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 الدورة العاشرة
 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 
 *)ب( من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 الجريمة  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
 المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها: 
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، 

    وبخاصة النساء واألطفال
 الواليات المتحدة األمريكية: مشروع قرار  

 
 التنفيذ الفعال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص،   

 وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 الوطنية  الجريمة المنظمة عبر

 
  إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

ــير   من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر   32إلى الوظائف الموكلة إليه في المادة  إذ يشـــــــ
التي أنشـــــــــــؤ مموجبطا مؤتمر األطراف من أجة تحدـــــــــــين قدتة الدول األطراف على التشـــــــــــجي  على تنفي    ( 1) الوطنية، 

وبااـصة النـداو واألطفال، المكمة لفتفاقية،   االتفاقية، مما في ذلك بروتوكول من  وقم  ومعاقبة االتجات ماألـشاا،، 
 ( 2) واستعراض ذلك التنفي ، 

تشـــــــرين   22المؤتخ   2/ 5 وقراته   2008تشـــــــرين األول/أكتوبر   17المؤتخ  4/ 4إلى مقرته  وإذ يشـــــــير أي ـــــــا  
 2006كانون األول/ديدـــــمبر  19المؤتخ  144/ 61 ، وإذ يشـــــير ك لك إلى قراتام الجملية العامة 2010األول/أكتوبر 

 178/ 64و   2008كانون األول/ديدــــمبر  18المؤتخ  194/ 63و   2006كانون األول/ديدــــمبر   20المؤتخ  180/ 61و 
المؤتخ   192/ 68و   2012كانون األول/ديدـــــــــــــمبر   20المؤتخ  190/ 67و   2009كانون األول/ديدـــــــــــــمبر   18المؤتخ 

كانون    19 المؤتخ   167/ 71و   2015دـــــمبر كانون األول/دي   17المؤتخ  179/ 70و   2013 كانون األول/ديدـــــمبر  18
 2017كانون األول/ديدـــمبر   19المؤتخ  195/ 72و   2017أيلول/ســـبتمبر  27المؤتخ   1/ 72و   2016األول/ديدـــمبر 
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 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
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، وقراتام  2019 ألول/ديدــــــــمبر كانون ا  18المؤتخ   176/ 74و   2018كانون األول/ديدــــــــمبر  17المؤتخ  189/ 73و 
 2014أيـات/مـايو  16المؤتخ  2/ 23و  2013نيدــــــــــــــان/أبريـة  15المؤتخ  3/ 20لجنـة من  الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة 

، وقراتام المجلس 2018أيـــات/مـــايو  18المؤتخـــة  4/ 27و  3/ 27و  2/ 27و  2016 أيـــات/مـــايو  27المؤتخ  1/ 25و 
ــاد  واالجتمـــاعي   2015تموز/يوليـــه  21المؤتخ  23/ 2015و  2013وز/يوليـــه تم  25المؤتخ  41/ 2013 االقتصـــــــــــــ

ــمبر    20 المؤتخ  ( 2016)   2331، وقراتام مجلس األمن 2017تموز/يوليه   6المؤتخ  18/ 2017و  كانون األول/ديدــــــ
 2482و  2017تموز/يوليـه  20المؤتخ  ( 2017)  2388و  2017تموز/يوليـه  20المؤتخ  ( 2017)  2368، و 2016
أن مكافحة االتجات ماألشــــــــــــاا، والتقاتير  ، وإذ نظر في تقاتير األمانة مـشـــــــــــ 2019تموز/يوليه   19المؤتخ  ( 2019) 

 المقدمة من تئيدة الفريق العامة المعني ماالتجات ماألشاا، مشأن أنشطة الفريق العامة، 

ــرين العتماد اتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكوالم المكملة لطا،   وإذ يرحب  ــنوية العشـــــــــــ  مال كرى الدـــــــــــ
وال ســــيما بروتوكول االتجات ماألشــــاا،، وةي مناســــبة تتيل فرصــــة للتأمة تيما أحرزناه من تقد  وللتركي  على 

 الثغرام التي ينبغي معالجتطا،

ــبه عالمي، وي ــــم أن بروتوكول االتجات ماألوإذ ي ــــ  في اعتباته   شــــاا،، ال   يحظى بتصــــديق شــ
ــامف لمن  الجريمة  178حاليا  ــاا،، ويوفر إطاتا شـ ــمن أول تعريت متفق عليه دوليا لفتجات ماألشـ طرفا، يت ـ

 وحماية ال حايا ومقاضاة الجناة، 

جطود  على األثر ال   حققه البروتوكول على مدى الدنوام العشرين الماضية على صعيد وإذ يدلط ال وو   
مكافحة االتجات داخة منظومة األمم المتحدة، من قبية إنشــاو منصــب المقرتة الااصــة المعنية ماالتجات ماألشــاا،،  
ــاو واألطفال، والبرنام  العالمي لمكافحة االتجات ماألشــــــــــــاا، التام  لمكتب األمم المتحدة المعني   ــة الندــــــــــ وبااصــــــــــ

وفريق التنـديق المـشترب بين   ( 3) لمية لمكافحة االتجات ماألـشاا،، مالمادتام والجريمة، وخطة عمة األمم المتحدة العا 
 الوكاالم لمكافحة االتجات ماألشاا،، وحملة القلب األزتق لمناة ة االتجات مالبشر، 

على دوت البروتوكول كمصـــــدت إلطا  لوضـــــ  معاةدام وخطط عمة إقليمية وإذ يدـــــلط ال ـــــوو أي ـــــا  
مة تامطة أمم جنوب شــــــــــــــرقي وســــــــــــــيا ومجلس أوتوبا ومنظمة الدول لمكافحة االتجات، مثة معاةدام وخطط ع

األمريكية ومنظمة األمن والتعاون في أوتوبا، وك لك في الحف  على تع ي  تبادل المعلومام والمدـــــــــاعدة التقنية 
 والشراكام بين القطاعين العا  والاا،،

مالدوت والعمة المحوتيين الل ين ي ـــــــــــــطل  بطما مكتب األمم المتحدة المعني مالمادتام وإذ ينوه م  التقدير  
والجريمـة من خفل جطوده الـدبوـبة الرامـية إلى تع ي  التنفـي  الفعـال لفتفـاقـية والبروتوكول من خفل برـنامجـه العـالمي  

ــة والمواد التـ  والتقرير الـعالمي عن االتجـات دتيبـيةر لمـكافحـة االتجـات ـماألشـــــــــــــاـا،ر وتطوير األدوام ووتـقام المـناقشـــــــــــ
في تحدـــين الفطم العالمي لطبيعة االتجات ماألشـــاا، ونطاقه وتأثيرهر  التقرير العالمي ال   يصـــدته وأثر  ماألشـــاا، 

والدعم التندــــيقي ال   يقدمه إلى األمين العا ، وفريق التندــــيق المشــــترب بين الوكاالم لمكافحة االتجات ماألشــــاا،،  
مم المتحدة االسـتمماني للتبرعام ل ـحايا االتجات مالبشـرر وحملة القلب األزتق لمناة ـة االتجات مالبشـر  وصـندوق األ 

 التي ينف ةا من أجة تع ي  الوعي العا  ماالتجات ماألشاا،، 

ــمنة في تعريت  وإذ يرحب    ــية المت ــ ــمن تحليف للمفا يم الرئيدــ ــرةا المكتب وتت ــ ــة التي نشــ بوتقام المناقشــ
ــتغفل، والتي  االتجات ما  ــعاف والموافقة واالسـ ــت ـ ــتغفل حالة االسـ ألشـــاا، الواتد في البروتوكول، مما فيطا مفا يم اسـ

 

 .64/293قرات الجملية العامة  (3) 
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القانون النموذجي لمكافحة االتجات  ع زم فطم الدول األع ـــــاو واســـــتيرشـــــد بطا في التنليحام التي أيدخلت مؤخرا على  
 ( 5) والدلية التشريعي لتنفي  البروتوكول،  ( 4) ماألشاا، 

ــلم وإ   ـماـلدوت المت اـيد اـل   يؤدـيه مكـتب األمم المتحـدة المعني ـمالماـدتام والجريمـة ووالـياـته في مجـال  ذ يدـــــــــــ
مكافحة االتجات ماألشــــــــــاا،، على ضــــــــــوو أموت منطا التقد  المحرز في تطبيق ولية اســــــــــتعراض تنفي  اتفاقية األمم 

 لحقة بطا، المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالم الم 
، وخطـة عمـة األمم المتحـدة  2010تموز/يولـيه   30المؤتخ  293/ 64إلى قرات الجملـية العـامـة وإذ يشـــــــــــــير  

لمية  العالمية لمكافحة االتجات ماألشـاا،، المرفقة مه، وال سـيما أةدافه الدـتة، وإذ يعرب عن تأيه مأن خطة العمة العا 
ــتشــــــج  على زيادة التصــــــديق على بروتوكول االتجات ماألشــــــاا، وتنفي ه، وإذ  يحيط علما م  التقدير بتقييم خطة   ســــ

 ، 2021، وإذ يتطل  إلى التقييم المقبة في عا   2017و   2013 العمة العالمية ال   أجرته الجملية العامة في عامي 

ــا   ــير أي ــــ ــيق  إلى أن خطة عمة األمم وإذ يشــــ ــيا على فريق التندــــ ــدــــ ــفت طامعا مؤســــ المتحدة العالمية أضــــ
المشترب بين الوكاالم والتقرير العالمي عن االتجات ماألشاا،، وأنشأم صندوق األمم المتحدة االستمماني للتبرعام  

 ل حايا االتجات ماألشاا،، وبااصة النداو واألطفال، 

الم في تع ي  التندـــــيق والتعاون في مكافحة ممدـــــاةمام فريق التندـــــيق المشـــــترب بين الوكاوإذ يدـــــلم  
ــركاو األمم المتحدة  ــاو وشــــــــــ ــعيد العالمي، في إطات الواليام الحالية ألع ــــــــــ االتجات ماألشــــــــــــاا، على الصــــــــــ
والمنظمام اإلقليمية، وك لك وضـ  وتقام مناقشـة ماتلفة مشـأن المواضـي  الراةنة التي تؤثر في الجطود العالمية 

المنظمام اإلقليمية على مواصـلة مشـاتكتطا على صـعيد االن ـما  إلى فريق التندـيق لمكافحة االتجات، وتشـجي  
 المشترب بين الوكاالم والمشاتكة في تئاسته،

أن أحد األغراض الرئيدـــــــية للمؤتمر ةو تحدـــــــين قدتة الدول األطراف على من  االتجات وإذ يؤكد من جديد  
الجطود الدولية، وإذ يرحب، في ة ا الصــدد، ماإلطفق المرتقب  ماألشــاا، ومكافحته، وأن المؤتمر ينبغي أن يتصــدت 

، وإذ يفحظ م  التقـدير الجطود التي يـب لطـا الفريق العـامـة المعني ـماالتجـات  2021آللـية اســـــــــــــتعراض التنفـي  في عـا  
ــاعدة التقنية،  والفريق العامة   ماألشـــــاا،، وك لك الفريق العامة المعني مالتعاون الدولي، والفريق العامة المعني مالمدـــ

ــلـحة الـناتية، من أجة وضـــــــــــــ  خبراتطم في خدمة وضـــــــــــــ   المعني بتطريب المـطاجرين، والفريق الـعامة المعني ماألســـــــــــ
اســـــتبيانام التقييم ال اتي الااصـــــة ماآللية، وإذ يرحب مالنتائ  التي توصـــــة إليطا فريق الابراو الحكومي الدولي المنشـــــأ  

ــتـنادا إل 1/ 9 وفـقا لقرات المؤتمر  ــتبـياـنام التقييم اـل اتي  ، اســـــــــــ ى مـدخفم ةـ ه األفرـقة العـامـلة، في إنجـاز ومواومـة اســـــــــــ
 والماططام النموذجية لقائمة المفحظام والملاصام، 

ــيام التي وإذ يحيط علما م  التقدير   معمة الفريق العامة المعني ماالتجات ماألشـــــاا،، مما في ذلك التوصـــ
ــية التي انبثقت عن اج   250يتجاوز عددةا  ــان/أبرية توصــــ ــعة المعقودة من  نيدــــ ــاعدة الدول  2009تماعاته التدــــ لمدــــ

ــر للفريق العامة   األطراف على تع ي  تنفي  بروتوكول االتجات ماألشـــــــــــاا،، وإذ  يفحظ م  التقدير االجتماع العاشـــــــــ
ــاو 19- ال   عيقد خفل جائحة فيروس مرض كوتونا )كوفيد  ( في شـــكة ةجين، وح ـــره عدد كبير من الدول األع ـ

 ن خفل استادا  وسائة االتصال عبر اإلنترنت مكفاوة، م 

ــير   ــبتمبر  25المؤتخ   1/70  إلى اعتماد الجملية العامة للقراتوإذ يشـــــ ــمن  2015أيلول/ســـــ ، ال   يت ـــــ
من أةداف التنمية    2-16و 7-8و 2-5، وإذ يشـــــــــير أي ـــــــــا إلى الغايام 2030خطة التنمية المدـــــــــتدامة لعا  

المدــتدامة، وإلى ضــروتة اتااذ تدابير فوتية وفعالة للق ــاو على الدــارة وإنطاو الرق المعاصــر واالتجات مالبشــر  
 

 .2010منشوتام األمم المتحدة،  (4) 
 .2005منشوتام األمم المتحدة،  (5) 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/293
http://undocs.org/ar/A/RES/64/293
http://undocs.org/ar/1/70
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أ أشــــكال عمة األطفال، مما في ذلك تجنيدةم واســــتادامطم كجنود، وإنطاو عمة وضــــمان حظر واســــتمصــــال أســــو 
ــاو 2025األطفال مجمي  أشـــــــكاله محلول عا   ، وك لك اتااذ تدابير فوتية وفعالة لتحقيق جملة أموت منطا الق ـــــ

مالبشـــر  على جمي  أشـــكال العنف ضـــد جمي  الندـــاو والفتيام في المجالين العا  والاا،، مما في ذلك االتجات
واالســـــتغفل الجندـــــي وغير ذلك من أنواع االســـــتغفل، وإنطاو إســـــاوة معاملة األطفال واســـــتغفلطم واالتجات بطم 

 وتع يبطم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدةم،

عن الت ـــــــامن والتعاطف م  ضـــــــحايا االتجات ماألشـــــــاا، والناجين منه من خفل اعتماد نط  وإذ يعرب  
اعي وثات الصــــــــدمام في التدابير الوطنية لمن  االتجات ماألشــــــــاا، ومكافحته، م  المراعاة  يرك  على ال ــــــــحايا وير 

 الكاملة لحقوق اإلندان ل حايا ة ه الجريمة، 

مالطام  المتعدد األوجه لفتجات ماألشــــاا، والدوت المحوت  ال   تؤديه الحكومام في من  وإذ يدــــلم  
اةا، وإذ يدـــــلم أي ـــــا م ـــــروتة أن تع ز الدول األطراف، حدـــــب ة ه الجريمة ومكافحتطا مفعالية وحماية ضـــــحاي 

االقت ـــــاو، الشـــــراكام م  جمي  أصـــــحاب المصـــــلحة المعنيين، من قبية المنظمام الدولية واإلقليمية والمجتم  
المدني واألوســــــاد األكاديمية والقطاع الاا، والجماعام الدينية والناجين، من أجة اســــــتعراض ووضــــــ  وتنفي   

 ة لمكافحة االتجات ماألشاا،،تدابير شامل

الدول األع ــاو التي لم تن ــم معد إلى بروتوكول من  وقم  ومعاقبة االتجات ماألشــاا،، يدعو  - 1 
وبااصــــــة الندــــــاو واألطفال، المكمة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى أن تفعة ذلك 

 على سبية األولويةر 

ممكتب األمم المتحدة المعني مالمادتام والجريمة أن يواصــــــة االضــــــطفع بواليته المتمثلة  يطيب  - 2 
 في دعم الدول األع او في تنفي  بروتوكول االتجات ماألشاا،ر 

ــ  قوانين وطنية وتدابير أخرى، أو يحث   - 3  ــاو على أن ت ــــ أن تعدل قوانينطا الوطنية  الدول األع ــــ
ــاو  ــب االقت ــ ــاا،، مما وتدابيرةا األخرى، حدــ ــكال االتجات ماألشــ في ذلك في الحاالم التي   ، محيث تجر  جمي  أشــ

تعر ِّف جريمة االتجات ماألشــــاا، لتشــــمة  توتد جماعة إجرامية منظمة، وأن  تنطو  على عنصــــر عبر وطني أو  ال 
 األفعال والوسائة واألغراض المحددة مما يتفق م  بروتوكول االتجات ماألشاا،ر 

أن تعدل قوانينطا الوطنية، حدـــــب   الدول األع ـــــاو على أن ت ـــــ  قوانين وطنية أو   يحث أي ـــــا  - 4 
ــعا لعقوبام، م  مراعاة فداحة الجريمة،   ــكاله خاضـ ــمن أن يكون االتجات ماألشـــاا، مجمي  أشـ ــاو، محيث ت ـ االقت ـ

لة المتجرين ومواصـــلة وخاضـــعا لفترة تقاد  طويلة، وأن ت يد فعالية نظم العدالة الجنائية إلى أقصـــى حد من أجة مدـــاو 
 يتوتد فيطا مدؤولون حكوميونر  تدع اتتكاب جرائم االتجات ماألشاا،، مما فيطا تلك التي يتواطأ أو 

تع ي  التعاون والتندـيق على المدـتويام الوطنية  الدول األع ـاو على إتسـاو أو يحث ك لك -5 
ن وغيرةا من الوكاالم المعنية ممكافحة االتجات واإلقليمية والدولية بين الدـــلطام الماتصـــة ووكاالم إنفاذ القانو 

ماألشـاا،، مدـبة منطا زيادة الجطود المب ولة، متى ل   ذلك، من أجة التعاون في ق ـايا االتجات ماألشـاا،، 
من بروتوكول االتجات ماألشـــــاا،، والتحقيق فيطا ومفحقة مرتكبيطا ق ـــــائيا،  3على النحو المعرف في المادة 

ة، مصفة خاصة، على تع ي  التدابير في مجاالم من قبية المداعدة القانونية المتبادلة وتبادل مما في ذلك العم
المعلومام والتعاون في مجال إنفاذ القوانين والتحليقام المشــتركة، وفقا ألحكا  اتفاقية الجريمة المنظمة، وتحديد 

 نقاد االتصال الوطنية ل يادة تبديط التنديق والتعاونر

أن تعدل   دول األع ـــــــــاو على أن ت ـــــــــ  تشـــــــــريعام وطنية لمكافحة غدـــــــــة األموال أو ال يحث   - 6 
تشــريعاتطا الوطنية ذام الصــلة، حدــب االقت ــاو، محيث تنطبق على أوســ  نطاق من الجرائم األصــلية، وتتعامة م  
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نظمة وبروتوكول  االتجات ماألشـــــاا، ماعتباته جرما أصـــــليا مرتبطا مغدـــــة األموال، مما يتدـــــق م  اتفاقية الجريمة الم 
 االتجات ماألشاا،ر 

الدول األع ــاو على أن تتبادل مانتظا  المعلومام عن األســاليب الجديدة التي يدــتادمطا  يشــج   - 7 
تروي  ال ــــــحايا لدى جناة وخرين، من قبية االســــــتادا  غير  المتجرون الســــــتدتاا ضــــــحايا االتجات ماألشــــــاا، أو 

اتااذ تدابير أخرى لكبل الطلب ال    م، من أجة تع ي  القوانين الوطنية، أو المشروع لتكنولوجيا المعلومام واالتصاال 
 يشج  جمي  أشكال استغفل األشاا،، وبااصة النداو واألطفال، التي تؤد  إلى االتجاتر 

مالدول األع ــــــــاو أن تع ز قدتتطا على العمة مصــــــــوتة اســــــــتباقية لكشــــــــف جمي  أشــــــــكال  يطيب  - 8 
حاالم االتجات ألغراض الدــــــارة، والتحقيق فيطا ومفحقة مرتكبيطا ق ــــــائيا من أجة التصــــــد   االســــــتغفل، مما فيطا 

لفنافاض المدــتمر في عدد المفحقام الق ــائية في ة ه الق ــايا، وتطلب في ة ا الصــدد إلى مكتب األمم المتحدة  
 على طلبطار  المعني مالمادتام والجريمة أن يقد  المداعدة التقنية إلى الدول األع او، بناو 

الدول األع ــــــاو على الليا  مما يلي، م  مراعاة أف ــــــة المماتســــــام أو التدابير األخرى  يشــــــج   - 9 
 الواعدة التي ويضعت استجامة لفتجاةام الناشمة في مجال االتجات ماألشاا،: 

  تدتيب وإنشــــاو وحدام التحقيق واالدعاو المتاصــــصــــة المؤلفة من موظفين ذو  خبرة متقدمة في  )أ(  
مجال تحديد ةوية ال ــــــحايا والتحقيق في ق ــــــايا االتجات ماألشــــــاا، المعقدة ومكافحتطا ماســــــتادا  نط  يرك  على 

 ال حايا ويراعي وثات الصدمامر 

إجراو تحليقام مالية موازية مصــــوتة اســــتباقية، مدــــبة منطا التعاون م  المؤســــدــــام المالية العامة  )ب(  
مرتكبيه ق ـــــائيا، بطدف تحديد    ومفحقة عند التحقيق في االتجات ماألشـــــاا، والااصـــــة، ماعتباتةا مماتســـــة ملياتية 

مواطن ال ــعف التي تحول دون تحدــين عمليام تتب  العائدام المتأتية من ة ه الجريمة وتجميدةا ومصــادتتطا، وفي 
ــحايا االتجات، والطلب إلى مكتب األمم  ــه توجيه ج و من ة ه العائدام إلى برام  دعم ضــــ المتحدة المعني  الوقت نفدــــ
 مالمادتام والجريمة تقديم المداعدة التقنية إلى الدول األع او إلنشاو ة ه النظم، بناو على طلبطار 

أخ  وتاو ضـــــحايا االتجات ماألشـــــاا، والناجين منه، متى كان ذلك مفئما، عند وضـــــ  وتطبيق  )ا(  
ــبة منطا  ــدمام، مدــ ــحايا وتراعي وثات الصــ ــام وبرام  ترك  على ال ــ ــياســ ــم أفرادا من  ســ ــاتية ت ــ ــتشــ ــاو منابر اســ إنشــ

 المجتم  المدني وناجين من االتجات ماألشاا،ر 

ــحايا االتجات ماألشـــاا، أو  )د(   مفحقتطم   النظر في النص في قوانينطا المحلية على عد  معاقبة ضـ
ويدةم مدبة االنتصاف  اتتكبوةا كنتيجة مباشرة لفتجات بطم، وت   ق ائيا على أفعال أجبرةم المتجرون على اتتكابطا أو 

مفحقتطم ق ـــــائيا على تلك األفعال، مثة مدـــــاعدتطم على مدـــــل ســـــجفتطم الجنائية عن طريق  في حال معاقبتطم أو 
مبادئ   عن طريق حجب الدـجفم ذام الصـلة، وبناو على ذلك، وضـ  قوانين أو  إلغائطا، أو  شـطب أحكا  اإلدانة أو 

 تجدد ة ه المبادئر سياسام محلية، حدب االقت او،  توجيطية أو 

، حيث أمكن، عنصــرا يتمثة في  وتقييمطا، ت ــمينطا عند تصــميم برام  مكافحة االتجات وتصــدةا  )ةـ(  
جم  بيانام أولية ونطائية مصــوتة دقيقة وعلمية، م  إمكانية إدتاا قياســام لحجم االنتشــات، ييدــتبان معطا ما إذا كانت 

ــود، ودعوة مكتب األ  مم المتحدة المعني مالمادتام والجريمة إلى النظر في الفر، المتاحة  البرام  تحقق األثر المنشــــــــ
 وبناو على طلبطار  حاجتطا لدعم الدول األع او في وض  ة ه اللياسام، حدب  

تحلية التطوتام التكنولوجية والاطط أو األســــــاليب الجديدة التي يدــــــتادمطا المتجرون الســــــتدتاا   )و(  
ترويجطم لدى جناة وخرين، والتكيت م  تلك التطوتام والاطط واألســـــاليب،    ال ـــــحايا وتيدـــــير اســـــتغفلطم عن طريق 

اســـــتادا  المتاا منطا لفائدة جطام منطا وكاالم  واتااذ تدابير لوضـــــ  حمفم توأية وأدوام تدتيبية موجطة جديدة أو 
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ـــناـعام  إنـفاذ الـقانون ومـقدمو الـادـمام الـعاملون في الاطود األـمامـية ومـقدمو الرـعاـية الصـــــــــــــحـية والـعا  ملون في الصـــــــــــ
ــتحدا  تدتيب متاصــــص أو  ــرام االتجات ماألشــــاا، والتعامة معطا، واســ ــة لفتجات متية تحديد مؤشــ تنفي    المعرضــ

ــتجيبين   التدتيب المتاصــــــــص المتاا لفائدة موظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال العدالة الجنائية وغيرةم من المدــــــ
الـمدني، ودعوة مكـتب األمم المتـحدة المعني ـمالمـادتام والجريـمة إلى النظر  األواـئة، ممن فيطم مـقدمو ـخدـمام المجتم  

 في الفر، المتاحة لدعم الدول األع او في تنفي  ة ه اإلجراوام، حدب الحاجة وبناو على طلبطار 

تشــجي  القطاع الاا، على ب ل العناية الواجبة تيما يتعلق مدــفســة اإلمداد الااصــة مه، مدــبة   )ز(  
التدابير الرامية إلى فرض ضــوامط تنظيمية على شــركام التوظيت والتشــغية العامة والااصــة وترخيصــطا ومراقبة منطا 

مين، للمدـــــاعدة على ضـــــمان عد   نشـــــاططا، محيث تشـــــمة تلك التدابير حظر تحمية تســـــو  التوظيت على المدـــــتادم
 استادا  تلك الشركام في تدطية االتجات ماألشاا،ر 

اســــام وطنية، مما يتماشــــى م  قوانينطا المحلية، لمن  االتجات ماألشــــاا، في  وضــــ  وتنفي  ســــي  )ا(  
عمليام االشـــتراو الحكومي وســـفســـة اإلمداد العالمية، مما في ذلك من  متلقي التموية الحكومي من الليا  ممماتســـام  

ــو  التوظيت على العمال أو  ــطية االتجات ماألشــــــــــاا،، من قبية تحمية تســــــــ ــادتة وث  معروفة بتدــــــــ ائق ةويتطم  مصــــــــ
منعطم من الوصــــــول إليطا، وإل ا  حائ   العقود الحكومية موبفي موظفيطم ماليام الحماية والتظلم، وت ــــــمين العقود   أو 

 الحكومية سبة انتصاف في حال ماالفة المدتفيدين لتلك الدياسامر 

طنية الفعالة في مجال  إلى األمانة أن تعد، في حدود المواتد المتاحة، تقريرا عن التدابير الو   يطلب  - 10 
العدالة الجنائية التي تؤد  إلى إدانة الجناة وإصــدات أحكا  متناســبة محقطم، وأن تقدمه إلى مؤتمر األطراف لكي ينظر 
تيه في دوتته الحادية عـشرة، محيث يتناول التقرير أيـ ا وحدام التحقيق واالدعاو المتاـصـصة، وتتب  التدفقام المالية  

ليقام المالية المت امنة، والنط  التي ترك  على ال ـــــــحايا وتراعي وثات الصـــــــدمام، مما في ذلك غير المشـــــــروعة والتح 
إلغاو أحكا  اإلدانة الصــــــادتة محق ال ــــــحايا ال   عوقبوا   جبر ال ــــــرت الفحق مال ــــــحايا وتعوي ــــــطم، وشــــــطب أو 

 تمت مقاضاتطم خطأ، والتدابير األخرى المشابطةر   أو 

ــتبيانام التقييم ال اتي الااصــــــة مالية اســــــتعراض تنفي  اتفاقية مالدول األطراف  يطيب  - 11  الرد على اســــ
األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكوالم الملحقــة بطــا وفقــا للجــدول ال مني المحــدد، ومن 

، مما في ذلك، خفل إجراو مشــــــاوتام واســــــعة النطاق على الصــــــعيد الوطني م  جمي  أصــــــحاب المصــــــلحة المعنيين 
وحدـب االقت ـاو، القطاع الاا،، واألفراد والجماعام من خاتا القطاع العا ، والمنظمام غير الحكومية، واألوسـاد  
ـــيام االتـفاقـية والبروتوكوالم الملحـقة بـطا، ويشـــــــــــــج  مكـتب األمم المتـحدة المعني   األـكاديمـية، م  مراـعاة خصـــــــــــــوصـــــــــــ

مشاتكة مصوتة فاعلة على نطاق األمانة في تطبيق ولية استعراض التنفي ،  مالمادتام والجريمة على تيدير اإلسطا  وال 
في إطات واليته ووفقا لما تقت ــيه اإلجراوام والقواعد المتعلقة مدــير عمة اآللية، مدــبة منطا إســداو المشــوتة إلى الدول 

األطراف المشـــــاتكة في عملية  األطراف، بناو على طلبطا، أثناو االســـــتعراضـــــام القطرية، وتقديم المدـــــاعدة إلى الدول  
   االستعراض، وذلك ماالستفادة من الابرة التقنية المتاصصة المتاحة داخة المكتبر 

ــاو والجطــام المــانحــة األخرى إلى تقــديم مواتد من خــاتا المي انيــة لطــ ه   يــدعو  - 12  الــدول األع ـــــــــــــ
 األغراض، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراواتطا. 

 


