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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٨-٦فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٣َّالبند 

  كيفية خفض الطلب، بطرائق منها تعزيز الشراكات
  بني القطاعني العام واخلاص وحتديد العوامل احملفِّزة

        على االجتار باألشخاص
ار وات الالزمة خلفض الطلب على االجتداجليدة واألاملمارسات     

      باألشخاص، بطرائق منها تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

    مةمقدِّ  -أوال  
 م مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف                    سلَّ  -١
ص، وخباصـة النـساء واألطفـال،        بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخا       ، بأنَّ ٤/٤رره  مق

ل التفاقية اجلرمية املنظمة، هو الـصك العـاملي الرئيـسي امللـزِم قانونـا بـشأن مكافحـة االجتـار                     املكمِّ
صوص ت مفتـوح العـضوية خبـ   ر املؤمتر فضال عـن ذلـك إنـشاء فريـق عامـل مؤقَّـ         وقرَّ. باألشخاص

  .٢٠١١وقد عقد الفريق العامل أربع دورات حىت عام . االجتار باألشخاص
، أن تستمر الواليات املسندة إىل الفريق العامـل         ٦/١ر مؤمتر األطراف، يف قراره      مث قرَّ   -٢

د جماالُت عملـه يف املـستقبل، حـسبما يكـون مناسـبا، التوصـيات الـواردة يف                  املذكور وأن جتسِّ  
                                                         

  * CTOC/COP/WG.4/2013/1. 
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، CTOC/COP/WG.4/2011/8انظــر الوثيقــة (ل عــن أعمــال دورتــه الرابعــة  تقريــر الفريــق العامــ 
 األطـراف جبملـة أمـور ومنـها أن          َر العامـل قـد أوصـى مـؤمت        ُقوكـان الفريـ   ). ٥١-٤٦الفقرات  

يكون خفض الطلب على االجتار باألشخاص واحـدا مـن املواضـيع الرئيـسية املـراد النظـر فيهـا                    
  .خبصوص الدورات اليت ُتعقد مستقبال

ت األمانة ورقة املعلومات األساسـية هـذه بغيـة تقـدمي املـساعدة يف مـداوالت         وقد أعدَّ   -٣
  .دورة الفريق العامل اخلامسة

    
    مسائل للمناقشة  -ثانيا  

 أن تنظر يف املسائل التاليـة، لـدى مناقـشة التـدابري املمكنـة يف التـصدي                   الدول تودّ  لعلَّ  -٤
  :خلفض الطلب على االجتار باألشخاص

  ما هي العوامل الدافعة للطلب على االجتار باألشخاص، وكيف ميكننا حتديدها؟  )أ(  
مــا هــي أفــضل املمارســات، مبــا يف ذلــك الــشراكات بــني القطــاعني العــام           )ب(  

   االجتار باألشخاص؟رها ضحايالسلع واخلدمات اليت يوفّواخلاص، يف خفض الطلب على ا
بعة للثين عـن هـذا الطلـب تـشريعية أو           تَّذه التدابري وأفضل املمارسات امل    هل ه   )ج(  

  إدارية أو تعليمية أو اجتماعية أو ذات طبيعة أخرى، أو كل ذلك معا؟
هــل هنالــك أمثلــة علــى تعــاون ثنــائي ومتعــدد األطــراف، حــسبما تــنص عليــه   )د(  

  من بروتوكول االجتار باألشخاص؟) ٥ (٩املادة 
  فض الطلب؟هل توجد أدلة تثبت فعالية هذه النهوج يف خ  )ه(  
رهــا ضــحايا االجتــار م فيهــا اســتغالل اخلــدمات الــيت يوفّجيــرَّيف األحــوال الــيت   )و(  

بالبشر، ما هو مقياس املعرفـة الالزمـة لـدى أي شـخص قبـل أن تتـسىن مالحقتـه قـضائيا جبـرم                        
  نة ومعرفة، من هذه اخلدمات؟االستفادة، على بّي

ــ  -٥ ــدول تــودّ لَّولع ــف ميكــن أ    ال ــضا أن تنــاقش كي ــة مــن     أي ــب األشــكال املختلف ن تتطل
. االستغالل يف إطار االجتار باألشخاص اتباع طرائق خمتلفة يف مواجهة الطلب علـى هـذا االجتـار       

وعلى سبيل املثال، فإنَّ النهج املتبع خبصوص خفض الطلـب علـى االجتـار باألشـخاص ألغـراض                  
باألشـخاص  لـب علـى االجتـار    البغاء القسري قد ال يكون هو النهج نفسه الذي يتَّبع يف صـد الط         

ع أيـضا إىل أشـكال       النشاط اإلجرامي قد يتنـوّ     كما إنَّ .  األعضاء اجلسدية البشرية   ألغراض نزع 
 مـن بروتوكـول   ٣من االستغالل غري مذكورة صراحة يف التعريف غري احلصري الوارد يف املـادة         
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يف يفيـة حتقيـق الفعاليـة       بإجراء مزيد من البحوث عـن ك      ومن اجلائز التوصية    . االجتار باألشخاص 
تــصميم وتنفيــذ التــدابري الكفيلــة خبفــض الطلــب، وذلــك لتقــدمي املــساعدة إىل الــدول، مبقتــضى     

 كـل أشـكال اسـتغالل األشـخاص،         حيفّزبروتوكول االجتار باألشخاص، بغية كبح الطلب الذي        
  .وخباصة النساء واألطفال، مما يؤدي إىل االجتار باألشخاص

    
    وضوعخلفية امل  -ثالثا  

ومـع أن   . معـا شخاص من خالل منظوري الطلـب والعـرض         ألميكن مواجهة االجتار با     -٦
هنالــك معرفــة حمــدودة بكيفيــة التــصدي لالجتــار باألشــخاص مــن خــالل منظــور إىل الطلــب،   
توجــد أمثلــة علــى إجــراءات العمــل يف ميــادين مقارنــة، ومنــها مــثال مكافحــة عمــل األطفــال     

  . يف شىت الصناعات)ل القسريالعم(السخرة و
. ويف االقتصاد العاملي يف اليوم احلاضر، أصبح التفاعل بـني العـرض والطلـب قـضية معقـدة           -٧

 وذلك ألسباب عـدة لـيس   -ومن مث فال ينبغي النظر إىل الطلب على حنو منفصل كليا عن العرض      
سـبيل املثـال، فـإنَّ تـوافر      وعلـى   . أقلها أن العرض ميكن أن يولّـد فعـال الطلـب الـذي ينـتج عنـه هـو                  

زلية، رخيصة وقابلة لالستغالل، ميكن أن يولّد هو نفـسه طلبـا علـى األيـدي العاملـة                    أيدي عاملة من  
  .زلية اخلاضعة لالستغالل على مستوى قد ال يوجد لوال ذلك التوافر املن
. يف سـياق االجتـار باألشـخاص      " الطلـب "وليس هنالك تعريف متفَق عليـه للمـصطلح           -٨
ا يف سـياق    أمَّـ . يشري الطلـب عـادة إىل الرغبـة يف سـلعة معينـة أو عمـل معـني أو خدمـة معينـة                      و

االجتــار باألشــخاص، فالطلــب يكــون علــى وجــه اخلــصوص مــن أجــل احلــصول علــى عمــل       
  .استغاليل الطابع أو على خدمات يوفرها ضحايا االجتار بالبشر

ل شري عموما إىل طبيعة ومدى استغال     يف االجتار باألشخاص ي   " جانب الطلب "ومن مث فإنَّ      -٩
املقصد، وكذلك يشري إىل العوامل االجتماعية والثقافيـة  جهة جر هبم بعد وصوهلم إىل    األشخاص املتَّ 

والتنموية اليت حتفز الطلب على بضائع رخيـصة الـثمن أو خـدمات          والسياسية واالقتصادية والقانونية    
  ).١٣-٥، الفقرات CTOC/COP/WG.4/2010/3ثيقة انظر الو(ل عملية االجتار ّهتساليت معينة و
املستهلكون الذين أما . واألشخاص املُتَّجر هبم يوجدون يف جانب العرض من االجتار  - ١٠

ومن . عمل األشخاص املُتَّجر هبم أو خدماهتم فيوجدون يف جانب الطلبمن مثار يستفيدون 
املتفّرع من ذلك من جانب ب بني طلب املستهلك أو الطلب األويل والطلالتمييز املهم 

 .سلسلة االجتاريف مراحل خمتلفة من أن النوعني من الطلب يقعان إدراك كذلك و ،نيملستغلّا
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منتجـات أو خـدمات العمالـة    بشراء  من قيام أشخاصمباشرة يتولَّد  وطلب املستهلك     -١١
أن يــشتري ســائح و  أزهــاراً قطفهــا مراهــق ُمتَّجــر بــه أ ، مــثالً، زوج كــأن يــشتري؛املُتَّجــر هبــا

وتـشري األحبـاث إىل أن معظـم    . معامـل الـسخرة  أحـد  قميصاً رخيصاً صنعه شاب ُمتَّجـر بـه يف         
. االجتــارحجــم هــذا  يفتــأثرياً مباشــراً ر عمومــاً هــذا النــوع مــن الطلــب غــري حمــّدد ألنــه ال يــؤثّ

 أن يـستغلوا    ال يطلـب خّصيـصاً مـن املُتَّجـرين        على سبيل املثـال،     زوج الذي يشتري األزهار     الف
ــشتري قميــصاً رخيــصاً ال يطلــب هــو أيــضاً مــن      األطفــال لقطفهــا،   ــسائح الــذي ي كمــا أن ال

 . إلنتاج هذه املنتجاتاملُتَّجرين أن يستغلوا األطفال

أمر خيتلف متام االختالف ألنه ينبع من أناس يقصدون جين الـربح            فهو  املتفّرع  الطلب  ا  أمَّ  -١٢
شملون القـّوادين وأصـحاب دور البغـاء والوسـطاء علـى اخـتالف       وهـم قـد يـ   .  التجارية من املعاملة 

األيـدي  أنواعهم الضالعني يف االجتار والفاسدين من أصحاب املصانع أو املـزارعني الـذين يـستغلون      
  )١(.املُتَّجر هبا لإلبقاء على اخنفاض تكاليفهم وأسعارهم وضمان تدفق أرباحهمالعاملة 
ضحايا االجتـار ألن مـن   يف كثري من األحيان كشف     صعب  يالعملية،  حيث املمارسة   ومن    -١٣

والـيت  (الصعب التمييز يف بعض القطاعات بني الطلـب علـى العمالـة واخلـدمات القانونيـة واملقبولـة                   
 . االستغالليةغريها من أشكال العمالة واخلدماتبني و) هي جزء طبيعي من األسواق اإلنتاجية

فيمـا يتعلـق    األشـخاص أو املؤسـسات      الثة لطلـب    وتشري األدلة إىل وجود مستويات ث       -١٤
 :باالجتار باألشخاص

أو  املــستخِدمني مـن أصــحاب العمــل  يــشملونوهـم  (طلـب أصــحاب العمــل    )أ(  
 ؛) وغريهماملالكني أو املديرين أو املقاولني من الباطن

املــشترية يف قطــاع التــصنيع   الــشركات  يــشملونهــم و(طلــب املــستهلكني    )ب(  
 ؛)عة اجلنسيف صناوالزبائن 

اجملنِّـدين والـوكالء والنـاقلني     تـشمل هي و(األطراف الثالثة الضالعة يف العملية     )ج(  
  ).يف حركة األشخاص ألغراض االستغاللعن علم ن يشتركون وغريهم ّمم

توسـيع نطـاق الـوعي    ) أ(وتشمل األمثلة على التدابري الرامية إىل خفض الطلب تـدابري      -١٥
ــشأن  ــاه والبحــوث ب ــع أشــكال االســتغالل، والعوامــل   واالنتب ــيت تكمــن يف أســاس هــذا   ا مجي ل

                                                         
 ILO, “Combating trafficking in children for labour exploitation: A resource kit forمنظمة العمل الدولية،  )١(  

policymakers and practitioners”; pp. 30-31 ؛ متاحة يف املوقع الشبكي
www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=9130.  
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التنظيم الرقايب لوكاالت االستخدام يف القطـاع اخلـاص وتـسجيلها وترخيـصها؛        ) ب(الطلب؛  
توعيــة أصــحاب العمــل بــشأن عــدم اســتخدام ضــحايا االجتــار بالبــشر يف سلــسلة التوريــد ) ج(

إنفـاذ معـايري   ) د(ريق مباشر، يف إنتـاجهم؛  لديهم، سواء عن طريق التعاقد من الباطن أو عن ط    
دعـم  ) ه(العمل مـن خـالل إجـراءات تفتـيش العمالـة، وغـري ذلـك مـن الوسـائل ذات الـصلة؛                       

  .أو تعزيز محاية حقوق العمال املهاجرين/تنظيم العمال، و
وميكن أن تشمل التدابري األخـرى الراميـة إىل خفـض هـذا الطلـب جتـرمي االسـتفادة مـن                       -١٦

وقـد ال يكـون صـاحب العمـل مـستخدم العمالـة، أو املـستهلك             . حايا االجتار بالبشر  خدمات ض 
وتبعـا  . جـر بـه  املستفيد من تلك اخلدمات على وعي بأن العمل أو اخلدمة يقـوم هبمـا شـخص ُمتَّ          

لذلك فـإنَّ التحـدي الـذي يواَجـه يف املالحقـات القـضائية اجلنائيـة هـو إثبـات القـصد اإلجرامـي                        
. باالستفادة من خدمات ضـحايا اجتـار  " عن علم"ت قيام أصحاب العمل املعنيني  الالزم، أي إثبا  

واالعتبار ذو الصلة الذي ينبغي النظر إليه قبل األخذ بتشريع من هـذا القبيـل هـو اخلـشية مـن أن       
 خلـدمات الـضحايا، والـذين ينبغـي تـشجيعهم علـى إبـالغ الـشرطة عـن                   احملتملونُيحجم الزبائن   

  .يها، عن فعل ذلك من جراء شعورهم بالتهديد خبطر املالحقة القضائيةاحلاالت املشتبه ف
 تأثري التشريعات اليت جتّرم البغاء أو عـدم جترميـه أو تقنينـه، علـى                مسائلوغالبا ما ُتطرح      -١٧

انتشار االجتار باألشخاص، وذلك يف النقاش حول كيفية خفـض الطلـب علـى االجتـار ألغـراض                  
 بروتوكول االجتار باألشخاص على موقف حمايد من مسألة البغـاء،           وينطوي. االستغالل اجلنسي 

ويف حـني جيـّرم بعـض البلـدان بيـع اخلـدمات             . اليت تظل مندرجة ضـمن مـضمار القـانون الـوطين          
اجلنسية وشراءها، تعمد بلدان أخرى إىل جترمي واحد منهما دون اآلخر، وهنالـك بلـدان أخـرى                 

ج بعـض البلـدان   إذ يـروّ . وج خمتلفـة تـدعمها حجـج خمتلفـة    وهنالـك هنـ  . أيضا ال جتّرم أيـا منـهما      
جنـسية أو ال ينبغـي شـراء خـدمات          لنهج يـستند إىل الفكـرة القائلـة بأنـه ال ينبغـي بيـع خـدمات                  

جنسية أو كليهما معا، وذلك استنادا إىل االفتـراض القائـل بـأن مـن شـأن هـذا النـهج أن يكـون                        
ليهمـا معـا، وأن يـؤدي إىل إنقـاص عـدد ضـحايا              سببا يفضي إىل اختفاء العرض أو الطلـب أو ك         

لنهج يقـوم علـى الفكـرة القائلـة بـأن           وهنالك بلدان أخرى تروج     . االجتار نتيجة الختفاء السوق   
عدم جترمي بيع هذه اخلدمات أو شرائها ميكن بواسطته إخضاع السوق للتنظيم الرقايب، مما ميكّن               

  )٢(.عددهممن حتسني سبل كشف ضحايا االجتار والتقليل من 

                                                         
 .٢٠املرجع نفسه، الفقرة  )2(  
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      يدِّإرشادات بشأن التص  -رابعا  

    اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشخاص  - ألف  
  : من بروتوكول االجتار باألشخاص على ما يلي٩من املادة ) ٥(الفقرة تنص   -١٨

ــدابري         "   ــل الت ــدابري أخــرى، مث ــشريعية أو ت ــدابري ت ــّزز ت ــراف أو تع ــدول األط ــد ال تعتم
ألطـراف،  ية أو االجتماعية أو الثقافية، بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي واملتعـدد ا               التعليم

ز مجيـع أشـكال اسـتغالل األشـخاص، وخباصـة النـساء         فّـ من أجل صد الطلب الذي حي     
  ."واألطفال، اليت تفضي إىل االجتار

ظمة عرب الوطنيـة    ملكافحة اجلرمية املن  ن األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة        وتبّي  -١٩
والربوتوكوالت امللحقة هبا أن تقليل الطلب ميكن حتقيقه جزئيـا مـن خـالل تـدابري تـشريعية أو                   
ــم خــدمات ضــحايا         ــستغلون عــن عل ــستعملون أو ي ــذين ي ــستهدف أولئــك ال ــدابري أخــرى ت ت

  :االستغالل، فتنص على ما يلي
 بروتوكـــول االجتـــار  مـــن٩تـــشمل معظـــم التـــدابري املختلفـــة املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة   

باألشخاص مبادرات غري مندرجة يف اجملـال القـانوين وال تـستوجب صـالحية تـشريعية يف              
. معظم البلدان، باستثناء ضمان تزويد املوظفني املناسبني بالـصالحيات واملـوارد األساسـية            

وقد يكون من الصعب يف بعض الدول بذل جهود كالبحوث يف طبيعة املـشكلة ونطاقهـا     
 محالت يف وسائط اإلعـالم أو غريهـا مـن احلمـالت اإلعالميـة العموميـة وختفيـف                   وتنظيم

. وطأة الظروف االقتصادية واالجتماعيـة القاسـية، لكـن ذلـك لـن يـستوجب سـن تـشريع                  
ومثـة  . ويف بعض اجملاالت، ميكن اللجوء بشكل غري مباشر إىل التشريعات ملعاجلـة املـشكلة            

ن حتقيقه جزئيا من خالل تدابري تشريعية أو أخـرى          جمال آخر هو تقليل الطلب، وهذا ميك      
. تــستهدف أولئــك الــذين يــستعملون أو يــستغلون عــن علــم خــدمات ضــحايا االســتغالل 

وكل هذه اإللزامات إجبارية، وهـي تـستوجب مـن الـدول األطـراف أن تعتمـد تـدابري أو                    
وال .  مرحلـة مـا   ال يعين إال وجوب اختاذ إجراء ما يف       تعزز ما لديها من تدابري، لكن ذلك        

حيدد الربوتوكول بالتفصيل اإلجـراءات املطلوبـة بالـضبط، بـل إنـه يتـرك للـدول األطـراف           
  )٣(.قدرا من املرونة لتطبيق التدابري اليت تعتقد أهنا على األرجح ناجعة

                                                         
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، األدلة التشريعية  )3(  

 /www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides الشبكي املوقع، متاحة يف ٢٩٧الصفحة 
Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 
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ه مكتـب األمـم      الـذي أعـدَّ    )٤(ويقترح القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص،       -٢٠
 باملخــدرات واجلرميــة اقتــراحني بــديلني خبــصوص صــياغة حكــم خيــاري بــشأن   املتحــدة املعــين

  : منه، كما يلي١١استغالل السخرة واخلدمات القسرية، يف املادة 
م دَّقـ  أو تُ  ىؤدُتكل من يستفيد أو جيين رحبا، عن علم وقصد، من أعمال أو خدمات                

أعمـال أو خـدمات     [،  ٨ مـن املـادة      ٢ حبسب تعريفها يف الفقـرة       ،يف حاالت استغالل  
 ُيعترب مـذنبا بارتكـاب فعـل        ،]يقدمها شخص واقع ضحية اجتار باألشخاص     يؤديها أو   

تـصل  .../أو لغرامة قـدرها     ... رمي، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن ملدة         ُج
  .أو لكلتا هاتني العقوبتني...] الغرامة من فئة ... [إىل 

  أو  
 حبــسب تعريفــه يف ، موضــع اســتغاللكــل مــن يــستفيد مــن أعمــال أو خــدمات هــي    

 الشخص املـستغل هـو ضـحية اجتـار باألشـخاص،            نَّ، عن علم بأ   ٨ من املادة    ٢الفقرة  
... يكون مذنبا بارتكاب فعل جرمي، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة الـسجن ملـدة               

  .أو لكلتا هاتني العقوبتني...] الغرامة من فئة ... [تصل إىل .../أو لغرامة قدرها 
    

    املعين باالجتار باألشخاص مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة والفريق العامل  -باء 
، يف دورتـه الثالثـة املعقـودة يف تـشرين         يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة        مؤمتُر األطـراف   حثّ  -٢١

أجـل   األطراف على اختاذ تـدابري أو تعزيـز التـدابري املتخـذة، مـن                ، الدولَ ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
صد الطلـب الـذي حيفـز مجيـع أشـكال اسـتغالل األشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، الـيت                       

مث يف دورتــه الرابعــة ). ٣/٣، املقــرر CTOC/COP/2006/14انظــر الوثيقــة (تفــضي إىل االجتــار 
، دعا املؤمتُر الدول إىل اختـاذ تـدابري مـن أجـل الـثين               ٢٠٠٨أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   

 الــذي يعــزز كــل أشــكال االســتغالل، وذلــك مبــا يتــسق مــع أحكــام بروتوكــول عــن الطلــب
  ).٤/٤، املقرر CTOC/COP/2008/19انظر الوثيقة (االجتار باألشخاص 

 /عالوة علـى ذلـك، دعـا املـؤمتُر الـدول، يف دورتـه اخلامـسة، املعقـودة يف تـشرين األول                       -٢٢
ب اجلذريـة لالجتـار باألشـخاص، بطريقــة    ، إىل التعـاون بفعاليـة يف معاجلـة األســبا   ٢٠١٠أكتـوبر  

تعاونية وشاملة ومن منظور متوازن، يشمل التصدي للعرض والطلب على حد سـواء، كخطـوة               
                                                         

منشورات األمم املتحدة، (ار باألشخاص، الصادر عن مكتب املخدرات واجلرمية القانون النموذجي ملكافحة االجت  )4(  
-www.unodc.org/documents/human الشبكييف املوقع متاح ) A.09.V.11رقم املبيع 

trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf.  
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ــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص     ، CTOC/COP/2010/17انظــر الوثيقــة  (يف ســبيل حتــسني تنفي
 يتـضمَّن  الـسادسة، تقريـرا     وطلب املؤمتُر أيضا إىل األمانـة أن تقـدم إليـه، يف دورتـه             ). ٥/٢املقرر  

أمثلة عن أفضل املمارسات املتبعة يف التـصدي للطلـب علـى األعمـال واخلـدمات أو الـسلع الـيت                     
تشجع على استغالل الغري، وفقا للتعريف الوارد يف بروتوكول االجتار باألشخاص، ودعا الدولَ             

قبـل دورة املـؤمتر الـسادسة،       األعضاء إىل أن تقدم إىل األمانة أمثلة من هـذا النحـو، إن ُوجـدت،                
  ).املرجع نفسه(من أجل تيسري هذه العملية 

  وقد احتوى التقريـر الـذي أعدتـه األمانـة علـى مـوجز للـردود املتلقـاة، مقـسَّم حبـسب                  -٢٣
ــانوين، ) أ( ــار القـ ــاون والتنـــسيق علـــى الـــصعيد الـــوطين،  ) ب(اإلطـ ــاء القـــدرات ) ج(التعـ بنـ

ــة،   ــة وا) د(والبحــوث والتوعي ــة واملــساعدة،  الوقاي ــصعيد   ) ه(حلماي التعــاون والتنــسيق علــى ال
وخلص التقريـر يف اسـتنتاجه إىل أنـه علـى حـني قامـت الـدول خبطـوات ملواصـلة دعـم            . الدويل

وتنفيذ بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، فهنـاك أمثلـة علـى اختـاذ مبـادرات ملموسـة مـن أجـل                       
انظـــر الوثيقـــة ( التـــصدي للعـــرض احلـــد مـــن الطلـــب، باملقارنـــة باملبـــادرات الـــيت هتـــدف إىل 

CTOC/COP/2012/4 ٣٥، الفقرة.(  
ع علـى التعـاون والتنـسيق علـى الـصعيد            معظـم الـدول يـشجِّ      وذُكر أيضا يف التقرير أنَّ      -٢٤

الــوطين، وكــذلك التعــاون علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل، ممــا يتــيح إطــارا إجيابيــا إلجــراء  
املقـصد، مـن    ني البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان            املزيد من املناقشات واألنشطة فيمـا بـ       

أجل التصدي، وفقـا لربوتوكـول االجتـار باألشـخاص، للطلـب علـى األعمـال أو اخلـدمات أو                    
  ).٣٧املرجع نفسه، الفقرة (ع على استغالل الغري السلع اليت تشّج

نيـة املعقـودة مـن       العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص، يف دورتـه الثا            وقد أوصى الفريقُ    -٢٥
  :، جبملة توصيات ومنها ما يلي٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩ إىل ٢٧

ــة أصــــحاب العمــــل      )أ(   ــادرات لتوعيــ ينبغــــي للــــدول األطــــراف أن تــــضع مبــ
 يف الـيت يقـدمها ضـحايا االجتـار    واملستهلكني هتدف إىل جعل االستفادة مـن الـسلع واخلـدمات       

  ؛ مقبولة اجتماعياًظروف استغاللية غَري
ينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد وتعــّزز املمارســات الراميــة إىل الــردع عــن    )ب(  

 إىل تنظـيم وكـاالت      ترمـي  تدابري    اختاذ الطلب على اخلدمات االستغاللية، مبا يف ذلك النظر يف        
ضمان خلـو   لـ التوظيف يف القطاع اخلاص وتسجيلها والترخيص هلـا؛ وتوعيـة أصـحاب العمـل               

ار باألشخاص؛ وإنفاذ معايري العمل من خالل تفتيش العمـل وغـريه       سالسل توريدهم من االجت   
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مــن الوســائل ذات الــصلة؛ وإنفــاذ لــوائح العمــل التنظيميــة؛ وتعزيــز محايــة حقــوق العمــال           
  ؛ الردع عن استخدام خدمات ضحايا االجتارهبدفأو اعتماد تدابري /املهاجرين؛ و

ات ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر يف مجــع البيانــ  )ج(  
 مبـستهلكي الـسلع     واملتعلقـة جتماعية اليت تزيد الطلب     اال و االقتصادية بالعوامل   البيانات املتعلقة 

جــر هبــم، وأن تكــون هــذه البيانــات مــصنَّفة بتفــصيل    واخلــدمات الــيت يقــّدمها األشــخاص املُتَّ 
ار باألشـخاص هبـدف   حسب شكل االسـتغالل، مثـل الـسخرة أو االسـتغالل اجلنـسي أو االجتـ          

  .)٤٩-٣٨، الفقرات CTOC/COP/WG.4/2010/6الوثيقة  ( هباواالجتارنزع أعضائهم 
وإضافة إىل ذلـك، أوصـى الفريـق العامـل املعـين باالجتـار باألشـخاص، يف دورتـه الرابعـة                      -٢٦

، بأنـه ينبغـي للـدول األطـراف أن تكفـل            ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢ إىل   ١٠املعقودة من   
دابري متعددة األبعاد لدعم أنشطة التنسيق والتعاون على الـصعيدين الـوطين والـدويل علـى                وضع ت 

الــسواء، مــع مراعــاة اخلــصوصيات واالحتياجــات احملليــة املــستبانة علــى أرض الواقــع، مــن أجــل    
  ).٤٤، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2011/8الوثيقة (التصدي للعرض والطلب على السواء 

    
    ة إضافيةإرشادات دولي  - جيم  

يف خطــة عمــل األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، املعتَمــدة يف عــام    -٢٧
ــدان األصــلية      ٢٠١٠ ــة يف البل ــة املبذول ــادة ودعــم جهــود الوقاي ــدول األعــضاء بزي ، التزمــت ال

ع االجتـار جبميـع     وبلدان العبور وبلـدان املقـصد، مـن خـالل التركيـز علـى الطلـب الـذي يـشجّ                   
ه وعلى السلع املنَتجة واخلدمات املقدمة من جراء االجتار باألشـخاص، وكـذلك بتعزيـز               أشكال

محالت التوعية مـن أجـل احلـد مـن الطلـب ونـشر أفـضل املمارسـات يف تنفيـذ هـذه احلمـالت              
رت وعــالوة علــى ذلــك، قــرّ ). ٢١ و١٨، املرفــق، الفقرتــان ٦٤/٢٩٣قــرار اجلمعيــة العامــة (

اختاذ وتنفيذ تدابري حمددة على الصعيد الوطين ملكافحـة االجتـار           ية،  الدول، يف خطة العمل العامل    
املرجـع  (بالبشر لغرض استغالهلم يف العمل، والسعي إىل إطالع املستهلكني على هـذه التـدابري               

  ).٢٢نفسه، الفقرة 
ــام           -٢٨ ــودة يف ع ــشرين املعق ــا الع ــة، يف دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــت جلن وطلب

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل تعزيـز الـشراكات بـني               ، إىل ٢٠١١
القطــاعني العــام واخلــاص ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، ألغــراض  

  ).٢٠/٣، القرار E/2011/30انظر الوثيقة (شىت ومنها نزع األعضاء البشرية 
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 األمانـة عـن سـبل ووسـائل     ُرا الثانية والعشرين، تقري  وقد ُعرض على اللجنة، يف دورهت       -٢٩
يات اإلجراميـة واإلرهابيـة الـيت    دِّفعالية التعاون الدويل يف جمـال مكافحـة األخطـار والتحـ      تعزيز

ن وتـضمَّ . تواجه قطاع الـسياحة، بوسـائل منـها إقامـة شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص                   
 األعـضاء واملنظمـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك املنظمـات       التقرير ملخصا لآلراء املتلقاة مـن الـدول    

  :احمللية؛ ودعا اللجنة أن تدعو الدول األعضاء إىل النظر يف
ــة اجلرميــة املنظمــة وبروتوكوالهتــا، وخــصوصا     ســّن   ــذ اتفاقي ــة لتنفي ــشريعات الوطني  الت

 لص، وخباصة النساء واألطفـال، املكمّـ      بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخا     
 عرب الوطنيـة، مـع التركيـز بـصفة خاصـة         التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة     

على محاية صناعة الـسياحة مـن أخطـار االجتـار باألشـخاص واالسـتغالل، واالنـضمام                 
إىل محلــة القلــب األزرق ملكافحــة االجتــار بالبــشر الــيت يقودهــا مكتــب األمــم املتحــدة  

  )).د (٩٥، الفقرة E/CN.15/2013/19انظر الوثيقة (املعين باملخدرات واجلرمية 
 فريق التنسيق املشترك بني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار باألشـخاص يعمـل علـى                 كما إنَّ   -٣٠

نشر سلسلة مـن مخـس ورقـات حبثيـة عـن الـسياسات العامـة، تـدرس كـل منـها إحـدى القـضايا                 
الرئيــسية الــيت حــددهتا واتفقــت عليهــا املنظمــات األعــضاء يف الفريــق باعتبارهــا مــن التحــديات    

ــة   احلرجــة الــيت ينبغــي  ــها لــصاحل اجملتمــع الــدويل، بغي النجــاح يف مكافحــة االجتــار  إحــراز  معاجلت
 والورقــة البحثيــة الثانيــة عــن الــسياسات العامــة هــي قيــد  )٥(.باألشــخاص يف العقــد الــزمين املقبــل

 .اإلعداد حالياً، وسوف تتناول بالدراسة التحليلية قضية املنع من خالل التصدِّي جلانب الطلب

 من املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان            ٤بدأ  ويتناول امل   -٣١
واالجتار باألشخاص، الصادرة عن مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، مـسألة املنـع مـن                    

ينبغـي لالسـتراتيجيات اهلادفـة      " علـى أنـه      ٧وينص املبـدأ التـوجيهي       )٦(.خالل التصدي للطلب  
، "اجلذريـة لالجتـار  أخذ يف احلسبان عامـل الطلـب باعتبـاره أحـد األسـباب              إىل منع االجتار أن ت    

يتولّـد عنـها الطلـب علـى خـدمات          حتليـل العوامـل الـيت       "ويوصي بأنه ينبغي للدول أن تنظر يف        
                                                         

 Inter-agency Coordination Group Against: فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص  )5(  

Trafficking in Persons, “The next decade: Promoting common priorities and greater coherence in the 

fight against human trafficking” .متاحة يف املوقع الشبكي: www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-

centre/ICAT/ICAT_overview_paper.pdf.  
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، هبا انظر التعليقات على املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى  )6(  

-www.unodc.org/documents/human:  املوقع الشبكييفمتاحة . ١٠٣-٩٧الصفحات 

trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf. 
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ــدابري صــارمة تــشريعية وسياســية      ــاجلنس االســتغاللية والعمــل االســتغاللية، واختــاذ ت التجــارة ب
  )٧(." هذه املسائلوغريها من التدابري ملعاجلة

طفــال، ، وخباصــة النــساء واألباألشــخاصاالجتــار ب املعنيــةكــذلك فــإنَّ املقــررة اخلاصــة   -٣٢
 املقــــدم إىل اجلمعيــــة العامــــة ٢٠١٢ة، يف تقريرهــــا عــــن عــــام تناولــــت بالدراســــة التحليليــــ

(A/67/261)       أنـه  وخيلـص التقريـر يف اسـتنتاجاته إىل     . ، مسألة االجتار بالبشر يف سالسل التوريـد 
من أجل التصدي بفعالية لالجتار باألشخاص يف سالسل التوريـد، هنـاك حاجـة إىل اتبـاع هنـج        
متعدد األوجه ومتعدد أصحاب املصلحة، جيري فيه إشراك مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصلة            
ــات        ــى إىل االلتزام ــشركات لترق ــدول وال ــى ال ــضغط عل واســتيعاب خمتلــف االســتراتيجيات لل

  .الواقعة عليها
    

    إرشادات إقليمية  - دال  
 من اتفاقية جملس أوروبا بـشأن إجـراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر علـى                 ٦تنص املادة     -٣٣

قائمة من التـدابري املتنوعـة لكـبح الطلـب، الـيت تتطلـب مـن كـل طـرف يف االتفاقيـة اعتمـاد أو               
لثقافيــة أو غــري ذلــك مــن  تعزيــز التــدابري التــشريعية أو اإلداريــة أو التعليميــة أو االجتماعيــة أو ا 

  :التدابري الالزمة، مبا يف ذلك القيام مبا يلي
  ؛ املتَّبعةإجراء حبوث عن أفضل املمارسات والطرائق واالستراتيجيات  )أ(  
زيادة الوعي بشأن مسؤولية وسـائل اإلعـالم وهيئـات اجملتمـع املـدين ودورهـا               )ب(  

  سباب اجلذرية لالجتار بالبشر؛  الطلب باعتباره واحدا من األلاهلام يف حتديد عام
األهداف، تشمل، حسبما يكون مناسـبا،      االضطالع حبمالت إعالمية حمددة       )ج(  

   السياسات العامة؛مقررووجهات عدة ومنها السلطات العمومية 
 ناختــاذ التــدابري الوقائيــة الالزمــة، مبــا يف ذلــك تــوفري الــربامج التعليميــة للفتيــا     )د(  

 اليت تشدد علـى الطبيعـة غـري املقبولـة الـيت يتـسم هبـا التمييـز القـائم علـى               والفتيات يف املدارس،  
نــسني أســاس اجلــنس، ومــا ينطــوي عليــه مــن عواقــب مــشؤومة، وعلــى أمهيــة املــساواة بــني اجل 

  .وكرامة وسالمة كل كائن بشري
م بـشأن جتـرمي االسـتفادة مـن خـدمات            تلـك االتفاقيـة أيـضا حكمـا غـري ملـزِ            وتتضمن  -٣٤

  : منها على ما يلي١٩ فتنص املادة .الضحايا
                                                         

 .٢٥١صفحة املرجع نفسه، ال )7(  
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ينظــر كــل طــرف يف اعتمــاد التــدابري التــشريعية وغريهــا مــن التــدابري، حــسبما تقتــضي   
الــضرورة، لكــي يوضــع يف عــداد اجلــرائم اجلنائيــة اســتخدام اخلــدمات الناجتــة عــن         

 مــن هــذه االتفاقيــة،  ٤مــن املــادة ) أ(االســتغالل، حــسبما هــو مــشار إليــه يف الفقــرة   
  .املعين هو ضحية من ضحايا االجتار بالبشر الشخص نَّعن معرفة بأوذلك 

 لـيس منـع     ١٩ن التقرير التفسريي عن اتفاقية جملس أوروبا أن املقصود مـن املـادة              يِّويب  -٣٥
الـذين  ضحايا االجتار من مزاولة مهنة ما، أو إعاقة إعادة تأهيلهم اجتماعيا، بـل معاقبـة أولئـك              

وكذلك فـإنَّ هـذا احلكـم ال    . ةلَّايا، وذلك بشراء اخلدمات املستغ  يشاركون يف استغالل الضح   
 ١٩ق عليـه املـادة       حـد ذاتـه، ألن هـذا االسـتخدام ال ُتطبَّـ            مس يف ويتعلق باستخدام خدمات مـ    

  )٨(.إال يف حال استغالل املومس فيما يتعلق باالجتار بالبشر
لـشخص الـذي يـستخدم      وإضافة إىل ذلك، يؤكد التقرير التفـسريي أنـه لكـي يكـون ا               -٣٦

، فإنـه جيـب أن يكـون قـد فعـل            ١٩خدمات ضـحية اجتـار حتـت طائلـة العقوبـة مبقتـضى املـادة                
 الشخص املعين هو ضحية من ضحايا االجتـار بالبـشر؛ أي بعبـارة أخـرى                نَّعن معرفة بأ  "ذلك  

ه ال بد من أن يكون املستخدم واعيا بأن الشخص املعين هـو ضـحية االجتـار، وال ميكـن معاقبتـ             
وإثبات املعرفة قد يكون مـسألة صـعبة بالنـسبة إىل سـلطات املالحقـة               . إذا مل يكن واعيا بذلك    

 دومنـا إخـالل مببـدأ افتـراض         -ولكن مشكلة األدلة اإلثباتية يتم التغلب عليها أحيانا         . القضائية
 وهـذا النـهج موصـى بـه       .  باالستدالل على نّية مرتكب الفعل مـن الظـروف الوقائعيـة           -الرباءة  

، على سـبيل املثـال، بـشأن جتـرمي غـسل       ٦من املادة   ) و (٢الفقرة  ف. تفاقيات دولية صراحة يف ا  
ُيــستدل علــى عنــصر العلــم أو : "عائــدات اجلرميــة، مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، تــنص علــى أنــه

ــوافره يف أي ُجــرم مــبني يف الفقــرة      مــن هــذه املــادة، مــن  ١القــصد أو الغــرض، الــذي يلــزم ت
  )٩(." الوقائعية املوضوعيةاملالبسات

 ٢٠١١/٣٦عــن االحتــاد األورويب  مــن التوجيــه الــصادر  ١٨ ن املــادةوكــذلك تتــضمَّ  -٣٧
بـشأن منــع ومكافحــة االجتــار بالبــشر ومحايــة ضــحاياه، حكمــا ممــاثال مــن أجــل تثبــيط وتقليــل  

دول الطلب الذي حيفز مجيع أشـكال االسـتغالل فيمـا يتعلـق باالجتـار بالبـشر، وتتطلـب مـن الـ             
النظر يف اختاذ التدابري الالزمة لكي ُتدرج يف عداد اجلرائم اجلنائية االستفادة عن علم خبـدمات                

 من ديباجة التوجيه األورويب إضـافة إىل ذلـك      ٢٥وتقتضي الفقرة   . ضحايا االجتار باألشخاص  
                                                         

  )8( Council of Europe, explanatory report on the Convention on Action against Trafficking in Human 

Beings, CETS 197, para. 233. Available at www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/197.htm.  
 .٢٣٥ و٢٣٤املرجع نفسه، الفقرتان  )9(  
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بري أو تعزيـز سياسـات عامـة ملنـع االجتـار بالبـشر، مبـا يف ذلـك تـدا               /من الدول األعضاء وضع و    
حيفز مجيع أشـكال االسـتغالل، وذلـك بواسـطة إجـراء حبـوث يف              لتثبيط أو تقليل الطلب الذي    

هذا الصدد، مبا يف ذلك حبوث عـن األشـكال اجلديـدة مـن االجتـار بالبـشر، ومجـع املعلومـات،               
ويف هـذه املبـادرات، ينبغـي للـدول األعـضاء أن تعتمـد منظـورا جنـسانيا                  . والتوعية، والتثقيـف  

  .عىن حبقوق األطفالوهنجا ُي
    

    ي على الصعيد الوطيندِّالتص  - هاء  
فقد عاجل بعض البلـدان     . على الصعيد الوطين، يتباين التصدي التشريعي ملسألة الطلب         -٣٨

مسألة الطلب من خالل جترمي االستفادة من خدمات شـخص يعلـم املـستفيد أنـه ضـحية اجتـار           
  .ات الوطنيةض األمثلة على التشريعويرد أدناه بع. بالبشر

    
     ألف٣٢٣اليونان، قانون العقوبات، املادة     

عاقَب بالسجن ملدة أقلها ستة أشهر كل من يقبل عن معرفة تامة العمل الـذي يؤديـه                 ُي  
  ].ضحية اجتار[

    
لعام ) ١٠٣٦٤القانون اجلمهوري، رقم (الفلبني، قانون مكافحة االجتار باألشخاص     

    ١٣، املادة ٢٠١٢
ي أو يــسّخر خـدمات أشــخاص ُمتجـر هبـم ألغــراض البغـاء يعاقَــب     أي شـخص يـشتر    

  :حسبما يلي
 (prison mayor) ي ملـدة العقوبـة القـصوى    اإليـداع يف الـسجن التـأديب     )أ(    

أو السجن ملدة تتراوح بني ست سنوات واثنيت عـشرة سـنة ودفـع غرامـة ال تقـل عـن                     
  ؛[...]مخسني ألف بيزو وال تزيد على مائة ألف بيزو 

) ١( إذا ارتكــب أجــنيب أي ُجــرم وارد وصــفه يف الفقــرة - الترحيــل  )ب(    
ــانون، بوصــفه       ) ٢(أو  ــهك أي حكــم ذي صــلة مــن هــذا الق ــادة، أو انت مــن هــذه امل

شريكا أو تابعا يف اجلرم، أو شرع يف ارتكاب أي جرم من هـذا القبيـل، يرحَّـل فـورا                    
  م؛بعد أدائه مدة عقوبته، وُيحظر دخوله البلد على حنو دائ
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 مرتكب اجلُرم موظفـا عموميـا، ُيـسرَّح         إذا كان  - املوظف العمومي   )ج(    
 مــن التأّهــل لتــولّي أي منــصب عمــومي، إضــافة إىل عقوبــة  اًد كليــمــن اخلدمــة، وجيــرَّ

  .بالسجن أو غرامة ُتفرض عليه مبوجب أي حكم آخر من أحكام هذا القانون
    

استغالل عمل أو " املعنونة ٦، املادة ٢٠٠٩أوغندا، قانون منع االجتار باألشخاص، لعام     
    "خدمات ضحية اجتار باألشخاص

الشخص الذي يكون لديه علم أو أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بـأن شخـصا مـا هـو         
ضحية اجتار، فيستغل مع ذلك عمل أو خـدمات الـضحية يف هـذه الوضـعية، يرتكـب                  

  .ُجرما ويكون ُعرضة لعقوبة السجن ملدة عشر سنوات
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    رفقامل
    األدوات الرئيسية واملوارد املوصى هبا    

  مكتب األمم املتحدة ، صادرة عن كافحة االجتار باألشخاصملجمموعة أدوات   
    رات واجلرميةدِّاملعين باملخ

 اً وتعزيـز ، ومحايـة الـضحايا ومـساعدهتم   ، منع ومكافحة االجتار باألشـخاص  سعياً إىل حتقيق أهداف   
مكافحــة االجتــار باألشــخاص  ، ترمــي جمموعــة أدوات ذه الغايــاتعلــى حتقيــق هــ تعــاون الــدويل لل

 إىل تـــسهيل تقاســـم املعـــارف رات واجلرميـــةدِّمكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــالـــصادرة عـــن 
ــني   ــات ب ــّرريواملعلوم ــضاة     مق ــانون والق ــاذ الق ــى إنف ــائمني عل ــسياسات والق ــّدعني ال ــاّمني وامل  الع

يف سـبيل   مـستويات خمتلفـة     علـى    ، الذين يعملون  تمع املدين  اجمل وأعضاءومقدِّمي اخلدمات للضحايا    
إىل تقــدمي اإلرشــادات وعــرض   حتديــداً وهتــدف جمموعــة األدوات  .  هــذه األهــداف ذاهتــا  بلــوغ

  . مفهوم الطلب١٢-٩وتتناول األداة . املمارسات الواعدة والتوصية باملوارد يف جماالت مواضيعية
. أيضاً خلفض العـرض املقابـل لألشـخاص املُتَّجـر هبـم        والطلب عملية معقدة جيب معاجلتها هي       

د  الطلــب احملــدّ ١٣-٩ تنــاقش األداة بينمــا اجلوانــب املعقــدة للطلــب   ١٢-٩وتنــاقش األداة 
  .السياحة اجلنسيةالناشئ عن 

 ١٥-٩الطلـب، بينمـا تنـاقش األداة        ملّبـي    يف اجلهود اليت ميكـن أن تثـبط          ١٤-٩وتنظر األداة   
وتنـاقش األداة  . التركيـز علـى تـدابري املنـع     دة جلمع البيانـات وأمهيتـها يف        استخدام أدوات موحَّ  

وسائط اإلعالم فيما يتعلق بالوقاية االسـتباقية مـن         اخلاصني املنوطني ب  الدور  املسؤولية و  ١٦-٩
وجيب أن تتـضمن املعلومـات االقتـصادية واالجتماعيـة يف           . قصدعن غري   االجتار وعدم تسهيله    

فعلـى ســبيل  . لــيالً للكيفيـة الـيت تــؤثِّر هبـا تلـك العوامــل علـى أسـواق االجتــار      احلـاالت املثلـى حت  
دورة يف علــى جانــب الطلــب املعلومــات االســتخباراتية الــّسمات الــيت تــؤثّر  املثــال، ستتــضمن 

  .مظهر أو سّن معيننيذات االجتار مثل الطلب على اإلناث من خلفيات إثنية معينة أو 
 /http://www.unodc.org/documents/human-trafficking: املوقع الشبكييف ةمتاح

TIP_Toolkit_Arabic.pdf.  
  
مكتب األمم املتحدة املعين ، صادر عن قانون منوذجي ملكافحة االجتار باألشخاص  

    مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص ورات واجلرميةدِّباملخ
إىل ساعدة هــو تقــدمي املــملكافحــة االجتــار باألشــخاص القــانون النمــوذجي إعــداد  اهلــدف مــن

ــذ األحكــام    ــدول يف تنفي ــواردةال ــة االجتــار باألشــخاص،     ال ــع وقمــع ومعاقب  يف بروتوكــول من
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. وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة              
ــة وكــذلك اعتمــاد تــشريعات  وهــو يهــدف إىل تــسهيل اســتعراض وتعــديل التــشر   يعات احلالي

وال يقتـصر نطـاق القـانون النمـوذجي علـى جتـرمي االجتـار باألشـخاص واجلـرائم ذات                    . جديدة
التعــاون بــني مبختلــف جوانبــها، فــضال عــن إقامــة مــساعدة الــضحايا ، بــل يتنــاول أيــضا الــصلة

ــة خمتلــف الــسلطات  ــة احلكومي أحكــام ويــصاحب كــل حكــم مــن  . واملنظمــات غــري احلكومي
ومـصادر  عدة خيـارات  ل مبا يتيح للمشّرعني، حسب االقتضاء،       تعليق مفصّ النموذجي  القانون  

 ٩مـن املـادة     ) ٥(فقـرة   الـوارد يف ال   احلكم االختيـاري    على  انظر حتديداً التعليق    . قانونية وأمثلة 
  .٨٣، ص ٩املادة على ، والتعليق ٤٣من بروتوكول االجتار، ص 

 _http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP: املوقع الشبكييفمتاح 

ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf.  
    
    تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاصل الدويل إطار العمل  

إطار العمل الدويل هو أداة للمساعدة التقنية تدعم الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة يف التنفيـذ                    
ــم املتحــدة   ــال لربوتوكــول األم ــساء      الفع ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــع ومعاقب ــع وقم  ملن

، املكّمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   ) االجتــار باألشــخاصبروتوكــول(واألطفــال 
ويبـّين  . ويتألف إطار العمل الدويل من جزء سردي وجمموعـة مـن اجلـداول            . املنظمة عرب الوطنية  

 ويقتـرح   االجتـار باألشـخاص،   تنفيـذ بروتوكـول      تعتـرض    الـيت اجلزء السردي التحديات الرئيـسية      
وتعـرض جمموعـة    .  أكـرب  فعاليـة ب لتلـك التحـديات      مـن أجـل التـصّدي     تدابري عامـة ميكـن اختاذهـا        

اجلداول تلك التدابري مبزيد من التفصيل من خالل مخسة أعمدة تتـضمن إجـراءات عمليـة لـدعم                
  .٤٢-٤١ الوقاية ص - ٣ يف اجلدول ٩ادة أحكام املبلورة انظر حتديداً . تنفيذ الربوتوكول

 _http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Framework:  املوقع الشبكييفمتاح 

for_Action_Arabic.pdf.  
    
    كُتيِّب إرشادي للربملانيني: مكافحة االتِّجار باألشخاص  

ملعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف إطــار  أصــدر االحتــاد الربملــاين الــدويل ومكتــب األمــم املتحــدة ا  
كُتيِّـب  : مكافحة االتِّجـار باألشـخاص    "املعنون  بادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، املنشور       امل

 النـاس يطـالبون     بـات وعـي اجلمهـور جبرميـة االتِّجـار بالبـشر،           مع تنـامي    و. "إرشادي للربملانيني 
 مـسؤوليةَ ، فهـم خموَّلـون      بوصفهم ممثّلني منتَخـبني   ،  نالربملانيوأما  . للقضاء عليه باختاذ إجراءات   

 مـن   وُيقـصد .  ضمان اعتماد القوانني وغريهـا مـن التـدابري وتنفيـذها حتقيقـاً هلـذه الغايـة                 وسلطةَ
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تـدابري  دة تعـّزز     ممارسـات جيِّـ    سـديدة واعتمـاد   قـوانني   إرشـاُد الربملـانيني إىل سـنِّ        الكتّيب أيضاً   
 بـشأن الطلـب   ٦-٥ لقـسم اعلـى األخـص    انظـر    .يد الـوطين  على الصع التصدي لالجتار بالبشر    

  . من النص العريب٧٥-٧٣، الصفحات على األشخاص املتَّجر هبم
 _http://www.unodc.org//documents/human-trafficking/booklet : املوقع الشبكييفمتاح 

parlementaire_ar_finalcover_1.pdf.  
    
،  ملنع ومكافحة االجتار بالبشرجليِّدةااملمارسات : تجاريةاالجتار بالبشر ومنشآت األعمال ال   

    مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشركتّيب صادر عن 
يهدف هذا املنشور إىل زيادة الوعي لـدى املـسؤولني اإلداريـني وأصـحاب العمـل بـشأن االجتـار                    

. يـة عـن كيفيـة معاجلـة هـذه املـشكلة           بالبشر، وإىل تقدمي إرشـادات إىل منـشآت األعمـال التجار          
ــة اتــصال االجتــار بالبــشر بالــشركات، ويعــرض     حــاالت منــشآت أعمــال  "ويــبني الكتّيــب كيفي

  .ميكن أن تستخدمها كأمثلة منشآت أعمال جتارية أخرى ملنع االجتار بالبشر ومكافحته" جتارية
ر مــع مبــادرة األمــم املتحــدة وقــد تــشاركت مبــادرة األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبــش  

 ومع منظمة العمل الدوليـة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة بغيـة إعـداد            (UNGC)اخلاصة باالتفاق العاملي    
ــة    ــشر واألعمــال التجاري ــدةااملمارســات : كتيــب االجتــار بالب ــشر  جليِّ ــع ومكافحــة االجتــار بالب .  ملن

نبَور، وبودي شب انترناشينال    وأسهمت يف هذا املنشور عدة شركات من القطاع اخلاص، مثل ما          
وإضـافة  . ومايكروسوف وغاب، إلظهار بعض السبل املختلفة لالخنراط يف مكافحة االجتار بالبشر           

م شــركاء آخـرون أيـضا، مثــل مبـادرة القـضاء علــى اسـتغالل األطفـال يف البغــاء ويف       إىل ذلـك، قـدَّ  
ومبــادرة كوكــووا  (ECPAT International) إنتــاج املــواد اإلباحيــة واالجتــار هبــم ألغــراض جنــسية  

أعمـاهلم  ن   ومنظمـة كـود أورغ، معلومـات قيمـة عـ            وجملس ترويج صادرات املالبس    (ICI)الدولية  
  .التدابري الوقائية اليت ميكن استخدامها ملكافحة هذه اجلرميةمع القطاع اخلاص، وعرضوا مجلة من 

 _www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIFT_Human: متاح على املوقع الشبكي

Trafficking_and_business.pdf.  
    

دورة تعلّم إلكتروين عن كيفية منع : االجتار بالبشر ومنشآت األعمال التجارية    
    ، مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشرومكافحة االجتار بالبشر

 ومبــادرة أوقفــوا (UN.GIFT)ة االجتــار بالبــشر تعاونــت مبــادرة األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــ 
م إلكتـروين لتكـون وحـدة منطيـة لربنـامج          علـى إعـداد دورة تعلّـ       (!EHTN)االجتار بالبـشر اآلن     
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ي لرؤســاء منــشآت األعمــال التجاريــة واملــسؤولني اإلداريــني واملــستخَدمني يف شــركات  تــدريب
  .األعمال التجارية

-www.ungift.org/knowledgehub/en/tools/elearning-tool-for-the:  املوقع الشبكييف ةمتاح

private-sector.html.  
    

    منظمة العمل الدولية، نتائج جتريبية: بالبشر يف آسيايف االجتار جانب الطلب     
لربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل املنشور الصادر عن ايرتكز هذا 

املواقف تتناول الجتار يف عملية اجانب الطلب بشأن من الدراسات التجريبية الدولية على سلسلة 
اليت احملدَّدة امليول  الرغبات و-لجرمية وتشمل الطلب فسح اجملال لوالسياسات اليت تساعد على 

  .إىل التماس أشخاص أو خدمات معّينة ثالثة اوأطرافومستهلكني مستخَدمني تدفع 
 /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok:  املوقع الشبكييفمتاح 

documents/publication/wcms_bk_pb_73_en.pdf.  
    

  واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان املوصى هبا املبادئ  - تعليقات     
    ضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانبالبشر، مفّوواالجتار 

اه واضــح للتعامــل مــع مــسألة الوضــعية القانونيــة، بتبيــان جوانــب يــسعى التعليــق إىل حتديــد اجتــ
املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باالجتــار الــيت ميكــن ربطهــا بــاحلقوق وااللتزامــات الدوليــة  

لة للجوانـب    لريسـم صـورة إمجاليـة مفـصّ        املبادئ واملبادئ التوجيهية  وهو يستخدم هذه    . الثابتة
. ا خــصوصا، ولــيس حــصرا، علــى القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان  القانونيــة لالجتــار، مركّــز 

ويـبني  . ويسوق أحكاما قضائية وقـرارات حتكيميـة كأمثلـة علـى التطبيـق العملـي هلـذه املبـادئ              
ي للطلــب االســتراتيجيات املنــع مــن خــالل التــصدّ : ذات الــصلةة  واملبــادئ التوجيهيــ٤املبــدأ 

امــل الطلــب باعتبــاره واحــدا مــن األســباب اجلذريــة  اهلادفــة إىل مكافحــة االجتــار الــيت تعــاجل ع 
، الـذي يتطلـب   ١-٧ باملبـدأ التـوجيهي   ٤ز املبـدأ  كمـا يتعـزّ   ). ١٠٣-٩٧الصفحات  (لالجتار  

حتليـل العوامـل الـيت يتولّـد عنـها الطلـب علـى              "من الدول وغريها مـن اجلهـات أن تعمـل علـى             
ــة االســتغاللية   ، واختــاذ تــدابري صــارمة تــشريعية  خــدمات التجــارة بــاجلنس االســتغاللية والعمال

  ).٢٥١الصفحة (وسياسية وغريها من التدابري ملعاجلة هذه املسائل 
 _http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ Commentary:  املوقع الشبكييف ةمتاح

Human_Trafficking_ar.pdf.  
  


