
  3/3  ّرر املق
ألشخاص، وخباصة النساء   االجتاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة  تنفيذ    

ريب املهاجرين عن  واألطفا  الرب والبحر   طريقل، وبروتوكول مكافحة 
    عرب الوطنية  املنظمةواجلو، املكّملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  اتفاقية مؤمتر األطراف يف  إن  
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   32إليه يف املادة    املسندةإذ يستذكر املهام  

احلكوميني اليت ُعقدت أثناء دورته  اخلرباءيرّحب بنتائج مشاورات  وإذ )1(الوطنية، عرب 
  الثالثة:

معظم الدول األطراف اليت قدَّمت إىل األمانة معلومات عن   بكون  يرّحب  (أ)  
منع وقمع   بروتوكولمؤسسية لكفالة تنفيذ  اعتمدت ُأطرا تشريعية و   قدجهود التنفيذ الوطنية  

ريب  وبروتوكول )2(ألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،  االجتارومعاقبة  مكافحة 
ملكافحة اجلرمية  املتحدةالتفاقية األمم  املكّملني )3(عن طريق الرب والبحر واجلو،  املهاجرين

  ؛املنظمة عرب الوطنية
جهودها الوطنية  عنتقّدم بعد معلومات الدول األطراف اليت مل  حيثّ   (ب)  

لتنفيذ وعن األشواط اليت قطعتها يف سياق الردود  بدوريت اإلبالغ األوىل  اخلاصة املتعلقة 
  والثانية، على أن تبادر إىل ذلك؛

ألشخاص،   الدول حيثّ   (ج)   األطراف يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 
ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر  ويف برو  واألطفال، وخباصة النساء  توكول مكافحة 

ئق السفر   استعراضواجلو، على  ا وأنظمتها الرقابية، وخباصة فيا يتعلق بو ا وتشريعا سياسا
 االلتزاماتمن كل من هذين الربوتوكولني بغية ضمان تطبيق    12املشار إليها يف املادة    واهلوية،

  والفعالية؛  التساق هذين الربوتوكولني تطبيقا يتسم  الواردة يف املواد ذات الصلة من

الجتار  الدول حيثّ   (د)   األطراف على توفري التدريب يف املسائل املتعلقة 
ريب  أو تعزيزه أو تيسريه حسب االقتضاء، لصاحل القضاة  املهاجرين،ألشخاص و

اهلجرة وغريهم من املوظفني احملامني وموظفي إنفاذ القانون وشؤون    وسائرواملّدعني العامني  
حة الدعم  مبنذوي الصلة،  ألشخاص، وعلى إ فيهم مقّدمو اخلدمات لضحا االجتار 
  التقنية حسب اللزوم؛  املساعدةهلم يف جمال  

 
  .55/25العامة  اجلمعيةاألول بقرار  املرفق )1( 
  .55/25العامة  اجلمعيةالثاين بقرار  املرفق )2( 
  .55/25العامة  اجلمعيةالثالث بقرار  املرفق )3( 



ا يف جمال املساعدة  الدولأيضا  حيثّ   (ه)   األطراف على أن تتبّني احتياجا
ا على صوغ مقرتحات لوضع اسرتاتيجيات دف مساع األمانةالتقنية وأن تبّلغها إىل  د

يف جمال مكافحة االجتار واسرتاتيجيات فّعالة يف جمال مكافحة  التخّصصاتفّعالة ومتعّددة 
  التهريب؛
الدول األطراف على أن تتخذ أو تعّزز التدابري الرامية إىل  كذلك  حيثّ   (و)  

ألشخاص القوانني على التعاون يف التحقيق  إنفاذحتسني قدرة أجهزة   الجتار  ات املتعلقة 
ريب     مبا يف ذلك التعاون على الصعيد الثنائي أو املتعّدد األطراف؛  املهاجرين،و
الدول األطراف على أن تتخذ أو تعزز التدابري الرامية إىل  كذلك  حيثّ   (ز)  

كل أشكال استغالل األشخاص املفضية إىل االجتار، وخاصة تلك   يعّززردع الطلب الذي  
  واألطفال؛ النساءيت تستهدف  ال

اللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب أحكام  الدول يذّكر  (ح)   األطراف 
وخباصة النساء واألطفال،  ،ألشخاص االجتار منع وقمع ومعاقبة  بروتوكولمن  8املادة 
ريب    18واملادة     عن طريق الرب والبحر واجلو؛ املهاجرينمن بروتوكول مكافحة 

 علىإىل أمانته أن تعمل، رهنا بتوّفر املوارد من خارج امليزانية،  ب يطل  (ط)  
ا مع منظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة وغريمها من   املنظماتتكثيف تعاو

مبادئ  وضعمن االتفاقية، بغية  33(ج) من املادة  2الدولية ذات الصلة، وفقا للفقرة 
االجتار  ضحاطنية املختّصة يف التعّرف على هوية توجيهية عملية تساعد السلطات الو 

إىل مؤمتر  التوجيهيةألشخاص الذين يستغّلون ألغراض العمالة، وتقدمي تلك املبادئ 
  األطراف يف دورته الرابعة، لكي تناقشها الدول األطراف؛

مع  من خارج امليزانية، جب املواردأيضا إىل أمانته أن تقوم، رهنا بتوفّر  يطلب  (ي)  
املشمولة بربوتوكول منع وقمع  اجلرائماملمارسات الناجحة املتبعة يف إجراء التحقيقات يف 

ألشخاص، وخباصة النساء  حتها للدول األطراف، وتوفري   واألطفال، ومعاقبة االجتار  وإ
م إىل   االجتارتدابري احلماية واملساعدة لضحا   عاد ألشخاص، فضال عن التدابري املتصلة 

م؛    أوطا

من خارج امليزانية، جبمع   املواردكذلك إىل أمانته أن تقوم، رهنا بتوّفر    يطلب  (ك)  
ريب   يفاملمارسات الناجحة املّتبعة يف إجراء التحقيقات   اجلرائم املشمولة بربوتوكول مكافحة 

حتهااملهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو  ية للدول األطراف، وتوفري تدابري احلما وإ
  من ذلك الربوتوكول؛ 6األفعال املبّينة يف املادة  ضحيةواملساعدة لألشخاص الذين وقعوا 

 امليزانيةكذلك إىل أمانته أن تعمل، رهنا بتوّفر املوارد من خارج   يطلب  (ل)  
لتعاون مع الدول األطراف وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة، على   حةو املمارسات   إ



ا،  التدريب  جمايل يف الناجحة  وبناء القدرات، عالوة على اسرتاتيجيات التوعية ومحال
ألشخاص أو  اجلهوددف تعزيز  املبذولة من أجل التعّرف على هوية ضحا االجتار 

ريب  6ضحية األفعال املبّينة يف املادة  وقعوااألشخاص الذين  من بروتوكول مكافحة 
  وتقدمي املساعدة هلم؛الرب والبحر واجلو    طريقاملهاجرين عن 

إىل أمانته أن تعمل، رهنا بتوّفر املوارد من خارج امليزانية،  كذلك  يطلب  (م)  
عملها املتصل بتعزيز بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار  إدماجعلى استجالء فرص 
ريب املهاجرين عن طريق الرب   النساءألشخاص، وخباصة   واألطفال، وبروتوكول مكافحة 

أهدافهما، يف صميم عمل وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة اليت  وحتقيقر واجلو والبح
  يف األزمات اإلنسانية وحاالت الطوارئ. قياديتضطلع بدور 

 


