
E/CN.15/2008/6  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
29 January 2008 
Arabic 
Original: English 

 ادي واالجتماعيالس االقتص 

 

 
V.08-50709 (A) 

*0850709* 

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة السابعة عشرة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨-١٤فيينا 
 ∗من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

توحيد : وتدابري مواجهتها اجلرمية ية يف جمالجتاهات العاملالا
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية جهود

 جمال منع اجلرمية والعدالة يفوتنسيقها والدول األعضاء 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات أعمال: اجلنائية 

 اتفاقيه األمم املتحدة على التصديق جمال تيسريواجلرمية يف 
     وتنفيذهاملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 تعزيز التعاون الدويل على منع االجتار باألشخاص   
   هومكافحته ومحاية ضحايا

   تقرير األمني العام        
 احملتويات   

   الفقرات الصفحة
...............................................................................مقدمة  ٢-١ ٣ -أوال  
.........................................نتائج االستقصاء املوجه إىل الدول األعضاء              ٨٣-٣ ٣ -ثانيا  
................................................التصديق واألحكام القانونية      -ألف   ٧-٥ ٤  

____________________ 
 ∗ E/CN.15/2008/1. 



 

 2 
 

 E/CN.15/2008/6

   الفقرات الصفحة
......................................................................اإلنفاذ  -باء  ٢٥-٨ ٥  
................................................التدريب واحللقات الدراسية         -جيم  ٤٢-٢٦ ٩  
.............................................................قاية والتوعية   الو -دال ٥٩-٤٣ ١٢  
.......................................تقدمي املساعدة إىل الضحايا ومحايتهم              -هاء   ٦٤-٦٠ ١٥  
.......................................................آليات التنسيق الوطنية     -واو ٨٠-٦٥ ١٧  
..............................................................التعاون الدويل      -زاي  ٨٣-٨١ ٢٠  
.........مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية               اليت يقدمها     التقنية املساعدة    ٨٦-٨٤ ٢٠ -ثالثا  
.............................................................................االستنتاجات  ٩٣-٨٧ ٢٢ -ابعار  



 

3  
 

E/CN.15/2008/6  

  مقدمة   -أوال  
تعزيــز الــتعاون  "املعــنون، ٢٠٠٦/٢٧الــس االقتصــادي واالجــتماعي يف قــراره أدان  -١

 بصفته ،، االجتار باألشخاص"مـنع االجتـار باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه      عـلى   الـدويل   
عرب عن  وأ العاملية،   اإلنسانقوق  حل خمالفا فعالو العصرية العـبودية  أشـكال شـكال بغيضـا مـن       

 الـدول األعضـاء، يتـبع جا        مجـيع واسـع ومنسـق بـني       تعـاون دويل     املاسـة إىل     باحلاجـة  اقتـناعه 
ــتعدد   ومــتوازنا وعــاملي الــنطاق، ودعــا الــدول األعضــاء إىل توفــري املســاعدة        التخصصــاتم

 وإىل، يف اــتمع إدمــاجهم إعــادة عــلىســاعدة إىل املواحلمايــة لضــحايا االجتــار باألشــخاص و 
ــباع ــني      يف  ــج شــامل  ات ــتعاون ب ــيات للتنســيق وال مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وإنشــاء آل

 إىل األمـني العـام أن يقدم إىل جلنة           أيضـا  طلـب الـس   و. املـنظمات احلكومـية وغـري احلكومـية       
 . تقريرا عن تنفيذ القرارعشرة السابعةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا 

 مذكرة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢ث األمني العام يف     وعمـال بذلـك الطلـب، بع       -٢
ــات شــفوية ــا ي إىل احلكوم ــيها دعوه ــين     ف ــتحدة املع ــم امل ــب األم ــات إىل مكت ــدمي معلوم إىل تق

الرامية  جهودها   ، عن ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥ أقصاه يف موعد    ،بـاملخدرات واجلرمية  
لردود الواردة من الدول، ويستند إىل املعلومات     ويتضمن هذا التقرير حتليال ل    . تنفـيذ القرار  إىل  
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ تلقاها املكتب حىت اليت
  

   الدول األعضاء    املوجه إىل   االستقصاء   نتائج   -ثانيا  
، وإستونيا،  األردن: ة التالي وهي دولـة ومـنظمة إقليمـية واحدة،         ٢٣وردت ردود مـن      -٣

ــيا ــا، وأوكران ــندا، و، وبلغاري ــيالروسوبول ــة و ،ب ــيا، و، التشــيكيةاجلمهوري الســلفادور، ورومان
موريشيوس، وميامنار، وخلتنشتاين، وكوبا، وكرواتيا، وقطر، وعمـان، والفلـبني،    و،  سـلوفينيا و
 .وجامعة الدول العربية اليونانواليابان، وهولندا، وهنغاريا، والنيجر، و

 الـــدول ردود بشـــأنر الســـابقة ل هـــذا الـــتقرير املعلومـــات الـــواردة يف الـــتقاريويكمـــ -٤
جلنة منع  املقدم إىل   تقرير  ال وخباصـة املعلومـات الـواردة يف      الجتـار باألشـخاص،     عـلى ا  األعضـاء   

 التعاون الدويل على منع تعزيز "واملعنوناجلـرمية والعدالـة اجلنائـية يف دورـا الـرابعة واخلمسني            
ــار باألشــخاص ومكافحــته ومحايــة ضــحاياه     والــتقارير املقدمــة إىل  ) E/CN.15/2005/8( "االجت

  يف اتفاقـيه األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية يف دورته الثانية        األطـراف مؤمتـر   
)CTOC/COP/2005/3 و Corr.1(  ودورتــــــه الثالــــــثة )CTOC/COP/2006/6 (ن تنفــــــيذ أبشــــــ

، املكمل التفاقيه   الواألطف النساء   وخباصة ،بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقبة االجتار باألشخاص        
 .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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  التصديق واألحكام القانونية -ألف 
 وخباصة ،ربوتوكول مـنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص  مـا لـ    الـردود عـلى      تشـدد  -٥

املرفق (وطنية  ، املكمـل التفاقـيه األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب ال              واألطفـال النسـاء   
ــثاين  ــة   لال ــية العام ــرار اجلمع ــن)٥٥/٢٥ق  موحــد عــلى االجتــار   صــوغ رد عــاملي  أمهــية يف ، م

 ــدف اختــذت الــيت اإلجــراءات الــردود الــيت وردت مــن الــدول األعضــاء وتــبني. باألشــخاص
 الرامية إىل الالحقة على اجلهود أمثلةعطي ت، وإليها أو االنضمام   ى تلـك االتفاقـية    التصـديق عـل   

بيد أن  .  تشـريعات وممارسـات الوطنـية      إىل مبقتضـى الـربوتوكول       تلـك الـدول    تـرمجة الـتزامات   
أي  –  على جترميها املنصـوص يف الربوتوكول    األفعـال  جتـرمي    يف سـبيل   الـيت اختـذت      اإلجـراءات 

ــ والوفــاء باال- أشــكالهاالجتــار باألشــخاص جبمــيع   .  كــبرياتفاوتــت تفاوتــاخــرى ألتزامات ال
 كــلها قــد  مل تكــن(1) ســبق أن صــادقت عــلى الــربوتوكولالــيت أبلغــت بأــا ءاألعضــاالدول فــ

 أخرى دول أعضاء وأوضحت (2).هاواعتمادهلذا الغرض  تشريعات صياغة مـن عملـية      تانتهـ 
يف حـني مل تصـدق بعض الدول على         و (3). يف عملـية التصـديق عـلى الـربوتوكول         أـا شـرعت   

 الفعل املعني املتمثل يف   جترميعلى  ينص   الداخلي    إىل أن نظامهـا القانوين     أشـارت الـربوتوكول،   
ــخاص أو   ــار يف األشـ ــرمي جم االجتـ ــلى جتـ ــن  عـ ــة مـ ــالموعـ ــناظر األفعـ ــر تـ ــل لـــك ذ عناصـ  الفعـ

ــن حمــددةأشــكالتشــريعات ملكافحــة  وأشــري أيضــا يف رد قطــر إىل    (4).اإلجــرامي  االجتــار  م
سباق اهلجن وتدريبهم ب األطفال إحلاق قوانـني حتظـر   ٢٠٠٥أصـدرت قطـر يف عـام        و. بالبشـر 
 .ه فيم ومشاركتهعليه

وكانت  (5).بلغـت بعـض الـدول عـن العقوبـات املفروضـة عـلى االجتـار باألشخاص             أو -٦
  عاما مع مصادرة املمتلكات أو دون١٥السجن ملدة إىل غـرامة  ال متـتد مـن   متـنوعة،   العقوبـات   
 متطلـــبات ســـدجتإىل أن التشـــريعات   غالبـــية الـــردود أشـــارتوبصـــفة عامـــة،  . مصـــادرا

.  مكافئة  عقوبات توقَّع عليها  خطرية   جرمية االجتار باألشخاص بوصفه     بأن يعامل الـربوتوكول   
زيادة املسـؤولية عـن جرائم االجتار       لـ  ٢٠٠٦ تشـريعا يف عـام       أصـدرت  بأـا فـادت أوكرانـيا     وأ

ال شكأ بشأن يتضمن القانون اجلنائي أحكاما    الواليات القضائية  من   العديـد ويف  . باألشـخاص 
____________________ 

 وكرواتيا والتفيا وميامنار وهنغاريا وهولندا إستونيا وبلغاريا وبولندا وبيالروس والسلفادور وعمان والفلبني (1) 
 .ورومانيا

 .األردن وإستونيا وعمان والنيجر  (2) 
 .خلتنشتاين (3) 
 .اجلمهورية التشيكية واليابان (4) 
 .بلغاريا وبيالروس والتفيا (5) 
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رتكب احلاالت اليت ت  عادة  األشكال يف ال  شمل هذه   تو.  االجتار باألشخاص  جـرمية مـن   مشـددة   
 عاما، ولكن  ١٨و عاما ١٤تراوح بني   بأنه ي فـيها اجلـرمية ضـد قاصـر، مـع تعـريف سن الرشد               

 مجاعة ترتكب فيها اجلرمية عواقـب وخـيمة أو   يعـاين فـيها الضـحية     الـيت أيضـا احلـاالت     تشـمل   
ــفــادتوأ. إجرامــية ــيا ب ــتعديالت أ كروات ــية تقــرر التشــريعية فــيهان أحــدث ال  املســؤولية اجلنائ

 عدد من أشار إىل ذلك  وباإلضافة. علم خدمات ضحايا االجتار   يستخدم عن     الـذي  للشـخص 
 (6). االجتار باألشخاصحاالت عـادة إىل جانـب     تالحـق  اجلـرائم     مـن  خـرى أ أنـواع  إىلالـدول   
تستند  أصليه  جرمية ثل يف واليتها القضائية   متار باألشخاص    االجت جرميةأن  ب عـدة دول     وأفـادت 

 التشــريعية أن الــتدابري  عـلى  يف ردودهــاة دول عديـد ت وشــدد(7).األمــوالجــرائم غسـل  إلـيها  
 .لضحاياا ودعم هاوقمعاجلرمية  نطاقا ملنع أوسع إطارجزء ال يتجزأ من 

قعـت على الربوتوكول   صـدقت أو و أـا  املسـتجيبة إىل  عـدد كـبري مـن الـدول      وأشـار  -٧
يف ويف البغاء    األطفال واستغالل األطفالاتفاقـيه حقـوق الطفل بشأن بيع        املـلحق ب  االختـياري   

 (8).اإلباحيةاملواد 
  

  نفاذإلا -اءب 
   املشكلةمدىصعوبات يف حتديد ال  

تقـدمي أرقـام أو تقديـرات دقـيقة عـن نطـاق االجتـار يف األشـخاص مهمة صعبة                    مـازال    -٨
 االجتــار باألشــخاص أن جــرمية) أ (مــا يــلي ذلــك إىل ويــرجع جانــب مــن. مــن الــبلدانللعديــد 
عن سوى  ال يبلغ    مل تدرج بعد يف القانون اجلنائي وبالتايل         أشكاله االسـتغالل جبميع     ألغـراض 

مل القوانني  تدوين  أن  ) ب( أو    أنواع أخرى من اجلرمية؛    إطار االجتـار، ورمبـا يف       أشـكال بعـض   
ومن .  اجلرمية بعدإحصاءات عن ال تـتوفر حكـام جديـدة، وبالـتايل    أن األ ) ج(يـتطور بعـد، أو      

 االجتار باألشخاص أشكال ال تشمل بعض    ة فيها رمياجل بأن إحصاءات  عـدد من الدول      أفـاد  مث
ــواردة مــن الــدول األعضــاء   أن الــرغم مــن عــلى  و.هاأو مجــيع عكــس وعــيا متنامــيا  تالــردود ال

 املكلفــة األحــيان،كــثري مــن املــتعددة يف  ،جهــزة الدولــةأ لــدىطــورة االجتــار يف األشــخاص خب
عن حمدودة  معلومات عامة مل يقدم ايبون سوىمكافحـة اجلرمية،    جمـال    املسـؤولية يف     بـبعض 

____________________ 
 .إستونيا وبلغاريا وكوبا (6) 
 .إستونيا وبلغاريا والسلفادور واليابان (7) 
 . وبلغاريا واجلمهورية التشيكية والسلفادور وخلتنشتاين وموريشيوس والنيجر وهنغاريا واليابانإستونيا (8) 
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 ومالحقــةالتحقــيق فــيها الــيت مت  حــاالت االجتــار عــنحالــة االجتــار يف بلداــا وتفاصــيل قلــيلة  
 .مرتكبيها

ــية ا مــن  أن واحــدإىل وأشــارت إســتونيا  -٩ ــيا إلنشــاء  أهــداف العمل ــة حال  ســجل اجلاري
 التجرمي اجلنائي  عامـة دقـيقة عـن نطاق واستخدام          صـورة  هـو احلصـول عـلى        وإجـرائي  جـنائي 

ميكن ، من بني نتائج أخرى،   أنه يف   أملها عن   وأعربت. نشطه االجتار بالبشر  بأصلة  ت امل لألفعـال 
 عــندما يكــون باالجتــار بالبشــر املــتعلقة األجنبــية اجلنائــية اإلجــراءات عــن معلومــات تجمــع أن

حاالت االجتار أو  ،بصفة دائمةفيها  أو مقـيما  إسـتونيا  يف مواطـنا   مرتكـب اجلـرمية    أو   الضـحية 
 .ا وقنصلياإستونيا من خالل سفارات تكشف اليتبالبشر 

  
  اإلنفاذتدابري   

ق يف اجلوانب عرب     يف التحقي  األخرىمع البلدان   اجلـاري    عـن الـتعاون      تقاريـر ووردت   -١٠
 والــنظم  اإلجــراءات  واضــحة إىل أن  إشــارة  هــناك  انــت  وك(9)الوطنــية مــن جــرائم االجتــار،    

 كان إنيتضـح مـن املعلومـات املقدمة ما    ال نـه  أغـري  . يف معظـم الـبلدان  الـتطوير    قـيد التنفـيذية   
 إىلبقدر متزايد  تؤدي التحقيقات كانـت هـذه   إن يف االزديـاد، أو مـا        اعـدد التحقـيقات آخـذ     

 عنها  أبلغتددة اليت   احملنفاذ  إلجراءات ونتائج ا  إتدابري و وترد فيما يلي    . مـرتكيب اجلـرائم    إدانـة 
 .املستجيبةالدول 

 إىل إستونيابيالروس وأشارت ، ومراقبتها ويةاهلسفر أو ال وثائق  أمنفـيما يـتعلق بضـمان       ف -١١
للتعرف  حرس احلدود بجانويـة مـن   اهلسـفر أو  ال جـوازات السـفر وغريهـا مـن وثـائق         فحـص أن  
ــائق عــلى ــبة ب املتصــلة اهلامــة، إىل جانــب الضــوابط  اإلجــراءاتحــد أ هــو املــزورة الوث ــنقل ومراق ال

 وثائق أمننـه مـن أجـل ضـمان     بأ الـيابان  وأبلغـت . احلدوديـة الـنقاط   الذيـن ميـرون عـرب       األشـخاص   
سفر ال ات جوازتاجإن ملنع ٢٠٠٥ سـفر يف عام  اتدل قـانون جـواز   ، عـ   ومراقبـتها  ويـة اهلسـفر أو    ال
 إلكترونية يف  رقاقة إدراجعـن طـريق     وذلـك    ، السـفر  اتزورة واالسـتخدام غـري املشـروع جلـواز        املـ 

 تـربط بني  إلكترونـية واسـعة   وزارة اخلارجـية شـبكة   أنشـأت وعـالوة عـلى ذلـك،      . جـوازات سـفر   
 تبادل  بغـية  ،وراء الـبحار وغريهـا مـن الـوزارات والوكـاالت املعنـية            املوجـودة    امؤسسـا و الـوزارة 

 جــوازات ســفر  ٢٠٠٧  عــام مــنذرصــدت ا أــ إىل التفــياوأشــارت. املعلومــات بشــأن التأشــريات 
 . البيولوجيةةيئحصاالبيانات اإلب فيما يتعلق األورويب مع متطلبات االحتاد متوافقة

____________________ 
قدم قليل جدا من ايبني معلومات تفصيلية عن عدد حاالت االجتار اليت جرى التحقيق فيها ومالحقة  (9) 

 .طاره النسيب يف البلدان املعنيةومل تتح األرقام املقدمة إمكانية وضع عدد حاالت االجتار يف إ. مرتكبيها
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ــادت -١٢ ــيا وأف ــب كروات ــن  هأن ــتداء م ــية وضــعت إســتراتيجية ، عــندما ٢٠٠٢ عــام اب  وطن
 من ضحايا ٦٥، مت حتديد ما جمموعه ٢٠٠٧يناير /ر بالبشـر، إىل كـانون الـثاين       االجتـا ملكافحـة   
 ٢٠٠٧يف عــام و. ٢٠٠٦  عــام يف١٣ و٢٠٠٥ يف عــام ٦  حــدد،ومــن هــذا العــدد . االجتــار
 . ضحايا االجتارمن ١١ حدد

رتكب تاالستغالل اليت    ب املتصلةرائم  اجل ب اخلاصةنفاذ  إىل إجـراءات اإل    كوبـا    وأشـارت  -١٣
 بــتهمة ٢٠٠٤ يونــيه/ وحزيــران١٩٩٩  عــام بــنيفــردا ١١٢ حماكمــة وكذلــكلــبلد، داخــل ا

 ).نقل األشخاص من كوبا(االجتار بالبشر أو ريب املهاجرين 

،  اجتــار بالبشــر حالــة٣٢ يف  جــرى التحقــيق٢٠٠٥ه يف عــام بأنــفــادت الســلفادور وأ -١٤
يف عــام  و. اكمــة احمل شخصــا مــنهم إىل   ١٨قُــدم   شخصــا،  ٥٣ القــبض عــلى   إلقــاء  إىل أدت

٢٠٠٧  عاميفو. شخصا ٣٧  وحوكم شخصا٥٦قل  واعـت  حالـة  ٦٧ التحقـيق يف     مت ٢٠٠٦
 . أشخاص٦ وحوكم شخصا ٣٠ القبض على وألقى حالة ٣٩، مت التحقيق يف 

وكاالت التحقيق    و األخرى   البلدان مع  بانتظام تبادل املعلومات  ت إستونيا بأا    وأفادت -١٥
 طلبات   إطار يف ية حتقيقأنشطه  نفذت عدة   اأ تملة، و احملار بالبشر  الجتان حاالت  أالدولية بش 

 . من السويد وفنلندا  تمساعدة قانونية ورد 

 وحدات ،لتحديات املتزايدةل االستجابةوذكـرت دول عديـدة أـا أنشـأت، من أجل            -١٦
 .لتعامل مع حاالت االجتار باألشخاصلشرطة خاصة 

ــيقات ل ضــمن متخصصــة ة وحــدأنشــئتيف هــنغاريا، و -١٧ ــتوىل  املكتــب الوطــين للتحق ت
على الصعيد التعاون  ويشمل  . حلدودا االجتار يف األشخاص عرب      حاالت  يف تنسـيق اللتحقـيق و  ا

 حتقيقات  استهلتالشـرطة احمللـية تـبادل املعلومـات واخلـربات، يف حني             سـلطات   مـع   الداخـلي   
 املــتحدة واململكــة ، وسويســرافرنســا،و ،الدامنــركو ،يطالــياوإ، أملانــيامشــتركة مــع الشــرطة يف 

 .، وغريهاالنمساو ،والنرويجوأيرلندا الشمالية، لربيطانيا العظمى 

تغطي ،  ملكافحة االجتار  ٢٠٠٥شرطة يف عام    فريق   ١٤ أنشأت بأابلغـت الـيونان     أو -١٨
 كان هناك ما جمموعه ٢٠٠٦  عام إىل٢٠٠٣  عام وخالل الفترة من  . إقلـيمها  كـامل  اعملـيا 
 مت التعرف يف نفس الفترة    و؛  من مرتكيب اجلرائم   ٩٨٠بض على   قُـ واجتـار بالبشـر،      حالـة  ٢٤٤
 إجرامية منظمة إىل تفكيك    منها كل   أدى رئيسيتني،   وأشارت إىل حالتني  . ضـحية  ٤٩٤ عـلى 
 . لالستغالل اجلنسي التجاري للنساءة مكرسةدولي
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 الشرطة  وجهاز رةاهلجتنسيق وتعاون وثيقني بني مكتب      عـن وجـود     بلغـت الـيابان     أو -١٩
التعاون مع وذكرت أن .  حـاالت االجتار باألشخاص    بشـأن الوطـين واملؤسسـات ذات العالقـة        

ــاذســلطات  ــانون إنف ــية الق ــلى  ييســر  األجنب ــبض ع ــرةالق ــري   السماس ــدان املصــدر، وتوف  يف بل
ــيات اخلاصــة ب معلومــات عــن هــؤالء األشــخاص،    ــيني يف  أيتســليم والعمل ــرعايا اليابان  مــن ال

كما .  االجتار باألشخاصعليه بتهمة بالقبض اليابانية من الشرطة أمرصدر يكـون قـد     اخلـارج   
منذ عام بصفة مستمرة  آسيايف جنوب شرق     تعقـد     إقليمـية  دراسـية  حلقـة    إىل الـيابان    أشـارت 
 .باألطفال دف تعزيز التعاون يف جمال حتقيقات االجتار ٢٠٠٢

 .أراضيها بالبشر يف اجتار حاالت أيب علم ا ليس لديهبأا خلتنشتاين وأفادت -٢٠

لكي  االجتار بالبشر ملكافحةالوطنـية  العمـل   جلـنة  ٢٠٠٢ يف عـام     شـكلت ويف مـيامنار     -٢١
 وحدة  ٢٠٠٤ يف عام    وأنشئت. حتديـد ومقاضاة املتجرين وتوفري محاية خاصة للضحايا       تـتوىل   

 عمــل حملــية ةفـرق  ١٨حالــيا وهــناك .  املدربـني  مـن ضــباط الشــرطة ٤٠ تضــمملكافحـة االجتــار  
.  البالدأحناء يف مجيع   إستراتيجيةيف مواقع   تعمل  وحدة مكافحة االجتار    ل تابعةملكافحـة االجتـار     

حالـة اجتار    ١ ٠٣٧ كانـت هـناك      ٢٠٠٧ أكـتوبر / إىل تشـرين األول    ٢٠٠٢ هيولـي /متـوز مـن   و
 . ضحية٥ ٥١٣ وإنقاذ  من مرتكيب اجلرائم٢ ٠٧٨  إلقاء القبض علىباألشخاص، مع

ــندا  أو -٢٢ ــا أنشــأت بلغــت هول ــام يفبأ ــينربةاخلــ مركــز ٢٠٠٥  ع االجتــار بالبشــر  ب  املع
 ة الوطني والدائرة،  ة اجلنائي اتلتحقيقلفريق الوطين   ال نتـيجة للـتعاون بـني        جـاء وريـبهم، الـذي     

 يةولند اهلشرطة العسكرية وال،  ) الشرطة الوطين  جلهـاز  الـتابعني كالمهـا    (اجلنائـية لالسـتخبارات   
وتشمل . الضمان االجتماعي دائـرة معلومـات وحتقـيقات        و واجلنسـية،  اهلجـرة  ودائـرة  ،امللكـية 

سلسلة ال جلميع الشركاء يف     ةستراتيجياإلو العملياتيةربة توفري التحليالت    اخلمسـؤوليات مركز    
 .فعالية عمليات التحقيقزيادة من أجل 

  ثـالث مناطق لتنسيق     تقـدمي املسـاعدة للضـحايا يف       موظفـي  تنشـر بأـا   بلغـت الفلـبني     أو -٢٣
 عن طريق العدالة اجلنائية   العاملني يف    التنسيق مع    ذلكشـمل   يو.  الدعـم واملسـاعدة للضـحايا      تقـدمي 

.  لضــمان تقــدمي الدعــم للضــحايا خــالل مجــيع مــراحل نظــام العدالــة اجلنائــية  بــروتوكوالتوضــع 
الث الـيت ختضع  الـث االت اـ  يف ضـحية  ٣١٥  إىلاملسـاعدة قُدمـت  ، ٢٠٠٧ هيونـي / حزيـران  وحـىت 

 حقوقهم بوصفهم   توجيها بشأن  ،خرىأل املساعدة ا  أشكال ويـتلقى الضـحايا، ضـمن     . لمحاكمةلـ 
 . وتوفري النقل والغذاء املشورةالقوانني ذات الصلة، فضال عنبشأن ضحايا و

ــياوأشــارت -٢٤ ــري املعلومــات   عــلىتشــجيعالأمهــية  إىل  رومان ــاذســلطات ل توف ــانونإنف .  الق
ــه  ــمــن وذكــرت أن ــتعلق ٣٦  كــانللمســاعدة،خمصــص  يط هــاتفخبــ اتصــاال ٥٥١ نيب  اتصــاال ي
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اجلمهورية ويطاليا بلجيكا إ مـن بينها  اجتـار بالبشـر إىل بلـدان مقصـد       باالشـتباه يف وجـود صـفقات      
 . حاالت اجتارمثاين عن التحقيقات السلطات، كشفت إخطاروبعد . قربصو التشيكية

ــاذجــراءات إ تتضــمنو -٢٥ ــياإلنف ــالغا  يف أوكران ــام  مبوجــب اإلب ــانون اجلــنائي يف ع  الق
 إجرامـية مـنظمة عاملة يف   ة مجاعـ ١٦ أُيـت اجتـار بالبشـر، يف حـني      جـرمية    ٣٥٠عـن    ٢٠٠٧

 .االجتار بالبشرب تتعلق جنائية قضية ٧٦  واستهلتهذا اال
  

  الدراسيةلقات احلتدريب وال -جيم 
 باعتـباره عنصـرا أساسيا لنجاح       ، مـن نصـف مجـيع ايـبني        أكـثر التدريـب   شـدد عـلى      -٢٦

 أنمعظــم الــردود عــلى هــذا املوضــوع  وذكــر . اجلهــود الوطنــية ملكافحــة االجتــار باألشــخاص 
ــية تــترجم مــنظم  ذات هــيكل وطنــيةإســتراتيجية ســياق مــدرج يفالتدريــب   النصــوص القانون

عدة املعارف  تدريبية إىل زيادة قا   الربامج  الدف  و.  عملية إجراءاتوخطـط العمل الوطنية إىل      
ــيها التصــدي  مجــيع الوكــاالت الــيت  يف املهنــيني لــدى ــتعني عل  االجتــار، مــثل الشــرطة  ملســألة ي

 وأفادت.  واالجتماعي ي الصح نيالامراقـبة احلـدود والسلطة القضائية والعاملني يف         أجهـزة   و
ب  التدريــاإلرشــادية وعــنومــواد التدريــب والكتيــبات  الدراســية ناهج املــ إعــداد عــنالــبلدان 

 فئات مهنيه حمددة    أساساسـتهدف جهود التدريب     وت. ة واحلاضـرة  املاضـي الدراسـية   واحللقـات   
يف اختذ  ،  خاصا ا تدريب م قدموا  أ وأشار ايبون إىل  . الجتـار باألشـخاص    احملـددة ل   صـائص واخل

وحدات لل  الغرضتدريب حمددوشكل  جلمـيع ضـباط الشرطة   ا عامـ كـثري مـن األحـيان شـكال     
 األخرى اإلدارات أيضـا يف كـثري مـن األحـيان         هـذا الـنوع مـن التدريـب          شـمل وي. املتخصصـة 

 ا مقسمالدراسيةالتدريب واحللقات وكـان مـا أبلغ عنه من       . املـدين  اـتمع    وأعضـاء مـنظمات   
 .واملنتظمة ة الغرض املخصصاألنشطةبالتساوي بني 

 أو  إقليميي يف سياق     اجلوانب الدولية لالجتار وجتر    تتناول ةحداث تدريبي أوأشـري إىل     -٢٧
التعاون ب األحيانالتدريـب الـدويل يف كثري من   ويـنظم  . أخـرى شـاركة مسـؤولني مـن بلـدان         مب

يدعم  إىل ذلك،   وباإلضافة. األخرى واإلقليمية املـتحدة واملـنظمات الدولـية        األمـم مـع هيـئات     
ــيةالتدريـــب واحللقـــات  ــية اجلهـــود الدراسـ ــثر إىل الرامـ ــار ال عـــلى ا مشـــوالإحـــداث رد أكـ جتـ

ــدان عــن   وأبلغــت. األشــخاصب ــدة بل ــواع ع ــدورات   أن ــن ال ــية خمــتلفة م ــيت التدريب  نظمــت ال
 االجتماعيني من  واألخصائيني ضـباط الشـرطة وضباط شرطة احلدود         تضـم  خمـتلطة موعـات   

 أعضاء املنظمات إىل جانبن يعملـون يف فرق اخلرباء،      ممـ  م االجتماعـية وغريهـ    الـرعاية مراكـز   
 اــتمع أعضــاء مــنظمات  مــن مملعــلمني والعــاملني يف اــتمع احملــلي وغريهــ  غــري احلكومــية وا
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أشــار العديــد مــن الــبلدان إىل الــتعرف عــلى ضــحايا االجتــار باألشــخاص بوصــفه          و. املــدين
 .موضوعا رئيسيا

  
   عنها الدول األعضاءأبلغت احملددة اليت التدريبية األنشطة  

ــادت -٢٨ ــيالروس أفـ ــ بـ ــية بـ ــنظم أن وزارة الداخلـ ــام  تـ ــنذ عـ ــرناجم ٢٠٠٥مـ ــيابـ  ا تدريبـ
 إضــافيةدورات تدريبــية وتــنفذ  وقــد أعــدت األكادميــية. االجتــار بالبشــرب لألخصــائيني املعنــيني

 نيانو القإنفاذ ومن بينهم موظفو ومكافحة االجتار بالبشر،   اهلجرة يف جمال    املعنـيني لغريهـم مـن     
 .ةياحلكومواجلهات املنظمات غري احلكومية وممثلو 

 دراسية تشمل حلقات    للعدالة املعهد الوطين    يفأن مـناهج التدريب     بـ بلغـت بلغاريـا     أو -٢٩
 متطلبات ات منتحقيقما لل ودورات تدريبـية حـول مكافحة االجتار بالبشر، مع التشديد على            

لقضــاة وذلــك ل، نيرك مــع شــركاء خمــتلفاشــتتدريــب مــناظر يف كــل ســنة، بالويقــدم . ددةاحملــ
اللذيــن يقدمــان املســتمر التدريــب  كجــزء مــن التدريــب األويل و،ققــنيواملدعــني العــامني واحمل

 .لقضاة وغريهمل

زيادة الوعي بشأن   من أجل    الدراسية العديد من احللقات     تعقدا  بأ كرواتـيا    وأفـادت  -٣٠
ن و واملوظفــ، ضــباط الشــرطةومــن بيــنها، الرئيســية املهنــيةاالجتـار يف األشــخاص لــدى الفــئات  

 و وممـــثل،نو االجتماعـــيواألخصـــائيونن، و القضـــائيواملوظفـــونن، ونصـــلين والقوالدبلوماســـي
على بفعالية أكثر   لغـرض حمـدد هـو الـتعرف         و  مـع ذلـك،    بالـتزامن و. املـنظمات غـري احلكومـية     

 إدارات يف مجيع واشـر  نمث ا متخصصـ ا مـن ضـباط الشـرطة تدريـب     ٢٦ نـال ،   احملـتملني  الضـحايا 
 . املتعلقة باالجتار باألشخاص مجيع املشاكليف البلد ملعاجلةالشرطة 

وكاالت كجزء من   ال ا مشـتركا بني   جـرت تدريـب   أـا   بأ التشـيكية بلغـت اجلمهوريـة     أو -٣١
من  ةطـراف فاعل أ مبشـاركة   اجلنسـي، السـتغالل ل للتصـدي  ٢٠٠٧ و٢٠٠٥  عـامي  يف تنيمحلـ 
 . العدالةوموظفو ،نو االجتماعيواألخصائيون ،الشرطة، ونيالالجئالعاملون مع  بينها

،  باالجتار باألشخاص  تـتعلق حلقـات عمـل     عقـدت    تدريـب و   أجـري يف السـلفادور،    و -٣٢
قــدت حلقــات عمــل عــلى ســبيل املــثال، عــلى الصــعيد احملــلي، عو. ســتهدفةم ألغــراض وذلــك

 االجتـــار باألشـــخاص مـــن خـــالل تعزيـــز التنســـيق بـــني  املالحقـــة يف حـــاالتدف حتســـني ـــ
ــباملؤسســات، يف حــني   ــ واملســؤولني القنصــليني يف  هلجــرةمســؤويل اشــاركة مل رت دورات ال

 .اهلجرة بشأن إقليمي مؤمتر إطار ومنظمات دولية، يف أخرى مع بلدان اليت تنسقتدريبية ال
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 موجهوقائي تدريب برنامج من بينها ، ة خمتلفتدريبـية  مـبادرات  إىلإسـتونيا   وأشـارت    -٣٣
 .مراقبة السلوك وضباط ،دارس النفسيني يف املواألخصائيني ،إىل العاملني االجتماعيني

 نظمتالقطاعات املشتركة بني   تدريبـية   الدورات  الـ أن العديـد مـن      بـ  هـنغاريا  وأفـادت  -٣٤
.  واملعلمني يني االجتماعيني واملهنيني الصح   واألخصائيني الشـرطة    ألفـراد  األخـرية يف السـنوات    

  بالبشر، االجتارعلىلتمكينها من التعرف   إىل توعية الفئات املستهدفة      األنشـطة تلـك   وهدفـت   
 اهلــنغاريةالشــرطة وتشــارك . هــم ودعمالضــحايا الــتعرف عــلىواشــتملت عــلى معلومــات عــن 

 التعرف على بشأن الشرطة   ألفراد وضع دليل     على ساعدت و اإلقليميةيف بـرامج التدريب     أيضـا   
 .الضحايا ومحايتهم

 عدد من   بإنـتاج ار،   باالجتـ  املتصـلة ربامج التدريـب    لـ  ا الشـرطة، دعمـ    قامـت يف الـيونان     -٣٥
 ةترمجم(، ومعلومـات عملـية عن حقوق الضحايا        الوطـين  تفاصـيل تنفـيذ القـانون        تـبني الوثـائق   

لضباط عند القيام لكـي يطـرحها ا   حمـددة  أسـئلة  إرشـادية حتـتوي عـلى      ومذكـرة    ،) لغـة  ١٣إىل  
 . على نطاق واسعها ووزعت احملتملة، االجتارحاالتالتحقيقات األولية يف ب

يزودهم  االجتار باألشخاص    املدعـني العـامني فـيها بشأن      أن تدريـب    بـ  الـيابان    توأفـاد  -٣٦
 الضحايا  بشأن معاملة االام بقوة، وكذلك    توجيه  جرائم االجتار و  يف   التحقـيق    باملعـرفة بشـأن   

 . والربوتوكولباالتفاقية عمال طوال التحقيقات واحملاكمات، باحترام والشهود

ــية يف  تدريــب ميقــدم يف التفــيا و -٣٧ ــة اجلنائ ــبلد إطــارنــتظم ملوظفــي العدال  إســتراتيجية ال
ــية ال ــيةاالجتــار بالبشــر،  ملكافحــة وطن ــتعاون     بغ ــع الضــحايا وتســهيل ال ــني  حتســني العمــل م ب

، كجــزء مــن بــرنامج مســتمر، تدريــب     ٢٠٠٦ يف عــام  قٌــدم ذلــكمــوازاةويف . القطاعــات
ـــ  متخصــص   االجتماعــيني ألخصــائينيا  مــن٧٦٩ بشــأن الــتعرف عــلى الضــحايا وإحالــتهم، ل

 .األخصائيني ذوي الصلةوالقضاة والشرطة وغريهم من 

٣٨-    يف جمال تدريب  مشترك بني اإلدارات لل   ريق متنقل    ف ٢٠٠٠كل يف عام    ويف مـيامنار ش 
 مـن مقدمـي اخلدمـات من    ٥٠٠ مـن  أكـثر تدريـب  ب ئذوقـام الفـريق مـنذ     . االجتـار باألشـخاص   

 وطنية دراسية حلقة ٢٠٠٦يف عام وعقدت .  البالداءومـن كـل أحن  ة ياحلكومـ اإلدارات مجـيع   
 والتعاون بني قطاع العدالة اجلنائية      تنفيذالتسهيل  مـن أجل     ،ديـدة اجلبشـأن تشـريعات االجتـار       

 . احلكومية واملنظمات غري احلكوميةواإلدارات املدنيةواملنظمات 

ضــايا االجتـــار   يف قاألدلــة مجـــع جمــال  يف  تخصــص املتدريـــب ال إىلهولــندا  أشــارت  و -٣٩
 النيابة  ودائرة اخلاصـة    اتلتحقـيق ا العـاملني يف دوائـر     و للشـرطة  الـذي يقـدم حالـيا     باألشـخاص   

 .العامة
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 بشأن يف املناطق املستهدفة     االجتماعيني لألخصائيني ا متخصصـ  االفلـبني تدريـب   وتقـدم    -٤٠
 اإلنسان،  العدالة اجلنائية، وحقوقوإجراءات، واإلرشـاد الصـدمات،  عـالج    مسـائل مـن بيـنها     

إدمــاجهم يف  ضــحايا االجتــار باألشــخاص وإعــادة بــتعايف مــن املســائل ذات الصــلة  ذلــكوغــري
 .اتمع

لشرطة وحرس  لوكـاالت   مشـتركة بـني ال    دورات تدريبـية    بأـا تـنظم     ولـندا   بفـادت   وأ -٤١
 حول االجتماعية أخصـائيي الـرعاية   احلـدود واملدعـني العـامني والقضـاة ومسـؤويل التوظـيف و            

 سلسلة إصدار إىل   أدت،  هأو ضحايا  االجتار يف األشخاص   شـهود باملـتعلقة   الرمسـية    راءاتاإلجـ 
 . االجتار بالبشر عنخالل العامني املاضينيالدراسية من الكتب 

 تقـــدم باالجتـــار باألشـــخاص مـــتعلقة خاصـــة ة تدريبـــيأنشـــطةأن بـــ رومانـــيا وأفـــادت -٤٢
. الم أو غريهـا مـن البعـثات الدولية         عملـيات حفـظ السـ      يوفـدون للعمـل يف     الذيـن    للعسـكريني 

ــناول  ــدورات وتت ــيةال  باالجتــار باألشــخاص، مــثل خصــائص الظاهــرة،   تتصــل مســائل التدريب
 واإلجراءات  ، الضحايا املتعلقة بالتعرف على   التوجيهيةوالعواقـب بالنسـبة للضـحايا، واملـبادئ         

من  ٣٨٠٠ من أكثرب تلقي التدريوقد . الـتعرف عـلى أحد الضحايا  الـيت يـتعني اتـباعها عـند        
 ).صربيا( والعراق وكوسوفو أفغانستان إيفادهم إىل املقرر العسكريني الرومانيني

  
  والتوعية الوقاية -دال 

. الوقاية يف ميدان    الدول الـيت تنظمها     األنشـطة  أهـم  واإلعـالم  التوعـية محـالت   كانـت    -٤٣
 هذه تعترب التوعـية الت  ومحـ أنشـطة  أشـاروا إىل أن    مـبادرات ذات صـلة و      عـدة  وذكـر ايـبون   

 احلمالت تنظم ما وكثريا. شاملة ملنع االجتار بالبشرالوطنـية  ال ا اسـتراتيجيا يف أساسـيا عنصـرا   
 أجهزة هاكومـية، مبـا في  احل واألجهـزة  اإلعـالم بالـتعاون مـع املـنظمات غـري احلكومـية ووسـائل        

خاطر االجتار مب اجلمهور وعـي زيـادة  مـن أجـل      واإلقليمـية  واملؤسسـات الدولـية      نيانـ و الق إنفـاذ 
 احلمالت التوعيةجهود وتشمل .  وقـائي  وكذلـك غـرض    تعلـيمي    غـرض لحمالت  ولـ . بالبشـر 

 على  أيضا املعلومات   وتعمم ةوعيت ال  جتري ، ولكن ) واملطبوعات واإلذاعةالتلفزيون   (اإلعالمـية 
تشجيع على لالرامية إىل امالت وذُكر أن احل.  الشـعبية من خالل نظم التعليم  القـاعدة مسـتوى   
ــن  ــيت   احلــد م ــات ال ــب عــلى اخلدم ــا ضــحايا االجتــار   ي الطل ــن   أخــذتقدمه ــزيدا م  جتــتذب م
 .االهتمام

عن اليابان  والسـلفادور والفلـبني وقطر والنيجر       و إسـتونيا    مـن بيـنها    دول   قـد أفـادت   و -٤٤
 عــن التصــدي ملشــكلة االجتــار بالبشــر، مبــا فــيها   ةولؤ املســاجلهــات موجهــة إىل ة توعــيأنشــطة
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 وأشارت أيضا . األخرى احلكومية   واألجهزة  نيانو الق أجهـزة إنفـاذ   ظمات غـري احلكومـية و     املـن 
لتصــدي إىل ا ــدف ة محــالت توعــينظمــت أــا إســتونيا وهولــندا، إىل ومــنها الــبلدان، بعــض

 .للطلب على االجتار

 اجلمهور مبخاطر    عامة  تثقيف اليت تقوم ا على    التوعيةمحالت  عديـدة   ركـز بلـدان     تو -٤٥
 يرغبون يف البحث عن عمل      من، محلـة تستهدف     مـثال رومانـيا،   فقـد نظمـت     . الجتـار بالبشـر   ا

ــيههم إىل   ــيةيف اخلــارج، لتنب ــةاالجتــار بالبشــر يف هــذه  حــدوث  إمكان ــيد. احلال ــأن  وأف  أيضــا ب
ــتونيا  الدراســـية يف املـــناهج قُدمـــت االجتـــار بالبشـــر عـــنمعلومـــات   لطـــالب املـــدارس يف إسـ

 .كرواتياو

مــالت حللقــناة الرئيســية  ا ا بوصــفهاإلعــالمم العديــد مــن الــبلدان وســائل    اســتخدو -٤٦
 والصحف لنشر معلومات عن االجتار بالبشر واإلذاعـة  الـتلفزيون     كـل مـن    خدماسـت و. التوعـية 
ــيني عــلى ــيا أن .  الســكان الوطن ــرا  ٢٥٨  تقــدميوذكــرت أوكران  عــن اإلعــالميف وســائل تقري

ن و املتجر اليت يستخدمها األشكال واألساليب   ب العام   االجتـار بالبشـر سـاعد عـلى زيـادة الوعي          
ــيا  الســاخنةاســتخدمت اخلطــوط اهلاتفــية  و. بالبشــر ــيا  و يف إســتونيا وأوكران ــيالروس ورومان ب
موقعا نشأت التفيا   وأ. الجتار بالبشر با يتعلق ما في اجلمهور املعلومـات واملسـاعدة لعامـة        لـتقدمي 

 .لجمهورلر لتوفري املعلومات املتعلقة باالجتار بديل آخك العامليةشبكة على اللمعلومات ل

عالنــات خدمــة عامــة يف املنــتظم إلبــث ال تشــمل،  شــىت مــبادراتعــن بــيالروس وأبلغــت -٤٧
 اإلعالميف وسائل حمدثة  معلومات فصلية ونشرالـتلفزيون لتوعـية اجلمهـور مبخاطر االجتار بالبشر،     

 وعرض األزياءزواج  لل كوكاالتص هلـا للعمل      املـرخ  املؤسسـات الـتجارية    عـن    املطـبوعة يف الـبلد    
 وصــلة عــلى أيضــا يوفـر حكومــي، شــبكي  عــلى موقـع  أيضــاهــذه املعلومــات مـتاحة  و. والتوظـيف 

 .وا ضحايا لهصبحين ألعرضني  أو امللضحايا االجتار باألشخاصالعاملية شبكة ال

كافحة االجتار  ملاليت شاركت فيها جهات متعددة      أن احلملة الوطنية    ببلغـت بلغاريـا     أو -٤٨
دت إىل كمــا أ الوعــي العــام، يف ا كــبرياثــرأ أحدثــت، ٢٠٠٢ يف عــام أطلقــتالــيت وبالنســاء، 

 .الجتار بالبشر يف بلغاريال التصدياتباع ج متعدد التخصصات يف 

املشاريع و.  االجتار بالبشر  بشأن جارية للتوعية  مخسة مشاريع    عن السلفادور   وأبلغـت  -٤٩
أجهزة ن يف املـدارس، و و عامـة اجلمهـور، واألطفـال واملـراهق    مـنها تلفة، موجهـة إىل مجـاهري خمـ    

 .ةعالم خمتلفإنفذت من خالل وسائل قد ، ونيانو القإنفاذ

ــيا  أو -٥٠ ــادت كروات ــبف ــب احلمــالت  هأن ــية، إىل جان ــية اإلعالم  ملكافحــة االجتــار  احلكوم
 املنظمات من جانب التوعـية العديـد مـن محـالت      يـنفذ أيضـا     ،  باألطفـال األشـخاص واالجتـار     ب
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يالء اهتمام إنـه ينـبغي ، عـلى سـبيل األولويـة،      أ إىل وأشـري . غـري احلكومـية واملـنظمات الدولـية       
 الوقائي بشأن االجتار لتثقيفل والـثانوية  االبتدائـية  واملـدارس  املـدارس دون االبتدائـية    خـاص يف    

 .يف األشخاص

 احلكومــية واملــنظمات غــري واألجهــزةطــالع اجلمهــور تدابــري إلعــن ادت إســتونيا وأفــ -٥١
محلة و حماضرات يف السنة، ١٠ تنظيم تشململشـاكل املتعلقة باالجتار بالبشر،     عـلى ا  احلكومـية   
ــيه ــب عــلى االجتــار بالبشــر، وتشــغيل خــط ســاخن لــ       إعالم ملعلومــات توفري ا تســتهدف الطل

 القوانني  إنفاذ يف املدارس، وتدريب موظفي      تعليميةبـرامج   وتقـدمي   سـتهدف االجتـار بالبشـر،       ي
 االجتماعـيني وغريهم  األخصـائيني  وتدريـب  والتصـدي له،   االجتـار بالبشـر   الـتعرف عـلى  عـلى  

 .باألطفالحاالت االجتار معاجلة  يف يشاركونممن قد 

 فــيديو وأقــراص أشــرطه إنــتاج يف الــيابان اجلمهــور لتوعــيةددة احملــاملــبادرات وتشــمل  -٥٢
 باللغــة، ٢٠٠٧  عــاميف ملصــق ٢٥ ٥٠٠يــع  ونشــر وتوز، للبــث العــام)DVD(ة فــيديو رقمــي

 طلــب املســاعدة مــن مكاتــب عــلى وتســع لغــات أخــرى، ملســاعدة الضــحايا احملــتملني اليابانــية
 . والشرطةاهلجرة

  عن ثالث لغات ب معلومات   يقدم  العاملية الشبكةعلى   إعالمي موقع   أنشئيف التفـيا،    و -٥٣
 . املساعدة العملية علىاحلصولاالجتار بالبشر، مع التركيز على كيفية 

هو ،  عمومي متحدث به يضطلع    الذي املستمراهلـام   عـن الـدور      موريشـيوس    وأفـادت  -٥٤
 .باألطفالاالجتار ب ويف التوعية، يف الدفاع عن حقوق الطفل املعين باألطفال املظامل أمني

كنت متفيها   غري املشروعة    باهلجرة املعنية املركزية اإلشـراف وذكـرت مـيامنار أن جلـنة         -٥٥
 خماطر االجتار  بشأنشخص   ٩٨٠ ٧٠٠من تثقيف    ٢٠٠١سبتمرب  /أيلـول  يف   أنشـئت مـنذ أن    
 .بالبشر

 االجتار من معاجلة جانب الطلب     توعية ترمي إىل  هولـندا الضـوء على تدابري       وسـلطت    -٥٦
. لنســاء املــتجر ــن يف صــناعة اجلــنسا قــد يرغــبون يف شــراء خدمــات مــنســتهدف تبالبشــر، 

 ساري املفعول منذ    اهلولنديةصحيفة  الالشـركات   ود بـني وزارة العـدل       عهـ وذكـرت أن هـناك      
 املبادرة توسيع احتمال، مع  اإلعالنات اإلباحية  صارمة على  معايري    يـتعلق بفـرض    ٢٠٠٥عـام   

 محلة ٢٠٠٦ يف عام تن إىل ذلك، ش  وباإلضافة.  واالنترنت اإلقليمـية  اإلعـالم  وسـائل    لتشـمل 
ومن . االجتار بالبشرب زيادة وعي العمالء بغيةني للمومسات  تسـتهدف الـزبائن احملـتمل    إعالمـيه 

 تملةاحملحاالت االجتار بالبشر    شأن  باملقدمة  املؤمـل أن تسفر احلملة عن زيادة يف عدد التقارير           
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 املعلومات  بتقدميفراد اجلمهور    أل نظام يسمح اليت هي    اهلولندية،" كـرامي ستوبرز  " إىل مؤسسـة  
 . دون اإلفصاح عن هوية املُبلغمباشروطين الل خط هاتفي إىل السلطات الوطنية من خ

  من خالل املنظمات غري احلكومية     تدار  إىل املناصرة  محلـة دعـوة   عـن   بلغـت الفلـبني     أو -٥٧
ــرمي ــتمام الوطـــين  وتـ ــيز االهـ ــلى إىل تركـ ــور    عـ ــن اجلمهـ ــم مـ ــد الدعـ ــر وحشـ ــار بالبشـ  االجتـ

 .احملليو الصعيدين الوطين علىواملؤسسات الرئيسية 

ــية الويف قطـــر تســـتهدف محـــالت   -٥٨ ــاملنيتوعـ ــنازل بواســـطة وخـــدم العـ  النشـــرات املـ
وتوزع . االستغاللببالغهـم حبقوقهـم وزيـادة وعيهم    إل إىل عـدة لغـات،     ةترمجاملـ والكراسـات   

 يف أمـاكن مـثل املطـار الـدويل ومراكـز التسوق واملستشفيات ومكاتب            النشـرات والكراسـات   
يف املدارس واحللقات اليت تقدم  من خالل احملاضرات    أيضا   الوقايةرسـائل   ونشـرت   . التوظـيف 
 . الصالةأوقاتيف اليت تعقد  الدراسية

تشغيل الشـمل   ت ملخـتلف القطاعـات املسـتهدفة        التوعـية أن محـالت    بـ  رومانـيا    وأفـادت  -٥٩
وتســتهدف . االجتــار بالبشــراإلعــالم بشــأن وســائل ونشــر إعالنــات يف ســتمر خلــط ســاخن امل

 يف اخلارج، لتنبيههم إىل خماطر      وظائف عـن    الباحـثني ملـة الشـباب والكـبار        احل إحـدى رسـائل   
 .االجتار

  
  تهملضحايا ومحايإىل ااملساعدة تقدمي  -هاء 

 توفـري محايـة كاملـة للضحايا        أمهـية  املـتلقاة  يف الـردود     ةتكرراملـ  توضـوعا كـان مـن امل     -٦٠
 االستراتيجيات اليت وكان من. ئية اجلناويف اإلجراءات يف التحقيقات   اإليـذاء املـزدوج   وجتنـب   

 ة للقــاءات الــيت ميكــن أن تكــون ضــار الضــحية مــن ايــبني التقلــيل مــن تعــرض  العديــدتــبعها ي
 وأشارت عدة"). احملطة الواحدة"خدمات (ا  جيداملنسق تنسيقادعـم   تقدمي ال فـرص لـ   ال وإتاحـة 

 بشـأن محايـة ضــحايا   انـ أو قانو/ حلمايـة الشـهود و  اشـمل قانونـ  تدول أعضـاء إىل أن تشـريعاا   
  الضحايا والشهودةهويمحاية  مـثل  أشـياء تـنص هـذه القوانـني عـلى      و (10).االجتـار باألشـخاص   

تدابري وقائية مماثلة   اختاذ   أو   وصالت الفيديو   بواسطة  املقابالت وإمكانـية إجـراء   ،  مـن الكشـف   
 اآلمــنة توفــري اإلقامــة و،لضــحايااانــية إىل ا القانونــية وتقــدمي املشــورة اجلنائــية، اإلجــراءاتيف 

 سراح املشتبه فيه    بإطالقضحايا  ال إبالغ عن إمكانية  خلتنشـتاين    وأفـادت . للشـهود والضـحايا   
 حتديـــدخـــرباء يف بإشـــراك  إســـتونيا والفلـــبني وأفـــادت. مـــن االحـــتجاز الســـابق لـــلمحاكمة 

حلاجة  إىل اة، مشري لألفراداحتـياجات ضـحايا االجتـار، ووضـع جمموعـة متكاملة من اخلدمات              
____________________ 

 .بلغاريا وبولندا وكرواتيا والتفيا وخلتنشتاين وهنغاريا (10) 
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وضــع مشــاريع قوانــني عــن  عمــان وأفــادت. خلدمــات مــتاحة بســهولةا تكــون املــناظرة إىل أن
اليت قوانني ال مشاريع إىل جانب ، يف اتمع إدماجهم وإعـادة  هـم حلمايـة ضـحايا االجتـار ودعم      

م االجتار بالبشرجتر. 

ات لضحايا   تقـدمي جمموعـة واسعة من املساعد       أمهـية  عـدد مـن الـدول األعضـاء          وأبـرز  -٦١
 أو تقدمي املساعدة الطبية والنفسية،      ،الجئ ومراكز االستقبال  امل يف   اآلمنة اإلقامةاالجتـار، مـثل     

ــارت ــس   وأشـ ــبغي أن تعكـ ــاعدة ينـ ــذه املسـ ــا  إىل أن هـ ــحايا مـ ــن اللضـ ــددة  مـ ــياجات حمـ حتـ
. مالستغالل اجلنسي أو غريه  ل ضحايا   سـواء أكانوا أطفاال أو    ،   الـيت يتعرضـون هلـا      والصـدمات 

  إىلمســاعدة تقــدم كــر العديــد مــن الــدول األعضــاء أن شــبكات املــنظمات غــري احلكومــية  وذ
إســـتونيا وبلغاريـــا وبولـــندا وذكـــرت . واملشـــورةالدعـــم النفســـي و بالصـــحة تـــتعلقالضـــحايا 

موريشيوس و كرواتياوالسلفادور والفلبني وقطر    و ورومانـيا    التشـيكية اجلمهوريـة   وبـيالروس   و
ــيابان و هولــنداوالنــيجر ومــيامنار و  أو ،الجــئ املوأ ،مراكــز االســتقبال وأ ، اخلاصــةاملــالذاتال

 (11).ضحايا االجتار باألشخاصاليت تقدم إىل مساعدة ل لعناصر باعتبارها ،مراكز التشاور

العمل و فرص التعليم لـتعزيز وضـع وتنفـيذ منـاذج تدريـب املهـين      عـن   بلغـت الفلـبني     أو -٦٢
 التقارير إىل   وأشارت.  اندماجهم يف اتمعات احمللية    ادةإعـ املـتاحة للضـحايا، وبالـتايل تسـهيل         

إىل  قُدمــت املســاعدة القانونــية إىل الدعــم النفســي،  متــتد مــن مــن املســاعدة، أخــرىأنــواع أن 
التفيا وكرواتيا   و السلفادور والفلبني وضـحايا االجتـار يف إستونيا وأوكرانيا بيالروس ورومانيا          

 .اليابانوهولندا وهنغاريا و

ؤقتة أو  امل اإلقامةومشلـت الـتدابري املـتخذة حلمايـة الضـحايا توفري التأشريات وتصاريح               -٦٣
 الضحيةاستعداد  ب  ايبة معظم الدول يف  رتـبط   يؤقـتة   املتأشـرية   ال إصـدار يف حـني أن     و. دائمـة ال

ــتعاون يف  ــية، اإلجــراءاتلل ــدول  ت القانون ــيار   الصــدر بعــض ال ــنظر عــن اخت تأشــريات بغــض ال
 بلغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وكرواتيا والتفيا إىل        وأشارت. تعاون أو عدمه  الضـحية للـ   

كن مييف التفيا و. تأشريات مؤقتةلحصول على  ل ني مؤهل ونكونـ يأن ضـحايا االجتـار ميكـن أن         
 تعــاون إذاالجتــار بالبشــر ا لضــحية األقــل عــلى أشــهر مؤقــت ملــدة ســتة إقامــة تصــريح إصــدار

من ضحايا االجتار يف األشخاص     ل ه حيق أنب رومانـيا    وأفـادت . ملختصـة  مـع السـلطات ا     الضـحية 

____________________ 
جدير بالذكر أن السلفادور أفادت عن اعتماد بروتوكول بشأن املساعدة اخلاصة باإليواء يف املالجئ اليت تقدم  (11) 

سانية وتسعى إىل ضمان حقوق األطفال إىل ضحايا االجتار بالبشر فيها، واليت تسترشد بالشواغل اجلن
 .واملراهقني
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، إبالغهم جيب وأنه يوما،   ٩٠ل تصل إىل     وتأم أن يسـتفيدوا مـن فترة تعافٍ       األجانـب لـرعايا   ا
 .م ذات الصلة واإلداريةاإلجراءات القانونية بلغة ميكنهم فهمها، ب

العــودة إىل  ضــحايا االجتــار يفإىل دعــم  العديــد مــن ايــبني عــلى أمهــية تقــدمي ال  وشــدد -٦٤
ذكر و. إقامتهم أو بلـد  األصـلي لـدى عودـم إىل بلدهـم    يف اـتمع     االندمـاج إعـادة   يف  الوطـن و  

بــيالروس ورومانــيا  وإســتونيا وذكــرت . تعرضــهم إلعــادة اإليــذاء   هــام لتجنــب  أمــرهــذا أن 
ضحايا  إىل    املساعدة أا تقدم بان  الـيا والتفـيا ومـيامنار والنـيجر       وكرواتـيا   والسـلفادور والفلـبني     و

وضعت إستونيا مبادئ توجيهية لقنصلياا وقد .  التأهيلإعـادة يف  و العـودة إىل الوطـن        يف االجتـار 
ومساعدم على العودة إىل    يف اخلارج    نيستوني الضحايا األ   إىل سـاعدة بشـأن تقـدمي امل    وسـفاراا   

ويتضـمن برنامج محاية  .  الـنقل واإلقامـة  ريتوفـ إسـتونيا، مبـا يف ذلـك، عـند االقتضـاء، مـن خـالل              
اتفاق  ب– سـواء داخل البلد أو    وإعـادة توطيـنه    تغـيري هويـة الشـاهد        ةمكانـي إالضـحايا يف هـنغاريا      

ــبادل  ــد آخــر يف -مت ــادت.  بل ــيل عــن وضــع  الســلفادور وأف ــال بشــأن إعــادة  إجــرائي دل  األطف
 ملسائل ويتصدى اإلنسـان ى حقـوق   ـج قـائم عـل   يسـتند إىل واملـراهقني ضـحايا االجتـار بالبشـر،        

 ضحايا االجتار   لألطفال مراكز عبور واستقبال     عـن إنشاء   النـيجر    وأفـادت . التميـيز بـني اجلنسـني     
ترتيبات بعد ذلك تتخذ و، األصلية أماكنهمدد يـودع فـيها مـن يتم التعرف عليهم منهم ريثما حت         

أن ب التشيكية اجلمهورية   وأبلغت. هم لعودم إىل ديار   من الترتيبات  إىل الوطـن أو غريها       اإلعـادة 
 لدعم ومحاية ضحايا االجتار     الوطينربنامج  الـ  املسـاعدة مـن خـالل        إلـيهم  قُدمـت الضـحايا الذيـن     
العمــل كذلــك ألغــراض  االســتغالل اجلنســي وألغــراض مت االجتــار ــم كــان قــديف األشــخاص 

 . من الرجالوا إىل أن معظم ضحايا العمل القسري كانوأشارتالقسري، 
  

  آليات التنسيق الوطنية -واو 
 إىل تنسيق الراميةيف جهودها   تستخدمها   آلـيات يف عـدد من البلدان          عـن وجـود    أفـيد  -٦٥

 يف يةقد أنشأت بعض البلدان اليت أجابت آليات تنسيق و.  االجتـار بالبشـر    عـلى  الوطنـية    الـردود 
ــية الــيت العمــل خطــط إطــار ) كومــيةاحلغــري وومــية كاحل (ةخــتلفاملدوار اجلهــات حتــدد أ الوطن

 آلــيات وطنــية لتحقــيق أخــرىوضــعت بلــدان و. ه عــن معاجلــة االجتــار بالبشــر ومــنع املســؤولة
 .الجتار بالبشر على الصعيد الوطينل اليت تتصدى ةختلفاملالتنسيق بني األطراف 

اجلمهوريـــة وبلغاريـــا و إســتونيا  ومــن بيـــنها  مــن الـــبلدان الـــيت ردت،  العديـــد وأنشــأ  -٦٦
لــبلدام، هلـذا الغـرض    ة وطنــييةكرواتـيا، آلـيات تنسـيق   والســلفادور و وماريـن وسـان   التشـيكية 

 بالبشــر عــن معاجلـة ومــنع االجتــار  املســؤولة ةخــتلفاملطـراف   األدوار والعالقــات بــني األتتـناول 
ــن  و. عــلى الصــعيد الوطــين   ــيات   يف كــثري م ــذه اآلل ــار ه ــني  األحــيان حتــدد يف إط ــات ب  العالق
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ــةخــتلفامل األطــراف ــية   ، مب ــوزارات احلكوم ــيها ال ــزةا ف ــاذ وأجه ــو القإنف ــري  نيان ــنظمات غ  وامل
 على سبيل املثال  و. هكـثر تنسيق فعالية ملعاجلة االجتار بالبشر ومنع       أ إقامـة احلكومـية، مـن أجـل       

 . البلدذلك يف الوقاية أنشطه لتنسيق ا وطنيا مقررعينت بأا التشيكية اجلمهورية أفادت

لتنســيق املشــترك بــني الوكــاالت ملعاجلــة االجتــار ل تني نفــذت آليــبأــابلغــت الــيونان أو -٦٧
عن دار تـ و؛ نيانـ و القإنفـاذ  أجهـزة لتنسـيق ردود   إحـدى اآلليـتني      أنشـئت قـد   و. هبالبشـر ومـنع   

ــ للتنســيق بــني وأنشــئت اآللــية األخــرى .  وزارة العــدلطــريق ة مــن خــالل يوزارات احلكومــال
لتصــدي  لفــريق بولــندا فــريقني، تنشــأوأ. بالبشــركافحــة االجتــار ملجــراءات اختــاذ اإلبــرنامج 

 عن  اإلباحية واملواد   البشريةالجتـار بالبشـر وفـريق مركـزي ملكافحـة االجتار بالبشر واألعضاء              ل
لشــرطة، ا ورئاســة اهلجــرة سياســة إدارةا م، تنســقهاألطفــال واالعــتداء اجلنســي عــلى األطفــال

 . إىل منع االجتار بالبشرالراميةجلهود  على تنسيق امهان كالاركز الفريقوي. على التوايل 

 همــا جألن يف الــيابان والتفــيا، وضــعتا تني عمــل وطنيــيتخطــبــأن وأفــادت الــتقارير  -٦٨
. ة شاملبطريقة هالجتار بالبشر ومنعل التصدي هوالوطين  عـلى الصـعيد      التنسـيق    بشـأن  املفضـل 

ــيجر خطــ   و ــا بشــأن  تني عمــل وطنيــ يتوضــعت موريشــيوس والن ــة األطف ــتداء  محاي ــن االع ل م
 .باألطفالالجتار ل التصدي نشمالتاجلنسي، 

،  الـــتدابري تنفـــيذبـــزيادةملكافحـــة اجلـــرمية جـــاٍر   حكومـــيبـــرنامجيقضـــي يف بـــيالروس و -٦٩
 .مشاريع قوانني جديدة لتعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة االجتاروضع  و،تكاملةامل التدابري وحتديث

 عــلى املســتوى ،ة الوطنــية ملكافحــة االجتــار بالبشــربلغــت بلغاريــا عــن وجــود اللجــنأو -٧٠
 تنظيم وتنسيق عمل مجيع املؤسسات ذات الصلة        يفمهامها، يف مجلة أمور،     وتتمثل  . الـوزاري 

 وأشارت. سـنوي ملكافحة االجتار بالبشر    عمـل   الجتـار بالبشـر، ووضـع بـرنامج         ل تتصـدى الـيت   
 احلكومية وغري اجلهاتا الـيت تقوم  ور  لتوعـية اجلمهـ    ةاملشـترك أيضـا إىل أن األعمـال       بلغاريـا   

ومشترك التخصصات و سـاعدت على وضع ج متعدد املستويات   الفاعلـة الرئيسـية   احلكومـية   
 .لتصدي لالجتار باألشخاصل الوكاالت بني

 يف سياق برنامج ، من جلنة وطنية ومنسق    مؤلفة حتتية بنية   عن وجود  كرواتيا   وأفـادت  -٧١
 مكافحة االجتار، فضال أنشطه لتنسيق جلسات منتظمة عقد  ب دعمت ، سنوات أربـع   مدتـه  وطـين 
 .مبادرات حمددةبشأن   منفردة بني ممثلني لوكاالتعقد اجتماعاتعن 

فريق يوجد   مقـرر وطـين،      أن لديهـا   إىل   باإلضـافة نـه،   بأ التشـيكية  اجلمهوريـة    وأبلغـت  -٧٢
ــتعدد التخصصــات    ــلي   جيــتمععمــل م ــتمكني ممث ــرتني يف الســنة ل ــزة م ــة والشــرطة  أجه  الدول

 . مناقشة القضايا الراهنةوالقضاء منواملنظمات غري احلكومية 
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ليات دعم بني املؤسسات احلكومية     وآ تنسيق وتعاون    وجودالسـلفادور إىل    وأشـارت    -٧٣
فادت السلفادور  وسبق أن أ  . والسـلطات احمللـية واملـنظمات غـري احلكومـية واملـنظمات الدولية            

 .ملكافحة االجتار بالبشر وجود اللجنة الوطنية عن

 جلنة وقد أنشئت.  مشتركة بني الوكاالت    مركزة  مبادرات عن وضع  اليونان   وأبلغـت  -٧٤
وهناك .  االجتـار بالبشـر    بشـأن   نيانـ و الق إنفـاذ  أجهـزة  الـيت تـتخذها    اإلجـراءات خاصـة لتنسـيق     

 يشملبشر،  االجتار بالجمال التصدي الوزارات املختصة يف  بني تنسـيق يـتوىل ال   منفصـل بـرنامج   
 ورفاهوطين لسالمة   الرصد  العلى االجتار، مع التركيز على      املتـبعة للـرد     مجـيع مسـارات العمـل       

 . يف اليونانالتعرف عليهمضحايا االجتار الذين يتم 

 إطاريــا  اوضــع اتفاقــ بــني القطاعــات    اشــتركم  عــامال اأن فــريق هــنغاريا بــ  وأفــادت -٧٥
ــوزارات واملــنظمات غــري احلكومــية واملــنظم    ل ــية ذات ل حالــة إل آلــية ينشــئ العالقــةات الدول

 .الضحايا

 وإنفاذ الوقائيةشاملة التدابري   بطريقة   تتناولوطنية  ال هاأن خطـة عمل   بـ وأبلغـت الـيابان      -٧٦
ــوالق ــدمي  ونيان ــار بالبشــر   تق ــم لضــحايا االجت ــبادل املســؤول ييف حــني و. الدع ــيوت ن ون احلكوم

ــاملعلومــات مــع املــنظمات غــري احلكومــية و   ــتعلقكــرب أبنشــاط معهــا  وننتعاوي قضــايا ب فــيما ي
 مجيع األطراف املعنية، مبا تلتقي فيه  االتصال   اجتماعا سنويا جلهات  االجتـار، تستضـيف اليابان      

ومـنظمات غـري حكومـية، لتـبادل املعلومــات واآلراء     خمـتلفة   أجنبـية  ممـثلون لسـفارات   يف ذلـك 
 . االجتار بالبشرحاالتحول 

 عقـد اجـتماعات منتظمة لفريق عامل وطين ملناقشة التقدم     تعـتزم  اأـ ب التفـيا    وأفـادت  -٧٧
 .حدث اجتاهات االجتارأفهم واحملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية 

 ت هدف ٢٠٠٦ديسمرب  / عـن اجـتماعات عقـدت يف كانون األول         وأبلغـت خلتنشـتاين    -٧٨
، ووضع  ةختلفامل فهم مشترك لالجتار يف األشخاص، وحتديد مسؤوليات السلطات          تكويـن إىل  

 . معاجلة حاالت االجتار بالبشربشأنمنوذج للتعاون 

إحدامها  ملكافحة االجتار باألشخاص، تعىن      تني جلنتني وطني  إىل إنشاء  النـيجر    وأشـارت  -٧٩
 ةختلفامل ميثلون الوزارات املعنية     ويضـم كـل مـن اللجنتني أعضاء       . األطفـال االجتـار يف    ب حصـرا 

بــيد أــا .  النــيجريفيات الدينــية ورابطــة الــزعماء التقلــيديني اــتمع املــدين واجلمعــمــنظمات و
 يف هذه ااالت، سيكون من الضروري تعزيز حشد    األداء مـن أجـل حتسني       ، إنـه  أشـارت إىل  
 .ةعماداألموال ال
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ثالث ملكافحة االجتار باألشخاص، ال احلكومـي  ها بـرناجم أـا أقـرت  أوكرانـيا   وذكـرت    -٨٠
 احلكومية واإلدارات  نيانو الق إنفاذبغي القيام به من جانب سلطات        العمل الذي ين   الـذي يـبني   

 .٢٠١٠ملكافحة االجتار حىت عام 
  

  التعاون الدويل -زاي 
ــواردة اجلهــود الكــبرية الــيت   تتجــلى بوضــوح مــن   -٨١ ــالــردود ال ــزيادة ت بذهلا احلكومــات ل

 ترمي إىل إقامةابري  تد اجلهودشمل هذه تو. مكافحـة االجتـار باألشخاص    عـلى   الـتعاون الـدويل     
 مبا  ها والدويل ومواصلة حتسين   واإلقليميآلـيات الـتعاون وعالقـات العمـل عـلى الصعيد الثنائي             

املــنظمات الدولـــية  ووصـــفت .  الدولــية والواقـــع العمــلي  الـــتعاهديةشــى مـــع االلــتزامات   ايتم
 . العملياتهذه زيادة تعزيز دورا هاما يف تؤدي بأا واإلقليمية

زيادة الــتعاون مــع الــبلدان لــ اختــذت سلســلة مــن املــبادرات بأــادول عديــدة  وأفــادت -٨٢
 بدروب بأراضيها املتصلةقصد الرئيسية املعبور أو الاـاورة هلـا، وكذلـك مـع بلـدان املنشأ أو             

، وتعاون الشرطة والتعاون الوقاية ها املسـائل ذات الصـلة، مبـا فـي      كـامل نطـاق   االجتـار، تتـناول     
 الصكوك إطار يف ذلككـثريا ما يتم  و. إدمـاجهم يف اـتمع    وإعـادة الضـحايا   القـانوين، ودعـم     

ــية  ــتفاهم ويف ســياق   اإلقليمــيةمــن خــالل الصــكوك  والدول ــية ومذكــرات ال  واالتفاقــات الثنائ
عـلى سـبيل املـثال، عقدت جامعة الدول العربية حلقة           و. واإلقليمـية  املـنظمات الدولـية      أنشـطه 

 بشـأن وضـع آلـية ملعاجلـة قضية االجتار باألشخاص يف             ٢٠٠٧ أكـتوبر /عمـل يف تشـرين األول     
ــية  ــةثلــت ســت عشــر مو. التشــريعات العرب ــية يف حلقــة العمــل، الــ  ة دول  عــلى ت ركــزيت عرب

ــتطورات  ــانون العــريب يف مكافحــة االجتــار   وأمهــية التشــريعيةال األشــخاص وفقــا ألحكــام  ب الق
 .الربوتوكول

 واخلربات بني   األفكار تبادل  أيضا تضمني  دويلال بعض الدول إىل أن التعاون    وأشارت -٨٣
عقد اجتماعات للخرباء على      ذلك أشارت إىل     وتبعا ل ، املمارسني من خمتلف البلدان   املهنيني 

 . خمتلف جوانب االجتار باألشخاص    حولاملستويني الثنائي واملتعدد األطراف 
  

  مكتب األمم املتحدة التقنية اليت يقدمهااملساعدة  -ثالثا 
  املعىن باملخدرات واجلرمية  

 ،٢٠٠٦/٢٧ مـن مـنطوق القـرار مـن الـس االقتصـادي واالجتماعي         ١٥ بالفقـرة  عمـال  -٨٤
طلـب إىل مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية أن يواصل الترويج للتصديق          ت الـيت 

اقبة عليه، وأن   عـلى بـروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملع           
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يسـاعد الـدول األعضـاء، بـناء عـلى طلـبها، عـلى تنفـيذه، وذلـك يف حـدود املوارد املتاحة من                        
 أعدتخـارج امليزانـية، دون اسـتبعاد اسـتخدام املـوارد املوجـودة يف امليزانـية العادية للمكتب،                   

 لألعمالفصيلي  وصف تيرد فيه عشرة للجنة السابعةلدورة لتقدميه إىل ا  مـرافقا  تقريـرا    األمانـة 
 ).E/CN.15/2008/4 (٢٠٠٧  عامخاللاليت قام ا ذات الصلة 

  
  مكافحة االجتار باألشخاصعلى لتعاون لبني الوكاالت املشترك فريق ال  

مكتب األمم املتحدة إىل طلب اليت ت، ٢٠٠٦/٢٧ مـن القرار   ١٦ بالفقـرة فـيما يـتعلق      -٨٥
عا بشـأن تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء  املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أن يـنظّم اجـتما        

مـن أجـل تنسـيق أعمـال وكـاالت مـنظومة األمـم املـتحدة وهيـئاا، وكذلـك سـائر املنظمات                      
سبتمرب /أيلول يف طوكيو يف     اليابانية وزارة اخلارجية    تاحلكومـية الدولـية ذات الصلة، استضاف      

لتنسيق بني املنظمات لول األ ني الوكاالت  املشترك ب  جتماعالكتب، ا امل، بالـتعاون مـع      ٢٠٠٦
 . ملكافحة االجتار باألشخاصالتعاونية التدخالت بشأنالدولية 

مكافحــة عــلى لــتعاون لفــريق املشــترك بــني الوكــاالت ال  أنشــئونتــيجة لــتلك املــبادرة -٨٦
االجتـار باألشـخاص، ـدف تعزيـز التنسـيق والـتعاون بـني وكـاالت األمم املتحدة ذات الصلة                    

ــية ذات الصــلة  ســائر و ــنظمات الدول ــدول  مــن أجــل  امل ــنع االجتــار  عــلىمســاعدة ال البشــر ب م
لموارد املتاحة، واالستفادة   ل والكفء الفعالستخدام  ال إىل تعزيز ا   ويهدف الفريق . تهومكافحـ 

ىل تبادل إ والوطين، و اإلقليميعلى الصعيدين   بالفعل  اآلليات القائمة   من   حـد ممكن     أقصـى إىل  
ــات و ــا   مكافحــة االجتــار  أنشــطهاخلــربات واملمارســات اجلــيدة بشــأن   املعلوم  ــيت تضــطلع  ال
 واملـنظمات غـري احلكومية      واإلقليمـية  احلكومـات واملـنظمات الدولـية        الشـريكة مـع   الوكـاالت   

 اجــتماعان للفــريق املشــترك بــني    ٢٠٠٧قــد يف عــام  عو. وغريهــا مــن اهليــئات ذات الصــلة   
 حىت اآلن هي    اليت عقدت الثالثة  فريق  لا اجـتماعات    واملـنظمات الـيت شـاركت يف      . الوكـاالت 

املـنظمة الدولـية لـلهجرة، ومـنظمة األمـم املتحدة للطفولة، وصندوق      ومـنظمة العمـل الدولـية،     
ــتحدة   ــم امل ــائياألم ــلمرأةاإلمن ــنهوض  ، ل ــعبة ال ــرأة وش ــتابعة بامل لشــؤون االقتصــادية  ا إلدارة ال

 األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني،  يةمفوضــودة،  املــتحلألمــم العامــة األمانــةواالجتماعــية يف 
، وصندوق األمم   اإلنسانصـندوق األمـم املـتحدة للسـكان، ومفوضـية األمم املتحدة حلقوق              و

ــية، ومكتــب املمــثل اخلــاص لالمــني العــام      لألطفــال املــتحدة لألمــماملــتحدة للشــراكات الدول
ــية، وا  و، املســلحةوالصــراعات  ــية للشــرطة اجلنائ واملعهــد الــدويل   ،لبــنك الــدويل املــنظمة الدول

، ومكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات     باملــرأةللبحــث والتدريــب مــن أجــل الــنهوض     
 .ة الفوريالفريق أعمالقدمت بيالروس مسامهه مالية لدعم و. واجلرمية
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  االستنتاجات -رابعا 
وكــاالت لاســتجابة مــن ايف تطويــر مفــيدة وطنــية الطــط اخلوطنــية والتنســيق الآلــيات  -٨٧
 .ته منع االجتار بالبشر ومكافحمن أجل ةتعددامل

 هي عناصر فعاالالـيت تنفذ تنفيذا   ةشـامل الخططـة جـيدا و  امل واإلعـالم  التوعـية محـالت    -٨٨
 .وطنية ملنع االجتار بالبشرالستراتيجيات الهامة يف ا

يف املني العــو مراقــبة احلــدود وموظفــي القوانــني إنفــاذ مــثل موظفــي ،تدريــب املهنــيني -٨٩
أساسي  االجتماعيني والعاملني يف اال الصحي هو عنصر         واألخصائينيالعدالـة اجلنائـية     جمـال   

 ية برامج تدريب  توفري الدول األعضاء على النظر يف       وتشجع. وطنـية السـتراتيجيات   ال سـياق ا   يف
ــة٢٠٠٨ عــام أواخــرســتتاح يف و. مناســبة ــية اإلرشــادية ال  األدل ــتدريب ــبملتقدمة امل  األمــم كت

العدالة موظفي   و نيانو الق موظفي إنفاذ  املصممة من أجل   ،املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية       
 .املناسبة الوكاالت علىقد ترغب الدول األعضاء يف النظر يف توزيع تلك املواد واجلنائية، 

 وضـباط شـرطة احلدود   ةتضـم ضـباط الشـرط   الـيت   شـتركة   املتدريبـية   الدورات  الـ عقـد    -٩٠
 املــنظمات غــري احلكومــية واملعــلمني والعــاملني يف اــتمع  وأعضــاء االجتماعــيني خصــائينيواأل

 الــتفاهم والــتعاون، زيــادة تعزيــز يف مفــيد اــتمع املــدين أعضــاء مــنظمات مــن ماحملــلي وغريهــ
 .وينبغي النظر فيه

 جمموعــة واســعة مــن الــتدابري لضــمان  يف اســتحداثينــبغي أن تــنظر الــدول األعضــاء   -٩١
 بغــية حلمايــة الشــهود مناســبةخطــوات اختــاذ  ذلــكشــمل يوينــبغي أن . ايــة ضــحايا االجتــارمح
 . وحماكمتهممرتكيب اجلرائمملساعدة يف التحقيق مع ا

 والسلطات نيانو القإنفاذ أجهزةلتعزيز التعاون الفعال بني مسـتمرة   يلـزم بـذل جهـود        -٩٢
 . والدويلواإلقليميالقانونية على الصعيد الثنائي 

األشـخاص يف حاالت ما بعد  ب االجتـار  بشـأن  املعلومـات املـتاحة   االفـتقار إىل يف ضـوء     -٩٣
النظر يف هذه  مواصلة  ، قد ترغب الدول األعضاء يف       الطبيعيةمناطق الكوارث   يف   و اتالصـراع 
 .املسألة

 


