــول علــى تعويــض عــن األضــرار التــي تكــون قــد حلقــت بهــم؛

تعمــل كل دولــة طــرف، قــدر الضــرورة، علــى إنشــاء أو تطويــر أو حتســني برامــج  )ج( 
تدريبيــة خاصــة للعاملــني فــي أجهزتهــا املعنيــة بإنفــاذ القانــون، ومنهــم أعضــاء النيابــة العامــة 
وقضــاة التحقيــق وموظفــو اجلمــارك وغيرهــم مــن العاملــني املكلفــني مبنــع جرائــم االجتــار 

باألشــخاص وكشــفها ومكافحتهــا؛

تنظــر كل دولــة طــرف فــي رصــد سياســاتها وتدابيرهــا الفعليــة ملكافحــة االجتــار  )د( 
باألشــخاص وفــي إجــراء تقييمــات لفعاليــة تلــك السياســات والتدابيــر وكفاءتهــا؛

تعتمــد كل دولــة طــرف أو تعــّزز التدابيــر التشــريعية أو غيرهــا مــن التدابيــر،  )ه( 
ــي واملتعــدد  ــاون الثنائ ــا التع ــة، بوســائل منه ــة أو الثقافي ــة أو االجتماعي ــر التعليمي ــل التدابي مث
األطــراف، مــن أجــل صــد الطلــب الــذي يحفــز جميــع أشــكال اســتغالل األشــخاص، وبخاصــة 

النســاء واألطفــال، التــي تفضــي إلــى االجتــار؛

.CTOC/COP/2010/6  )23(
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8- يشّجع الدول على النظر في:

ــة املّتخــذة ملكافحــة  ــا فــي تدابيرهــا الوطني تطبيــق نهــج متمركــز حــول الضحاي )أ( 
االجتــار باألشــخاص، مــع االحتــرام الكامــل حلقــوق اإلنســان املكفولــة لضحايــا هــذا الضــرب 

مــن االجتــار؛

إقامــة التعــاون والتنســيق أو تعزيزهمــا فيمــا بــني الســلطات املختصــة وســائر  )ب( 
أجهــزة إنفــاذ القانــون ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، بوســائل منهــا، عنــد االقتضــاء، تعزيــز 
 ملــا تنــص 

ً
جهــود التعــاون والتحقيــق واملالحقــة القضائيــة فــي قضايــا االجتــار باألشــخاص وفقــا

عليــه املــادة 3 مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، مبــا فــي ذلــك، علــى اخلصــوص، تعزيــز 
التدابيــر فــي مجــاالت مثــل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتقاســم املعلومــات وتعــاون أجهــزة 
 ألحــكام اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة 

ً
إنفــاذ القانــون وإجــراء التحقيقــات املشــتركة، وفقــا

مــة عبــر الوطنيــة؛
ّ
اجلرميــة املنظ

إذكاء الوعــي العــام بشــأن النتائــج املؤذيــة الســتخدام الســلع واخلدمــات التــي  )ج( 
االســتغالل؛ أشــكال  وســائر  الســخرة  ضحايــا  ينتجهــا 

ــي اســتحدثها مكتــب األمم املتحــدة  حتســني االســتفادة مــن األدوات واملــواد الت )د( 
املعنــي باملخــدرات واجلرميــة وســائر املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة العاملــة فــي 

باألشــخاص؛ االجتــار  مجــال مكافحــة 

أن تكفــل الدولــة الطــرف، مبــا يتماشــى مــع تشــريعاتها الداخليــة، عــدم معاقبــة  )ه( 
ــى أفعــال ارتكبوهــا كنتيجــة مباشــرة لتعّرضهــم لالجتــار   عل

ً
ــا املتجــر بهــم أو مالحقتهــم قضائي

وضمــان أن تتبنــى القوانــني واملبــادئ التوجيهيــة والسياســات العامــة الداخليــة بوضــوح هــذا املبــدأ؛

9- يشــّجع الــدول األطــراف علــى النظــر فــي قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
4/19، املــؤّرخ 21 أيار/مايــو 2010، الــذي حتــض فيــه اللجنــة احلكومــات علــى القيــام مبــا يلــي:

ــز االســتغالل بجميــع 
ِّ
الــذي يحف التدابيــر الوقائيــة وتثبيــط الطلــب  حتســني  )أ( 

أشــكاله ويفضــي إلــى االجتــار باألشــخاص، بغيــة القضــاء عليــه، وإذكاء الوعــي، مــن ثــم، بالضرر 
الــذي يتســبب بــه زبائــن هــذا االجتــار أو مســتهلكوه أو مســتخدموه، طاملــا أنهــم هــم املســؤولون 

ــه؛ عــن إيجــاد الطلــب علي

النظــر، ضمــن إطــار تشــريعاتها الوطنيــة وضمــن تدابيــر أخــرى، فــي تطبيــق  )ب( 
ــى املســتهلكني أو املســتخدمني الذيــن يســتفيدون عــن  ــات أخــرى عل ــة أو عقوب ــات جنائي عقوب

عمــد وعــن علــم مــن خدمــات ضحايــا االجتــار باألشــخاص فــي أي نــوع مــن االســتغالل؛

10- يطلــب إلــى األمانــة أن تواصــل عملهــا فــي مجــال حتليــل املفاهيــم األساســية الــواردة 
فــي برتوكــول االجتــار باألشــخاص؛

 إلــى األمانــة، فــي حــدود املــوارد املتاحــة، أن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي 
ً
11- يطلــب أيضــا

 يضــم أمثلــة عــن أفضــل املمارســات فــي التصــدي للطلــب علــى األعمــال أو 
ً
دورتــه السادســة، تقريــرا

 للتعريــف الــوارد فــي بروتوكــول االجتــار 
ً
ــز اســتغالل اآلخريــن وفقــا

ّ
اخلدمــات أو املنتجــات التــي حتف

باألشــخاص، ويدعــو الــدول األعضــاء إلــى أن تقــّدم إلــى األمانــة أمثلــة مــن هــذا القبيــل، إن وجــدت، 
قبــل دورة املؤمتــر السادســة مــن أجــل تيســير تلــك العمليــة؛

ع إلى اجتماع فريق من اخلبراء بشــأن االجتار باألشــخاص بغرض نزع أعضائهم 
ّ
12- يتطل

وســائر أشــكال االجتــار باألعضــاء البشــرية، مــن املزمــع أن يعقــده مكتــب األمم املتحــدة املعنــي 
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االجتار باألشخاص

باملخــدرات واجلرميــة قبــل انعقــاد دورة املؤمتــر السادســة، ويطلــب، فــي هــذا الشــأن، أن يتنــاول فريــق 
اخلبــراء مســألة اجلرائــم مــن هــذا النــوع بهــدف اســتبانة االجتاهــات واألمنــاط اجلديــدة والظــروف 

التــي تســهم فــي وقوعهــا؛

13- يدعــو الــدول األعضــاء والــدول املمثلــة مبراقبــني فــي دورات املؤمتــر واملنظمــات الدوليــة 
ذات الصلــة إلــى تزويــد األمانــة مبعلومــات حديثــة وبالبيانــات اإلحصائيــة املتاحة بشــأن جرمية االجتار 
ــة فــي  ــى األدل دة إل

َ
ــزع أعضائهــم، وذلــك مــن أجــل حتســني دعــم النهــج املســتن باألشــخاص بغــرض ن

، وكذلــك تقــدمي مســاعدات 
ً
منــع هــذا النــوع مــن اجلرائــم والكشــف عنهــا ومالحقــة مرتكبيهــا قضائيــا

 ملــا يــرد وصفــه فــي الفقــرة 12 أعــاله؛
ً
وتعويضــات متخّصصــة ومنّســقة لضحايــا االجتــار وفقــا

ــام املنصــوص  ــي باالجتــار باألشــخاص أداء امله 14- يقــّرر أن يواصــل الفريــق العامــل املعن
ــر 2008؛ ــؤّرخ 17 تشــرين األول/أكتوب ــّرر املؤمتــر 4/4، امل ــا فــي مق عليه

15- يقــّرر أيضــا أن يعقــد الفريــق العامــل اجتماعــا واحــدا علــى األقــل بــني الدورتــني قبــل 
دورة املؤمتــر السادســة وأن يقــّدم توصياتــه إلــى املؤمتــر بشــأن مــا إذا كان ينبغــي للفريــق العامــل أن 

يواصــل عملــه، وبشــأن املجــاالت املقترحــة لعملــه فــي املســتقبل إذا مــا تقــّرر ذلــك؛

 عــن أنشــطة 
ً
16- يطلــب إلــى األمانــة أن تقــّدم إلــى املؤمتــر فــي دورتــه السادســة تقريــرا

مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة، مبــا فــي ذلــك بشــأن دوره التنســيقي ضمــن فريــق 
التنســيق املشــترك بــني الــوكاالت ملكافحــة االجتــار باألشــخاص وأنشــطة ذلــك الفريــق، وفيمــا يتعلــق 
ــذة مــع أمانــات املنظمــات اإلقليميــة 

ّ
باملبــادرة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر وبأعمــال التنســيق املنف

والدوليــة ذات الصلــة مــن أجــل تعزيــز ودعــم العمــل علــى تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص؛

باالجتــار  املعنــي  العامــل  الفريــق  مســاعدة  تواصــل  أن  األمانــة  إلــى  أيضــا  17- يطلــب 
مهامــه؛ أداء  فــي  باألشــخاص 

18- يدعــو الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املانحــة إلــى توفيــر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة 
 للقواعــد واإلجــراءات املعمــول بهــا فــي األمم املتحــدة.

ً
مــن أجــل هــذه األغــراض وفقــا
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التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل

 الفهرس املواضيعي 
 للتوصيات وللقرارات 
واملقررات ذات الصلة
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

اجلزء ألفاإلرهاب

-2 )ن( 
ً
8 )ن(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ف( 
ً
7 )ف(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

 االستجابات، 
على الصعيد 

اإلقليمي

22-
ً
-20 وأوال

ً
21 وCTOC/COP/WG.4/2009/223أوال

44-
ً
-23 وثانيا

ً
-15 وثانيا

ً
22 و30 وCTOC/COP/WG.4/2010/651ثانيا

17-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/822رابعا

17-
ً
-13 وخامسا

ً
17 وCTOC/COP/WG.4/2013/521خامسا

 18-
ً
-11 وسادسا

ً
سادسا

21-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/62515 و22 و

-1 )ي( 
ً
7 )ي(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-2 )ه( 
ً
8 )ه(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

 االستجابات، 
على الصعيد 
املحلي وعلى 

مستوى القطاعات

-16 )ب( 
ً
17 )ب(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

11-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/615سادسا

استعراض 
االستجابات 

ورصدها وتقييمها

-19 )ب(
ً
-16 )أ( وأوال

ً
17 )أ( و20 )ب(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

 23–21-
ً
-16 وثانيا

ً
ثانيا

 52-
ً
-50 وثانيا

ً
-40 وثانيا

ً
وثانيا

58-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 4723 و28–30 و
و57 و59 و65

 26-
ً
-25 ورابعا

ً
-20 ورابعا

ً
رابعا

44-
ً
-42 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 4725 و30 و31 و
و49

 8-
ً
-6 وخامسا

ً
خامسا

 15-
ً
-14 وخامسا

ً
وخامسا

25-
ً
-19 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 1910 و12 و18 و
و23 و29

 16–13-
ً
-11 وسادسا

ً
سادسا

18-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/62215 و17–20 و

-1 )ي( 
ً
-1 )و( وثامنا

ً
ثامنا

-2 )أ( 
ً
-1 )ك( وثامنا

ً
وثامنا

-2 )ه( 
ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3)7 )و( و)ي( و)ك 
و8 )أ( و)ه(

7-
ً
-5 وتاسعا

ً
5 وCTOC/COP/WG.4/2019/67تاسعا

اجلزء باء

 )ج(
ً
ثالثا

CTOC/COP/2006/14

)ج(املقرر 3/3

-7 )د( 
ً
7 )د(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

جار 
ِّ
أشكال االت

باألشخاص 
املستجدة

اجلزء ألف

-2 )ه( 
ً
-1 )و( وثامنا

ً
7 )و( و8 )ه(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

أشكال االجتار 
 باألشخاص، 

االستغالل 
اجلنسي

38-
ً
-33 وثانيا

ً
40 وCTOC/COP/WG.4/2010/645ثانيا

36-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/841رابعا

23-
ً
-13 وخامسا

ً
17 وCTOC/COP/WG.4/2013/527خامسا

أشكال االجتار 
باألشخاص، 

االستغالل في 
العمل )استغالل 

العمالة/اليد 
العاملة، السخرة(

-10 )أ(
ً
11 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

40-
ً
-38 وثانيا

ً
-17 وثانيا

ً
24 و45 وCTOC/COP/WG.4/2010/647ثانيا

-45 )د( 
ً
50 )د(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

 13-
ً
-4 وخامسا

ً
خامسا

25-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5298 و17 و

9–1-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/613–5سادسا

 27-
ً
-18–23 وتاسعا

ً
تاسعا

 33-
ً
-28 وتاسعا

ً
وتاسعا

35-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/6 3318–23 و27 و28 و
و35

اجلزء باء

ثانياً )م( ‘4’
CTOC/COP/2005/83/2 م( ‘4’املقرر(

 )ط(
ً
)ط(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

- ف.د 11
ً
ف.د 11القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

أشكال االجتار 
باألشخاص، 

األغراض 
االستغاللية غير 

املذكورة في 
بروتوكول االجتار 

باألشخاص

اجلزء ألف

-45 )ي( 
ً
-45 )ه( ورابعا

ً
رابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8

50 )ه( و)ي(

40–34-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/544–38خامسا

أشكال االجتار 
باألشخاص، نزع 

األعضاء

38-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/645ثانيا

-45 )ك( 
ً
-1–8 ورابعا

ً
6–13 و50 )ك(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

-ف.د 9؛ 
ً
اجلزء باء: خامسا

13-
ً
-12 وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/2010/172/5 ف.د 9؛ 12 و13القرار

اجلزء ألفاألطفال

-12 )ح( 
ً
أوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2

13 )ح(

56-
ً
-5 وثانيا

ً
-3 وثانيا

ً
10 و12 وCTOC/COP/WG.4/2010/663ثانيا

 36-
ً
-16 ورابعا

ً
-15 ورابعا

ً
رابعا

-45 )ي( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 5020 و21 و41 و
)ي(

 12-
ً
-8 وخامسا

ً
خامسا

29-
ً
-23 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/53312 و16 و27 و

22-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/626سادسا

-2 )ج( 
ً
8 )ج(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )س( 
ً
-1 )ل( وثامنا

ً
7 )ل( و)س(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/612تاسعا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6


48

الفهرس املواضيعي
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)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

-56اعتبارات الثقافة
ً
-55 وثانيا

ً
-3 وثانيا

ً
10 و62 وCTOC/COP/WG.4/2010/663ثانيا

10-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/815رابعا

39-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/543خامسا

-2 )ز( 
ً
8 )ز(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

االعتبارات 
اجلنسانية

56-
ً
-55 وثانيا

ً
-3 وثانيا

ً
10 و62 وCTOC/COP/WG.4/2010/663ثانيا

 36-
ً
-15 ورابعا

ً
-10 ورابعا

ً
رابعا

-45 )ح( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 5015 و20 و41 و
)ح(

22-
ً
-12 وسادسا

ً
16 وCTOC/COP/WG.4/2015/626سادسا

-2 )ج( 
ً
8 )ج(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ل( 
ً
7 )ل(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

-4اعتبارات اللغة
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/68سادسا

-2 )م( 
ً
-2 )د( وسابعا

ً
8 )د( و)م(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-2 )ز( 
ً
-2 )ج( وثامنا

ً
8 )ج( و)ز(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

البحوث )البحث(، 
جمع البيانات 

وحتليلها

-17 )أ( 
ً
-16 )أ( وأوال

ً
أوال

-17 )ج(
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2)17 )أ( و18 )أ( و)ج

 20–16-
ً
-6 وثانيا

ً
ثانيا

 50-
ً
-38–40 وثانيا

ً
وثانيا

58-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 47–4513 و23–27 و
و57 و65

 20-
ً
-9–11 ورابعا

ً
-2 ورابعا

ً
رابعا

 28-
ً
-25 ورابعا

ً
-22 ورابعا

ً
ورابعا

44-
ً
-32 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 277 و14–16 و25 و
و30 و33 و37 و49

 14-
ً
-12 وخامسا

ً
خامسا

40-
ً
-39 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/54416 و18 و43 و

18-
ً
-11 وسادسا

ً
15 وCTOC/COP/WG.4/2015/622سادسا

-1 )ز( 
ً
7 )ز(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ط( 
ً
-1 )و( وثامنا

ً
ثامنا

-2 )ه( 
ً
-1 )ف( وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3 )7 )و( و)ط( و)ف
و8 )ه(

6-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/66تاسعا

 )ل(
ً
)ل(املقرر CTOC/COP/2008/194/4اجلزء باء: رابعا

بروتوكول االجتار 
باألشخاص، 
االمتثال له 

وتفسيره

اجلزء ألف

6-
ً
-3 وأوال

ً
-2 وأوال

ً
أوال

CTOC/COP/WG.4/2009/273 و4 و

28–24-
ً
-22 وثانيا

ً
-1 وثانيا

ً
8 و29 وCTOC/COP/WG.4/2010/635–31ثانيا

 12-
ً
-4 ورابعا

ً
-3 ورابعا

ً
رابعا

 27-
ً
-19 ورابعا

ً
-18 ورابعا

ً
ورابعا

40-
ً
-29 ورابعا

ً
ورابعا
 

-46 )أ(-)د(
ً
ورابعا
 

-46 )ط( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 248 و9 و17 و23 و
و32 و34 و45 و51 

)أ(–)د( و)ط(

 9-
ً
-5–7 وخامسا

ً
خامسا

 22-
ً
-11 وخامسا

ً
وخامسا

33-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 269–11 و13 و15 و
و37

15-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/619سادسا

-)ز(
ً
-)و( وثانيا

ً
)و( و)ز(املقرر CTOC/COP/2005/83/2اجلزء باء: ثانيا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف.د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف.د((

بروتوكول االجتار 
باألشخاص، 

تعريف املفاهيم

اجلزء ألف

6-
ً
أوال

CTOC/COP/WG.4/2009/27

25-
ً
-24 وثانيا

ً
31 وCTOC/COP/WG.4/2010/632ثانيا

 27-
ً
-9–17 ورابعا

ً
رابعا

-45 )أ(
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8)14–22 و32 و50 )أ

11–7-
ً
-2 وخامسا

ً
6 وCTOC/COP/WG.4/2013/515–11خامسا

22–19-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/626–23سادسا

10-
ً
10القرار CTOC/COP/2010/172/5اجلزء باء: خامسا

تدابير التصدي 
في إطار العدالة 

اجلنائية، إدارة 
القضايا 

اجلزء ألف

56–52-
ً
-6 وثانيا

ً
13 وCTOC/COP/WG.4/2010/663–59ثانيا

-1 )ي( 
ً
-1 )ز( وسابعا

ً
7 )ز( و)ي(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

 تدابير التصدي 
في إطار العدالة 

اجلنائية، 
اإلجراءات 

القضائية

-12 )و( 
ً
13 )و(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

-46 )د( 
ً
-24 ورابعا

ً
رابعا

-46 )ح( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8)29 و51 )د( و)ح

32-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/536خامسا

-1 )س( 
ً
-1 )د( وثامنا

ً
7 )د( و)س(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

10-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/610تاسعا

تدابير التصدي 
في إطار العدالة 
اجلنائية، شبكات 
جهات االستجابة 

-23 )ب( 
ً
-23 )أ( وأوال

ً
24 )أ( و)ب(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

3-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/88رابعا

15-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/615تاسعا

تدابير التصدي 
في إطار العدالة 

اجلنائية، عائدات 
اجلرمية 

-5 )ب( 
ً
6 )ب(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

7-
ً
-6 وثانيا

ً
13 وCTOC/COP/WG.4/2010/614ثانيا

-46 )و( 
ً
-45 )ب( ورابعا

ً
50 )ب( و51 )و(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

22-
ً
-4 وخامسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.4/2013/526خامسا

-1 )ط( 
ً
7 )ط(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

25-
ً
-10 وتاسعا

ً
10 وCTOC/COP/WG.4/2019/625تاسعا

تدابير التصدي 
في إطار العدالة 
اجلنائية، الشهود

15-
ً
-14 وأوال

ً
-12 )و( وأوال

ً
13 )و( و15 وCTOC/COP/WG.4/2009/216أوال

29-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/636ثانيا

1-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/61تاسعا

التدريب وبناء 
القدرات

-18 )أ( 
ً
-9 وأوال

ً
-8 وأوال

ً
أوال

-19 )ب( 
ً
-18 )ب( وأوال

ً
وأوال

-23 )ج( 
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2 )9 و10 و19 )أ( و)ب
و20 )ب( و24 )ج(

 42-
ً
-13–15 وثانيا

ً
ثانيا

 55-
ً
-54 وثانيا

ً
-48 وثانيا

ً
وثانيا

57-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 5520–22 و49 و
و61 و62 و64

 33-
ً
-13 ورابعا

ً
-8 ورابعا

ً
رابعا

38-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/84313 و18 و38 و

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

التدريب وبناء 
القدرات )تابع(

 9-
ً
-4 وخامسا

ً
خامسا

 20-
ً
-11 وخامسا

ً
وخامسا

37-
ً
-29 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 248 و13 و15 و
و33 و41

 10-
ً
-9 وسادسا

ً
سادسا

19-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/62313 و14 و

-2 )ز( 
ً
-1 )د( وسابعا

ً
سابعا

-2 )ك( 
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.4/2017/4)7 )د( و8 )ز( و)ك

-1 )ي( 
ً
-1 )ه( وثامنا

ً
ثامنا

-1 )ع(
ً
-1 )م( وثامنا

ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3 )7 )ه( و)ي( و)م
و)ع(

 16-
ً
-14 وتاسعا

ً
تاسعا

32–28-
ً
-20 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/632–2814 و16 و20 و

اجلزء باء

-)د(
ً
)د(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-7 )ج( 
ً
7 )ج(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

اجلزء ألفالتعاون الدولي

 20-
ً
-19-ألف وأوال

ً
-1 وأوال

ً
أوال

-23 )ب( 
ً
-22 وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2 232 و20 )أ( و21 و
و24 )ب(

39-
ً
-9–11 وثانيا

ً
-7 وثانيا

ً
14 و16–18 وCTOC/COP/WG.4/2010/646ثانيا

 29–25-
ً
-8 ورابعا

ً
-3 ورابعا

ً
رابعا

 39–37-
ً
-31 ورابعا

ً
ورابعا

42-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 368 و13 و30–34 و
و42–44 و47

 19-
ً
-13 وخامسا

ً
خامسا

 23-
ً
-21 وخامسا

ً
وخامسا

38-
ً
-24 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 2717 و23 و25 و
و28 و42

6-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/610سادسا

-2 )ه( 
ً
-1 )ي( وسابعا

ً
سابعا

-2 )م( 
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.4/2017/4)7 )ي( و8 )ه( و)م

-2 )أ(-)ح( 
ً
8 )أ(–)ح(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

 11-
ً
-10 وتاسعا

ً
تاسعا

39–36-
ً
-18 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/639–3610 و11 و18 و

اجلزء باء

 )ب( ‘3’
ً
)ب( ‘3’املقرر CTOC/COP/2004/65/1أوال

 )ط(
ً
 )و( وثالثا

ً
)و( و)ط(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

 )ك(
ً
)ك(املقرر CTOC/COP/2008/194/4رابعا

-8 )ب( 
ً
8 )ب(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

اجلزء ألفالتكنولوجيا

36-
ً
-33 ورابعا

ً
38 وCTOC/COP/WG.4/2011/841رابعا

29-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/533خامسا

-1 )ط( 
ً
7 )ط(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

24-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/624تاسعا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2004/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

التنسيق والتعاون 
على الصعيد 

الوطني

16-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/217أوال

 32-
ً
-11 وثانيا

ً
-8 وثانيا

ً
ثانيا

56-
ً
-53 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 6015 و18 و39 و
و63

 20-
ً
-7 ورابعا

ً
-6 ورابعا

ً
رابعا

39-
ً
-21 ورابعا

ً
ورابعا
 

-45 )و( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 2611 و12 و25 و
و44 و50 )و(

15-
ً
-13 وخامسا

ً
17 وCTOC/COP/WG.4/2013/519خامسا

18–11-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/622–15سادسا

-2 )ز( 
ً
-1 )أ( وسابعا

ً
سابعا

-2 )ك( 
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.4/2017/4)7 )أ( و8 )ز( و)ك

-1 )ه( 
ً
7 )ه(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

3-
ً
-2 وتاسعا

ً
2 وCTOC/COP/WG.4/2019/63تاسعا

-8 )ب( 
ً
8 )ب(القرار CTOC/COP/2010/172/5اجلزء باء: خامسا

اجلزء ألفتهريب املهاجرين

-46 )أ( 
ً
51 )أ(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

-2 )س( 
ً
8 )س(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

التوعية )إذكاء 
الوعي، زيادة 

الوعي، وتعزيزه(

اجلزء ألف

-10 )ب( 
ً
-7 )أ( وأوال

ً
8 )أ( و11 )ب(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

41-
ً
-40 وثانيا

ً
-36 وثانيا

ً
43 و47 وCTOC/COP/WG.4/2010/648ثانيا

 6-
ً
-5 ورابعا

ً
-2 ورابعا

ً
رابعا

 14-
ً
-13 ورابعا

ً
-11 ورابعا

ً
ورابعا

 25-
ً
-22 ورابعا

ً
ورابعا

36–30-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 167 و10 و11 و
و18 و19 و27 و30 

و35–41

 14-
ً
-9 وخامسا

ً
خامسا

 28-
ً
-23 وخامسا

ً
وخامسا

29-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 3213 و18 و27 و
و33

 5-
ً
-3 وسادسا

ً
سادسا

7-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/6117 و9 و

-1 )أ( 
ً
7 )أ(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ز( 
ً
7 )ز(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

21-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/621تاسعا

اجلزء باء

-9 )أ( 
ً
-8 )ج( وخامسا

ً
8 )ج( و9 )أ(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

الثغرات 
والتحديات

-3 وأوال-19 )ب( 
ً
4 و20 )ب(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

33-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/537خامسا

18-
ً
-15 وسادسا

ً
19 وCTOC/COP/WG.4/2015/622سادسا

-1 )ي( 
ً
7 )ي(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

18-
ً
-7 وتاسعا

ً
-5 وتاسعا

ً
5 و7 وCTOC/COP/WG.4/2019/618تاسعا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

اجلماعات 
اإلجرامية املنظمة

5-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/26أوال

30-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/637ثانيا

21-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/525خامسا

11-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/611تاسعا

جهات االستجابة،  
إدارة احلدود

8-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/29أوال

جهات االستجابة، 
الشؤون الداخلية

-16 )أ( 
ً
17 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

جهات االستجابة، 
العدالة اجلنائية 

 15-
ً
-7–9 وخامسا

ً
خامسا

29-
ً
-20 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 2411–13 و19 و
و33

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

-1 )ح( 
ً
7 )ح(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ه( 
ً
-1 )د( وثامنا

ً
7 )د( و)ه(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

جهات االستجابة،  
القطاع اخلاص

-10 )أ( 
ً
11 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

37-
ً
-36 وثانيا

ً
-12 وثانيا

ً
19 و43 وCTOC/COP/WG.4/2010/644ثانيا

20-
ً
-7 ورابعا

ً
رابعا
 

-45 )ز(
ً
-45 )و( ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 )12 و25 و50 )و
و)ز(

 15-
ً
-13 وخامسا

ً
خامسا

 18-
ً
-17 وخامسا

ً
وخامسا

34-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 2217 و19 و21 و
و38

 2-
ً
-1 وسادسا

ً
سادسا

 7-
ً
-5 وسادسا

ً
وسادسا

12-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/6165 و6 و9 و11 و

-1 )د( 
ً
-1 )أ( وسابعا

ً
7 )أ( و)د(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ه( 
ً
7 )ه(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

 19-
ً
-18 وتاسعا

ً
تاسعا

22-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/62218 و19 و

جهات االستجابة،  
املجتمع املدني

16-
ً
-8 وأوال

ً
9 وCTOC/COP/WG.4/2009/217أوال

47-
ً
-11 وثانيا

ً
-4 وثانيا

ً
11 و18 وCTOC/COP/WG.4/2010/654ثانيا

37-
ً
-23 ورابعا

ً
-14 ورابعا

ً
19 و28 وCTOC/COP/WG.4/2011/842رابعا

 17–13-
ً
-1 وخامسا

ً
خامسا

34-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5385 و17–21 و

17-
ً
-16 وسادسا

ً
20 وCTOC/COP/WG.4/2015/621سادسا

-2 )ج( 
ً
8 )ج(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ه( 
ً
7 )ه(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

 7-
ً
-6 وتاسعا

ً
-3 وتاسعا

ً
تاسعا

31-
ً
-19 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/6313 و6 و7 و19 و

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف.د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف.د((

جهات االستجابة، 
إنفاذ القانون

-16 )أ( 
ً
-8 وأوال

ً
9 و17 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

 13-
ً
-8 وثانيا

ً
-6 وثانيا

ً
ثانيا

56–54-
ً
-48 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 5513 و15 و20 و
و61–63

38-
ً
-28 ورابعا

ً
-20 ورابعا

ً
25 و33 وCTOC/COP/WG.4/2011/843رابعا

 8-
ً
-4 وخامسا

ً
خامسا

 29-
ً
-20 وخامسا

ً
وخامسا

37-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5418 و12 و24 و33 و

12-
ً
-9 وسادسا

ً
13 وCTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

-1 )ح( 
ً
-1 )ز( وسابعا

ً
7 )ز( و)ح(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ع( 
ً
-1 )م( وثامنا

ً
ثامنا

-2 )و( 
ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3)7 )م( و)ع( و8 )و

7-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/67تاسعا

اجلزء باء

 )و(
ً
 )د( وثالثا

ً
ثالثا

CTOC/COP/2006/143/3 د( و)و(املقرر(

 )ل(
ً
)ل(املقرر CTOC/COP/2008/194/4رابعا

-7 )ج(
ً
7 )ج(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

جهات االستجابة، 
شؤون الهجرة

اجلزء ألف

-16 )أ( 
ً
-8 وأوال

ً
9 و17 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

 )د( 
ً
)د(املقرر CTOC/COP/2006/143/3اجلزء باء: ثالثا

جهات االستجابة، 
مقدمو اخلدمات 

للضحايا

اجلزء ألف

56-
ً
-55 وثانيا

ً
62 وCTOC/COP/WG.4/2010/663ثانيا

20-
ً
-14 ورابعا

ً
19 وCTOC/COP/WG.4/2011/825رابعا

-1 )ن( 
ً
-1 )ه( وثامنا

ً
7 )ه( و)ن(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

4-
ً
-1 وتاسعا

ً
1 وCTOC/COP/WG.4/2019/64تاسعا

 )د(
ً
)د(املقرر CTOC/COP/2006/143/3اجلزء باء: ثالثا

جهات االستجابة، 
نقابات العمال 

اجلزء ألف

17-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/521خامسا

8-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/612سادسا

جهات االستجابة، 
هيئات األمم 

املتحدة ومهامها

-19 )د( 
ً
-19 )ج( وأوال

ً
20 )ج( و)د(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

44-
ً
-1 وثانيا

ً
8 وCTOC/COP/WG.4/2010/651ثانيا

42-
ً
-2 ورابعا

ً
-1 ورابعا

ً
6 و7 وCTOC/COP/WG.4/2011/847رابعا

39-
ً
-2 وخامسا

ً
6 وCTOC/COP/WG.4/2013/543خامسا

23-
ً
-20 وتاسعا

ً
20 وCTOC/COP/WG.4/2019/623تاسعا

اجلزء باء

 )م(
ً
 )ط( وثالثا

ً
)ط( و)م(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-8 )د( 
ً
 ف.د 11؛ خامسا

ً
ف.د 11؛ 8 )د(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

جهات االستجابة، 
هيئات القضاء

اجلزء ألف

8-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/29أوال

55-
ً
-48 وثانيا

ً
-13 وثانيا

ً
20 و55 وCTOC/COP/WG.4/2010/662ثانيا

38-
ً
-20 ورابعا

ً
رابعا
 

-46 )ط( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8)25 و43 و51 )ط

-1 )ح( 
ً
7 )ح(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

اجلزء باء

 )د(
ً
)د(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-7 )ج( 
ً
7 )ج(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

جهات االستجابة، 
وسائط اإلعالم

-7 )ب( 
ً
8 )ب(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

-1 )ه( 
ً
7 )ه(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

14-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/614تاسعا

جهات االستجابة، 
اخلدمات 

االجتماعية

8-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/29أوال

20-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/825رابعا

12-
ً
-9 وسادسا

ً
13 وCTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

-1 )ن( 
ً
7 )ن(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

13-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/613تاسعا

جهات االستجابة، 
اخلدمات الطبية 

والصحية

-16 )أ( 
ً
-8 وأوال

ً
9 و17 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

56-
ً
-5 وثانيا

ً
12 وCTOC/COP/WG.4/2010/663ثانيا

20-
ً
-6 ورابعا

ً
11 وCTOC/COP/WG.4/2011/825رابعا

12-
ً
-9 وسادسا

ً
13 وCTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

-2 )ج( 
ً
8 )ج(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ن( 
ً
7 )ن(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

جهات االستجابة، 
اخلدمات 
القانونية

-46 )ه(
ً
51 )ه(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

-2 )ي( 
ً
-2 )ح( وسابعا

ً
8 )ح( و)ي(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ب( 
ً
7 )ب(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

جهات االستجابة، 
الشؤون املالية 

والضرائب 

-46 )و(
ً
51 )و(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

4-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/58خامسا

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

جهات االستجابة، 
العاملون في 

املحاكم

55-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/662ثانيا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

جهات االستجابة، 
العاملون في 
بعثات حفظ 

السالم

8-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/29أوال

-45 )ج( 
ً
50 )ج(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

16-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/616تاسعا

جهات االستجابة، 
العاملون في 

حاالت النزاعات 
واملجاالت 
اإلنسانية

-45 )ج( 
ً
50 )ج(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

-2 )ك( 
ً
8 )ك(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ح( 
ً
-1 )ه( وثامنا

ً
7 )ه( و)ح(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

16-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/616تاسعا

 )م(
ً
)م(املقرر CTOC/COP/2006/143/3اجلزء باء: ثالثا

جهات االستجابة، 
اللجوء

اجلزء ألف

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

جهات االستجابة، 
املدعون العامون/

أعضاء النيابة 
العامة

-16 )أ( 
ً
-8 وأوال

ً
9 و17 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

 13-
ً
-8 وثانيا

ً
-6 وثانيا

ً
ثانيا

55-
ً
-48 وثانيا

ً
-30 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 3713 و15 و20 و
و55 و62

38-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/843رابعا

8-
ً
-4 وخامسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.4/2013/512خامسا

-2 )ب( 
ً
8 )ب(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )د( 
ً
-1 )ج( وثامنا

ً
7 )ج( و)د(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

15-
ً
-7 وتاسعا

ً
7 وCTOC/COP/WG.4/2019/615تاسعا

 )د(
ً
)د(املقرر CTOC/COP/2006/143/3اجلزء باء: ثالثا

جهات االستجابة، 
املعلمون واملربون

اجلزء ألف

-7 )أ( 
ً
8 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

15-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/820رابعا

23-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/527خامسا

12-
ً
-9 وسادسا

ً
13 وCTOC/COP/WG.4/2015/616سادسا

-1 )د( 
ً
7 )د(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

جهات االستجابة، 
املوظفون 

الدبلوماسيون 
والقنصليون

-16 )أ( 
ً
-8 وأوال

ً
9 و17 )أ(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

13-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/620ثانيا

-45 )د( 
ً
-38 ورابعا

ً
43 و50 )د(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

 10-
ً
-4 وسادسا

ً
سادسا

12-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/6168 و14 و

-2 )و( 
ً
-2 )د( وسابعا

ً
8 )د( و)و(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-2 )ب( 
ً
8 )ب(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

39-
ً
-27–37 وتاسعا

ً
27–37 وCTOC/COP/WG.4/2019/639تاسعا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

جهات االستجابة، 
قوات األمن

-45 )ج( 
ً
50 )ج(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

20-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/524خامسا

16-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/616تاسعا

جهات االستجابة، 
مفتشو العمل

8-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/29أوال

37-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/644ثانيا

17-
ً
-4 وخامسا

ً
8 وCTOC/COP/WG.4/2013/521خامسا

 9-
ً
-8 وسادسا

ً
سادسا

12-
ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/61612 و13 و

الصلة بجرائم 
أخرى

-45 )ح( 
ً
-45 )ب( ورابعا

ً
رابعا

-45 )ط( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8)50 )ب( و)ح( و)ط

26-
ً
-3 وخامسا

ً
7 وCTOC/COP/WG.4/2013/530خامسا

-1 )ف( 
ً
7 )ف(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

صندوق 
األمم املتحدة 

االستئماني 
للتبرعات 

لضحايا االجتار 
باألشخاص، 

وبخاصة النساء 
واألطفال

30-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/835رابعا

-1 )ط( 
ً
7 )ط(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

الضحايا ذوي 
اإلعاقة

8-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/512خامسا

-2 )د( 
ً
8 )د(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-2 )د( 
ً
8 )د(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

الضحايا، حتركات 
الهجرة املختلطة

-2 )أ(-)س( 
ً
8 )أ(–)س(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/612تاسعا

الضحايا، 
التعويضات

13-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/214أوال

49-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/656ثانيا

-46 )ب(-)ه(
ً
رابعا
 

-46 )ز(-)ي( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 )51 )ب(–)ه
و)ز(–)ي(

22-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/526خامسا

-1 )ب( 
ً
7 )ب(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

-7 )ب( 
ً
7 )ب(القرار CTOC/COP/2010/172/5اجلزء باء: خامسا

الضحايا، السرية 
واخلصوصية

اجلزء ألف

-12 )د( 
ً
أوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2)13 )د

27-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/531خامسا

-1 )ز( 
ً
7 )ز(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

الضحايا، العودة 
)اإلعادة إلى 

الوطن( وإعادة 
اإلدماج

52-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/659ثانيا

-46 )ز( 
ً
-37 ورابعا

ً
42 و51 )ز(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

-2 )أ( 
ً
8 )أ(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

اجلزء باء

- )م( ‘2’ ً
)م( ‘2’املقرر CTOC/COP/2005/83/2ثانيا

-)ي(
ً
)ي(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

ًالضحايا، 
بوصفهم شهودا

اجلزء ألف

15-
ً
-14 وأوال

ً
15 وCTOC/COP/WG.4/2009/216أوال

30-
ً
-29 وثانيا

ً
36 وCTOC/COP/WG.4/2010/637ثانيا

21-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/525خامسا

-1 )ب( 
ً
7 )ب(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )د( 
ً
-1 )ج( وثامنا

ً
ثامنا

-1 )س( 
ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3)7 )ج( و)د( و)س

الضحايا، حتديد 
هويتاهم أو 

التعرف عليها 
)حتديد الضحايا 

أو التعرف 
عليهم، أو تبينهم/

استبانتهم(

-11 )أ(
ً
-8 وأوال

ً
أوال
 

-18 )ج( 
ً
-12 )ه( وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2 )9 و12 )أ( و13 )ه
و19 )ج(

-50 )ب( 
ً
-3 وثانيا

ً
ثانيا

51-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/65810 و57 )ب( و

24–18-
ً
-13 ورابعا

ً
18 وCTOC/COP/WG.4/2011/829–23رابعا

9-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/513خامسا

20-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/624سادسا

-2 )و( 
ً
-1 )أ( وسابعا

ً
سابعا

-2 )ك( 
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.4/2017/4)7 )أ( و8 )و( و)ك

-1 )ح( 
ً
-1 )ب( وثامنا

ً
ثامنا

-1 )م( 
ً
-1 )ط( وثامنا

ً
وثامنا

-1 )ع( 
ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3 )7 )ب( و)ح( و)ط
و)م( و)ع(

 13-
ً
-3 وتاسعا

ً
-2 وتاسعا

ً
تاسعا

31-
ً
-30 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/6312 و3 و13 و30 و

 )ط(
ً
)ط(املقرر CTOC/COP/2006/143/3اجلزء باء: ثالثا

الضحايا، 
تزويدهم 

باملعلومات 
واملساعدة 

القانونية

اجلزء ألف

5-
ً
-3 وثانيا

ً
10 وCTOC/COP/WG.4/2010/612ثانيا

-46 )ب( 
ً
-17 ورابعا

ً
رابعا

-46 )ه( 
ً
-46 )د( ورابعا

ً
ورابعا

-46 )ي( ‘4’
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 )22 و51 )ب( و)د
و)ه( و)ي( ‘4’

28-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/532خامسا

-2 )ح( 
ً
-2 )د( وسابعا

ً
سابعا

-2 )ي( 
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.4/2017/4)8 )د( و)ح( و)ي

-1 )ز( 
ً
-1 )ب( وثامنا

ً
ثامنا

-2 )د( 
ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3)7 )ب( و)ز( و8 )د

 27-
ً
-12 وتاسعا

ً
تاسعا

 33-
ً
-28 وتاسعا

ً
وتاسعا

39-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/63912 و27 و28 و33 و

-7 )أ( 
ً
7 )أ(القرار CTOC/COP/2010/172/5اجلزء باء: خامسا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

الضحايا، 
توفير احلماية 
واملساعدة لهم

-12 )أ(-)ج( 
ً
-11 وأوال

ً
أوال

14-
ً
-12 )ز( وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2 )12 و13 )أ(–)ج
و)ز( و15

 46-
ً
-29 وثانيا

ً
-2–5 وثانيا

ً
ثانيا

51-
ً
-50 )ب( وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 579–12 و36 و53 و
)ب( و58

 19-
ً
-14 ورابعا

ً
-13 ورابعا

ً
رابعا

 37-
ً
-24 ورابعا

ً
-23 ورابعا

ً
ورابعا

-46 )ي( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 2818 و19 و24 و
و29 و42 و51 )ي(

 10-
ً
-1 وخامسا

ً
خامسا

 22-
ً
-21 وخامسا

ً
وخامسا

 34-
ً
-28 وخامسا

ً
وخامسا

37-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 325 و14 و25 و26 و
و38 و41

-1 )د( 
ً
-1 )ج( وسابعا

ً
سابعا

-1 )و(
ً
وسابعا
 

-2 )أ(-)س( 
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.4/2017/4)7 )ج( و)د( و)و 
و8 )أ(–)س(

-1 )د( 
ً
-1 )أ( وثامنا

ً
ثامنا

-1 )ك( 
ً
-1 )ز( وثامنا

ً
وثامنا

-1 )ن(-)ع( 
ً
-1 )ل( وثامنا

ً
وثامنا

-2 )ز( 
ً
-2 )ج( وثامنا

ً
وثامنا

-2 )ح( 
ً
وثامنا

CTOC/COP/WG.4/2018/3 )7 )أ( و)د( و)ز
و)ك( و)ل( و)ن(–)ع( 

و8 )ج( و)ز( و)ح(

 26-
ً
-9 وتاسعا

ً
تاسعا

37–34-
ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/637–349 و26 و

اجلزء باء

-)ب( ‘4’
ً
)ب( ‘4’املقرر CTOC/COP/2004/65/1أوال

-)م( ‘1’ ً
)م( ‘1’املقرر CTOC/COP/2005/83/2ثانيا

-)ي( 
ً
)ي(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)م(
ً
)م(املقرر CTOC/COP/2008/194/4رابعا

الضحايا، عدم 
املعاقبة وعدم 

املقاضاة

اجلزء ألف

11-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/212أوال

51–43-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/658–50ثانيا

35-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/539خامسا

-2 )ب( 
ً
8 )ب(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ج( 
ً
7 )ج(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

-8 )ه( 
ً
8 )ه(القرار CTOC/COP/2010/172/5اجلزء باء: خامسا

الضحايا، معاودة 
اإليذاء )التعرض 

)
ً
لإليذاء مجددا

اجلزء ألف

56-
ً
-46 وثانيا

ً
ثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/66353 و

37-
ً
-28 وخامسا

ً
32 وCTOC/COP/WG.4/2013/541خامسا

-2 )أ( 
ً
8 )أ(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

9-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/69تاسعا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2004/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
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الفهرس املواضيعي

املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

الضحايا، 
منظورهم 

واملدخالت التي 
يقدمونها

24-
ً
-23 ورابعا

ً
28 وCTOC/COP/WG.4/2011/829رابعا

-2 )ل( 
ً
8 )ل(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ه( 
ً
7 )ه(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

31-
ً
-6–8 وتاسعا

ً
6–8 وCTOC/COP/WG.4/2019/631تاسعا

اجلزء باء

-)م(
ً
)م(املقرر CTOC/COP/2008/194/4رابعا

-8 )أ( 
ً
8 )أ(القرار CTOC/COP/2010/172/5خامسا

 الضحايا،
مهلة التفكر

اجلزء ألف

24-
ً
CTOC/COP/WG.4/2011/829رابعا

-2 )أ( 
ً
-1 )و( وسابعا

ً
7 )و( و8 )أ(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ط( 
ً
7 )ط(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

-7 )د( العرض والطلب
ً
-7 )ج( وأوال

ً
أوال

-10 )ب( 
ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2)8 )ج( و)د( و11 )ب

42–31-
ً
-20 وثانيا

ً
27 وCTOC/COP/WG.4/2010/649–38ثانيا

-45 )و( 
ً
-36–40 ورابعا

ً
رابعا

-45 )ح(
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 )41–45 و50 )و
و)ح(

33–12-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/537–16خامسا

11-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/615سادسا

اجلزء باء

 )ز(
ً
)ز(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

 )ط(
ً
)ط(املقرر CTOC/COP/2008/194/4رابعا

-7 )ه( 
ً
-6 وخامسا

ً
خامسا

11-
ً
-9 )أ( وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/172/5 6 و7 )ه( و9 )أ( القرار
و11

فريق التنسيق 
املشترك بني 

الوكاالت 
جار 

ِّ
ملكافحة االت
باألشخاص

اجلزء ألف

-19 )د( 
ً
20 )د(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

2-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/56خامسا

16-
ً
16القرار CTOC/COP/2010/172/5اجلزء باء: خامسا

اجلزء ألفالفساد

5-
ً
CTOC/COP/WG.4/2009/26أوال

-45 )ب(
ً
50 )ب(CTOC/COP/WG.4/2011/8رابعا

26-
ً
-3 وخامسا

ً
7 وCTOC/COP/WG.4/2013/530خامسا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
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تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

-12 )و( القوانني
ً
-5 وأوال

ً
-4 وأوال

ً
5 و6 و13 )و(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

46-
ً
-44 وثانيا

ً
-39 وثانيا

ً
46 و51 وCTOC/COP/WG.4/2010/653ثانيا

 27-
ً
-18 ورابعا

ً
-11 ورابعا

ً
رابعا

-45 )ب( 
ً
-35 ورابعا

ً
ورابعا

-45 )ج(
ً
ورابعا
 

-46-)أ(-)ج( 
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 4016 و23 و32 و
و50 )ب( و)ج( وو51 

)أ(–)ج(

 22-
ً
-5–8 وخامسا

ً
خامسا

36–34-
ً
-31 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 359–12 و26 و
و38–40

 2-
ً
-1 وسادسا

ً
سادسا

19-
ً
-4 وسادسا

ً
وسادسا

CTOC/COP/WG.4/2015/6235 و6 و8 و

-2 )س( 
ً
-2 )ب( وسابعا

ً
8 )ب( و)س(CTOC/COP/WG.4/2017/4سابعا

-1 )ك( 
ً
-1 )ج( وثامنا

ً
7 )ج( و)ك(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

19-
ً
-18 وتاسعا

ً
-5 وتاسعا

ً
5 و18 وCTOC/COP/WG.4/2019/619تاسعا

اجلزء باء

 )ب( ‘2’
ً
أوال

CTOC/COP/2004/65/1 ب( ‘2’املقرر(

-)ب( 
ً
-)أ( وثالثا

ً
)أ( و)ب(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

املستهلكون 
والزبائن 

واملستعملون للسلع 
واخلدمات التي 
ينتجها ضحايا 

االجتار

اجلزء ألف

-7 )د( 
ً
8 )د(CTOC/COP/WG.4/2009/2أوال

41-
ً
-38 وثانيا

ً
-36 وثانيا

ً
43 و45 وCTOC/COP/WG.4/2010/648ثانيا

 30-
ً
-19 وخامسا

ً
خامسا

31-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/53523 و34 و

-8 )ج( 
ً
اجلزء باء: خامسا

9-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/172/5 8 )ج( و9القرار

مكتب األمم 
املتحدة املعني 

باملخدرات 
واجلرمية واألمانة 

اجلزء ألف

-7 )ج( 
ً
-6 وأوال

ً
-4 وأوال

ً
أوال

-17 )ب( 
ً
-15 وأوال

ً
-9 وأوال

ً
وأوال

18-
ً
-17 )ج( وأوال

ً
 وأوال

22-
ً
-21 وأوال

ً
-19 )د( وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2 105 و7 و8 )ج( و
و16 و18 )ب( و)ج( 
و19 و20 )د( و22 

و23

 19-
ً
-14–16 وثانيا

ً
-1 وثانيا

ً
ثانيا

 40-
ً
-24 )ب( وثانيا

ً
وثانيا

 50-
ً
-48 وثانيا

ً
-44 وثانيا

ً
وثانيا

58–56-
ً
-51 وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/6 318 و21–23 و26 و
)ب( و47 و51 و55 
و57 و58 و63–65

 32-
ً
-8–10 ورابعا

ً
-2 ورابعا

ً
رابعا

43-
ً
-42 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 477 و13–15 و37 و
و48

 11-
ً
-2 وخامسا

ً
خامسا

 33-
ً
-20 وخامسا

ً
وخامسا

41-
ً
-39–خامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 376 و15 و24 و
و43–45

20-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/624سادسا

-1 )ي( 
ً
7 )ي(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2004/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
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املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

مكتب األمم 
املتحدة املعني 

باملخدرات 
واجلرمية واألمانة 

)تابع(

اجلزء باء

-)ج(
ً
أوال

CTOC/COP/2004/65/1 ج(املقرر(

-)ط(
ً
-)ح( وثانيا

ً
 ثانيا

-)ل(
ً
-)ك( وثانيا

ً
 وثانيا

-)ف(
ً
-)ن( وثانيا

ً
وثانيا

CTOC/COP/2005/83/2 ح( و)ط( و)ك( املقرر(
و)ل( و)ن( و)ف(

 )ط(–)م(
ً
-)ه( وثالثا

ً
)ه( و)ط(–)م(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)ف(
ً
-)م( ورابعا

ً
)م( و)ف(املقرر CTOC/COP/2008/194/4رابعا

 4-
ً
-ف.د 8؛ خامسا

ً
خامسا

 12–10-
ً
-8 )د( وخامسا

ً
وخامسا

17-
ً
-16 وخامسا

ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/172/5 ف.د 8؛ 4 و8 )د( القرار
و10–12 و16 و17

منع اجلرمية 
والوقاية منها

اجلزء ألف

34-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/641ثانيا

 10-
ً
-7 ورابعا

ً
-5 ورابعا

ً
رابعا

40-
ً
-36 ورابعا

ً
-15 ورابعا

ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/8 2010 و12 و15 و
و41 و45

 15–12-
ً
-10 وخامسا

ً
خامسا

 25-
ً
-17–20 وخامسا

ً
وخامسا

 30-
ً
-26 وخامسا

ً
وخامسا

32-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/5 24–2114 و16–19 و
و29 و30 و34 و36

7-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/611سادسا

-1 )و( 
ً
7 )و(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

 12-
ً
-6 وتاسعا

ً
-4 وتاسعا

ً
تاسعا

 20–18-
ً
-13 وتاسعا

ً
وتاسعا

 24-
ً
-23 وتاسعا

ً
وتاسعا

 27-
ً
-26 وتاسعا

ً
وتاسعا

35-
ً
-34 وتاسعا

ً
وتاسعا

CTOC/COP/WG.4/2019/6 134 و6 و12 و
و18–20 و23 و24 و26 

و27 و34 و35

- ف.د 6؛ 
ً
اجلزء باء: خامسا

-9 )أ( 
ً
-6 وخامسا

ً
خامسا

CTOC/COP/2010/172/5 ف.د 6؛ 6 و9 )أ(القرار

مؤمتر األطراف 
في اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

مة 
َّ
اجلرمية املنظ
عبر الوطنية 

والفريق العامل 
املعني باالجتار 

باألشخاص، 
دورهما وعملهما

اجلزء ألف

-17 ألف
ً
-3 وأوال

ً
أوال
 

20-
ً
-19 ألف وأوال

ً
وأوال

CTOC/COP/WG.4/2009/2 )4 و18 )أ( و20 )أ
و21

 24-
ً
-22 وثانيا

ً
-16 وثانيا

ً
ثانيا

35-
ً
وثانيا

CTOC/COP/WG.4/2010/64223 و29 و31 و

 44-
ً
-42 ورابعا

ً
-41 ورابعا

ً
رابعا

45-
ً
ورابعا

CTOC/COP/WG.4/2011/85046 و47 و49 و

 33-
ً
-16 وخامسا

ً
خامسا

44–41-
ً
وخامسا

CTOC/COP/WG.4/2013/548–4520 و37 و

15-
ً
-14 وسادسا

ً
18 وCTOC/COP/WG.4/2015/619سادسا

-1 )أ(-)ي(
ً
سابعا
 

-2 )أ(-)س( 
ً
وسابعا

CTOC/COP/WG.4/2017/4 87 )أ(–)ي( و
)أ(–)س(

-1 )ط( 
ً
7 )ط(CTOC/COP/WG.4/2018/3ثامنا

17-
ً
CTOC/COP/WG.4/2019/617تاسعا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2004/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2009/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/6
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املوضوع

الفقرات/التوصيات في 
اخلالصة

)القسم/الفقرة/الفقرة 
الفرعية فقرة الديباجة 

)ف�د((

تقرير االجتماع

القرار/املقرررمز الوثيقة

)الفقرات مبا فيها 
فقرات الديباجة 

التوصيات)ف�د((

مؤمتر األطراف 
في اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة 

مة 
َّ
اجلرمية املنظ
عبر الوطنية 

والفريق العامل 
املعني باالجتار 

باألشخاص، 
دورهما وعملهما 

)تابع(

اجلزء باء

-)ب(
ً
-)أ( وأوال

ً
أوال

CTOC/COP/2004/65/1 أ( و)ب(املقرر(

-)و( 
ً
-)ب( وثانيا

ً
-)أ( وثانيا

ً
ثانيا

-)م(
ً
وثانيا

CTOC/COP/2005/83/2 أ( و)ب( و)و( و)م(املقرر(

-)أ(
ً
)أ(املقرر CTOC/COP/2006/143/3ثالثا

-)ه(
ً
-)أ( ورابعا

ً
 رابعا

-)ق( 
ً
-)ن(-)ع( ورابعا

ً
ورابعا

-)ر(
ً
ورابعا

CTOC/COP/2008/194/4 أ( و)ه( و)ن(–)ع( املقرر(
و)ق( و)ر(

 2-
ً
-ف.د 1–11؛ خامسا

ً
خامسا

 5-
ً
-3 وخامسا

ً
وخامسا

 14-
ً
-12 وخامسا

ً
وخامسا

15-
ً
وخامسا

CTOC/COP/2010/172/5 ف.د 1–11؛ 2 و3 و5 القرار
و12 و14 و15

وكاالت/شركات 
التوظيف ورسوم 

التوظيف

اجلزء ألف

37-
ً
CTOC/COP/WG.4/2010/644ثانيا

18-
ً
CTOC/COP/WG.4/2013/522خامسا

10–1-
ً
CTOC/COP/WG.4/2015/614–5سادسا

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2004/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2005/8
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2013/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/6




Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.20-01798B

 اخلالصة الوافية
 والفهرس املواضيعي

للتوصيات والقرارات واملقررات


	الاتجار بالأشخاص
الخلاصة الوافية والفهرس المواضيعي للتوصيات والقرارات والمقررات
	المحتويات
	مقدِّمة
	الخلاصة الوافية للتوصيات وللقرارات والمقررات ذات الصلة
	ألف- التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص في اجتماعاته التسعة الأولى
	أولاً- الاجتماع الأول، يومي 14 و15 نيسان/أبريل 2009
	ثانياً- الاجتماع الثاني، من 27 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2010
	ثالثاً- الاجتماع الثالث، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	رابعاً- الاجتماع الرابع، من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	خامساً- الاجتماع الخامس، من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
	سادساً- الاجتماع السادس، من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
	سابعاً- الاجتماع السابع، من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2017
	ثامناً- الاجتماع الثامن، يومي 2 و3 تموز/يوليه 2018
	تاسعاً- الاجتماع التاسع، من 9 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2019

	باء- القرارات والمقررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  
عبر الوطنية في دوراته التسع الأولى
	أولاً- الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف، 2004
	ثانياً- الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف، 2005
	ثالثاً- الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف، 2006
	رابعاً- الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف، 2008
	خامساً- الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف، 2010

	الفهرس المواضيعي للتوصيات وللمقررات والقرارات ذات الصلة



