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 الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص

    2021تشرين األول/أكتوبر  13و 12فيينا، 
 للفريق العامل المعني باالت ِّجار باألشخاص  المعدة  ورقات المعلومات األساسية    

 منذ اجتماعه األول
 

 من إعداد األمانةوافية مواضيعية خالصة   

 
 مقدمة  - أوال  

ــ    أُعدَّت لكل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل  -1 ــاســ األمم المتحدة لغات جم ع ب ورقات معلومات أســ
دعم مناقشــات الراراا الوينيين بشــوا موامــ ع محددة تتعلق  تنفيو  روتوعول منع وقمع بغرض   الرســم   ال ــ 

ومعاقب  االتجار باألشـــــــــــرال، وبرااـــــــــــ  الن ـــــــــــاا واأليفال، المامل التفاق   األمم المتحدة لماافح  الجريم  
 المنظم  عار الوين  .

لمح  عام  عن اإلرشـــــــــــادات والمعاري الواردة فع ورقات المعلومات  الحال   الرالاـــــــــــ  الوا   وتقدم  -2
فع عام من االجتماع األول  لفريق العامل المعنع باالتجار باألشـــــــــرال، ا الجتماعاتاألســـــــــاســـــــــ   التع أُعدت 

 الفريق العاملمناقشـات  . والهدي من الرالاـ  الوا    وو ت  ـير 2020، فع عام االجتماع ال ـابع إلى، 2009
التع  إلى اإلرشـــادات القا م  تماين الراراا من الواـــول ســـريعافع اجتماعاته، وعلى نطاق أوســـع،   ذات الصـــل 

 اا، فع ومع تدا ير وين   لماافح  االتجار باألشرال.يمان استردامها، ح ب االقتض

فإا الرالاــ  الوا    مرتب  ح ــب الموامــ ع وتتضــمن  المواد المتاح ،  االيالع على ولم ــاعدة القراا على  - 3
أكثر من موجزا مرتصــرا لكل ورق  وللموامــ ع الر   ــ   التع تتناولها. وروم أا ورقات المعلومات األســاســ   قد تشــمل  

 مجال موام عع واحد، فقد أدرج  عل ورق  مرة واحدة فقط فع الرالا  فع إيار موموعها الر   ع. 

  
 خالصة وافية لورقات المعلومات األساسية  - ثانيا  

 إدارة القضايا  

 المواضيع الرئيسية

المراعع نظم إدارة القضــــــاياس التن ــــــيق والتعاواس الممارســــــوا المترصــــــصــــــواس  ل ات تن ــــــيق القضــــــاياس النه  
 لالعتبارات الجن ان   والعمري .
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  بغرض إثراا مناقش  الجتماع الثانع للفريق العامل، ورق  معلومات أساس   ل ، أعدت األمان ، 2010فع عام   - 4
ــايا وياات منها ســــــلطات إنفاذ القانوا   ــوا الممارســــــات الجيدة واألدوات المراد أا ت ــــــتردمها فع إدارة القضــــ الفريق بشــــ

 (. CTOC/COP/WG.4/2010/5العامل  على خط المواجه  فع التصدي لالتجار باألشرال ) 

إنشـاا يرا ق إجرا    أو ُ نى مسسـ ـ   مترصـصـ  لضـماا  المتمثل  فعدارة القضـايا، إم ـول   وُفحصـ    -5
سـال الواـول إلى العدال ، مع تحدسد المزايا مـماا سـير القضـايا على نحو ست ـم بالكفااة عار النظام القضـا ع و 

 القضايا.التع تشملها المفاه م المرتلف  إلدارة اإلجرا    وتقديم األمثل  على الانى والعمل ات 

وُقدم  قا م  بالعنااـــر الفريدة لحاالت االتجار باألشـــرال، إلى جانب االحت اجات المحددة المتعلق   -6
د على إماان   تطايق نظم إدارة القضــايا القا م    ما يرا القضــايا الجنا    فع  لداا  دعل بإدارة تلك القضــايا. وشــُ

 قضايا االتجار باألشرال، وُعرم  بالتفصيل.كثيرة على تنفيو نظم مماثل    ما يرا 

و  ما ستعلق بمومـــوع تنفيو نظام إلدارة القضـــايا، ُحددت تدا ير أســـاســـ   إلدارة القضـــايا يمان تغطيتها   -7
بموارد مـالـ   محـدودة. والـتدا ير المحـددة وع عمـا سلعا )أ( التن ــــــــــــــيق والتعـاوا  ين الجهـات الـفاعـل  الر   ـــــــــــــــ  س  

موظفع المحاكم والمدععين العامين  ل الرال)ج( توفير التدريب والمترصــصــ س  اول الزمن  الجداســتردام  )ب(و
)ه( إنشاا والموحدةس  العام  )د( تنفيو  ل ات تن يق القضايا واإلجرااات وال  اسات  ووالقضاة وممثلع الضحاياس 

 ارات الجن ان   والعمري .)و( استردام النُُّه  المراع   لالعتب والمحاكمس  األماكن المومون  داخل مقار

  
 الموظفون القنصليون والدبلوماسيون   

 المواضيع الرئيسية 

الضــحاياس الوثا ق االحت ال  س الحماي  والم ــاعدةس النُُّه   التعري على الموظفوا القنصــليوا والد لوماســيواس المنعس 
 المراع   لالعتبارات الجن ان   والعمري س العودة اآلمن  والطوع  س التدريب وبناا القدراتس الم اعدة التقن  . 

  
ــ    ل، أعدت األمان ، 2019فع عام  -8 ــاسـ بغرض إثراا الجتماع التاســـع للفريق العامل، ورق  معلومات أسـ

الفريق بشـــوا الموظفين الد لوماســـيين والقنصـــليين ومـــباا االتصـــال فع البعثات الد لوماســـ   والقنصـــل     مناقشـــ 
 (.CTOC/COP/WG.4/2019/3)فع التصدي لالتجار باألشرال  واألدوار التع يضطلعوا  ها

د على الدور المهم ال -9 دعل ــُ ــال فع وشـ ــباا االتصـ ــليوا ومـ ــيوا والقنصـ ــطلع به الموظفوا الد لوماسـ وي يضـ
  ما ستعلق بومور  ،ووا الدور معالموُحددت   لالتجار باألشـــــرال فع التصـــــدي البعثات الد لوماســـــ   والقنصـــــل  

. وإحـالتهم الموجودسن فع الرـارج مواينيهم ين من منهـا منع االتجـار بـاألشــــــــــــــرـال والتعري على الضــــــــــــــحـايـا 
شارة إلى التوا ات ذات الصل  التع اعتمدوا الفريق العامل سابقا، تضمن  الورق  لمح  عام  عن الجهات وباإل

الوسن ستعاملوا مع  ليوا ـصـــــــــــــ فع ذلك الموظفوا القن  نبمالفاعل ، فع إيار ه اكل ومهام البعث  الد لوماســــــــــــــ  ، 
 يلبات الحصول على التوشيرات، والوسن قد ستعاملوا مع حاالت االتجار باألشرال.

ــوا التدخالت التع يمان تنفيووا وتدا ير التصـــــــــــدي التع يمان اتراذوا داخل  -10 ــادات بشـــــــــ وُقدم  إرشـــــــــ
 البعثات القنصل   فع المجاالت التال  ا

، من خالل موجهـ الصـــــــــــــــل  إيالق حمالت إعالمـ   . يمان أا تشــــــــــــــمـل الجهود ذات المنع )أ( 
فع الالد المضـــ ب وبلد  مواينيهاع ف   ال ـــفر بوماا والبقاا فع أماا، ت ـــتهدي  تومـــ ال ـــفارات والقنصـــل ات، 

ــات داخل   لحماي  العمال المنزليين الوسن  ــ اســـــــ ــع ســـــــ ــواا. وبالتواضي مع ذلك، سنبغع ومـــــــ ــو على حد ســـــــ المنشـــــــ
 اسيوا أو القنصليوا من االستغاللسي تردمهم الموظفوا الد لوم

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/3
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سنبغع دعم الموظفين القنصـليين، باسـتردام المواد التقن   ذات الصـل   التعري على الضـحايا. )ب( 
 الموجودة، فع تطوير معرف  دق ق  بالمسشرات الدال  على االتجار، وينبغع تزويدوم بالتدريب الموجهس

ظفين الد لوماسـيين والقنصـليين ومـباا االتصـال فع . سنبغع للمو الكشـ  عن الوثا ق المزورة )ج( 
دوروم فع تجهيز وثا ق الهوي  وال ــــــــفر، أا ياونوا مدربين تدريبا  بالنظر إلى البعثات الد لوماســــــــ   والقنصــــــــل  ، 

 مناسبا على عش  الوثا ق المزيف  والمزورةس

م الم ـاعدة المباشـ  توفير الحماي  والدعم الفوريين. )د(  المشـتبه فع   األشـرالرة إلى سنبغع أا تقدَّ
ــليوا، و/أو أا يحالوا إلى الدوا ر  ستعري عليهمأنهم من مــــحايا االتجار الوسن  الموظفوا الد لوماســــيوا والقنصــ

 المرتص  فع الالد المض بس

ــان   والعمري  )وـ(  ــاعدة المراع   لالعتبارات الجن ــ مراعاة مرتل  االحت اجات وأوجه . سنبغع الم ــ
 الواجب لدى توفير الحماي  والدعم والم اعدة لضحايا االتجارس ى األشرال على النحوالهشاش  لفراد

االتصـال  ومـع  ومـباا. ستمتع الموظفوا الد لوماسـيوا والقنصـليوا العودة اآلمن  والطوع   )و( 
يحتاجوا إلى يحيلوا األشــــــرال الوسن  وفع الوق  نف ــــــهفريد ست   لهم توفير خ ارات للعودة اآلمن  والطوع  ،  

 حماي  دول   إلى سلطات اللجوا المعن  .

ــتردام المحتمل -11 ــباا  من جانب وُأ رضت أوم   االســــ ــ  مــــ ــل  ، وبرااــــ ــ   والقنصــــ ــلطات الد لوماســــ ال ــــ
االتصـــــــال وموظفع ال ـــــــلطات القضـــــــا    وأجهزة إنفاذ القانوا ومراقب  الحدود والجهات الفاعل  المعن   األخرى، 

، ولع لتبادل المعلومات وتن ــــــيق األنشــــــط  التنفيوي  ودعم جهود التحقيق والمالحق  القضــــــا   تدا ير التعاوا الدل
 لتصدي لالتجار باألشرال.ا فع

  
 منع الجريمة  

 المواضيع الرئيسية

العرض والطلبس  ساألدل س الف ـــــاد القا م  علىمنع الجريم س النه  المتعدد الترصـــــصـــــاتس تدا ير التصـــــدي 
 أوجه الضع س إذعاا الوعع.

  
ــ   ل ، أعدت األمان ، 2019فع عام   - 12 ــاســــــــ ــع للفريق العامل، ورق  معلومات أســــــــ بغرض إثراا  الجتماع التاســــــــ

 (. CTOC/COP/WG.4/2019/2االتجار باألشرال ) مجال ماافح   الفريق بشوا تدا ير منع الجريم  فع   مناقش  

مجموع  من النُّه  لمنع الجريم  على نطاق أوسع وفع س اق االتجار باألشرال. وانصب   وُتتناَول بإيجاض  - 13
ــهم فع تعزيز الجريم ،  ــ   التع ت ـــــ ــاســـــ ــرورة تقي م جم ع العوامل األســـــ جوور أي  ذلك التقي م  باعتبار الترعيز على مـــــ

الفقر والبطال  ومسســــــ ــــــات الدول  اســــــترات ج   لمنع الجريم . وفع حال  االتجار باألشــــــرال، تتراول تلك العوامل  ين 
 الجنس.  الفاسدة واألنماا االجتماع   والثقا   ، بما فع ذلك التمييز والعن  القا ماا على نوع 

وُقدم  إرشــادات بشــوا منع الجريم  بفعال   من خالل تدا ير متعددة الترصــصــات وقا م  على األدل   -14
ــا لتتناســــــب مع  ــ صــــ ــمم  خصــــ ــماتومحددة األوداي مصــــ ــ   ال ــــ ــ اق معين. ونوقشــــــ  ُنُه  ل  الرااــــ  الرفارة ــــ

المجتمع  ، التع تشـمل يا ف  واسـع  من الجهات الفاعل ، عمثال على الممارسـات الجيدة. وبصـورة أعم، انصـب 
الترعيز على الحاج  إلى اعتماد نه  محام فع جمع الا انات وتحليلها، وومــــــــــــــع أير فعال  للراــــــــــــــد والتقي م،  

   ح ب نوع الجنس وال ن عحد أدنى.بحيث توفر نتا   مصنَّف

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/2
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تحليل اســـــــترات ج ات المنع   ما يرا االتجار باألشـــــــرال مجاالت التدخل التع يمان أا  وي ـــــــتاين -15
 ياوا لجهود الوقاي  فيها أثر عاير. وتشمل ووه المجاالت ما سلعا

 القطاع العام فع االتجار باألشرالس ملوعالتصدي للف اد لمنع  )أ( 

ــلع والـردمات، ومن ثم تحويل الترعيز من جانب العرض إلى   )ب(   مـعالـج  الطـلب على االتـجار بال ـــــــــــ
 أرباب العمل فع القطاع الصناعع وقطاع الردمات الرسميينس    من جانب جانب الطلب، وال س ما   ما ستعلق بالطلب  

فاات التع معالج  أوجه الضـــــــــــع  إضاا االتجار، وذلك  وســـــــــــا ل منها تعزيز حماي  حقوق ال )ج( 
 تفتقر أاال إلى ال لط  والماان  فع المجتمعس 

الق ام بونشـط  للتوع   ترعز على مجموعات م ـتهدف  وامـح  لمعالج  الثغرات الم ـتبان ،  )د( 
بما يفضـــــــع إلى اكت ـــــــاب المجموع  الم ـــــــتهدف  الوعع الالضم، ول س ذلك فح ـــــــب،  ل أيضـــــــا إلى اتراذوا 

 إجرااات على أساسه.

دمــ  -16 معلومــات بشــــــــــــــــوا مبــادرة االتعل م من أجــل العــدالــ ا، التــابعــ  لماتــب األمم المتحــدة المعنع  وقــُ
بالمردرات والجريم  )الماتب(، التع ستمثل أحد أودافها فع إعداد وتعم م المواد التعل م   ذات الصـــــــــل  بمجاالت 

ـباألشــــــــــــــرـال، على مراحـل التعل م   والـي  الماـتب فع مـيداا منع الجريمـ  والعـداـل  الجـنا ـ  ، بمـا فع ذـلك االتجـار
اال تدا ع والثانوي والجامعع. وأشـــــــــير أيضـــــــــا إلى جهود أخرى تاولها األمم المتحدة فع مجال الدعوة، مثل اليوم 

 االتجار بالبشر التع سن قها الماتب.  لماافح العالمع لماافح  االتجار باألشرال، وحمل  القلب األضرق 

  
 تدابير العدالة الجنائية  

 لمواضيع الرئيسيةا

 التحق قات المشترع س المالحق  القضا    المترصص س التعاوا الدولعس التن يق.

  
بغرض إثراا الجتماع العاشــر للفريق العامل، ورق  معلومات أســاســ    ل، أعدت األمان ، 2020فع عام  -17

الفريق بشـــــوا أفضـــــل الممارســـــات فع مجال التحق قات المشـــــترع  والمالحقات القضـــــا    المترصــــصــــ    مناقشـــــ 
(CTOC/COP/WG.4/2020/3.) 

وُبين  التحديات المتواـــــــــــل  المتعلق  بالتحقيق فع قضـــــــــــايا االتجار باألشـــــــــــرال ومالحق  مرتكايها،   -18
ــترع  والمالحقات  وال ــير إلى التحق قات المشــــــ ــر عار وين  . وأشــــــ ــ ما فع الحاالت التع تنطوي على عنااــــــ ســــــ

 القضا    المترصص   وافهما أداتين وث قتع الصل  بالموموع ومفيدتين  وجه خال. 

األير  ُأجملل  فيهاوُقدم  معلومات أسـاسـ   عن التحق قات المشـترع   واـفها أدوات للتعاوا الدولع،  -19
، مثل التحق قات المشترع  المواضي  والتحق قات لتلك التحق قات  لتطايق، واألنواع المرتلف ا  الواجب القانون   الدول    
ــل  واالمتكامل ، ومزايا ــفها  ها  واالعتبارات ذات الصـ ــ   واـ ــصـ ــا    المترصـ . ثم ُعرعلَس االوتمام للمالحقات القضـ

ــق  للعدال  الجنا    فع مجال ماافح  االتجار، وعلى وجه التحدسد، فا دتها  ســـــــمات مهم  للتدا ير الوين   المن ـــــ
ســ اق  . ونوقشــ  أيضــا التحديات العمل   الناشــا  فعالواجب  التطايقوتنفيووا عمل ا، إلى جانب األير القانون   

ــا    المترصـــصـــ ، وعولك، فع جمل  أمور، العقبات التشـــريع   والتنفيوي   التحق قات المشـــترع  والمالحقات القضـ
 واإلجرا    التع تعترض إنشا هما وعملهما.

ــا     -20 ــترع  والمالحقات القضــــ ــا    ما ستعلق بالتحق قات المشــــ ــات الواعدة الناشــــ وُقدم  أمثل  على الممارســــ
 سلعا  ضايا االتجار باألشرال. وتشمل الممارسات الواعدة   ما ستعلق بالتحق قات المشترع  ما المترصص  فع ق 
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إنشـــــاا شـــــباات من الممارســـــين لت  ـــــير التن ـــــيق وتبادل المعلومات وإقام  االتصـــــاالت  ين   )أ( 
 ال لطات المرتص س

 س ت الصل من أجل االستبان  المبارة للحاالت ذاإجراا تحق قات مشترع  استباق    )ب( 

ــاا ذوي الرارة   )ج(  ــراع األعضــ ــات  فعإشــ ــامل  للتحق قات  متعددة  ترصــــصــ لمعالج  الجوانب الشــ
 المتعلق  باالتجار )مثل التحق قات المال   فع األربال وير المشروع (س 

ال ـــعع إلى إقام  تعاوا وير رســـمع متى أمان لضـــماا ســـرع  االتصـــال وضيادة فعاليته قال  )د( 
 تعاوا الرسم  .تقديم يلبات ال

 وتشمل الممارسات الواعدة   ما ستعلق بإنشاا وتنفيو المالحقات القضا    المترصص  ما سلعا  -21

توفير التدريب على أحدث اتجاوات االتجار ومسشـــــــــــــراته وأنمايه، وعلى حقوق اإلن ـــــــــــــاا،  )أ( 
 ثار الصدماتسآلوالنُُّه  المراع   لالعتبارات الجن ان   والعمري  و 

إنشاا شباات إقل م   ودول   من المدعين العامين لتبادل المعاري والمعلومات بشوا االتجار  )ب( 
 باألشرالس

إشــــــــراع المدعين العامين المترصــــــــصــــــــين فع التحق قات المشــــــــترع  لالســــــــتفادة من خارتهم   )ج( 
ثال قاول األدل  فع المترصــصــ  وتزويد موظفع إنفاذ القانوا بالمشــورة القانون   فع مجاالت منها على ســايل الم

 المحاكمات المقال .
  

 الطلب  

 

 المواضيع الرئيسية

العرض والطلبس يلب أاـــحاب العملس يلب الم ـــتهلكينس يلب األيراي الثالث س الشـــراكات  ين القطاعين 
التصــــــــدي على الصــــــــعيد العام والرالس اإلرشــــــــادات الدول  س اإلرشــــــــادات اإلقل م  س اإلرشــــــــادات الوين  س 

ةس الطلب على الردمات س التعاوا الدولعس إذعاا الوععس التدريب وبناا القدراتس الطلب على ال ـــــــرر الوينع
 الجن   س الطلب على ممارس  الجنس مع األيفال.

   
بغرض إثراا الجتماع الرامس للفريق العامل، ورق  معلومات أساس    ل، أعدت األمان ، 2013فع عام  -22

الفريق بشــــوا ع ف   خفط الطلب، بطرا ق منها تعزيز الشــــراكات  ين القطاعين العام والرال، وتحدسد   مناقشــــ 
 (.CTOC/COP/WG.4/2013/3االتجار باألشرال ) المحفزة علىالعوامل 

ــ اق االتجار باألشـــرال، مع تحليل الفرق  ين يلب أرباب العمل،  - 23 وُقدم  رؤى بشـــوا مفهوم الطلب فع سـ
والوعالا والناقلين وويروم ممن  المجنعلدسن ويلب الم ـــــــــــــتهلكين )ال ـــــــــــــلاع أو النشـــــــــــــط(، ويلب األيراي الثالث  )مثل 

ن  لتثا ط الطلب، يشـــترعوا عن علم فع حرع  األشـــرال ألوراض االســـتغالل(. وُقدم  أمثل  ع  لى التدا ير التع ســـُ
ــر  ــير إلى التحديات التع تعترض تحدسد عنصـ ــحايا االتجار. وأشـ ــتردام الردمات التع سولدوا مـ بما فع ذلك تجريم اسـ

 الن   اإلجرام  ، أي إثبات أا الم تردمين النها يين قد استردموا عن علم خدمات مح   االتجار. 

الدول  ، بما فع ذلك الشــــــــراكات  ين القطاعين العام والرال، ودعم وُقدم  إرشــــــــادات بشــــــــوا األير   -24
جهود الوقاي  الماوول  فع الالداا األاـــــل   وبلداا العاور والمقصـــــد من خالل الترعيز على الطلب الوي يشـــــجع 

ل  األحاام ذات  االتجار بجم ع أشـااله وعلى ال ـلع المنتج  والردمات المقدم  جراا االتجار باألشـرال. وُفصـعل
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الصــــــل  من اتفاق   الجريم  المنظم ، وعولك القرارات والمقررات ذات الصــــــل  الصــــــادرة عن مستمر األيراي فع 
االتفاق  ، وااللتزامات الواردة فع خط  عمل األمم المتحدة العالم   لماافح  االتجار باألشــــــــرال، واإلرشــــــــادات 

ــرال،  نبمالتع تقدمها ع انات و ل ات األمم المتحدة األخرى،  ــ  المعن   باالتجار باألشــ رة الرااــ فع ذلك المقرعل
 س ما الن اا واأليفال، وفريق التن يق المشترع  ين الوعاالت لماافح  االتجار باألشرال. ال

م معلومـات عن األير اإلقل مـ   التع تعـال  الطـلب على االتجـار ـباألشــــــــــــــرـال، مع الترعيز على  -25 وتـقدَّ
الصـادر عن الارلماا األوروبع ومجلس   2011/36اتفاق   مجلس أوروبا بشـوا ماافح  االتجار بالبشـر والتوج ه 

ا ُقدم  أمثل  على القوانين االتحاد األوروبع بشـــــــــوا منع االتجار باألشـــــــــرال وماافحته وحماي  مـــــــــحاياه. عم
 الوين   التع تجرعلم استردام خدمات األشرال المتجر  هم. 

ــ   عن التعاوا ل، أعدت األمان ، 2011وفع عام  -26 ــاســـ الجتماع الرابع للفريق العامل، ورق  معلومات أســـ
قــدرات والتوع ــ  الــدولع على ماــافحــ  االتجــار بــاألشــــــــــــــرــال من حيــثا التصـــــــــــــــدي للعرض والطلــبس وبنــاا ال

(CTOC/COP/WG.4/2011/5.) 

وُقدم  لمح  عام  عن م ــــــــــــول  الطلب فع ســــــــــــ اق االتجار باألشــــــــــــرال، بما فع ذلك ما ُيفهم من  -27
الم ــــــــتهلك أو الطلب   المصــــــــطل ، واإلرشــــــــادات الدول   ذات الصــــــــل . وُركعلَز  وجه خال على الفرق  ين يلب

األولع والطلب المتفرع من ذلك من جانب الم ـــتغلين، حيث إا األول ستولَُّد مباشـــرة من ق ام األشـــرال، ســـواا 
على نحو فاعل أو ســــــــــلاع، بشــــــــــراا منتجات أو خدمات األشــــــــــرال الُمتَّجر  هم،  ينما سناثق اآلخر من أناس 

وأاـــــــحاب ُدور البغاا والوســـــــطاا على اختالي أنواعهم   يقصـــــــدوا جنع الرب  من الصـــــــفق ، بمن فيهم القوادوا 
 الضالعوا فع االتعجار وأاحاب المصانع والمزارعوا.

وُبين  األير القانون   الدول   واإلقل م   بشوا التعاوا الدولع  ين الدول بغ   منع االتجار باألشرال  -28
لعلط الضـوا على أفضـل المما رسـات، بما فع ذلكا )أ( تعزيز يرا ق التعاوا  وماافحته على نحو أكثر فعال  . وسـُ

ــب  لهم وإعادتهم  لضـــحايا لردمات  الالرســـم   ووير الرســـم  س و)ب( إشـــراع مقدمع  لكفال  توفير الم ـــاعدة المناسـ
 إعدادإلى أويانهم وإعادة إدماجهم فع مجتمعاتهم، على أا ُي ـتند فع عل ذلك إلى تقي م م ـاق للمرايرس و)ج( 

 التعاوا  ين ال لطات القنصل  . توييدرع س و)د( مشت توع   حمالت 

بغرض إثراا الجتماع الثانع للفريق العامل، ورق  معلومات أســـاســـ    ل، أعدت األمان ، 2010وفع عام  -29
ــ  ــى  ها من أجل   مناقشـــــــ ــات الجيدة واألدوات المواـــــــ ــوا الممارســـــــ الردمات الطلب على  الردع عنالفريق بشـــــــ

 (.CTOC/COP/WG.4/2010/3االستغالل   )

وُومـع تصـور لمصـطل  االطلبا فع سـ اق االتجار باألشـرال، وأشـير إلى أنه على الروم من أا المفهوم   - 30
ا على أنه الرغب  فع سلع  أو عمل أو خدم  معين   يفتقر إلى تعريب متفق عل ه دول ا، فإنه يفهم على نحو أكثر شيوع 

 تت م من حيث المادأ باونها استغالل   أو تشاعلل خرقًا للحقوق اإلن ان   للشرا الوي يقدمها.  

م تحليل موجز للطلب ح ـب تصـن فه على أسـاس شـال الغرض االسـتغاللع، ووو ستناول على وجه  -31 وُقدعل
 الرصول ما سلعا

ــررة. الطلب على ا  )أ(   ــادي   ل ـ ــل  ووه الظاورة بالقطاعات االقتصـ ــ  لصـ على وجه التحدسد، ورد واـ
َد على أا  دعل ــُ ــع  ألي تنظ م رقا ع. وشـ ــيا أو وير الرامـ ــع  لتنظ م رقا ع سـ ــم   أو الرامـ وير القانون   أو وير الرسـ

 عرم  لالتجار باألشرالس   األفراد ي فر عن تفاقم األوماع التع يصب  فيها االستقرار االقتصادي يمان أا   انعدام 

. ُقدم  معلومات عن االتجاوات فع اســــــــــــــتردام الردمات الطلب على الردمات الجن ــــــــــــــ   )ب( 
الجن ــ  ، بما فع ذلك مدى الظاورة والجوانب المتصــل   نوع الجنس. وُقدم  ُنُه  مرتلف  تتصــل بم ــول  البغاا، 

 اسدا بشوا ووه الم ول س وأشير إلى أا  روتوعول االتجار باألشرال سبقى مح
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نوقش حجم ووه الظاورة اســـــــــــتنادا إلى التعريب   الطلب على ممارســـــــــــ  الجنس مع األيفال. )ج( 
 القانونع للطفل بموجب اتفاق   األمم المتحدة لحقوق الطفل.

ــادات  -32 ــواوُقدم  إرشـ ــات الجيدة  بشـ ب. الطل لتثا طالتدا ير التع تترووا الدول، وُأدرج  قا م  بالممارسـ
 ـلدى الجمهورالطـلب، وإذعـاا الوعع  تكمن ورااالعوامـل التع بـ الوعع  ضـيادةوتشــــــــــــــمـل وـوه الممـارســــــــــــــات الجـيدة 

، العمال تفت ش  عن يريق، وإنفاذ معاسير العمل عن العمل االســتغاللع والق ــري بالمنتجات والردمات التع تنت  
 والنظر فع تجريم استردام خدمات محايا االتجار باألشرال.

ــ اســـات العام  التع ُيطلب فيها إلى الدول أا  -33 ــادات الدول   القا م  فع مجال المعاسير وال ـ وُبين  اإلرشـ
ــدى ــمل ذلك الاروتوعول المتعلق باالتجار باألشــــــرال، والمباد   ل تتصــــ لطلب على االتجار باألشــــــرال. ويشــــ

درة عن مفومــــ   األمم المتحدة التوجيه   المواــــى  ها   ما ستعلق بحقوق اإلن ــــاا واالتجار باألشــــرال الصــــا
لحقوق اإلن ـــــــاا. عما ُقدم  أمثل  على تدا ير التصـــــــدي فع مجال العدال  الجنا    على الصـــــــعيد الوينع التع 

 تعال  استعمال خدمات من أشرال عن معرف  بونهم محايا اتعلجار باألشرال.

  
 تحديد الهوية  

 المواضيع الرئيسية

 اإلرشادات الدول  س اإلرشادات اإلقل م  .تحدسد ووي  الضحاياس 

  
بغرض إثراا الجتماع الرابع للفريق العامل، ورق  معلومات أســــــاســــــ   ل، أعدت األمان ، 2011فع عام  -34

ــ  ــًا على تايعنهم   منــــاقشـــــــــــــــ ــوا مــــــــــــــحــــايــــا االتجــــار بــــاألشــــــــــــــرــــال، مع الترعيز خصــــــــــــــواـــــــــــــــ الفريق بشـــــــــــــــ
(CTOC/COP/WG.4/2011/4.) 

مـــحايا االتجار باألشـــرال. ومن  ين ووه التحديات، أشـــير إلى إحجام    تايُّن وُعرمـــ  التحديات المتعلق   - 35
الضحايا عن اإل الغ عن الجريم ، وعولك االختالي فع فهم تعريب جريم  االتجار  ين  لد و خر وعولك  ين ممارس  

ــرات المرتلف  واألنواع المرتلف  من مرططات  ــل  القوي   ين المسشــ ــا   ، والصــ ــتغالل.    و خر فع نفس الوالي  القضــ االســ
الضــــحايا، بما فع ذلك إنشــــاا أفرق  تن ــــيق مشــــترع   ين الوعاالت و ل ات   تايُّن وُقدم واــــ  ألفضــــل الممارســــات فع  

وين   لإلحال ، واعتماد مباد  توجيه   وإجرااات ومسشــرات لتحدسد ووي  األشــرال المتَّجر  هم تكوا مشــترع  ومتفقا  
 األيفال، وتطايق مادأ عدم معاقب  الضحايا.  عليها، واعتماد ُنُه  مراع   الحت اجات 

ال ــــ اســــات   التع سنبغع مراعاتها عند تحدسد مــــحايا االتجار. وتشــــمل و وترد تفااــــيل األير المع اري   -36
ووه األير، على وجه الرصــول، األحاام ذات الصــل  من اتفاق   الجريم  المنظم ، والتواــ ات ال ــابق  ذات 

مبـاد  والمبـاد  التوجيه ـ  المواــــــــــــــى  هـا   مـا ستعلق بحقوق اإلن ــــــــــــــاا واالتجـار الصــــــــــــــلـ  للفريق العـامـل، وال
باألشـــــــــــرال لمفومـــــــــــ   األمم المتحدة لحقوق اإلن ـــــــــــاا، وخط  عمل األمم المتحدة العالم   لماافح  االتجار 

 . الالقانوا النموذجع لماافح  االتجار باألشرباألشرال. وُسلط الضوا أيضا على اإلرشادات المناثق  عن 

وأشـــير إلى الصـــاوع اإلقل م  ، مع الترعيز على اتفاق   مجلس أوروبا بشـــوا ماافح  االتجار بالبشـــر،   -37
 الصادر عن الارلماا األوروبع ومجلس االتحاد األوروبع. 2011/36والتوج ه 

  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2011/4


 CTOC/COP/WG.4/2021/5 

 

8/15 V.21-05273 

 

 التعاون الدولي  

 المواضيع الرئيسية

ــان   والعمري س التعاوا   حقوق الضــــــحاياس النه  الوي سرعز على الضــــــحاياس النه  المراعع لالعتبارات الجن ــــ
 االنتصاي والتعويط. سالالدولعس الحماي  والم اعدةس عدم المعاقب س العودة وإعادة اإلدماجس 

  
بغرض إثراا الجتماع الثامن للفريق العامل، ورق  معلومات أســــاســــ   ل، أعدت األمان ، 2018فع عام  -38

االتجار باألشـــــــــرال ومراعاة احت اجات وحقوق الضـــــــــحايا  قضـــــــــاياالفريق بشـــــــــوا التعاوا الدولع فع    مناقشـــــــــ 
(CTOC/COP/WG.4/2018/2). 

َد على أوم   النه  الوي سرعز على الضـحايا عند االمـطالع بالتعاوا الدولع فع حاالت االتجار  -39 دعل وشـُ
باألشـــــــرال. وينبغع أا تراعع تلك النُُّه  أوجه الضـــــــع  الفردي  للضـــــــحايا، وحقوق اإلن ـــــــاا الرااـــــــ   هم،  

 وح اس اتهم الجن ان   والعمري ، وينبغع أا تتبع مادأ عدم التمييز.

لعلط الضــوا على أير حقوق اإلن ــاا القانون   المعمول  ها التع تحمع تلك  -40 وُبين  حقوق الضــحايا، وســُ
الحقوق، وعولك المعاسير المحددة للحماي  والم ــاعدة المنصــول عليها فع  روتوعول االتجار باألشــرال. عما 

ي لالتجار باألشرال، بما فع ذلك فع بصف  خاا  فع تدا ير التصد مراعاتهاُ ين  أيضا الحقوق التع سنبغع 
حاالت التعاوا الدولع، مثل ســري  الا انات الشــرصــ   للشــهود وســال الحصــول على الم ــاعدة القانون  . وأشــير 

 إلى توا ات الفريق العامل ال ابق .

ونوقش توفير الم ـــــاعدة والحماي  لضـــــحايا االتجار، وعولك المعاسير المنصـــــول عليها فع  روتوعول   -41
ــ   االتجار باألشـــــــــرال، إلى جانب اإلرشـــــــــادات الدول   األخرى المتاح ، مثل تلك التع قدمتها المقررة الرااـــــــ
المعن   باالتجار باألشــــــرال، ال ســــــ ما الن ــــــاا واأليفال، والفريق العامل نف ــــــه فع اجتماعات ســــــابق . وجرى 

 واإلرشادات الدول   ذات الصل . التطرق أيضا إلى النُُّه  المراع   لالعتبارات الجن ان   والعمري  

لعلَط الضــــــوا على االعتبارات  -42 وُأولع اوتمام للتعاوا الدولع، الرســــــمع ووير الرســــــمع على ال ــــــواا، وســــــُ
المتعلق  بالضــــحايا والشــــهود التع سنبغع أخووا فع االعتبار خالل مراحل التعاوا المرتلف . فعلى ســــايل المثال، 

على ال ــالم  الشــرصــ   للضــح     مرايرت ــل مه إلى  عقبالجانع المزعوم  قد سسدي الوجود الشــرصــع فع  لد
 .لصدمات نف    جدسدةالتعرض  مرايرويزيد من 

وعولج  الم ــــول  المهم  المتمثل  فع عدم مالحق  ومعاقب  مــــحايا االتعلجار باألشــــرال الوسن ُأجاروا  -43
 م بوا اتفاق   الجريم  المنظم  وبروتوعول االتجار الت ــــل وعلى الروم منعلى ارتكاب جرا م تتعلق باســــتغاللهم. 

أاــــــب  ووا المادأ  فإاباألشــــــرال ال يشــــــترياا اــــــراح  على الدول إدراج ووه األحاام فع القوانين الوين  ، 
 مع ارا دول ا معترفا به، وُقدم  أمثل  على اإلرشادات ذات الصل . 

ج، وال ســـــ ما على النحو الوي س  ـــــره التعاوا وير  ثم عولج  م ـــــول  الم ـــــاعدة والعودة وإعادة اإلدما -44
ــال تعاوا  ين مقدمع  ــمع فع شـ ــحايالردمات  الالرسـ ــوا على التدا ير المهم  التع سلزم اتراذوا لضـ لعلَط الضـ ــُ . وسـ

لضـــــــــماا عودة الضـــــــــحايا وإعادتهم إلى الوين على نحو  من، بما فع ذلك توفير خدمات الحماي  والم ـــــــــاعدة 
 م ، والم ـاعدة فع إعادة اإلدماج لدى عودتهم. وأشـير إلى األدوات واإلرشـادات ذات الصـل  وإعادة التوويل المال

 المتاح  للدول بشوا ووا الموموع. 

وعول  حق الضــــحايا فع التماس ســــال االنتصــــاي، وأشــــير إلى مــــرورة تكي ب ســــال االنتصــــاي مع  -45
الحال  المحددة واحت اجات ورغبات الضــــــح  ، وعولك مع الحقوق التعاودي  والقوانين الوين  . وُقدم  إرشــــــادات 

باالتجار باألشــــرال، ذات اــــل  من إعداد مفومــــ   األمم المتحدة لحقوق اإلن ــــاا، والمقررة الرااــــ  المعن   
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ــابق  للفريق العامل التع تشــــجع الدول على ومــــع إجرااات لتماين   وال ــ ات ال ــ ــاا واأليفال، والتواــ ــ ما الن ــ ســ
 الضحايا من الحصول على التعويط وجار األمرار. 

ــل  المعن   بحماي  واحترام حقوق الضـــــــحايا،  - 46 ك  فع ذل  ن بم وأخيرا، نوقشـــــــ  أدوار الجهات الفاعل  ذات الصـــــ
ــحايا ل ردمات ال مقدمو  ــا    والمجتمع المدنع.  لضـ ــات القضـ ــ ـ ــلطات الهجرة، واألجهزة المالف  بإنفاذ القانوا والمسسـ ، وسـ

 والدولع.  وُدعع إلى التن يق الوثيق  ين جم ع تلك الجهات الفاعل ، بما فع ذلك على الصعيدسن الوينع 

 
 التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني  

 الرئيسية المواضيع 

 . والتقي م  الراد  س العمل     مسشرات ال  الوينعس  المقرر   وظا    الوينعس   المن ق  وظا    الوين  س   ل ات التن يق 

  
ــ   ل ، أعدت األمان ، 2015فع عام   - 47 ــاســــــ بغرض إثراا  الجتماع ال ــــــــادس للفريق العامل، ورق  معلومات أســــــ

 (. CTOC/COP/WG.4/2015/3الفريق بشوا  ل ات التن يق الوين   لماافح  االتجار باألشرال )  مناقش  

األحاام ذات الصـل  من  روتوعول االتجار باألشـرال، مع الترعيز بشـال خال  وبدأت الورق   تايين -48
 .9على المادة 

وُقدم  إرشـادات بشـوا أنواع ووظا    ل ات التن ـيق الوين  ، مع الترعيز على المن ـقين الوينيين، ووياات   - 49
لهياات إلى حد عاير  دور الم  ـــر التن ـــيق المشـــترع   ين الوعاالت، والمقررين الوينيين، حيث يضـــطلع المن ـــقوا وا 

لمرتل  الوعاالت العامل  فع ماافح  االتجار باألشـــــــــــــرال، فع حين أا المقررين والبا ما ياونوا م ـــــــــــــسولين عن 
 البحث فع حال  االتجار وأنمايه واتجاواته والتدا ير الوين   للتصدي له وراد عل ذلك واإل الغ عنه. 

 م فعال    ل ات التن ــيق الوين  . وتشــمل ووه المسشــرات وجود نظام لتقي  عمل  واقُترل ومــع مسشــرات   -50
ــ م وامـــ  وفعلع للمهام  ين جم ع  مرعزي لجمع الا انات عن االتجار باألشـــرال، ووجود شـــواود تدل على تق ـ

 .للجهات المعن  الجهات المعن   الم تبان  التع تعال  شسوا االتجار باألشرال، وعقد اجتماعات منتظم  

  
 عدم المعاقبة  

 المواضيع الرئيسية

تطور المادأس م ـــــــــووات المادأس التحقيق واالحتجاض وتوج ه التهمس المالحقات القضـــــــــا   س إاـــــــــدار األحاام 
والم ــــــــــــــسولـ  س ال ــــــــــــــجالت الجـنا ـ  س األحاـام الـقانونـ  س اـلدفوع الـقانونـ  س مـادأ عـدم المعـاقـب س نموذج اإلكراهس 

 النموذج القا م على ال اا  .

  
بغرض إثراا الجتماع العاشــر للفريق العامل، ورق  معلومات أســاســ    ل، أعدت األمان ، 2020فع عام  -51

الفريق بشــوا إرشــادات بشــوا تدا ير العدال  الجنا    المال م  المتروة   ما ستعلق بالضــحايا الوسن ُأجاروا   مناقشــ 
 (.CTOC/COP/WG.4/2020/2لالتجار  هم ) على ارتكاب جرا م نت ج 

ــ   عن تطور مادأ عدم معاقب  مــــحايا االتجار -52 ــاســ ــاســــه المنطقع وُقدم  معلومات أســ . ويتضــــمن  وأســ
المـادأ الفكرة القـا ـل  ـبوا األشــــــــــــــرـال المتجر  هم ال سنبغع أا ستعرمــــــــــــــوا لالعتقـال أو االتهـام أو االحتجـاض أو 

، أو أا توقع عليهم جزااات أو أا يعاقاوا بوي شـــال  خر على ال ـــلوع وير القانونع الوي يمارســـونه المقامـــاة
 كنت ج  مباشرة لالتجار  هم.
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ع  النطاق بشـوا تنفيو مادأ عدم المعاقب  على الصـعيد الوينع، وأشـير إلى التحديات وُعرمـ  اتجاوات واسـ  - 53
المرتبط   نقا الا انات القا ل  للمقارن . وُقدم  إرشـــــادات بشـــــوا يا ف  النُُّه  التع يمان من خاللها إدماج مادأ عدم 

 لعدال  الجنا   ، بما فع ذلك ما سلعا المعاقب  فع تدا ير التصدي الوين   فع مرتل  المراحل اإلجرا    لنظام ا 

. حيثما ت ـــم  النظم الوين  ، يجوض لضـــباا الشـــري  والمدعين العامين أا ي ـــتردموا  توج ه التهم  )أ(  
سـلطاتهم التقدسري  ويقرروا، على سـايل المثال، عدم المضـع قدما فع توج ه التهم، أو التواـ   بعدم توج ه التهم، مـد  

 ير األدل  إلى أا عمال وير قانونع قد ارُتكب عنت ج  مباشرة لالتجارس  مح   االتجار، حيثما تش 

. يمان استردام ترف ب األحاام فع الحاالت التع إادار األحاام وم سول   محايا االتجار )ب( 
 ال توجد فيها مباد  محددة تنظم عدم المعاقب س

ن  أحال ــــجالت الجنا    )ج(  ــُ ــا   ، ســ ــحايا . فع عدد من الواليات القضــ ــريع   لتماين مــ اام تشــ
 االتجار من شطب سجالتهم الجنا   س

َم تحليل للممارســــــــات الوين   فع تطايق الدفوع ســــــــن أحاام قانون   بشــــــــوا عدم المعاقب  )د(  . ُقدعل
 القانون  ، بما فع ذلك توافروا ونطاقها وعتاتها وعبا اإلثبات ومع ار اإلثبات.

بغرض إثراا الجتماع الثانع للفريق العامل، ورق  معلومات أســـاســـ    ل، أعدت األمان ، 2010وفع عام  -54
ــاتهم مناقشــــ  ــا    بشــــوا  االفريق بشــــوا عدم معاقب  مــــحايا االتجار باألشــــرال وعدم مقامــ نهوج إداري  وقضــ

 (.CTOC/COP/WG.4/2010/4االتجار )ووا الجرا م المرتكب  فع س اق 

ــاب  - 55 ــحايا االتجار ب ـــ ــلوعهم وُبين  األير القا م  التع تدعم تنفيو مادأ عدم معاقب  مـــ فع أنشـــــط  وير  مـــ
اافـح  الجريـم  المنظـم  . ومع أاَّ أيًّا من اتـفاقـ   م لومـــــــــــــعيتهم عوشــــــــــــــرال تم االتـجار  هم قانونـ   عنت ـج  مـباشـــــــــــــرة 

وبروتوعول االتعلجار باألشـــرال ال ستضـــمن حامًا اـــريحًا ُسلزلم الدول األيراي باالمتناع عن تجريم مـــحايا االتجار،  
 المادأ.   عدد من المباد  التوجيه   وخطط العمل واإلعالنات والقرارات وير الملزم  التع تروج لتطايق   سوجد 

دم تحليــل للنموذجين ال -56 ر   ــــــــــــــيين القــا مين اللــوسن اعتمــدتهمــا الــدول لمعــالجــ  عــدم المعــاقبــ ، وومــاا  وقــُ
نموذج ااإلكراها، الوي سنبغع بموجبه أال ُيعتار األشــرال م ــسولين عن ارتكاب جرا م ُأجاروا على ارتكا هاس   )أ(

ــسول   األف ــرال الُمتَّجر  هم م ــــــــ ــاا  ا، الوي سنبغع بموجبه عدم تحميل األشــــــــ عال الُجرم   و)ب( نموذج اال ــــــــ
المتصــــــل   هوا االتجار أو المرتبط  به مباشــــــرًة. وُقدم  أمثل  على األحاام القانون   الوين   التع تتضــــــمن تلك 

 النماذج فع س اق االتجار باألشرال. 

  
 نزع األعضاء  

 المواضيع الرئيسية

ــاا  يرا قالتعريب والتجريمس الجهات الفاعل  المعن  س  ــرة األعضـــ ــماســـ ــري   العملس ســـ ــاوع الدول  البشـــ  س الصـــ
 .واإلقل م  

  
  بغرض إثراا مناقشـ  الجتماع الرابع للفريق العامل، ورق  معلومات أسـاسـ    ل ، أعدت األمان ، 2011فع عام   - 57

 (. CTOC/COP/WG.4/2011/2الفريق بشوا االتجار باألشرال بغرض نزع أعضا هم ) 

وُقدم  إيضــاحات بشــوا التعاريب والتجريم   ما ستعلق  هوا الشــال من أشــاال الجريم . وأشــير، على  -58
ار باألشـرال ستضـمن نزع األعضـاا  واـفه شـاال من أشـاال االسـتغالل سـايل المثال، إلى أا  روتوعول االتج

 المتصل  تعريب االتجار باألشرال. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/4
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دد على م ــــول  الموافق  فع حاالت االتجار باألشــــرال ألوراض نزع أعضــــا هم. وفع الواقع، عثيرا ما   - 59 وشــــُ
ــا ل وير  ــ عها المشـــــــروع ، ترتبط الموافق  على االســـــــتغالل فع مثل تلك الحاالت باســـــــتردام وســـــ اســـــــتغالل حال    أشـــــ

 الرداع، ووما أمراا يشال إثباتهما تحديا أكار بشال خال بالن ب  إلى المدعين العامين.  استردام استضعاي و 

 بمنوُقدم  رؤى عن نطاق الجهات الفاعل  التع تشارع فع ووا الشال من أشاال االستغالل تحدسدا،  -60
عمل المتجرين الوسن ُستحصــــل على األعضــــاا   يرا قفع ذلك العاملوا فع الم ــــتشــــف ات والقطاع الطاع، وعن 

ــيد ــرةا الوسن ستصــ ــماســ ــار دور اال ــ ــا باختصــ وا المانحين من الفاات عن يريقهم فع أولب األح اا. وُدرلَس أيضــ
 ال اان   الم تضعف . 

ــدي لالتجار باألشـــرال بغرض  -61 ــوا التصـ ــل  المتاح  بشـ ــادات الدول   واإلقل م   ذات الصـ وُبين  اإلرشـ
نزع أعضـــــــــــــــا هم، بمــا فع ذلـك قرارات الجمع ــ  العــامـ ، وقرارات مستمر األيراي فع اتفــاق ــ  الجريمــ  المنظمــ ، 

، وإعالا إســــطناول البشــــري  واألعضــــاا والن ــــ   الصــــح  العالم   بشــــوا ضرع الراليا والمباد  التوجيه   لمنظم
 بشوا االتجار باألعضاا وس اح  ضرع األعضاا. 2008ل ن  

  
 الحماية والمساعدة  

 المواضيع الرئيسية

وســــــا ل االنتصــــــاي س اإلحال س فترة التفكرس عدم المعاقب س التعرُّي على ووي  الضــــــحاياالحماي  والم ــــــاعدةس 
 والتعويطس العودة وإعادة اإلدماجس النُُّه  المراع   لالعتبارات الجن ان   والعمري .

  
ــ    ل، أعدت األمان ، 2017فع عام  -62 ــاسـ ــابع للفريق العامل، ورق  معلومات أسـ بغرض إثراا الجتماع ال ـ

ــ  ــوا تدا ير العدال  الجنا    الفعَّال  فع   مناقشـــ ــدعلي لالتجار باألشـــــرال، التع ترعز على مجال الفريق بشـــ التصـــ
تلا   ما تحتاجه مرتل  فاات وأنواع الضــــــحايا من حماي  وم ــــــاعدة، مع اإلشــــــارة بصــــــف  خااــــــ  إلى مــــــحايا 

 (.CTOC/COP/WG.4/2017/2االتجار ممن س اق حرعات الهجرة المرتلط  )

َم إيار موجز للمومــوع،  واــفه أحد األوداي الر   ــ   لاروتوعول االتجار باألشــرال.   -63 وعلى وُقدعل
أا تقدما عايرا قد ُأحرض فع توفير أشـاال مرتلف  من الحماي  والدعم لضـحايا االتجار، فإا التم ـك  الروم من

يرتل  باختالي الواليات القضـــــا   . وُبين  اإلرشـــــادات ال ـــــابق  التع قدمها الفريق العامل   بحقوق الضـــــحايا
 بشوا الحماي  والم اعدة.

ووي  الضـــــحايا. وُقدم  تحليالت وإرشـــــادات بشـــــوا النُُّه   التعري علىوانصـــــب الترعيز على م ـــــول    -64
ووـي  مــــــــــــــحـاـيا االتجـار فع  التعري علىواجـه الهوـي ، وعـولـك التحـدـيات التع ت  التعري علىالمتبعـ  فع تعزيز 

 تدفقات الهجرة المرتلط .

 وُأولع اوتمام خال لألشاال التال   من الحماي  والم اعدةا -65

إحال  مـحايا االتجار إلى وياات الم ـاعدة للحصـول على الحماي  والدعم الفوريين عممارسـ   )أ( 
 جيدة، وأنواع الردمات التع يمان إدراجها فع تلك الم اعدة المبارةس 

، وعولك حماي  الضــــــــــــحايا الوسن يقرروا التعاوا مع العمل   وا ومزايا  والتفكر لتعافع ل فترات    إتاح   )ب(  
 القضا   س 

 تطايق مادأ عدم معاقب  محايا االتجار، مع اإلشارة إلى توا ات الفريق العامل ال ابق س  )ج( 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/2
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العقبات التع تحول دوا الواـــــول إليها بشـــــال    إضال الواـــــول إلى ســـــال االنتصـــــاي و ت  ـــــير  )د(  
 خضم تدفقات الهجرة المرتلط س   فعال، وعولك توفير الم اعدة القانون  ، مع الترعيز على األفراد الوسن يعلقوا فع 

 اإلقام  والعودة اآلمن  والطوع  ، بما فع ذلك اإلرشادات الدول   ذات الصل س  )وـ( 

ــحـاـيا االتجـار، بمـا فع ذـلك فع ـتدفقـات الهجرة  )و(  توفير الحمـاـي  والم ـــــــــــــــاعـدة لأليفـال مــــــــــــ
 المرتلط ، مع مراعاة احت اجاتهم الراا س

 ارات الجن ان   من تدا ير الم اعدة فع س اق االتعلجار.العناار المراع   لالعتب  )ض( 

وُعرمــــــ  تفااــــــيل عن األير المع اري  وال ــــــ اســــــات   الدول   واإلقل م   المعمول  ها المتعلق  بالحماي   - 66
والم ـــــــــاعدة، على النحو الوارد فع اتفاق   الجريم  المنظم ، وبروتوعول االتجار باألشـــــــــرال، وخط  عمل األمم  

ة العالم   لماافح  االتجار، واتفاق   مجلس أوروبا بشــــوا ماافح  االتجار بالبشــــر، واتفاق   رابط  أمم جنوب المتحد 
 القـانوا النموذجع لماـافحـ   شـــــــــــــرق  ســــــــــــــ ا لماـافحـ  االتجـار ـباألشـــــــــــــرـال، وبرـااــــــــــــــ  الن ــــــــــــــاا واأليفـال، و 

 . االتجار باألشرال 

  
 وكاالت التوظيف ورسوم التوظيف  

 الرئيسيةالمواضيع 

 وعاالت التوظ بس رسوم التوظ بس األير القانون   والتنظ م  س التشريعات الوين  .

  
ــ    ل، أعدت األمان ، 2015فع عام   -67 ــاســ ــادس للفريق العامل، ورق  معلومات أســ بغرض الجتماع ال ــ

ــاقشـــــــــــــــــ   ــاالت  إثراا منـ ــال الفريق بشـــــــــــــــــوا دور وعـ ــرـ ــاألشــــــــــــ ــار بـ ــوم التوظ ب فع االتجـ التوظ ب ورســــــــــــ
(CTOC/COP/WG.4/2015/2.) 

وُقدم  معلومات أســـــاســـــ   عن الدور الوي تسديه ممارســـــات التوظ ب ورســـــوم التوظ ب التع ـــــف    -68
وإســااة معاملتهم، وال ســ ما العمال المهاجرين. وُعرمــ  تفااــيل عن واالحت ال   فع تعزيز اســتغالل العمال  

ــر فع  ــرال أو توريها المباشـــــــــ ــاوم  وعاالت التوظ ب فع ضيادة تعرض العمال لالتجار باألشـــــــــ ك ف   م ـــــــــ
 شباات االتجار اإلجرامع التع تهدي إلى استغالل العمال، وعن أش ع أساليب العمل.

ــلـ ، مع الترعيز على اتفـاق ـ  الجريمـ  وقـُدمـ  لمحـ  عـامـ  عن األير ال -69 مع ـاريـ  الـدول ـ  ذات الصــــــــــــ
المنظمـ ، واتفـاقـ   األمم المتحـدة لماـافحـ  الف ـــــــــــــــاد، واالتفـاقـ   اـلدولـ   لحمـاـي  حقوق جم ع العمـال المهـاجرين 

ت وأفراد أسروم، واالتفاق ات ذات الصل  لمنظم  العمل الدول  . وُعرم  تحليالت وأمثل  محددة من التشريعا
 توظ ب.الوعاالت التوظ ب و/أو تقامع رسوم  م ا ل الوين   التع تتناول

واســـــــــتكشـــــــــ  التحليل أيضـــــــــا التحديات التع سواجهها الممارســـــــــوا فع مجالع إنفاذ القانوا والعدال   -70
ــالع  فع تلك الممارســــات  الجنا    فع التحقيق مع األشــــرال ومالحقتهم أو م ــــاال  المنشــــات التجاري  الضــ

ــعوبات التوظ   فع إثبات االتجار باألشـــــــرال فع مرحل  التوظ ب، وعولك  التع تواجه   ف  ، بما فع ذلك الصـــــ
ــا  ا عندما تكوا وعاالت التوظ ب فع  ــا    المتعلق  بالتحقيق مع المتوريين ومالحقتهم قضــــــ التحديات القضــــــ

ل  بالممارســــــــــــــات  لداا مرتلف  عن تلك التع يجري فيها االســــــــــــــتغالل. وجرى تقديم وتحليل أمثل  ذات ـاـــــــــــــ 
 والمبادرات الوين  .
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 تفسير بروتوكول االتجار باألشخاص واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتنفيذهما   
 

 المواضيع الرئيسية

اســــتغالل حال  اســــتضــــعايس الموافق س االســــتغاللس الوســــا لس اإلرشــــادات الدول   واإلقل م  س النُُّه  اإلقل م  س 
ــتعباديس الرقس  ــراس الزواج الق ـــري أو االسـ ــررة أو الردم  ق ـ ــعس ال ـ ــتغالل الجن ـ ــتغالل بغاا الغير واالسـ اسـ

سنس القنان س االس  تعباد. الممارسات الشايه  بالرقس االستعباد بالدَّ

  
بغرض إثراا الجتماع ال ـادس للفريق العامل، ورق  معلومات أسـاسـ   ل، أعدت األمان ، 2015فع عام  -71

الفريق بشــــــــوا المفاه م الر   ــــــــ   لاروتوعول االتعلجار باألشــــــــرال، مع الترعيز على ورقات المناقشــــــــ    مناقشــــــــ 
ــادرة عن ماتب  ــعاي، والموافق ، الصــــ ــتضــــ ــتغالل حال  اســــ ــوا اســــ األمم المتحدة المعنع بالمردعلرات والجريم  بشــــ

 (.CTOC/COP/WG.4/2015/4واالستغالل )

لتع وُعرمـــــــ  الجوانب من تعريب االتجار باألشـــــــرال الواردة فع  روتوعول االتجار باألشـــــــرال ا -72
تزال تشــــال أكثر التحديات التع تواجه الممارســــين، وعولك تطا قها فع القانوا الجنا ع الوينع. ويشــــمل ذلك  ال

ف  فع أي مااا  خر فع القانوا الدولع أو وير المعروف  بصــــــــورة شــــــــا ع  فع النظم  المصــــــــطلحات وير المعرَّ
 غالل حال  استضعاي، والموافق ، واالستغالل. القانون   الر      فع العالم. وانصب الترعيز على مفاه م است 

تعريب  فع  و  ما ستعلق بإســااة اســتغالل حال  اســتضــعاي، التع تعد إحدى االوســا لا وير المشــروع   -73
َم تعريب ي تند إلى   3االتجار باألشرال المنصول عل ه فع الفقرة )أ( من المادة   األعمال من الاروتوعول، ُقدعل

رشــادات بشــوا ع ف   تف ــير مصــطل  ااســتضــعايا، مع ترعيز مزيد من المناقشــات على . وُعرمــ  إالتحضــيري 
الشـــــــــــــريين اإلثباتيين المعنيين فع مصـــــــــــــطلحات الاروتوعول، ووما تحدسدا الدليل على أاَّ الضـــــــــــــح   فع حال  

 استضعايس والدليل على ن   استغالل ووا االستضعاي عوسيل  لالتعلجار بالضح  .

َر التو -74 كيد على عدم االعتداد بموافق  محايا االتجار على االستغالل عندما سثا  استردام الوسا ل وُعرعل
م  على الممارســات الوين   التع تتضــمن عنصــر عدم االعتداد بالموافق   وير المشــروع . ونوقشــ  األمثل  المقدَّ

ابعين للدول بشــوا ما إذا عاا فع القانوا الوينع، وعولك التحديات ذات الصــل  مثل الرالي  ين الممارســين الت 
إثبات اسـتردام وسـيل  محددة، أو ما إذا عاا سلزم أيضـًا إثبات أاَّ الوسـا ل الم ـتردم  تبطل   فع أي قضـ  يافع 

 فعل ا موافق  الضح  . 

وعند تناول مفهوم االســتغالل، أشــير إلى أا ووا المصــطل  وير معرَّي فع الاروتوعول، ولكن الصــك  -75
ل أو ُت ــــتكمل بوشــــاال إمــــا    من االســــتغالل فع باألوراض االســــتغالل   عثيرا ما ُتنق  حصــــري يقدم قا م  وير 

القوانين الوين  . وبعد اإلشـارة إلى أا بعط أشـاال االسـتغالل تثير تحديات عمل   وإثبات   محددة، ُأولع اوتمام  
المعاسير الوامـــــــح  بين فع أي ســـــــيناريو محدد و  لضـــــــرورة المواضن   ين المرون  فع تحدسد ما يشـــــــال اســـــــتغالالً 

، وفا دة التعاريب الم ــتمدة من الصــاوع الدول   األخرى. عما جرى أيضــا تناول تعريب  المشــروع  مادأ  إلعالا
 وتف ير أشاال محددة من االستغالل موعورة فع الاروتوعول، بما فع ذلك ال ررة واالستعباد ونزع األعضاا.

ــ    ل ، أعدت األمان ، 2013وفع عام  - 76 ــاســـــــ بغرض إثراا  الجتماع الرامس للفريق العامل، ورق  معلومات أســـــــ
ــوا أشـــاال االســـتغالل التع لم ُتوعر اـــراحً  فع  روتوعول االتعلجار باألشـــرال، ولكنها نشـــوت فع    مناقشـــ   الفريق بشـ

 (. CTOC/COP/WG.4/2013/4ال  اقات أو الممارسات الوين   أو اإلقل م   أو الدول   ) 

ــري وأعيد ذعر الطابع وير   - 77 ــرال فع   الحصــ ــتغالل   الواردة فع تعريب االتجار باألشــ لقا م  األوراض االســ
من  روتوعول االتجار باألشــــــــرال. واســــــــتجاب  لولك، ربط  الدول، منو اعتماد الاروتوعول، عددا عايرا من   3المادة 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2015/4
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ل فع اناعات  اإلنترن ، واالستغال  عار األوراض االستغالل   باالتجار باألشرال، بما فع ذلك االستغالل الجن ع 
 والمالبس والتعدسن والاناا وويروا، واالستغالل فع الايا  األسري ، واالستغالل فع ممارسات ال حر.  األسماع   ايد 

، بما فع ذلك ال ـــــررة واســـــتغالل بغاا 3وجرى تحليل األوراض االســـــتغالل   الواردة فع تعريب المادة  -78
رق والممارســـات الشـــايه  بالرق واالســـتعباد والزواج الق ـــري، الغير ووير ذلك من أشـــاال االســـتغالل الجن ـــع وال

 بغ   توفير تف ير وإرشادات بشوا الحاالت التع قد تندرج ممن تعريب تلك الممارسات.

بشــوا أشــاال االســتغالل   القانوا النموذجع لماافح  االتجار باألشــرالوُقدم  إرشــادات على أســاس   -79
ع إدراجها فع تشـــــــــــــريعاتها الوين  ، وعولك اإلرشـــــــــــــادات المناثق  عن أير األخرى التع يمان للدول أا تنظر ف

 دول   وإقل م   أخرى، والممارسات الوين  . 

الجتماع الرامس للفريق العامل، ورق  معلومات أســـــــــاســـــــــ   لأيضـــــــــا، أعدت األمان ،   2013وفع عام  -80
تحليل المفاه م الر      الواردة فع  روتوعول االتعلجار باألشرال، مع الترعيز الفريق بشوا   بغرض إثراا مناقش 

 (.CTOC/COP/WG.4/2013/2على مفهوم الموافق  )

) روتوعول االتجـار ورعز التحلـيل على عنصــــــــــــــر الموافقـ  عمـا سرد فع تعريب االتجـار ـباألشــــــــــــــرـال  -81
ــ ما الرطاب المتعلق بعدم االعتداد بموافق  الضـــــــــــــحايا حيثما 3باألشـــــــــــــرال، الفقرة )ب( من المادة  (، وال ســـــــــــ

 اسُتردم  وسا ل وير مشروع ، مثل الرداع.

بعط الدول  ق امعلى الروم من ونوقشـــ  النُُّه  الوين   المرتلف  فع التعامل مع الموافق . ولوحن أنه  -82
، فإا دوال أخرى لم تدرج ســــــــــــوى الوســــــــــــا ل التع تبطل بالكامل تعاريفها الوين   مع تعريب الاروتوعولم  بمواا

، اســــتغالل حال  اســــتضــــعاي. وإمــــافً  إلى ذلك، نوقش دور الموافق  مثالً ، م ــــتبعدًة،  ومــــول الموافق عنصــــر 
على الترعيز المفرا على ســــــــــــلوع  المزعوم  للضــــــــــــح   فع اإلجرااات الجنا   ، مع التحوسر من اآلثار المترتب 

 الضح    دال من الترعيز على ال لوع اإلجرامع.

وأشــــير إلى اإلرشــــادات المع اري  وال ــــ اســــات   الدول   واإلقل م   المتعلق  بم ــــول  الموافق ، بما فع ذلك   ما  - 83
ات ال ــــــابق  للفريق العامل،  ستعلق باأليفال، مثل اإلرشــــــادات المناثق  عن  روتوعول االتجار باألشــــــرال، والتواــــــ  

 36/ 2011والمباد  والمباد  التوجيه   المواــــــــى  ها   ما ستعلق بحقوق اإلن ــــــــاا واالتجار باألشــــــــرال، والتوج ه 
الـصادر عن الارلماا األوروبع ومجلس االتحاد األوروبع، والقانوا العربع االـسترـشادي لماافح  جرا م االتجار بالبشـر  

 العرب  . وأخيرا، ُعرم  أمثل  على تدا ير التصدي الوين   بشوا ووه الم ا ل. الصادر عن جامع  الدول  

ــ    ل، أعدت األمان ، 2011وفع عام  -84 ــاســ بغرض إثراا الجتماع الرابع للفريق العامل، ورق  معلومات أســ
فهوم ااســـــــتغالل ال ـــــــلط  أو اســـــــتغالل حال  الفريق بشـــــــوا تحليل المفاه م األســـــــاســـــــ   والترعيز على م  مناقشـــــــ 

 (.CTOC/COP/WG.4/2011/3استضعايا )

 واـفهما وُقدم  مشـورة سـ اسـات   بشـوا تف ـير مفهوم اسـتغالل ال ـلط  أو اسـتغالل حال  اسـتضـعاي  -85
من  روتوعول االتجار باألشـرال. وتضـمن التحليل المقدم  3من تعريب االتجار باألشـرال، وفقا للمادة   اً جزا

رســــــم   ذات الصــــــل ، إلى جانب إشــــــارة إلى نوايا وامــــــعع الاروتوعول، وذلك باالعتماد على المواد التف ــــــيري  ال
 الوثا ق ال  اسات   األخرى التع أعدوا الماتب.

َد على  -86 دعل ولوحظ  ن ــا   مفهوم اســتضــعاي الشــرا رونا بالعوامل الشــرصــ   والظر    وال ــ اق  ، وشــُ
  أوم   اســــتغالل المتجر لولك االســــتضــــعاي من أجل  ناا جريم  االتجار باألشــــرال. واســــُتكمل التحليل  لمح 

 عام  عن اإلرشادات الدول   واإلقل م   والمحل   المعمول  ها ذات الصل .
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بغرض إثراا الجتماع الثانع للفريق العامل، ورق  معلومات أســـاســـ    ل، أعدت األمان ، 2010وفع عام  -87
عول االتجـــار بـــاألشــــــــــــــرـــال الفريق بشـــــــــــــــــوا تحليـــل المفـــاه م األســـــــــــــــــاســــــــــــــ ـــ  الواردة فع  روتو  منـــاقشـــــــــــــــــ 

(CTOC/COP/WG.4/2010/2.) 

وُقدم  إرشـادات بشـوا تف ـير المفاه م الصـعب  الواردة فع الاروتوعول، ولوحن أا بعط ووه المفاه م  -88
ف  تعريفا عامال، مما سسدي إلى تف يرات وتطا قات مر  تلف  عار الواليات القضا   .وير معرَّ

 وُقدم  تحليالت وإرشادات بشوا المفاه م المحددة التال  ا -89

القانوا النموذجع اســــــــــتغالل بغاا الغير واالســــــــــتغالل الجن ــــــــــعا ُ ين  التعاريب الواردة فع   )أ( 
د فع اللماافح  االتجار باألشرال  قوانين الوين  س ، ولكن لوحن مع ذلك أا تعريب البغاا ُسترع عمدا ل حدَّ

القانوا أو الردمات الق ــــــري ا ُذكر التعريب المنصــــــول عل ه فع   (ال ــــــررةالعمل الجاري ) )ب( 
، وُبين  عنااـــــر تحدسد حاالت ال ـــــررة، على النحو الوي تاينه منظم  النموذجع لماافح  االتجار باألشـــــرال

 ةس العمل الدول  . عما نوقش تف ير االستغالل الجن ع فع إيار ال رر 

ــوع )ج(  القانوا النموذجع لماافح  االتجار ا ُعرض التعريب الوارد فع الزواج باإلكراه أو بالرضــــــ
 سباألشرال

، وأشــــــير إلى القانوا النموذجع لماافح  االتجار باألشــــــرالالرقا ُذكر التعريب الوارد فع  )د( 
 س1926الرق ل ن  الصعوبات المرتبط  باستردام التعريب المنصول عل ه فع اتفاق   

ــايه  بالرقا جرى عرض ومناقشــــــــــ  التعريب الوارد فع   )وـ(  القانوا النموذجع الممارســــــــــات الشــــــــ
 ، وعولك تعريب  دسلسلماافح  االتجار باألشرال

سنب  االســــتعباد )و(  سن( الدَّ القانوا النموذجع لماافح  االتجار ا ُذكر التعريب الوارد فع )إســــار الدَّ
 سباألشرال

 سالقانوا النموذجع لماافح  االتجار باألشرالنان ا ُذكر التعريب الوارد فع الق )ض( 

 .القانوا النموذجع لماافح  االتجار باألشرالاالستعبادا ُذكر التعريب الوارد فع  )ل( 
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