
      5/2القرار 
ألشخاص، وخباصة النساء       تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 

عرب   نّظمةاجلرمية امل واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
      الوطنية
  عرب الوطنية، نظّمةإن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  
ــتذكر   ــ ــنَ   إذ يســــــــــ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   32دة إليه يف املادة املهام املســــــــــــ
ا لتح )1(عرب الوطنية، نظّمةاجلرمية امل سـني قدرة الدول األطراف على اليت أُنشـئ املؤمتر عمًال 

ألشـخاص،  تعزيز واسـتعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يشـمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 
  )2(،نظّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املاألمم  ملكّمل التفاقيةوخباصة النساء واألطفال، 

ــــــتذكر أيضـــــــــا   ؛  2008تشـــــــــرين األول/أكتوبر  17، املؤرّخ 4/ 4مقّرره  ◌ً وإذ يســـ
ـــــــــمرب   19خ ، املؤرّ 144/ 61 وقرارات اجلمعيــــــة العــــــامــــــة  ـــ ،  2006كــــــانون األول/ديســـ

كانون    18خ  ، املؤرّ 194/ 63، و2006كانون األول/ديسمرب   20خ  ، املؤرّ 180/ 61و
، وبعد 2009كانون األول/ديســــمرب   18خ املؤرّ ، 178/ 64، و2008األول/ديســــمرب 

ــأنّدمني املق التقريرينالنظر يف  ألشــــخاص  من األمانة بشــ م  مكافحة االجتار  والتقرير املقدَّ
ألشــــــــــــــخاص عن أنشــــــــــــــطة الفريق العامل الجتار  وإذ   )3(، من رئيس الفريق العامل املعين 

ـــــبــان اعتمــاد اجلمعيــة العــامــة، يف قرارهــا  متوز/يوليــه   30خ املؤرّ  293/ 64خــذ يف احلســــــــــ
أل2010   شخاص، ، خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار 
بنتائج مشـــــــــــــاورات اخلرباء احلكوميني اليت ُأجريت أثناء اجتماع الفريق  يرّحب  وإذ  

ألشخاص ويف دورة املؤمتر اخلامسة،  الجتار    العامل املعين 
ـــتذكر   وإذ    ألشــــــخاص وســــــائر الصــــــكوك    يســـ الدولية ذات و  اإلقليمية بروتوكول االجتار 

  الصلة، 

ـــّلم وإذ   أل يســـ ـــي امللزم  ن بروتوكول االجتار  ـــك العاملي الرئيســـ شــــــخاص هو الصـــ
ألشخاص،    قانو ملكافحة االجتار 

ف وانعـدام  االقتصـــــــــــــــاديـة، مثـل الفقر والتخلّ - ره العوامـل االجتمـاعيـة مـا توفّ  وإذ يـدرك   
ألشــــــــخاص، و  ــبة لالجتار  ـــــعى  يشــــــــدّ إذ  تكافؤ الفرص، من تربة خصــــــ ــرورة أن تســـ د على ضــــــ

 
لد  املرجع نفسه، )1(     .39574، الرقم 2225ا
لد  )2(     .39574، الرقم 2237املرجع نفسه، ا
  )3( CTOC/COP/2010/5 وCTOC/COP/2010/6 11و/C/COP/2010CTO.  



لتآز  ر مع الســـــياســـــات االجتماعية واالقتصـــــادية والصـــــحية  الســـــياســـــات الشـــــاملة ملنع اجلرمية 
ــباب اجلذرية جلرمية االجتار   ــان إىل معاجلة األســــــ ـــ ــات العدالة وحقوق اإلنســـ ــياســــــ ـــ والتعليمية وســـ

  ، ألشخاص 

ــــــية  وإذ يؤّكد من جديد   للمؤمتر حتســـــــــني قدرة الدول   أن من بني املقاصـــــــــد الرئيســـ
ألشـــــــــــــــخــاص وأن املؤمتر ينبغي أن يقود اجلهود الــدوليــة   األطراف على مكــافحــة االجتــار 

  املبذولة يف هذا اخلصوص، 

ملخــدرات واجلرميــة خالل    ب وإذ يرحّــ    جلهود اليت بــذهلــا مكتــب األمم املتحــدة املعين 
ة حلقات عمل تدريبية يف جمال  من أجل بناء قدرات الدول بتنظيم عدّ   2010و   2009عامي  

ألشـــخاص ومالحقة مر  ــائياً ومحاية الضـــحا وإذكاء الوعي التحقيق يف قضـــا االجتار  تكبيه قضـ
ألشـــخاص  ــيما    وال   ، بشـــأن االجتار  ــاء    ن مب  ، ضـــة للخطر الفئات الســـكانية املعرّ   لدى سـ فيهم النسـ

  ، واألطفال 
ـــــخـاص   إزاء تزايد عدد ما يبلغ عنه من وإذ يســـــــــــــــاوره القلق   ألشــــــــــ حاالت اجتار 

ملتعلق مبنع ومكافحة االجتار  ، حســــــــــــبما ورد يف تقرير األمني العام ائهمعضــــــــــــاأبغرض نزع 
ــرية واملعاقبة عليه  ــ ــاء البشـــ والذي خلص إىل وجود نقص يف املعلومات املوثوقة   )4(، ألعضـــــ

  يف هذا الشأن، 

الجتار  الدراســة املشــرتكة بني جملس أورو واألمم املتحدة املعنونة  وإذ حييط علماً   
لبشـــــــر  ــــاء واألنســـــــجة واخلال واالجتار  وهي أحدث   )5(، زع أعضـــــــائهمن ألغراضألعضـــ

تشـرين   3خ املؤرّ  ، 14/ 63، وقد صـدرت عمًال بقرار اجلمعية العامة ملوضـوعدراسـة تعىن 
  ، التعاون بني األمم املتحدة وجملس أوروبشأن  ، 2008نوفمرب  الثاين/ 

ــلة هيئات األمم املتحدة تنفيذ مدونة  دوإذ يؤكّ    ـــــ ــلوك  ال قواعد على أمهية مواصـــ ســــــــ
ــعتها اليتلموردين ل ــــعبة ا وضـــــ تشـــ اليت   5ســـــــيما املادة  وال ، التابعة لألمانة العامة  ملشـــــــرت
  ، من مجيع املوردين حظر عمل السخرةمبوجبها توقع يُ 

ــّدق بعد علىحيّث   -1   بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار   الدول اليت مل تصـ
كافحة اجلرمية  األمم املتحدة مل، املكّمل التفاقية ألشـــــــخاص، وخباصـــــــة النســـــــاء واألطفال

 
  )4( E/CN.15/2006/10.  
  )5( Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Council of Europe and the United Nations, 

Trafficking in Human Beings for the Purpose of the Removal of Organs (Strasbourg, Council of 

Europe, 2009).  



أو مل تنضــــــــم إليه، على أن تنظر، على ســــــــبيل األولوية، يف التصــــــــديق عليه أو  )6(، نظّمة امل
  االنضمام إليه؛ 

ن قد   ن ملِّ يـســـــ   -2   ريب املهاجرين جرميتان متمايز ـــخاص و ألشـــ االجتار 
ً يف بعض السمات لكنهما تتطلبان يف معظم احلاالت تدابري تصد منفص لة  تشرتكان أحيا

  ؛ على صعيد القوانني والعمليات والسياسات العامة 
ــدة  بقرار  ب يرحّــــ   -3    30، املؤرّخ 293/ 64اجلمعيــــة العــــامــــة لألمم املتحــ

ألشـخاص، بشـأن 2010متوز/يوليه  ،  خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار 
املية سـوف تشـّجع  أن خطة العمل العمرفقة بذلك القرار، وال سـيما أهدافها السـتة، ويرى 

ألشخاص وتنفيذهتوسيع دائرة  على  ، ويتطلع إىل التشغيل  التصديق على برتوكول االجتار 
ال لصــــــندوق األمم املتحدة االســــــتئماين للتربعات لضــــــحا االجتار، وخباصــــــة النســــــاء  الفعّ 

  واألطفال؛ 
لبشــــــــــر   ملبادرة   ◌ً علما  حييط   - 4   ن   ويوصــــــــــي األمانة العاملية ملكافحة االجتار 

ــاركة   ــمان مشـ دف ضـ ــروع يف أي مبادرة من هذا القبيل  ــاء قبل الشـ ــاور مع الدول األعضـ تتشـ
  ؛ أوسع فيها 
ألشـــــــــخاص، مبا يف ذلك   يرّحب   -5   الجتار  مبا قام به الفريق العامل املعين 

ـــــــــيـات  ـــ ـــــــــان/أبريــل   15و 14اجتمـاعـاتـه اليت عقـدهـا يومي الفريق، النـاجتـة عن توصـــ نيســــــ
ــــرين األول/أكتوبر   19، ويف 2010كانون الثاين/يناير   29و 27، ويومي 2009 تشــــــــــ
  )7(؛ 2010

ــبــاب اجلــذريــة لالجتــار يــدعو   -6   الــدول إىل التعــاون بفعــاليــة يف معــاجلــة األســــــــــــ
ــاملة  ــ ـــ ــــخاص بطريقة تعاونية وشـــ ـــ ــــمل معاجلة  ألشـــ مســــــــــأليت العرض ومن منظور متوازن يشــــــ

ألشخاص والطلب على السواء كخطوة على طريق حتسني تنفيذ بروتوكول   ؛االجتار 

مــت يف إطــار بروتوكول االجتــار االلتزامــات التــاليــة اليت قــدّ  على جمــّدداً  ديؤكّــ   -7  
  :ألشخاص

اإلداري الــداخلي على أو تكفــل كــل دولــة طرف احتواء نظــامهــا القــانوين   (أ)  
ــــاعدات تدابري توفِّ  ـــ ـــــــي ذلك، مســـ ـــــــخاص، يف احلاالت اليت تقتضـــ ألشـــ ر لضــــــــــحا االجتار 
ــبــة من  لتمكينهم ــواغلهم وأخــذهــا بعني االعتبــار يف املراحــل املنــاســــــــــــ من عرض آرائهم وشــــــــــــ

  اإلجراءات اجلنائية ضد اجلناة مبا ال ميس حبقوق الدفاع؛

 
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )6(     .39574، الرقم 2237، ا
  )7( CTOC/COP/2010/6.  



على تــدابري تتيح  ةالــداخليــ  ةالقــانونيــ  النظمتكفــل كــل دولــة طرف احتواء   (ب)  
ألشخاص إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت تكون قد حلقت   لضحا االجتار 

  ؛م

ـــاء  (ج)   ــرورة، على إنشــــــ ــــ ــــــني  أو تطوير  تعمل كل دولة طرف، قدر الضـــ أو حتســـ
نفاذ القانون، ومنهم أعضـــــاء النيابة العامة  ا املعنية  برامج تدريبية خاصـــــة للعاملني يف أجهز
ــاة التحقيق وموظفو اجلمــــــارك وغريهم من العــــــاملني املكلفني مبنع جرائم االجتــــــار  وقضـــــــــــــــــ

  ؛تهاومكافح هاوكشف صألشخا
ا وتدابريها الفعلية ملكافحة االجتار   (د)   تنظر كل دولة طرف يف رصـــد ســـياســـا

ا؛   ألشخاص ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاء

تدابري، مثل غريها من التشـريعية أو التدابري التعتمد كل دولة طرف أو تعّزز    (ه)  
أو االجتماعية أو الثقافية، بوســـــــائل منها التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، التدابري التعليمية 

ــاء  من أجل صـــــــد الطلب الذي حيفز مجيع أشـــــــكال اســـــــتغالل األشـــــــخاص، وخباصـــــــة النســـــ
  ؛واألطفال، اليت تفضي إىل االجتار

  الدول على النظر يف: عيشجّ   -8
ــحـا يف تـدابريهـا الوطنيـة  (أ)   ج متمركز حول الضــــــــــــ املّتخـذة ملكـافحـة  تطبيق 

ألشــخاص، مع االحرتام الكامل حلقوق اإلنســان املكفولة لضــحا هذا الضــرب من  االجتار 
  االجتار؛

إقامة التعاون والتنســـــيق أو تعزيزمها فيما بني الســـــلطات املختصـــــة وســـــائر   (ب)   
ــــخاص، بوســـــــائل منها، عند االقتضـــــــاء،  ألشـــ   تعزيز أجهزة إنفاذ القانون ملكافحة االجتار 

ألشـــــخاص وفقاً ملا تنص  جهود التعاون والتحقيق واملالحقة القضـــــائية يف قضـــــا االجتار 
ـــــخـاص، مبا يف ذلك، على اخلصـــــــــــــــوص، تعزيز   3عليـه املادة  ألشــــــــــ من بروتوكول االجتار 

التدابري يف جماالت مثل املســـاعدة القانونية املتبادلة وتقاســـم املعلومات وتعاون أجهزة إنفاذ  
اء التحقيقات املشـــــــــــــرتكة، وفقاً ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  القانون وإجر 

  عرب الوطنية؛  نظّمة امل

اليت  العام بشـأن النتائج املؤذية السـتخدام السـلع واخلدمات وعي الإذكاء   (ج)   
  ؛  السخرة وسائر أشكال االستغاللينتجها ضحا

اســـــــــــتحدثها مكتب األمم  حتســـــــــــني االســـــــــــتفادة من األدوات واملواد اليت  (د)   
ملخدرات واجلرمية و  العاملة   ذات الصــــــلة املنظمات الدولية واإلقليمية ر ئســــــااملتحدة املعين 

ألشخاص؛    يف جمال مكافحة االجتار 



ــىأن تكفل الدولة الطرف،   (ه)   ا الداخلية، عدم معاقبة   مبا يتماشــ ــريعا مع تشــ
م أو مالحقتهم قضــــــــائياً على أفعال يكو  ـــــرة لتعرّ املتجر  ضــــــــهم نوا قد ارتكبوها كنتيجة مباشـــ

لالجتار وضمان أن تتبىن القوانني واملبادئ التوجيهية والسياسات العامة الداخلية بوضوح هذا 
  ؛املبدأ

ـــــــــجّ   -9   ـــ الــدول األطراف على النظر يف قرار جلنــة منع اجلرميــة والعــدالــة   عيشـــ
ر/مـايو  21، املؤرّخ 4/ 19اجلنـائيـة  اللجنـة احلكومـات على   الـذي حتض فيـه ، 2010أ

  القيام مبا يلي: 
ــــــــني التدابري الوقائية وتثبيط الطلب الذي حيفِّز االســــــــــــــتغالل جبميع    (أ)    ـــ حتســـ

ــاء عليه، وإذكاء الوعي، من مث،   ـــ ألشــــــــخاص، بغية القضـــ أشــــــــكاله ويفضــــــــي إىل االجتار 
ئن  لضــــرر الذي يتســــبب به  م هذا االجتار أو مســــتهلكوه أو مســــتخدموهز هم ، طاملا أ

  ؛ عليه  الطلب  إجياداملسؤولون عن 
ا الوطنية وضـــــــمن تدابري أخرى، يف تطبيق  ال  (ب)    نظر، ضـــــــمن إطار تشـــــــريعا

ت أخرى على املسـتهلكني أو املسـتخدمني الذين  ت جنائية أو عقو عن   يسـتفيدونعقو
  ؛ االستغالل يف أي نوع منألشخاص خدمات ضحا االجتار  من عمد وعن علم

ــل  إىل يطلب   -10   ـــية  عملها يف جمال حتليل املفاهيم األمانة أن تواصــــ ـــاســـ األســـ
ألشخاص؛  الواردة يف   برتوكول االجتار 
ملؤمتر يف م إىل اإىل األمانة، يف حدود املوارد املتاحة، أن تقدّ  يطلب أيضـــاً   -11  

األعمال  تصدي للطلب على عن أفضل املمارسات يف الأمثلة   يضمتقريراً   ، دورته السادسة 
ـــــتغالل اآلخرين وفقـًا املنتجـات اليت  وأدمـات اخلـ أو  بروتوكول   للتعريف الوارد يفحتّفز اســــــــــ

ألشخاص، ويدعو الدول األعضاء إىل  ،  أمثلة من هذا القبيلم إىل األمانة تقدّ أن  االجتار 
  ؛ العملية  تلكقبل دورة املؤمتر السادسة من أجل تيسري  إن وجدت، 

ألشــخاص بغرض نزع إىل اجتماع فريق من اخل يتطّلع  -12   رباء بشــأن االجتار 
ألعضـــــاء البشـــــرية، من املزمع أن يعقده مكتب األمم  ــائر أشـــــكال االجتار  أعضـــــائهم وســـ
ـــــة، ويطلـب، يف هـذا   ـــــادســــــــــ ملخـدرات واجلرميـة قبـل انعقـاد دورة املؤمتر الســــــــــ املتحـدة املعين 

دف ا ــألة اجلرائم من هذا النوع  ــــ ــأن، أن يتناول فريق اخلرباء مســـ ــتبانة االجتاهات  الشـــــــ ســـــــ
  واألمناط اجلديدة والظروف اليت تسهم يف وقوعها؛ 

الدول األعضـاء والدول املمثلة مبراقبني يف دورات املؤمتر واملنظمات   يدعو  -13  
ت اإلحصائية املتاحة لإىل تزويد األمانة مبعلومات حديثة و  ذات الصلة الدولية   بشأنبيا

ألشـــــــــــخاص بغرض نزع أ ـــــني دعم النهج  جرمية االجتار  ــائهم، وذلك من أجل حتســــــ عضـــــــــ
ـــــتنَـ  ـــــف عنهـا ومالحقـة مرتكبيهـا  املســــــــــ دة إىل األدلـة يف منع هـذا النوع من اجلرائم والكشــــــــــ



ملا وفقاً  لضـحا االجتار قة صـة ومنسّـ تقدمي مسـاعدات وتعويضـات متخصّـ كذلك قضـائياً، و 
  ؛ أعاله 2  فقرةيرد وصفه يف ال

ـــــــخاص اأن يواصـــــــــــــل الفريق العامل يقرّر   -14   ألشــــــ الجتار  أداء املهام ملعين 
  ؛ 2008تشرين األول/أكتوبر  17، املؤرّخ 4/ 4ؤمتر امليف مقّرر  ااملنصوص عليه

ــــــــــا يقرّر   -15   ـــ أن يعقــد الفريق العــامــل اجتمــاعــا واحــدا على األقــل بني  ◌ً أيضـــ
ــة وأن يقّدم توصــــياته إىل املؤمتر بشــــأن ما إذا كان ي الدورتني نبغي قبل دورة املؤمتر الســــادســ

ــتقبل إذا ما تقّرر  االت املقرتحة لعمله يف املســـ للفريق العامل أن يواصـــــل عمله، وبشـــــأن ا
  ذلك؛ 

أنشــطة  م إىل املؤمتر يف دورته الســادســة تقريراً عن أن تقدّ إىل األمانة  يطلب  -16  
ملخدرات واجلرمية، مبا يف ذلك    بشـــــــأن دوره التنســـــــيقي ضـــــــمنمكتب األمم املتحدة املعين 

ألشـــــــخاص وأنشـــــــطة ذلك الفريق،  ملاملشـــــــرتك بني الوكاالت التنســـــــيق فريق  كافحة االجتار 
لبشـــــــــر  ملبادرة العاملية ملكافحة االجتار  عمال التنســـــــــيق املنفّ وفيما يتعلق  ت  و ذة مع أما

الدولية ذات الصــــــــــــــلة من أجل تعزيز ودعم العمل على تنفيذ بروتوكول  اإلقليمية و املنظمات 
ألش   خاص؛االجتار 

ــــــل مســــــــــــاعدة الفريق العامل  ◌ً يطلب أيضــــــــــــا  -17   املعين إىل األمانة أن تواصــــــ
ألشخاص    يف أداء مهامه؛ الجتار 

ــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج  يدعو   -18   ــــاء وســـ الدول األعضـــ
ا يف األمم املتحدة   . امليزانية من أجل هذه األغراض وفقاً للقواعد واإلجراءات املعمول 

 


