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   اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص،  عنتقرير    

     ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٨ إىل ٦يف فيينا، من املعقود 
   مةمقدِّ  -أوالً  

سلَّم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف                     - ١
نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،           ، بأنَّ بروتوكول م   ٤/٤مقرَّره  

ــاً ملكافحــة االجتــار         ــزم قانون ــسي املل ــاملي الرئي ــصك الع ــة، هــو ال ــة املنظَّم ــة اجلرمي ــل التفاقي املكمِّ
كمـــا قـــرَّر املـــؤمتر إنـــشاء فريـــق عامـــل مؤقَّـــت مفتـــوح العـــضوية ُيعـــىن باالجتـــار  . باألشـــخاص
أبريـل  / نيـسان  ١٥و ١٤ يـومي الفريق العامـل الـسابقة      هذا  ات  وقد ُعقدت اجتماع  . باألشخاص

، ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩ ويف،  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٧، ومن   ٢٠٠٩
 .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠ومن 

 يف وقرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عـرب الوطنيـة،               -٢
ضمان التنفيذ الفعَّال التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب              "، املعنون   ٦/١قراره  

دة إىل الفريــق العامــل املعــين ، أن تــستمر الواليــات املــسَن"الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا
 التوصــيات باالجتــار باألشــخاص، وأن ُتجــسِّد جمــاالت عملــه يف املــستقبل، حــسب االقتــضاء، 

 )١(.الواردة يف تقرير الفريق العامل عن اجتماعه السابق

 موضـوعية   مناقـشات ويف ذلك القرار، رحَّب املؤمتر أيضاً مبا أجراه الفريق العامل مـن               -٣
 . االجتار باألشخاصالتنفيذ التام لربوتوكولوما قام به من أنشطة، ونوَّه بإسهامه يف تيسري 

    

───────────────── 
  )1( CTOC/COP/WG.4/2011/8 ٥١-٤٦، الفقرات.  
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   التوصيات  -ثانياً  
 .اعتمد الفريق العامل التوصيات الواردة أدناه  -٤
    

   توصيات عامة  - ألف  
ــداخلي،  اجملتمــع املــدين بــدور لــدول األطــراف أن تقــرّ ا جيــب علــى  -٥ ، وفقــا للقــانون ال

 يف وضع وتنفيذ األنشطة الرامية إىل منع االجتـار باألشـخاص ومكافحتـه، وخـصوصاً                كشريك
 .اعدهتم االجتار ومس الضرب منمحاية ضحايا ذلك

عملــه  أن يواصــل )املكتــب (ينبغــي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة   -٦
 املفاهيم الرئيسية الواردة يف بروتوكول االجتار باألشـخاص، بالتعـاون مـع الـدول               بشأن معاجلة 

ص قـرِّر اخلـا  املاألعضاء وفريق التنسيق املـشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة االجتـار باألشـخاص و               
 .وخباصة النساء واألطفال، املعين باالجتار باألشخاص

جوانـب  بني اجلرائم، مبا فيهـا  عمله يف معاجلة أوجه الترابط   ينبغي للمكتب أن يواصل       -٧
 . بني جرائم االجتار باألشخاص والفسادالصلة

ي وتــدابري العدالــة  أســاليب التحــرِّتوســيع نطــاقميكــن للــدول األطــراف أن تنظــر يف    -٨
،  يف املالحقـة    ذات الـصلة   بـاجلرائم ئية املـضادة لالجتـار باألشـخاص، مـن خـالل االسـتعانة              اجلنا

معاجلـة  حىت ميكن، على سبيل املثال، تدريب موظفي أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامـة علـى     
، مثــل اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف  اجلــرائم الــيت ميكنــهم اســتخدامها ملالحقــة املتَّجــرينخمتلــف
ي وتــدابري  يكــون التــدريب علــى أســاليب التحــرِّضــماناً ألن الــضرائب وقــانون العمــل، قــانون

 . العدالة اجلنائية املضادة لالجتار باألشخاص شامالً

ــع ومكافحــة         -٩ ــة ملن ــة إداري ــوائح تنظيمي ــدول أن تنظــر يف اســتخدام أدوات ول ميكــن لل
 .االجتار باألشخاص

    
ة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار حتليل املفاهيم الرئيسية الوارد  -باء  

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
   اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، مع التركيز على مفهوم املوافقة

تطلبـات  ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف مراجعة تشريعاهتا بغية التأكُّد من امتثاهلـا مل               -١٠
 االعتــداد مبوافقــةبروتوكــول االجتــار باألشــخاص، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملــسائل مثــل عــدم  

 . تشريعاهتا حسب االقتضاءتعدِّلالضحية، وأن 
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ينبغي للدول األطراف أن توضِّح وحتسِّن تـشريعها املتعلـق مبفهـوم املوافقـة األساسـي،                  -١١
يتـسنَّى لالختـصاصيني أن      اإلنـسانية وحـىت      جيـسِّد قـيم الكرامـة     حيثما اقتضت الضرورة، لكـي      

 . بثقةيعاجلوا احلاالت

 على أن تنظر يف ما ذكرته بعـض الـدول مـن ممارسـات جيـدة                  األطرافُ ع الدولُ جََّشُت  -١٢
يــشمل املوافقــة الفعليــة أو ، مبــا  مفهــوم املوافقــة األساســيتعريــفبــشأن املوافقــة، مبــا يف ذلــك 

ز يف تشريعاهتا على مـا يـستخدمه اجلـاين مـن وسـائل ال علـى                  على االستغالل؛ والتركي   املعتزمة
ــسلطات       ــة العامــة وغريمهــا مــن ال ــة جلهــازي الــشرطة والنياب ــادئ توجيهي الــضحية؛ ووضــع مب
املختصة؛ وإيالء اهتمام خاص يف تشريعاهتا ألوجه الضعف اخلاصة لدى خمتلـف الفئـات، مثـل               

 .لق باملوافقة، فيما يتعاألطفال واألشخاص ذوي القدرة املنقوصة

ينبغي للدول األطراف إذكاء وعي سلطاهتا الوطنيـة ذات الـصلة وغريهـا مـن اجلهـات                   -١٣
فكــرة عــدم االعتــداد  بوســائل تــشمل، عنــد االقتــضاء، التــدريب تــسهيالً لفهــم  وذلــكاملعنيــة،
 . جرين املشتبه فيهم لدى حتديد الضحايا احملتملني ومالحقة املتَّباملوافقة

ول األطــراف أن تعتمــد اســتراتيجيات شــاملة ملعاجلــة أوجــه الــضعف لــدى  ينبغــي للــد  -١٤
ضــحايا االجتــار باألشــخاص، مبــا فيهــا الــضعف االقتــصادي واالجتمــاعي والتربــوي والنفــسي، 

 .ألنَّ هذا ميكن أن يؤثر يف املوافقة

ها املكتــب ينبغـي للــدول األطــراف النظــر يف أخــذ مــا ورد يف ورقــة املناقــشة الــيت أعــدَّ   -١٥
ــة        ــوم األساســي الســتغالل حال ــة توضــيح املفه ــار بغي ــضعفبعــني االعتب ــتعمال  ال  وإســاءة اس

 .هلما صلة وثيقة مبسألة املوافقة، ومها أمران السلطة
    

كيفية خفض الطلب، بطرائق منها تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص،   -جيم  
   وحتديد العوامل الدافعة إىل االجتار باألشخاص

نبغــي للــدول األطــراف أن تبحــث يف األســباب اجلذريــة لالجتــار باألشــخاص وأن        ي  -١٦
 التدابري املناسبة من قبيل احلـد مـن انعـدام تكـافؤ الفـرص، وإيـالء اهتمـام خـاص                     باختاذتعاجلها  

 وخباصـة النـساء واألطفـال، وإتاحـة مزيـد مـن فـرص               ،ضـني خلطـر االجتـار هبـم       شخاص املعرَّ لأل
 .العمل والتدريب العملي

د اجلوانــب وقائمــاً علــى بــع هنجــاً هادفــاً وشــامالً ومتعــدِّينبغــي للــدول األطــراف أن تتَّ  -١٧
مراعاة حقوق اإلنسان للحدِّ من الطلب على مجيع أنـواع اخلـدمات والـسلع الـيت ُيـستغل فيهـا         

حبيــث ضــحايا االجتــار، مبــا فيهــا اخلــدمات اجلنــسية االســتغاللية، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر، 
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غــري  الوطنيــة  علــى الــصعيد الــوطين، مبــا فيهــا املنظمــات  ذات الــصلة مجيــع القطاعــات يــشمل
 املنظمـات الدوليـة   وتدعمه جهـود تعاونيـة إقليميـة ودوليـة تـشارك فيهـا      احلكومية ذات الصلة،   
 .واإلقليمية ذات الصلة

ــ  -١٨ ــدولُجََّشُت ــى اعتمــاد هنــج   األطــراُفع ال ــيط  عل ــي لتثب ــواع   كل ــع أن ــى مجي  الطلــب عل
 يتــضمن القيــام حبمــالت توعيــة  ، علــى أنخلــدمات والــسلع الــيت ُيــستغل فيهــا ضــحايا االجتــار  ا

 . فيها وافية للحالة القائمة على الصعيد الوطين، مع إشراك اجملتمع املدينعمليات تقييموإجراء 

ع الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص الـيت جتمـع              ينبغي للدول األطراف أن تشجِّ      -١٩
 تتبادل املعلومات عـن أمثلـة مـن       طات الوطنية واملنشآت التجارية واجملتمع املدين، وأن        بني السل 

 .املمارسات اجليدة

 على أن تأخذ يف احلـسبان، حـسب االقتـضاء، عنـدما تـشارك                األطرافُ  الدولُ ُتَشجَّع  -٢٠
 .يف أعمال الفريق العامل، خربات اجملتمع املدين ذات الصلة

 وحقـوق  بالعمـل  أن تنظر يف اختاذ تدابري إلنفاذ املعـايري املتعلقـة          ينبغي للدول األطراف    -٢١
 ووسـائل أخـرى ذات صـلة، مثـل وضـع            العمَّـال اإلنسان، من خالل عمليات تفقُّديـة ألحـوال         

ــة، مبــا    ــسلوك األخالقي  يــشمل وضــع مــدونات مــن هــذا القبيــل لــسالسل   مــدونات لقواعــد ال
إقليميــة للمنــشآت أو ن تنــشئ ائتالفــات وطنيــة ال؛ وأالتوريــد؛ وأن تتعــاون مــع نقابــات العمَّــ 

 .التجارية؛ وأن ُتدعِّم الشراكة مع اجملتمع املدين

 شـركات ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اختاذ تدابري لفرض ضوابط تنظيميـة علـى                 -٢٢
 وترخيــصها ومراقبــة نــشاطها، تــشمل الــشركاتالتوظيــف والتــشغيل اخلاصــة ولتــسجيل تلــك 

 يف الــشركاتظيــف علــى املــستخَدمني، ضــماناً لعــدم اســتخدام تلــك     رســوم تو فــرضحظــر
 .تسهيل االجتار باألشخاص

 على تبادل املعلومات حـول املمارسـات اجليـدة يف جمـال احلـدِّ               األطرافُ  الدولُ ُتَشجَّع  -٢٣
 .من الطلب على مجيع أنواع اخلدمات والسلع اليت ُيستغل فيها ضحايا االجتار

 على أن تقوم، مبساعدة املكتب، بوضـع بـرامج حمـدَّدة اهلـدف           األطراُف  الدولُ ُتَشجَّع  -٢٤
 مــوظفي يــشمل العدالــة اجلنائيــة مبــا واختــصاصييلبنــاء القــدرات لفائــدة الــسلطات احلكوميــة، 

 بـدورهم يف املـسامهة يف احلـد    االضـطالع أجهزة إنفاذ القانون وقوات األمـن، وتدريبـهم علـى       
 .ت والسلع اليت ُيستغل فيها ضحايا االجتارمن الطلب على مجيع أنواع اخلدما
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نه اتفاقية األمـم املتحـدة    أن تستعني يف الوقت املناسب مبا تتضمَّ األطرافينبغي للدول     -٢٥
ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية من أحكام بشأن التعاون الدويل، مبا فيها األحكـام املتعلقـة        

، مـن أجـل النجـاح يف مكافحـة          املطلـوبني ملتبادلـة وتـسليم     حبماية الشهود واملساعدة القانونيـة ا     
ــشأن  االجتــار باألشــخاص وخــصوصاً للحــد مــن    ــاتج يف هــذا ال ــواع  الطلــب الن ــع أن  علــى مجي

ين املــشتبه فــيهم جــراملتَّ وذلــك مبالحقــة اخلــدمات والــسلع الــيت ُيــستغل فيهــا ضــحايا االجتــار،  
 .البشكل فعَّ

 املوجـودات املتأتيـة مـن اجلـرائم املـشمولة           ضـبط مان   علـى ضـ     األطـرافُ   الدولُ ُتَشجَّع  -٢٦
بربوتوكول االجتـار باألشـخاص، أو املـستخدمة الرتكاهبـا، وعلـى مـصادرة عائـداهتا، بوسـائل                  

ــال    ــها علــى ســبيل املث ــارمن ــوطين   اعتب  جرميــة أصــلية لغــسل  االجتــار باألشــخاص يف القــانون ال
قــا للتــشريعات الداخليــة، لتقــدمي    األمــوال، واســتخدام تلــك العائــدات، عنــد االقتــضاء ووف     

 .املساعدة والتعويضات لضحايا االجتار

 الطلب مـن قبيـل معاقبـة األشـخاص الـذين            بشأنينبغي للدول األطراف اعتماد تدابري        -٢٧
 .وتوعية األجيال الشابةيف اخلارج  يف استغالل األطفال جنسياً يتورطون

 ١٥أحكـام الفقـرة     مـع   قـضائية مبـا يتماشـى        على النظر يف إنـشاء واليـة          الدولُ ُتَشجَّع  -٢٨
 احلـاالت  مالحقـة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة يـتم يف إطارهـا               

 . يف اخلارج قضائياًبالبشراليت يرتكب فيها مواطنوها جرائم اجتار 

ة، وأن تتخذ عنـد االقتـضاء    أن ُتراجِع سياساهتا وممارساهتا االشترائي  األطرافينبغي للدول     -٢٩
 .تدابري جديدة ملنع الطلب على اليد العاملة أو اخلدمات أو السلع اليت تعزِّز استغالل اآلخرين

ينبغي للدول األطراف أن تأخذ بعني االعتبار، يف تدابريها الرامية إىل خفض الطلـب،                -٣٠
لفـساد ومـا يتـصل بـه مـن          الصالت القائمة بني االجتـار باألشـخاص وغـريه مـن اجلـرائم، مثـل ا               

 . أخرىجرائم

ية مــن أجــل تــأمني احلمايــة لــضحايا االجتــار   ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل الــسرّ   -٣١
 . للقوانني الداخليةباألشخاص، وفقاً

ينبغي للدول األطراف أن تكفل وجود تدابري لتزويد الـضحايا مبعلومـات كافيـة لكـي                  -٣٢
 .عاودة إيذائهم وملنع محاهلميكونوا على وعي بواقع 

لإليقـــاع ينبغـــي للـــدول األطـــراف أن تأخـــذ بعـــني االعتبـــار وجـــود طرائـــق جديـــدة    -٣٣
ــة حمــدَّدة اهلــدف ودورات      باألشــخاص لالجتــار  ــدابري لتنظــيم محــالت توعي  هبــم، وأن تتخــذ ت
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تدريب متخصص ملوظفي أجهزة إنفاذ القـانون واختـصاصيي العدالـة اجلنائيـة علـى أمـور مثـل                   
 .اإليقاع باألطفالإلنترنت، خصوصاً يف لجرين استخدام املتَّ

 الطلــب الــذي ُيغــذِّي وتثبــيطُتــشجَّع الــدول األطــراف علــى حتــسني التــدابري الوقائيــة     -٣٤
االستغالل جبميع أشكاله ويفضي إىل االجتار باألشخاص، بغية القضاء عليـه، وُتـشجَّع مـن ثَـمَّ                 

 أو مـستعمليه مـن تـأثري سـليب، إذ إهنـم        هتهلكي مبا لزبائن االجتار باألشخاص أو مس      التوعيةعلى  
 .هم املسؤولون عن توليد الطلب

إطــار قوانينــها الوطنيــة، منــها  يف اختــاذ تــدابري يف ُتــشجَّع الــدول األطــراف علــى النظــر  -٣٥
تطبيــق جــزاءات علــى املــستهِلكني أو املــستعمِلني الــذين َيــستخِدمون، عــن قــصد وعــن علــم،    

 .شخاص يف أي نوع من أنواع االستغاللخدمات ضحايا االجتار باأل

 االجتار باألشـخاص جـزاءات تتناسـب مـع          قضاياينبغي للدول األطراف أن تفرض يف         -٣٦
 .خطورة اجلرم، من أجل ردع اجملرمني

باإلشارة إىل الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة وبروتوكوالهتـا               -٣٧
 مواصـلة   واملكتـب طـراف    من االتفاقية املذكورة، ينبغـي للـدول األ        ٣٧ و ٣٢ومراعاةً للمادتني   

العمل على تعزيز التنفيذ التام لالتفاقية وبروتوكول االجتار باألشـخاص بغيـة التعـرف علـى مـا                  
 .يوجد من ثغرات وحتديات وأولويات يف هذا الشأن

    
 باألشخاص، أشكال االستغالل اليت مل ُتذكر صراحةً يف بروتوكول االجتار  - دال  

   ولكنها نشأت يف سياقات أو ممارسات وطنية أو إقليمية أو دولية
 على أن تشترع، بالتشاور مع القطاع اخلاص واجملتمع املـدين،            األطرافُ  الدولُ ُتَشجَّع  -٣٨

 .تدابري قانونية مناسبة ملكافحة االجتار باألشخاص ولضمان محاية الضحايا ومساعدهتم

عـدم  تـشريعاهتا الداخليـة     تكفل على حنو يتماشى مـع        على أن    ألطراُف ا  الدولُ ُتَشجَّع  -٣٩
 ضحايا االجتـار باألشـخاص علـى مـا يرتكبونـه مـن أفعـال غـري مـشروعة أثنـاء عمليـات                        معاقبة

 .ذات صلة باالجتار هبماالجتار هبم أو 

 . وطنية على النظر يف إدراج تعريف لالستغالل يف تشريعاهتا ال األطراُف الدولُُتَشجَّع  -٤٠

 على وضع املبادئ التوجيهية الالزمة إلنقـاذ الـضحايا، هبـدف             األطرافُ  الدولُ ُتَشجَّع  -٤١
بـني  ناسـقة  املالزمـة، لتفـادي معـاودة اإليـذاء و    ل اختاذ التـدابري ا    إىل سلطات إنفاذ القانون     إرشاد

 .املعايري املتبعة يف اختاذ تلك التدابري
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ي ألشـكال االسـتغالل غـري املـذكورة يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص،                عند التصدِّ   -٤٢
 على أن تضع نـصب أَعُينـها مبـادئ تبـادل املـساعدة القانونيـة وتـسليم                   األطرافُ  الدولُ ُتَشجَّع

، اليت تـشترط ازدواجيـة التجـرمي؛ وأن تستكـشف سـبالً تكفـل إجـراء الـدول الطالبـة                  املطلوبني
ل متلقيـة الطلـب، لـضمان أال يفـضي هـذا إىل صـعوبات قانونيـة                 مشاورات غري رمسية مع الدو    

 .ي لالجتار باألشخاصيف التصدِّ

 على أن تزيد مـن معرفتـها بأشـكال االسـتغالل غـري املـذكورة            األطرافُ  الدولُ ُتَشجَّع  -٤٣
يف بروتوكـــول االجتـــار باألشـــخاص، مـــن خـــالل البحـــث يف العوامـــل الثقافيـــة واالجتماعيـــة  

 العمـل  وذلك مثالً بأن تأخـذ يف احلـسبان       اليت ميكن أن تعزِّز االستغالل؛       إلمنائيةواواالقتصادية  
 باالجتـار باألشـخاص وخباصـة النـساء         اخلاصـان املعنيـان    األمـم املتحـدة      رامقـرِّ الذي يضطلع بـه     

رات واجلرميـة عـن حـاالت االجتـار      واألطفال، وبأشكال الرق املعاصرة، وإبـالغ مكتـب املخـدِّ         
نطوية على أشكال لالستغالل ليست مذكورة يف الربوتوكول، وذلك بالتـشاور           باألشخاص امل 

 .مع الشركاء املعنيني، حسب االقتضاء

 كــل ســنتني عــن االجتــار  يــصدره أن يــويل، يف تقريــره العــاملي الــذي  للمكتــبينبغــي   -٤٤
ء باألشخاص ويف منشوراته ذات الصلة، اهتمامـا كافيـا لإلفـادات الـواردة عـن الـدول األعـضا                 

 .بشان أشكال االستغالل غري املذكورة يف بروتوكول االجتار باألشخاص
    

   متابعة التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعاته السابقة  - هاء  
طلــب الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص إىل األمانــة أن تعــد وحتفــظ ســجالً      -٤٥

 .لكل التوصيات اليت اعتمدهاموحَّداً 

اقتــرح الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص أن تواصــل الــدول األطــراف بــذل       -٤٦
 . يف هذا الشأن بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر األطرافه قصارى جهدها لتنفيذ توصيات

 يف يــتم النظــرأوصــى الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص مــؤمتر األطــراف بــأن   -٤٧
ــسألة دور  ــركاتمـ ــف ورســـ شـ ــف يف  التوظيـ ــالوم التوظيـ ــالل   جمـ ــخاص خـ ــار باألشـ  االجتـ

 .اجتماعات الفريق العامل املقبلة

 مـؤمتر األطـراف، يف دورتـه         بـأن ينظـر    أوصى الفريق العامل املعـين باالجتـار باألشـخاص          - ٤٨
 الفريـق العامـل خطـة عمـل متعـددة الـسنوات             أن يـضع  السابعة، يف بدء مناقشات حول إمكانيـة        

الفريــق اعتمــدها ، واضــعاً يف اعتبــاره االقتراحــات الــيت  يتبــع تلــك اخلطــة وأنالجتماعاتــه املقبلــة
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، اجملــاالت ٥- ألــف-  الثــاينالبــاب، CTOC/COP/WG.4/2011/8الوثيقــة (العامــل لألعمــال املقبلــة 
 ). املقترحة لألعمال املقبلة

    
   تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
   افتتاح االجتماع  - ألف  

 تـشرين   ٨ إىل   ٦ من    يف الفترة   باالجتار باألشخاص يف فيينا    اجتمع الفريق العامل املعين     -٤٩
 . ست جلساتوَعقد. ٢٠١٣نوفمرب /الثاين

وبعــد إلقــاء الرئيــسة ). سـلوفينيا (وترأَسـت اجتمــاع الفريــق العامـل بالنكــا يامنيــشيك     -٥٠
م املوظف املسؤول عن قسم مكافحة االجتـار بالبـشر وهتريـب املهـاجرين              كلمة استهاللية، تكلَّ  

م أيــضاً املقــرِّر اخلــاص املعــين باالجتــار باألشــخاص وخباصــة النــساء        وتكلَّــ. التــابع للمكتــب 
 . واألطفال

ــ  -٥١ ــرويج واالحتــاد األورويب وإكــوادور     وتكلَّ ــسرا والن ــو سوي ــاح االجتمــاع ممثل م يف افتت
انيـا   ونيكـاراغوا وكنـدا واالحتـاد الروسـي وفرنـسا وأمل         )البوليفارية-مجهورية (زويال  والصني وفن 

 .واجلمهورية الدومينيكية

 . من جدول األعمال٥ إىل ٢وألقى ممثلون عن األمانة كلمات استهاللية بشأن البنود   -٥٢
    

   الكلمات  - باء  
 مــن جــدول األعمــال، تــوىل إدارة املناقــشات، الــيت ترأســتها   ٤ إىل ٢يف إطــار البنــود   -٥٣

، وتـشاتكوم أكـابني   )أسـتراليا (آن غـاالغر   ، و )فنلنـدا (فيـنال روت    :  التـالون  احملاورونالرئيسة،  
 ماريـا رولـدان     وآنـا  ،)إندونيـسيا ( وسـري دانـيت أنـور        ،)سـلوفينيا ( وبولونـا كوفـاتش      ،)تايلند(

 ونيللـي   ،)إكـوادور ( وفريونيكا فيكـان     ،)رومانيا( ورومولوس أونغوريانو    ،)إسبانيا(كالديرون  
 ).املكسيك (س دياليغريمونتيا

، تكلَّــم ممثلــو الــدول التاليــة األطــراف يف بروتوكــول االجتــار ٧ إىل ٢ويف إطــار البنــود   -٥٤
تونس، النرويج، بيالروس، الصني، األرجنتني، الفلبني، إكوادور، اململكـة العربيـة           : باألشخاص

، كنـدا، سويـسرا،      األمريكية السعودية، كينيا، املكسيك، إندونيسيا، نيجرييا، الواليات املتحدة      
السويد، اجلمهورية الدومينيكية، نيكاراغوا، هولنـدا، النمـسا، فنلنـدا، االحتـاد            كولومبيا، أملانيا،   

األورويب، املغــرب، الربازيــل، فرنــسا، مجهوريــة مولــدوفا، بلجيكــا، تايلنــد، إيطاليــا، الــدامنرك،   
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أوكرانيا، قطر، اإلمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،              
 .غانا، با، الصني، السلفادور، االحتاد الروسي، اجلزائر، سلوفينيا، رومانيا، مصر، موزامبيقكو

 .اليابان وسنغافورة:  املراقبان عن الدولتني املوقّعتني التاليتنيأيضاًم وتكلَّ  -٥٥

 من جدول األعمال، اسـتمع الفريـق العامـل إىل كلمـة ألقاهـا املقـرِّر            ٣ويف إطار البند      -٥٦
 . املعين باالجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفالاخلاص

 مــن جــدول األعمــال، اســتمع الفريــق العامــل إىل كلمــات ألقاهــا    ٤ويف إطــار البنــد   -٥٧
 .املراقبون عن اليوروبول ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

  سـياق أشـكال االسـتغالل   يات يفن مـشاركون مـا تواجهـه بعـض الـدول مـن حتـدِّ          وبيَّ  -٥٨
 مل يـرد ذكرهـا صـراحة يف الربوتوكـول مـن قبيـل اإلكـراه علـى التـسوُّل؛ والتجنيـد للقيـام                         اليت

ــد يف صــراعات مــسلحة؛      ــرق املعاِصــرة؛ والتجني ــة؛ وأشــكال ال ــاجبأنــشطة إجرامي ــواد وإنت  امل
ي واالسـتعبادي؛    اإلنترنت؛ والسياحة اجلنسية؛ والزواج القـسر      يشمل النشر على  ، مبا   اإلباحية

 علــى البــشر؛ وانتــزاع غــري مــشروعةة؛ وإجــراء جتــارب بيوطبيــة اَنــواالســترقاق بالــديون؛ والقنِ
؛ واســتخدام البــشر لنقــل خمــدِّرات غــري مــشروعة؛  للــسلعاألنــسجة واخلاليــا؛ والبيــع املتجــوِّل  

 املـشروعة   واستغالل الصِّبية يف نـوادي كـرة القـدم؛ واسـتغالل األطفـال يف إنتـاج العقـاقري غـري                   
ــشطة ُيحتمــل أن تكــون ضــارة بــصحتهم وســالمتهم       واالجتــار هبــا؛ واســتغالل األطفــال يف أن
ومعنويــاهتم؛ والتبنِّــي غــري املــشروع ألغــراض اســتغاللية؛ واإلكــراه علــى التنــازل عــن الذُّرّيــة؛    

نـت   إذا كا  عمَّـا  النظـر الرضَّـع بغـض     / طفـل؛ وبيـع األطفـال الـصغار        والتبّني غـري املـشروع أليِّ     
 .هذه اجلرائم تعد جرائم اجتار

    
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  

ــدة يف       -٥٩ ــسته األوىل، املنعق ــق اآلراء، يف جل ــل بتواف ــق العام ــرَّ الفري ــاين ٦أق ــشرين الث /  ت
 :ت وتنظيم أعماله، جدول أعماله املؤق٢٠١٣َّنوفمرب 

 :املسائل التنظيمية  -١  

 افتتاح االجتماع؛  )أ(    

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
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ــة االجتــار       -٢   ــواردة يف بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقب حتليــل املفــاهيم الرئيــسية ال
باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال، املكّمـــل التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة 

 .ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، مع التركيز على مفهوم املوافقة

 خفــض الطلــب، بطرائــق منــها تعزيــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام   كيفيــة  -٣  
 .وحتديد العوامل الدافعة إىل االجتار باألشخاص واخلاص

أشكال االستغالل اليت مل ُتـذكر صـراحةً يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص،                -٤  
 .ولكنها نشأت يف سياقات أو ممارسات وطنية أو إقليمية أو دولية

 .صيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعاته السابقةمتابعة التو  -٥  

 .مسائل أخرى  -٦  

 .اعتماد التقرير  -٧  
    

   احلضور  - دال  
ُمثِّلت يف الفريق العامل الدول التالية األطراف يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار         - ٦٠

دة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـ       
 اإلمـارات  ، أملانيـا  ، إكـوادور  ، أسـتراليا  ، إسبانيا ، أرمينيا ، األرجنتني ،االحتاد الروسي : عرب الوطنية 

 بوركينـا   ، بـنن  ، بنمـا  ، بلجيكـا  ، الربتغـال  ، الربازيـل  ، إيطاليا ، أوكرانيا ، إندونيسيا ،العربية املتحدة 
 ، تركيـا  ، تايلنـد  ، بـيالروس  ،)املتعددة القوميـات  - دولة ( بوليفيا ، بولندا ، البوسنة واهلرسك  ،فاسو
 ، مجهوريـــة مولـــدوفا،اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية،  اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، اجلزائـــر،تـــونس
 ، العـراق  ، الـصني  ، شـيلي  ، سويـسرا  ، السويد ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ، السلفادور ، رومانيا ،الدامنرك

 ، فييــت نــام، فنلنــدا،)لبوليفاريــةا- ةمجهوريــ(زويال   فــن،ني الفلــبا، فرنــس، غواتيمــاال، غانــا،مــانُع
 ، لبنـان  ، كينيـا  ، الكويـت  ، كولومبيـا  ، كوسـتاريكا  ، كـوت ديفـوار    ، كوبـا  ، كنـدا  ، كرواتيا ،قطر

 ،ناميبيـا ،  موزامبيـق ، اململكـة العربيـة الـسعودية   ، املكـسيك ، املغـرب ، مالطـة  ، ليتوانيـا  ،لكسمربغ
 . والواليات املتحدة األمريكية، هولندا،وا نيكاراغ، نيجرييا،النمسا، النرويج

وحــضر االجتمــاع ممثلــون لالحتــاد األورويب، وهــو منظمــةُ تكامــل اقتــصادي إقليميــةٌ      -٦١
 .طرف يف بروتوكول االجتار باألشخاص

اجلمهوريـة  : ومثِّلت مبراقبني الدول التالية املوقِّعة على بروتوكـول االجتـار باألشـخاص             -٦٢
 .ن اليابا، سرياليون،ا سري النكية،التشيك



 

V.13-88087 11 
 

CTOC/COP/WG.4/2013/5 

ــضاً      -٦٣ ــة أي ــة ممثَّل ــة التالي ــدول املراِقب ــت ال ــستان: وكان ــوال،أفغان ــران ، أنغ ــة( إي -مجهوري
 .اليمن،  سنغافورةن، باكستا،)اإلسالمية

 دولة فلسطني، وهي دولـة غـري عـضو حتـتفظ ببعثـة مراقـب دائـم             وُمثِّلت يف االجتماع    -٦٤
 .لدى األمم املتحدة

 عن الوحدات والربامج والصناديق التالية التابعة لألمانـة العامـة لألمـم             وحضر مراقبون   -٦٥
مفوضـية األمـم املتحـدة      : املتحدة، والوكاالت املتخصصة التالية التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة           
 .حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية

املنظَّمـة االستـشارية القانونيـة    : ية الدوليـة التاليـة   وحضر مراقبون عن املنظمات احلكوم      -٦٦
ي واحملــيط اهلــادئ، وحــدة التعــاون   اآلســيوية األفريقيــة، جمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــاريب  

، املركـز   )يوروبـول (، مكتب الشرطة األورويب     )يوروجست(القضائي التابعة لالحتاد األورويب     
منظمـة  ،  للـهجرة، منظمـة الـدول األمريكيـة      الدوليـة ة  الدويل لتطـوير سياسـات اهلجـرة، املنظَّمـ        

 .األمن والتعاون يف أوروبا

، وهــي كيــان حيــتفظ  املــستقلةوُمثِّلــت يف االجتمــاع منظمــة فرســان مالطــة العــسكرية  -٦٧
 .مبكتب مراقب دائم يف مقر األمم املتحدة

 .شاركني قائمة بأمساء املCTOC/COP/WG.4/2013/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٦٨
    

   الوثائق  - هاء  
ترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بالوثـائق املعروضـة علـى الفريـق العامـل املعـين باالجتـار                      -٦٩

 .باألشخاص
    

   اعتماد التقرير  -رابعاً  
أثارت بعض الدول األطراف مسألة مـشاركة اجملتمـع املـدين يف الفريـق العامـل، بينمـا                    -٧٠

 .ى تلك املناقشة وعلى إدراجها يف التقريركرر البعض اآلخر اعتراضاته عل

 تـشرين  ٨لـة شـفوياً، يف   واعتمد الفريق العامل التقرير اخلاص باجتماعه، بـصيغته املعدَّ          -٧١
 ).CTOC/COP/WG.7/2013/L.1الوثيقة  (٢٠١٣نوفمرب /الثاين



 

12 V.13-88087 

 

CTOC/COP/WG.4/2013/5

   املرفق
    قائمة الوثائق املعروضة على الفريق العامل    

 رمز الوثيقة
بند جدول 

  العنوان أو الوصف مالاألع

CTOC/COP/WG.4/2013/1 ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ )ب (١  
CTOC/COP/WG.4/2013/2 األمانة بشأن من إعدادورقة معلومات أساسية  ٢ 

حتليل املفاهيم الرئيسية الواردة يف الربوتوكول، مع 
  التركيز على مفهوم املوافقة

CTOC/COP/WG.4/2013/3 األمانة بشأن من إعدادلومات أساسية ورقة مع ٣ 
املمارسات اجليدة واألدوات الالزمة خلفض الطلب 

على االجتار باألشخاص، بطرائق منها تعزيز 
  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

CTOC/COP/WG.4/2013/4 األمانة بشأن من إعدادورقة معلومات أساسية   ٤ 
 يف أشكال االستغالل اليت مل ُتذكر صراحةً

  الربوتوكول
CTOC/COP/WG.4/2013/L.1   تقريرالمشروع  
CTOC/COP/WG.4/2013/INF/1/Rev.1  َّتة باملشاركنيقائمة مؤق  
CTOC/COP/WG.4/2009/2  اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار  عنتقرير 

   ١٤يومي  يف فيينا، املعقودباألشخاص، 
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥و

CTOC/COP/WG.4/2010/6  اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار  عنتقرير 
   إىل ٢٧ يف فيينا، من املعقودباألشخاص، 

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩
CTOC/COP/WG.4/2010/7   اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار عن تقرير

 تشرين ١٩ يف فيينا، يوم املعقودباألشخاص، 
  ٢٠١٠أكتوبر /األول

CTOC/COP/WG.4/2011/8   تقرير اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار
   إىل ١٠باألشخاص، الذي ُعقد يف فيينا، من 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢

 


