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تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء    
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر   واألطفال، المكمل

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

أهميدة اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة    إذ يعيدد التديديدد ع     
بوصددددددفها اللددددددكوا القاةوةية الدولية الرةيلددددددية المتا ة ل مجتم  الدولي   ( 1) والبروتوكوالت الم حقة بها 

في مجال من  ومكافحة جمي  أشدددددكال ومظاهر الجريمة المنظمة عبر الوطنية و ماية  دددددحايا ه   
 الجراةم، 

من اتفدداقيددة مكددافحددة الجريمددة   32إل  الوظدداةا الموك ددة إليددل في المددا ة    وإذ يشددددددددددددددير  
ها مؤتمر األطراف من أجل تحلددددين  دلة الدول األطراف ع   تع ي   المنظمة، التي أةشددددو بموجب 

تنفي  االتفاقية، بما في ذلك بروتوكول من  و م  ومعاقبة االتجال باألشدددد اب، وة اصددددة النلددددا  
 واألطفال، المكمل لالتفاقية، واستعراض ذلك التنفي ،

بتلدددددده  شدددددبل  أن بروتوكول االتجال باألشددددد اب، ال ى يحظ    وإذ يضددددد  في اعتبال   
طرفا، هتضدددددددمن أول تعريع متف  ع يل  وليا لالتجال باألشددددددد اب،  179عالمي، ويضدددددددم  اليا 

ويوفر إطالا شددددامال لمن  االتجال باألشدددد اب ومكافحتل، و ماية الضددددحايا وملدددداعدتهم، وتع ي   
 التعاون،

ي  يعن   "االتجال باألشدددددددددد اب"ع   اعتراف الدول األطراف بين  وإذ يعيد التيديد أيضددددددددددا   
تنقيل أو إهوا  أو اسددددددددددددددتطبال أشدددددددددددددد اب عن طري  اسددددددددددددددت دا  القوة أو التهدهد   تجنيد أو ةقل أو

اال تيال أو ال داع أو إسددددددددددددا ة  باسددددددددددددت دامها أو شير ذلك من أشددددددددددددكال ا درا  أو اال ت اف أو
م ايا لنيل موافقة  ت قي مبالغ مالية أو اسددددت دا  اللدددد  ة أو اسددددت،الل مو ا  ددددعا، أو تقديم أو

ل سددي رة ع   شدد ل   ر، ل،رض االسددت،الل في أمول منها ع   أ ل تقدهر اسددت،الل شدد ل ل
اآل رين في الب،ا  أو شير ذلك من أشددددددكال االسددددددت،الل الجنلددددددي أو ا درا  ع   الطيا  بعمل أو 
ع   تقديم  دمة ما أو الرق أو الممالسدددات الشدددبيهة بالرق أو االسدددتزبا  أو ة ع األعضدددا ، ع    

 ع يل في بروتوكول االتجال باألش اب،النحو المنلوب 

 16المؤلخ   10/3و  2010تشددددرين األول/أدتوةر   22المؤلخ  5/2إل   راليل  وإذ يشددددير    
 3/3و  2005تشددددددددددددددرين األول/أدتوةر   20المؤلخ  2/3، ومقرليل  2020تشددددددددددددددرين األول/ أدتوةر  

 والمتل ين بتنفي  بروتوكول االتجال باألش اب، 2006 تشرين األول/ أدتوةر 18المؤلخ 

إل  جمي   رالات الجمزية العامة اللابقة المتع قة باالتجال باألش اب،   أيضا  وإذ يشير 
  والمعنون "ا عالن اللددددياسددددي   2021تشددددرين ال/اةي/ةوفمبر   22المؤلخ   76/7 بما في ذلك القرال

المتع   بتنفيد    دة عمدل األمم المتحددة العدالميدة لمكدافحدة االتجدال بداألشدددددددددددددد داب"،    2021لعدا   
والمعنون "تحلددددددددين تنلددددددددي  الجهو   2021كاةون األول/  يلددددددددمبر  16المؤلخ   76/186والقرال 

 المب ولة لمكافحة االتجال باألش اب"،

 
 (1) 39574, No. 2326and  2241, 2237, 2225, vols. Treaty SeriesUnited Nations, . 
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أه ول/سددددددددددددبتمبر   25المؤلخ  70/1إل  اعتما  الجمزية العامة ل قرال   ك لكوإذ يشددددددددددددير   
، بما في ذلك أهدافها وشاياتها ذات  2030، ال ى هتضددددددددمن   ة التنمية الملددددددددتدامة لعا  2015

 الل ة باالتجال باألش اب،

مراعاة المنظول الجنلدددددداةي في سددددددياسددددددات وةرام  من   أهمية تعميم  وإذ يي   في اعتبال   
 الجريمة والعدالة الجناةية وفي الجهو  الرامية إل  من  ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

بتقريرى االجتماعين الحا ى عشددددر وال/اةي عشددددر ل فري  العامل المعني  وإذ يحيط ع ما  
  ويومي   2021تشددددددددرين األول/أدتوةر    13و 12باالتجال باألشدددددددد اب، المعقو هن في فيينا هومي  

 ، ع   التوالي،2022  يران/هوةيل  30و 29

االتجال باألش اب بدعم هراعي  ثال اللدمات،    ( 2) بالحاجة إل  ت ويد  حايا  وإذ يل م 
م  مراعاة عوامل م ت فة م/ل ةوع الجنس أو اللدددددن أو العرق أو األصدددددل ا ثني أو الو ددددد  من 

 أوجل عد  الملاواة االجتماعية واال تلا ية، ا ة أو يث الهجرة أو ا ع

بالحاجة إل  اتباع ةه  محول  الضحايا لضمان معام ة الضحايا با ترا  وإذ يل م أيضا  
وكرامة وعد  معا بتهم أو تيثرهم سددددددددد با ع   ةحو شير مالةم بالقواةين واللدددددددددياسدددددددددات وشيرها من 

كنتيجدة مبداشددددددددددددددرة لحدالدة االتجدال بهم، وإتدا دة سددددددددددددددبدل ا جرا ات المتع قدة بداألفعدال التي هرتنبوةهدا  
 االةتلاف ل ضحايا، عند اال تضا  ووفقا ل قاةون الدا  ي، إذا عو بوا أو تيثروا س با،

بيهمية تع ي  إجرا  التحطيقات المنلددددددقة عبر الحدو  والتعاون ا   يمي وإذ يلدددددد م ك لك  
الجنداةيدة في مواجهدة االتجدال بداألشدددددددددددددد داب وتبدا ل والددولي من أجدل تع ي  فعداليدة تددابير العددالدة 

 الممالسات الجيدة،

بدججرا  الحوال البندا  الد ى عقدد بعدد ا تتدا  االجتمداع ال/داةي عشددددددددددددددر ل فري  وإذ هر د    
، وإذ يحيط ع مددا بددالمددد الت 2022تموز/هوليددل    1العددامددل المعني بدداالتجددال بدداألشدددددددددددددد دداب في  
اب الملدددد حة بشددددين سددددبل تحلددددين تنفي  بروتوكول  واال ترا ات الطيمة التي  دمها م ت ا أصددددح

االتجال باألشدددددددد اب ليما هتع   بتدابير العدالة الجناةية المالةمة المت  ة ليما هتع   بالضددددددددحايا 
وأفضدددددددددل الممالسدددددددددات في مجال التحطيقات    ،ال هن أجبروا ع   التناب جراةم ةتيجة لالتجال بهم

المت لدددلدددةس والملددداةل المتع قة برلية اسدددتعراض تنفي  االتفاقية المشدددتركة والمال قات القضددداةية 
 والبروتوكوالت الم حقة بها،

بدول مكت  األمم المتحدة المعني بالم دلات والجريمة والواليات الملددددندة إليل  وإذ يلدددد م 
في مجال من  االتجال باألشددددددد اب ومكافحتل، ع    دددددددو  أمول منها التقد  المحرز في ت بي  

عراض تنفي  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت  لية اسدددددددت 
 الم حقة بها،

بالعمل ال ى يضدددددددددد    بل مكت  األمم المتحدة المعني بالم دلات والجريمة    وإذ هر   
 وجهو   الدؤوةة الرامية إل  تع ي  التنفي  الفعال لالتفاقية والبروتوكول،

البرةدام  العدالمي لمكدافحدة االتجدال بداألشدددددددددددددد داب التداب  لمكتد     التقددهر  وإذ هال ظ م  
األمم المتحددة المعني بدالم ددلات والجريمدة، واأل وات وول دات المندا شدددددددددددددددة والموا  التددليبيدة التي  

 
تعافي  دددحايا بجمكاةية  رال ملددد  ا "الناجين" ليس معرفا في بروتوكول االتجال باألشددد اب، لننل يلدددت د  عا ة لإ (2) 

 .االتجال باألش اب من اللدمة التي تعر وا لها

http://undocs.org/A/RES/70/1


ال ى هنشددددر  وأثر  في تحلددددين الفهم العالمي    التقرير العالمي عن االتجال باألشدددد ابيضددددعها، و
شدددد اب وة ا ل واالتجاهات المتلدددد ة بل، والدعم التنلدددديقي ال ى يقدمل إل   ل بيعة االتجال باأل

األمين العا ، وفري  التنلددددي  المشددددترا بين الوكاالت لمكافحة االتجال باألشدددد اب، وصددددندوق  
النلددددا  واألطفال،   األمم المتحدة االسددددتيماةي ل تبرعات لضددددحايا االتجال باألشدددد اب، وة اصددددة

ة االتجال بالبشدددددددر التي هنف ها بهدف تع ي  الوعي العا  باالتجال  و م ة الق   األزلق لمناهضددددددد 
 باألش اب،

باالسددتنتاجات المتف  ع يها اللددا لة عن الدولة اللددا سددة واللددتين ل جنة وإذ يحيط ع ما  
بشدددين مو دددوع "تحقي  الملددداواة بين الجنلدددين وتمكين جمي  النلدددا  والفتيات في   ( 3) و ددد  المرأة 

ام  المتع قة بت،ير المناخ والبيية والحد من م اطر النوالث"، التي  /ت  سدددددياق اللدددددياسدددددات والبر 
ليدددل ال جندددة الحكومدددات وكيددداةدددات األمم المتحددددة والجهدددات المعنيدددة األ ر  ع   ات ددداذ إجرا ات  

 محد ة لمكافحة االتجال باألش اب، وة اصة النلا ،

المتع   بتنفي    ة   2021إل  االلت ا  الوال  في "ا عالن اللدددددددياسدددددددي لعا   وإذ يشدددددددير 
عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجال باألشدددددددد اب" بتن/يع الجهو  ل قضددددددددا  ع   جمي  
أشدددددددددكال العنا  دددددددددد جمي  النلدددددددددا  والفتيات في المجالين العا  وال اب، بما في ذلك االتجال 

 باألش اب،

أن جمي  الدول األطراف م  مة، ع   النحو المنلددوب ع يل في  وإذ يضدد  في اعتبال  
البروتوكول، بمن  االتجال باألشددددددددددددد اب والتحقي  بشددددددددددددديةل ومعاقبة مرتنبيل و ماية وملددددددددددددداعدة  
 ددحايا ، وأن عد  الطيا  ب لك هنتهك  قوق ا ةلددان والحريات األسدداسددية ل ضددحايا وي ل بالتمت  

 بها أو يحول  وةل،

ولة أن تنظر الدول األطراف،  ي/ما يكون ذلك مناسددددددبا، في سددددددن إل   ددددددر   وإذ يشددددددير 
تدابير ت    النياةات التجالية بو ددددددددد  تدابير الت ا  الحرب الواج  وا فا ة بشددددددددديةها ب،رض من   
االتجال باألش اب في إطال ممالسات االشترا  وسالسل ا مدا  ال اصة بها، إل  جاة  توفير 

قضدددددددا  ع   االتجال باألشددددددد اب في إطال سدددددددالسدددددددل ا مدا   واف  لنياةات الق اع ال اب ل 
 ال اصة بها،

من اتفداقيدة مكدافحدة الجريمدة المنظمدة، التي تبرز   30مندل بديهميدة تنفيد  المدا ة    وا تنداعدا 
الحاجة إل  التعاون الدولي، ومراعاة ما ل جريمة المنظمة من  ثال سدددددددد بية في المجتم  بوجل عا  

  اب، وفي التنمية الملتدامة بشكل

بالدول األسددددددداسدددددددي ال ى هؤ يل التعاون الدولي الفعال في جهو  من  االتجال  وإذ يلددددددد م 
باألشدددددد اب ومكافحتل، وإذ يشددددددد ، تحطيقا له   ال،اية، ع   أهمية معالجة ما يقوض  دلة الدول  
ع   التعداون والحلددددددددددددددول ع   المع ومدات وشيرهدا من الموال  الالزمدة لمواجهدة هد   الجريمدة من 

 ات و واج  ع   اللعيد الدولي ومواجهتها والتلدى لها بفعالية،تحدي 

 2إل  أن ال،رض من بروتوكول االتجال باألشدد اب،  لددبما ول  في الما ة   وإذ يشددير 
 منل، هو من  ومكافحة االتجال باألش اب، م  إهال  اهتما   اب ل نلا  واألطفال،

 
 (3) 27/2022E/ 1، الفقرة. 
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ة المعني بالم دلات والجريمة التي تبرز  تقالير مكت  األمم المتحد   إزا  وإذ يلدددددددددداول  الق    
، وزيددا ة عددد  األطفددال الدد هن يقعون  دددددددددددددحددايددا لالتجددال 19- الم دداطر الندداجمددة عن جدداةحددة كوفيددد 

باألش اب، وإذ يشير إل  أن ه   الجريمة ال ت ال تؤثر أساسا ع   النلا  والفتيات، الالتي يشك ن 
صدعيد العالم، وأن االسدت،الل الجنلدي ال ه ال   في الماةة من الضدحايا الملدتباةين ع     65ما ةلدبتل 

 ال،رض االست،اللي الرةيلي لحاالت االتجال المكتشفة في العالم، ه يل العمل القلرى، 

بول ات المنا شدة التي ةشدرها المكت  والتي تتضدمن تح يالت   م  التقدهر وإذ يحيط ع ما 
البروتوكول، بما فيها مفاهيم  لمفاهيم لةيلددددددددددية متلدددددددددد ة بتعريع االتجال باألشدددددددددد اب الوال  في

اسدت،الل  الة االسدتضدعاف والموافقة واالسدت،الل، والتي ع زت فهم الدول األعضدا  واسدتهرشدد بها 
  األ كا  التشريزية النموذجية لمكافحة االتجال باألش ابفي التنطيحات التي أه   ت مؤ را ع   

جال باألشددددددد اب، وة اصدددددددة النلدددددددا  الدليل التشدددددددريعي لبروتوكول من  و م  ومعاقبة االت وع   
 ،واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

أن من المهم اعتما  تدابير وسددددياسددددات وةرام  فعالة لمن  االتجال باألشدددد اب  وإذ هر   
 سيما لضمان  ماية األش اب المعر ين بشكل  اب لالتجال، ومكافحتل، وال

بالحاجة إل  بنا  ال/قة بين مؤسدددددددددلدددددددددات العدالة الجناةية و دددددددددحايا االتجال  وإذ يلددددددددد م 
عن ه   الجريمة، م  ت ويد األشددد اب  باألشددد اب من أجل تحلدددين جهو  ملدددا لة الملدددؤولين  

المتجر بهم والشدددهو  بلدددبل فعالة و منة ل تعاون،  لددد  اال تضدددا ،  الل التحطيقات وا جرا ات  
 الجناةية،

إزا  األثر اللددددد بي المحتمل ل فلدددددا  ع   فعالية التدابير المت  ة لمن    وإذ يلددددداول  الق   
 هتع   باالتجال باألش اب، ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك ليما

أن بعض أسددددددددالي  العمل التي تلددددددددت دمها الجماعات ا جرامية    وإذ يضدددددددد  في اعتبال  
 المنظمة الضالعة في االتجال باألش اب  د تلت د  أيضا اللتناب جراةم   يرة أ ر ،

 إزا  اسدت،الل المتجرين باألشد اب لتننولوجيا المع ومات واالتلداالتوإذ يلداول  الق    
وإسددا ة اسددت دامهم لها،  يث يعم ون في موا   م ت فة في و ت وا د و ون النشددا عن هويتهم 
السدددددتدلاح الضدددددحايا واللدددددي رة ع يهم واسدددددت،اللهم، وة اصدددددة النلدددددا  واألطفال، وتحويل األموال 

 المرتب ة به   الجريمة،

ت في من   بجمكاةات ا ةترةت وشيرها من تننولوجيات المع ومات واالتلددددددداالوإذ يلددددددد م  
ومكافحة االتجال باألشددد اب وملددداعدة الضدددحايا، وإذ يشدددد  في ه ا اللدددد  ع    دددرولة زيا ة 
التعاون في مجال إةفاذ القاةون من أجل التلددى ل تحديات الجدهدة الناجمة عن الت ول الملدتمر 

يعرب عن   قدل من أن الضددددددددددددددالعين في االتجدال   في تننولوجيدات المع ومدات واالتلدددددددددددددداالت، وإذ
باألشددددددد اب يلدددددددييون اسدددددددت دا  ا ةترةت وشيرها من تننولوجيات المع ومات واالتلددددددداالت ب ية 

، ألشراض اسددددددددددتدلاح  19-تيلددددددددددير االتجال باألشدددددددددد اب، بما في ذلك في سددددددددددياق جاةحة كوفيد
 واست،الل النلا  واألطفال بشكل  اب واللي رة ع   الضحايا،

بالحاجة إل  من  االتجال باألشدد اب باأل   بنه  شددامل ومنهجي من  الل   وإذ يلدد م 
سدياسدات اجتماعية وا تلدا ية وصدحية وتع يمية وأ ر  متع قة بالعدالة و قوق ا ةلدان، من أجل  
الت فيع من عوامل م/ل الفقر والت  ا واةعدا  الفرب المنلددددددددددفة، مما  د ه يد عر ددددددددددة النا  

 لالتجال،



ألعضدددددددا  التي لم تنضدددددددم بعد إل  بروتوكول من  و م  ومعاقبة الدول ا  يحث -1 
االتجال باألشدد اب، وة اصددة النلددا  واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

 المنظمة عبر الوطنية، ع   النظر في الطيا  ب لك ع   سبيل األولويةس

ال بداألشدددددددددددددد داب في فييندا  بعقدد اجتمداعي الفري  العدامدل المعني بداالتجد  هر د  -2 
، وةالتوصديات 2022  يران/هوةيل    30و 29ويومي    2021تشدرين األول/أدتوةر  13و 12هومي  

المعتمدة في ه هن االجتماعين، ويشدددددج  الدول ع   االسدددددتفا ة ع   أفضدددددل وجل ممكن من ت ك 
 التوصياتس

بالدول األطراف أن تلددددددددتبين أشددددددددكاال معينة من االتجال باألشدددددددد اب  ههي  -3 
وتتلددددددددددددددد  لهدا وأن تنفد  تددابير محدد ة األهدداف لمن  الجريمدة، وفقدا اللت امدات كدل منهدا الددوليدة 
و واةينها الدا  ية، عن طري  معالجة العوامل االجتماعية واال تلدا ية وال/قالية واللدياسدية وشيرها 

عل النا  عر دددة لالتجال باألشددد اب، بمن فيهم من يزيشدددون في أو ددداع من العوامل التي تج
هشة م/ل الفقر وت  ا النمو والهجرة شير النظامية واةعدا  الجنلية والب الة وعد  الملاواة وعد  

في ذلك التميي    الملددددددداواة بين الجنلدددددددين واالسدددددددت،الل الجنلدددددددي والعنا الجنلددددددداةي والتميي ، بما
عا ة وا  لددددا  االجتماعي والمالي والتهميل والفلددددا  واال دددد ها ، إل  الجنلدددداةي والعر ي، وا 

  جاة   االت ال والئ ا ةلاةية والن اعات المل حة والنوالث ال بيزيةس

بالدول األطراف،  لددددددددد  اال تضدددددددددا  ووفقا اللت امات كل منها  ههي  أيضدددددددددا -4 
التدابير األ ر  الناجحة المت  ة مراعاة أفضددددددددددل الممالسددددددددددات أو   الدولية و واةينها الدا  ية، وم 

 ل تلدى لالتجاهات الناشية في مجال االتجال باألش اب، أن تقو  بما ه ي:

تنفي  عم ية تح ي ية لتقييم األسدددددباب الج لية لالتجال باألشددددد اب، باسدددددت دا   )أ( 
ةه  مراع ل منظول الجنلددددداةي ويرك  ع   الضدددددحايا و اةم ع    قوق ا ةلدددددان، ل ملددددداعدة ع   
تقييم تيثير جمي  العوامل، بما في ذلك أوجل عد  الملدددددددددددداواة االجتماعية واال تلددددددددددددا ية، وفعالية 
وتيثير اللددددياسددددات والبرام  وشيرها من المبا لات الرامية إل  من  ومكافحة الجريمة المنظمة، من 

ة أدبر أجل اعتما  سدياسدات وتدابير وطنية بعد ذلك يمكنها معالجة ت ك األسدباب والتلددى بفعالي 
 في مجال مكافحة الجريمةس

تقييم الم داطر الجنلددددددددددددداةيدة لالتجدال باألشددددددددددددد داب وإ ماجهدا في تدابير الو ايدة   )ب(  
أن ه   الم اطر  د تتفا م أيضددددددا بفعل عناصددددددر أ ر ، م/ل التميي  ع   والتلدددددددى، ومال ظة  

ة أو ا عا ة أو  االةتما  ا ثني أو الو د  من  يث الهجر أسدا  ةوع الجنس أو اللدن أو العرق أو 
 أوجل عد  الملاواة االجتماعية واال تلا يةس 

الحكوميددددة والق دددداع  )ح(  والمنظمددددات شير  المدددددةي  المجتم   م   تعدددداوةهددددا  تع ي  
ال اب والدواةر األدا يمية و ددددحايا االتجال باألشدددد اب وشير ذلك من المنظمات المعنية، من 

برام  وسدددددددياسدددددددات مكافحة االتجال   أجل التشدددددددجي  ع   تقديم ملددددددداهمات جامعة وتشدددددددالكية في
 باألش اب في جمي  المرا لس

تع ي  التعاون م  المجتمعات المح ية والضددددددددددحايا ومنظمات المجتم  المدةي  ) ( 
ل ملددددداعدة في اسدددددتباةة االتجال باألشددددد اب وا بالا عنل ع   ةحو فاعل، إل  جاة  بنا  ال/قة 

 بين الل  ات والمجتمعاتس



كن، ع   إ لاح بيدداةددات  ط أسدددددددددددددددا  و ط ةهددايددة مجمعددة  العمددل،  ي/مددا أم )ه( 
ب ريقة  قيقة وع مية، يمكن أن تشددددمل قياسددددات لمد  اةتشددددال االتجال لتحدهد ما إذا كاةت برام  
مكدافحدة االتجدال تحددث اآلثدال المتو داة، وتجددهدد الددعوة الموجهدة إل  مكتد  األمم المتحددة المعني  

الدول األطراف في و دد  ت ك الطياسددات،  لدد  اال تضددا  بالم دلات والجريمة لتقديم الدعم إل  
 وعند ال   س

الدول األطراف ع   و دددددددددددددد  أو تع ي  مبا لات و اةية، إل  جاة  يشددددددددددددددج   -5 
أةشدددددد ة  عم ترك  ع   الضددددددحايا، باسددددددت دا  ةه  هراعي اللدددددددمات، وع    ماهتهم وإشددددددرادهم 

جل ل ضددددددحايا من أجل الحي ولة  ون وتمكينهم، ب ية ا سددددددها  في ا  ماح االجتماعي ال ويل األ
 جم ة أمول منها استدلاجهم مرة أ ر س

منددل، أن تعتمددد أو   9بددالدددول األطراف في البروتوكول، عمال بددالمددا ة  ههيدد    -6 
تع ز تددابير تشددددددددددددددريزيددة أو تددابير أ ر ، تع يميددة أو اجتمدداعيددة أو ثقدداليددة م/ال، من أجدل ت/بيط  

ل األشدد اب، وة اصددة النلددا  واألطفال، وال ى يفضددي ال    ال ى يحف  جمي  أشددكال اسددت،ال
 إل  االتجالس

الدددول األطراف ع   أن ت/بط، وفقددا لقواةينهددا الدددا  يددة، ال  دد  الدد ى   يحددث -7 
يحف  االتجال باألشدددددددددد اب في سددددددددددالسددددددددددل ا مدا  العالمية وفي االشددددددددددترا  في الق اع ال اب  
واالشددددددددترا  الحكومي، وأن تتلددددددددد  لم اطر ا سددددددددا ة واالسددددددددت،الل المتلدددددددد ة باسددددددددتدلاح هؤال  

جيات مرك ة، بما في ذلك تنظيم  مالت تلددددتهدف األشدددد اب، بلددددبل منها و دددد  وتقييم اسددددتراتي 
الملدددددددددته نين، والعمل م  الق اع ال اب، و لددددددددد  اال تضدددددددددا ، تع ي  القواةين الدا  ية وتوطيد 

 التعاون ال/ناةي وا   يمي والمتعد  األطرافس

بدالددول األطراف إجرا  تحطيقدات جنداةيدة فعدالدة في الفلددددددددددددددا  المتلددددددددددددددل   ههيد  -8 
أن تحيل ه   القضدايا،  لد  اال تضدا ، إل  المال قة القضداةية، وا دعة باالتجال باألشد اب، و 

 من االتفاقيةس 8في اعتبالها الت امات الدول األطراف المبينة في الما ة 

بضدددددددرولة التلددددددددى بفعالية ل تحديات الناتجة عن اسدددددددت،الل المتجرين   يلددددددد م -9 
هم لها، ويحث الدول ع   أن تقد  باألش اب لتننولوجيا المع ومات واالتلاالت وإسا ة است دام

الملددددداعدة التقنية ل ب دان النامية، بما في ذلك الملددددداعدة المالية والما ية لدعم الجهو  الرامية إل  
مكدافحدة االتجدال بداألشدددددددددددددد داب، وفقدا ال تيداجداتهدا وةندا  ع   ط بهدا، وع   أن تنج  ا جرا ات  

حددددة المعني بدددالم ددددلات والجريمدددة، ويددددعو التددداليدددة المبيندددة أ ةدددا ، وي  ددد  إل  مكتددد  األمم المت 
وكاالت منظومة األمم المتحدة األ ر  ذات الل ة، أيضا إل  ملاعدة الدول ال البة ع   إةجاز 

 ا جرا ات التالية المبينة أ ةا :

تحلددين  دلة اللدد  ات الوطنية ع   جم  البياةات وتلددنيفها وتح ي ها وإجرا    )أ( 
 ملتجدةستح يالت معمقة لالتجاهات ال

تع ي  القدلات التننولوجية للددددددددددد  ات إةفاذ القاةون واللددددددددددد  ات الوطنية ذات   )ب( 
الل ة في مجال إجرا  التحطيقات،  ل  الضرولة وة ريقة متناسبة و اةوةية و ا عة ل ملا لة،  

 في الفضا  الليبراةي، بما في ذلك الشبكة ال فية، و بط األ لة ا لنتروةية ذات الل ةس

ير التدلي  وتبا ل ال برات في مجال اسدددددددددددددت دا  التعاون الدولي ألشراض  توف )ح( 
الملاعدة القاةوةية المتبا لة والتل يم وملا لة الموجو ات والعاةدات ا جرامية و ب ها وإعا تها،  



بما في ذلك تعويض الضدددحايا، وفي إجرا  تحطيقات مشدددتركة وموازية والحلدددول ع   أ لة ل مية 
من البروتوكول بشدين صدون الحرمة الشد لدية   6من الما ة  1   مراعاة الفقرةوإفا ات الشدهو ، م

 لضحايا االتجال باألش اب وهويتهمس

زيا ة التعاون ع   اسدددددتباةة وتبا ل المع ومات عن إسدددددا ة اسدددددت دا  ا ةترةت   ) ( 
ة  وتننولوجيات المع ومات واالتلددداالت لتيلدددير االتجال باألشددد اب واسدددتدلاح الضدددحايا واللدددي ر 

 ع يهم واست،اللهم، وة اصة النلا  واألطفال، وتحويل األموال المرتب ة به   الجريمةس

بددالدددول أن تن/ا التعدداون الدددولي، ألشراض منهددا بنددا  القدددلات وتبددا ل   ههيدد  -10 
أفضدل الممالسدات والدلاية الفنية والملداعدة التقنية، وال سديما للدالا الب دان النامية، بهدف تع ي   

   من  جمي  أشددكال االتجال باألشدد اب وت بية اال تياجات ال اصددة ل ضددحايا، بما في   دلتها ع
 ذلك  عم برامجها ا ةماةية وتع ي  ةظم العدالة الجناةية لدههاس

بالدول أن تع ز التعاون الدولي وتضدددد   ليات ومبا لات ل تعاون    ههي  أيضددددا -11 
يمدا في مجداالت بندا  القددلات وتبدا ل أفضددددددددددددددل  ال/نداةي و ون ا   يمي وا   يمي والددولي، وال سدددددددددددددد 

الممالسددددات وال برات والملدددداعدة التقنية، لمن  جمي  أشددددكال االتجال وت بية ا تياجات الضددددحايا، 
 بلبل منها  عم البرام  ا ةماةية وتع ي  ةظم العدالة الجناةيةس

ات  الدول إل  تع ي  التعاون والتنلددي  المتعد  الت لددلددات بين اللدد    هدعو -12 
 الم تلة ع   اللعيد الوطني وا   يمي والدولي في من  ومكافحة االتجال باألش ابس

الدددول ع   تع ي  التعدداون بين ب دددان الجنوب وةين ب دددان الشددددددددددددددمددال    يحددث -13 
والجنوب والتعاون ال/الثي وةهه  التلددددددددددى لالتجال عبر الوطني باألشددددددددد اب ع   طول  لوةل 

ر الحدو  وااللتقا  بالتعاون الدولي وا   يمي، واسددددت دا  شددددبكات ب ية تع ي  التعاون المنلدددد  عب 
اللدددددددددد  ات الم تلددددددددددة القاةمة، وإةشدددددددددداةها عند الحاجة، من أجل تع ي  النهوض بتدابير العدالة  
 الجناةية في مواجهة االتجال باألش اب وتحلين تبا ل الممالسات الجيدة وال برات والتحدياتس

تحلن جم  وتح يل البياةات المتع قة باالتجال باألش اب، الدول إل  أن  هدعو   - 14 
بما فيها البياةات الملددددددددددنفة  لدددددددددد  ةوع الجنس، وفقا ل تشددددددددددريعات الوطنية ومعاهير األمم المتحدة 
الدولية ذات اللد ة، من أجل تحلدين التدابير القاةمة ع   األ لة في معالجة ال/،رات والتحديات في  

الوفا  بااللت امات الدولية بشددددددين االتجال باألشدددددد اب، ويدعو مكت  األمم تنفي  االلت امات الدولية و 
المتحدة المعني بالم دلات والجريمة والوكاالت األ ر  ذات اللدددد ة التابعة لمنظومة األمم إل   عم 

 الدول في ه ا اللد ،  ل  الحاجة وةنا  ع   ط بهاس 

المنظمة الدولية ل شددددرطة   الدول ع   االسددددتفا ة اسددددتفا ة كام ة من  برة  يحث -15 
 الجناةية )ا ةترةول( وأ واتها في مكافحة االتجال باألش ابس

بددددالم دددددلات والجريمددددة أن يجرى،   ي  دددد  -16  إل  مكتدددد  األمم المتحدددددة المعني 
بالتشداول م  الدول ولهنا بتوافر موال  من  الح المي اةية،  لاسدة بشدين  ثال  مالت من  مكافحة  
االتجال باألشددد اب والتوعية بل، تلدددتبين أيضدددا أفضدددل الممالسدددات والدلو  الملدددتفا ة والتدابير 

التوعية الناجحة في ه ا اللدددد  وتلدددتفيد من البياةات التي تقدمها الدول    الو اةية الواعدة و مالت
 طوعاس



إل  مكت  األمم المتحدة المعني بالم دلات والجريمة أن يجرى،   أيضدددا  ي    -17 
بالتشددددداول م  الدول ولهنا بتوافر موال  من  الح المي اةية،  لاسدددددة وتح يال بشدددددين أسدددددالي  العمل 

ت ا جرامية المنظمة في االتجال باألشددددددددددد اب، من أجل ت ويد الدول  التي تلدددددددددددت دمها الجماعا
األطراف با لشدددددددا ات، و لدددددددوصدددددددا ليما هتع   بتحدهد ممالسدددددددات و اةية أفضدددددددل، م  مال ظة  

اللتناب الجريمة المنظمة عبر الوطنية وشيرها من الجراةم   إمكاةية اسددددددت دا  أسددددددالي  العمل ه  
 ال  يرة ذات الل ةس

ل مكتددد  األمم المتحددددة المعني بدددالم ددددلات والجريمدددة والوكددداالت  عوتددد   يكرل -18 
األ ر  ذات اللددددددد ة التابعة لمنظومة األمم المتحدة مواصددددددد ة تع ي  أةشددددددد تها ليما هتع   بتنفي  
اللددددددكوا الدولية ذات اللدددددد ة و  ة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجال باألشدددددد اب  

ال القضدددددا  ع   االتجال باألشددددد اب، ويدعو الدول األطراف  ب ية تع ي  التقد  المتحق  في مج
وشيرهدا من الجهدات المداةحدة الددوليدة وال/نداةيدة إل  تقدديم التبرعدات إل  المكتد  تحطيقدا لهد   ال،دايدة،  

 وفقا للياسات األمم المتحدة و واعدها وإجرا اتهاس

بددددالم دددددلات والجريمددددة أن هواصددددددددددددددددد   ههيدددد  -19  ل بمكتدددد  األمم المتحدددددة المعني 
اال  الع بوالهتل المتم/ ة في تقديم الدعم إل  جمي  الدول األطراف في تنفي  بروتوكول االتجال 
 باألش اب، بلبل منها تقديم ملاعدة تقنية ملممة  ل  الحالة وميلرة وفعالة، عند ال   س

إل  مكت  األمم المتحدة المعني بالم دلات والجريمة، بلددددددددددددددفتل مدهر  ي    -20 
المتحدة االسدددددتيماةي ل تبرعات لضدددددحايا االتجال باألشددددد اب، وة اصدددددة النلدددددا   صدددددندوق األمم

واألطفال، مواصدددددد ة تشددددددجي  الدول وسدددددداةر أصددددددحاب الملدددددد حة ع   الملدددددداهمة في اللددددددندوق  
 االستيماةيس

والجهددات المدداةحددة األ ر  إل  توفير موال  من  ددالح    الدددول األطراف  هدددعو -21 
 اعد األمم المتحدة وإجرا اتها.المي اةية له   األشراض، وفقا لقو 

 


