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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص،     

      ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩املعقود يف فيينا يف 
    مةمقّد  -أوالً  

ر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف        قّر  -١
 باالجتـار باألشـخاص أثنـاء دورة املـؤمتر اخلامـسة؛            ، أن جيتمع الفريق العامـل املعـين       ٤/٤ره  ّرمق

وقـد  . وأن يعقد الفريق اجتماعاً واحداً على األقل فيما بني الدورات قبـل انعقـاد تلـك الـدورة             
 مث يف الفتـرة مـن       ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١٥ و ١٤عقد الفريق العامل اجتماعني يف فيينـا يـومي          

 ١٩ك عقد الفريـق العامـل اجتماعـاً آخـر يف     وبعد ذل. ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩ إىل  ٢٧
  .أكتوبر أثناء انعقاد دورة املؤمتر اخلامسة/تشرين األول

 تقريــر عــن أنــشطة الفريــق العامــل إىل  أن ُيقــدَّم، ٤/٤ره ّرر املــؤمتر أيــضاً، يف مقــ وقــّر  -٢
سألة أثنـاء   املؤمتر؛ وأن يتوىل املؤمتر استعراض فعالية الفريق العامل ومستقبله والبـت يف هـذه املـ               

وقـد ُعـرض علـى املـؤمتر يف دورتـه اخلامـسة           . ٢٠١٢دورة املؤمتر الـسادسة الـيت تعقـد يف عـام            
 ).CTOC/COP/2010/6( عن أنشطة الفريق العامل تقريٌر

، علــى أن ٢٠١٠أغــسطس / آب٣١ع، يف اجتماعــه يــوم واتفــق مكتــب املــؤمتر املوّســ  -٣
 هـو  ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٩ده يف   ر عقـ  ّريكون موضوع اجتماع الفريق العامل املقـ      

 ".النهج الوطنية حيال تعويض ضحايا االجتار"
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      تنظيم االجتماع  -اًثاني  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

 ترأسـته الـسيدة     ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩اجتماع الفريـق العامـل املعقـود يف           -٤
  .اليت ألقت كلمة افتتاحية) بولندا(دومينيكا كرويس 

اجلزائـر، فرنـسا، بـيالروس، أملانيـا، اليابـان، نيجرييـا،            : و الدول التالية  وألقى كلمة ممثل    -٥
اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مــصر، زمبــابوي، لبنــان، شــيلي، كنــدا، االحتــاد الروســي، اململكــة   

 .العربية السعودية، الصني، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن
    

    احلضور  -باء  
الجتمـــاع الـــدول األطـــراف يف بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار  حـــضرت ا  -٦

  ل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة     ّمــباألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، املك   
ــدول املو  عــة علــى الربوتوكــول املــذكور؛ عــالوة علــى دول بــصفة    قّاملنظمــة عــرب الوطنيــة، وال

ــصادي إقليميــ   ــات حتــتفظ   مراقــب، ومنظمــات تكامــل اقت ــة وكيان ــة حكومي ة ومنظمــات دولي
  .ببعثات مراقب دائم

    
    الوثائق  -جيم  

هتا األمانـة بـشأن النـهج     ّدورقـة غرفـة اجتماعـات أعـ       : تيحت لالجتماع الوثائق التالية   أُ  -٧
ــخاص      ــار باألشـ ــحايا االجتـ ــويض ضـ ــال تعـ ــة حيـ ؛ )CTOC/COP/WG.4/2010/CRP.1(الوطنيـ

  .ريق العامللفرئيسة ا هتادَّأع ومشاريع توصيات
    

      موجز املداوالت  -ثالثاً 
    حلقة نقاش بشأن النهج الوطنية حيال تعويض ضحايا االجتار باألشخاص  -لفأ  

، شــن )النــرويج(جــان أوســتاد :  احملــاورون التــالون الرئيــسةُ الــذي ترأســتهقــاد النقــاَش  -٨
، دوركـاس أودور    )تغـال الرب(، نونـو غـرادمي      )األرجنـتني (، زايدا غابرييال غـايت      )الصني(شيكو  

  ).الواليات املتحدة(، ادوارد كاسبار )كينيا(
وتناول الـسيد جـان أوسـتاد، وهـو أحـد كبـار مستـشاري وزارة العـدل والـشرطة يف                       -٩

د علـى  كّـ وأ. النرويج، النـهج الـذي تتبعـه النـرويج حيـال تعـويض ضـحايا االجتـار باألشـخاص           
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 مـن اتفاقيـة جملـس       ١٦ و ١٥وروبية مبوجب املادتني    االلتزامات القانونية الواقعة على الدول األ     
 النـهج النروجيـي الرامـي إىل الوفـاء     وأوضـح أنَّ . أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر     

اختــاذ ) أ: (هبـذا االلتـزام القـانوين يـستند إىل ثالثـة سـبل تتـيح للـضحايا احلـصول علـى تعـويض           
يا برفــع دعــاوى مدنيــة ضــد اجلــاين يف إطــار وقيــام الــضحا) ب(إجــراءات مدنيــة ضــد اجلــاين؛ 

ر احملــاور مــن وجــود عقبــات  ذّوحــ. وتنفيــذ خمططــات تعــويض حكوميــة ) ج(قــضية جنائيــة؛ 
 .تعترض طريق استخدام تلك اخليارات رغم أهنا متاحة فعالً

وعرض السيد شن شـيكو، وهـو مـسؤول عـن املكتـب املـشترك بـني الـوزارات املعـين                       -١٠
نساء واألطفال التابع جمللس الدولـة ومـسؤول عـن مكتـب مكافحـة االجتـار                مبكافحة االجتار بال  

بالنساء واألطفـال التـابع لـوزارة األمـن العـام يف الـصني، اجلهـود الـيت بذلتـها الـصني مـن أجـل                          
 إعادة دمج الضحايا داخل اجملتمـع متثـل         وقال يف ختام حديثه إنَّ    . التصدي لالجتار باألشخاص  

 . الدولة هي املسؤولة عن تعويض الضحاياإنَّأولوية بالنسبة للصني و

 علـى مكتـب جنـدة ورعايـة         ة العام ةوعرضت السيدة زايدا غابرييال غايت، وهي املشرف        -١١
ــامج    ــام لربنـ ــشار العـ ــار واملستـ ــحايا االجتـ ــة العنـــف "ضـ ــضحايا يف مواجهـ ــتني، " الـ يف األرجنـ

عويــضهم؛ كمــا عرضــت املمارســات الــيت تتبعهــا األرجنــتني فيمــا خيــص مــساعدة الــضحايا وت 
دخلـت  التشريعات األرجنتينية اجلديدة املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، وهـي التـشريعات الـيت              

 عــدم إدراك الــضحايا حلقــوقهم ميثــل إحــدى   دت علــى أنَّّدوشــ. ٢٠٠٨حيــز النفــاذ يف عــام  
لطلــب ت بتعقــد الظــروف، ومنــها مــثالً أســباب االجتــار األساســية وا ّروأقــ. املــشاكل الرئيــسية

 .عليه، اليت تؤدي إىل تفاقم االجتار باألشخاص

وحتدث السيد نونو غرادمي، وهو حمـام يعمـل يف جلنـة املواطنـة واملـساواة بـني اجلنـسني                 -١٢
التابعة إلشراف وزير الدولة لشؤون املساواة يف الربتغـال، عـن آليـات اإلحالـة الوطنيـة املتعلقـة             

 آليـة   د أنَّ كّـ فأ. يض املعمـول هبـا حاليـاً يف الربتغـال         بضحايا االجتـار باألشـخاص وآليـات التعـو        
التعـويض الربتغاليــة ال تــستوجب حتديــد هويـة اجلــاين وأهنــا تعتمــد علـى أمــوال تقــدمها الدولــة    

وهــذه اآلليـة عبـارة عـن عمليــة    . تعويـضاً عـن اإلصـابات املتكبـدة ممــا يزيـد مـن سـرعة العمليـة        
 .خدامها يف احلاالت العاجلةتعويض قائمة على االحتياجات؛ لذا ميكن است

ق الـسيد دوركـاس أودور، وهـو كـبري نـواب حمـامي االدعـاء بـإدارة احملاكمـات                    ّروتط  -١٣
العامة يف كينيا، إىل التحديات الـيت تواجـه كينيـا وإىل اخلـربة الـيت اكتـسبتها يف جمـال مكافحـة                       

 هـذا  ؛ وإن٢٠١٠َّ عـام  هناك دستوراً جديداً دخل حيز النفاذ يف       إنَّ   وقال. االجتار باألشخاص 
الدســتور ينــشئ صــناديق لتعــويض الــضحايا يــديرها جملــس أمنــاء يــتحكم يف االعتمــادات الــيت  
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كمــا يتــضمن الدســتور اجلديــد أحكامــاً تكفــل مــنح احلــصانة   . خيصــصها الربملــان ويف اهلبــات 
 .القضائية للضحايا وتقدمي مساعدات وتعويضات هلم

و حمامي ادعاء يعمـل بـشعبة احلقـوق املدنيـة التابعـة      وحتدث السيد ادوارد كاسبار، وه    -١٤
لوزارة العدل يف الواليات املتحدة، عن اخلربات اليت اكتسبتها الواليـات املتحـدة واملمارسـات               

هناك آليـتني قـائمتني متمـايزتني        إنَّ   وقال. اليت تتبعها بشأن تعويض ضحايا االجتار باألشخاص      
ــضات   ــضحايا علــى تعوي ــضائية شخــصية؛   ) أ: (تكفــالن حــصول ال ــع دعــاوى ق ورد ) ب(رف

وأبــرز التحــديات الراهنــة الــيت تواجههــا الواليــات      . احلقــوق يف أعقــاب مالحقــات جنائيــة   
املتحــدة، وكــذلك الــدروس املــستفادة؛ واقتــرح أن تظــل مــسألة رد احلقــوق ماثلــة يف األذهــان 

يمـة املوجـودات بغيـة    أثناء مراحل التحقيـق األوليـة؛ وذلـك مـثالً مـن خـالل التـبكري بتحديـد ق                
 .جم التعويضات ما أن يتقرر صرفهازيادة القدرة على حتديد ح

ــدمها املتحــاورون؛          -١٥ ــيت ق ــروض ال ــدت عــن الع ــيت تول ــسة التوصــيات ال   وخلــصت الرئي
ســيما حقــوق الــضحايا يف احلــصول علــى مــساعدة قانونيــة وعلــى مــا يلــزم مــن معلومــات؛   ال

التمــاس تعويــضات؛ ومراعــاة مــا تكبــده الــضحايا مــن  واحلاجــة إىل إجيــاد ســبل خمتلفــة تكفــل  
 .تكاليف وخسائر يف الدخل وأضرار غري مادية عند حساب حجم التعويضات

    
    املداوالت  -باء  

ــشأن      ســلّ  -١٦ ــاهتم ب ــه حكوم ــذي أحرزت ــدم ال ــى التق ــضوء عل  ســبل إجيــادط املتكلمــون ال
ــوانني لتعــويض ضــحايا االجتــار باألشــخاص؛ مبــا يف ذلــك عــرب ســنّ     ــشاء صــناديق   ق تكفــل إن

  .حكومية ختصص هلذا الغرض
وناقش الفريق العامل عدة آليات تكفل تقدمي التعويضات؛ مبا يف ذلك وجـود أحكـام                 -١٧

تتيح للضحايا مالحقة اجلناة أو غريهم قضائياً ملا أحلقوه هبم مـن أضـرار مدنيـة، وأحكـام جتيـز                    
للـضحايا وإنـشاء صـناديق أو خمططـات     للمحاكم اجلنائية أن تأمر بـأن يـدفع اجلنـاة تعويـضات      

سة هلذا الغرض يستطيع الضحايا من خالهلـا مطالبـة الدولـة بـدفع تعويـضات هلـم لقـاء مـا              مكّر
 .حلق هبم من إصابات أو أضرار نتيجة جلرمية جنائية

د املتكلمـون علـى احلاجـة إىل إرسـاء أسـس يقـوم عليهـا التعـويض؛ وذلـك بوضـع                      وشّد  -١٨
تعريــف لالجتــار باألشــخاص يكــون متوافقــاً مــع بروتوكــول االجتــار باألشــخاص وإضــفاء صــفة   

وذكِّـر  . الضحايا على األشخاص املتجر هبم حبيـث يكـون مبقـدورهم عندئـذ املطالبـة بتعويـضات                
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ص يشكل املعيار األدىن وبأن على الدول أن تـسعى إىل الـذهاب         بروتوكول االجتار باألشخا   بأنَّ
 .إىل حد أبعد من املتطلبات الدنيا عند توفري املساعدات واحلماية لضحايا االجتار باألشخاص

 التعـويض حـق مـن حقـوق اإلنـسان ينبغـي أال يتوقـف                د عـدة مـتكلمني علـى أنَّ       وشّد  -١٩
على سداد التعويض وإمنا ينبغي كفالة حـق احلـصول   على إدانة اجلاين وعلى مدى قدرته املالية    

 .على التعويض من صندوق خمصص لضحايا اجلرائم

كمــا أشــار املتكلمــون إىل ضــرورة تقــدمي دعــم لــضحايا االجتــار باألشــخاص، يــشمل     -٢٠
 هذا الـدعم ينبغـي      املساعدة التقنية واملعلومات املتعلقة مبستحقات الضحايا التعويضية؛ وإىل أنَّ        

 .عتمد على حتديد هوية اجلاين وعلى إدانتهأال ي

وأبرز متكلمون كثريون أمهيـة ضـمان أال تقـف أوضـاع الـضحايا املتعلقـة باإلقامـة يف                     -٢١
 .والية قضائية معينة حاجزاً أمام حصوهلم على تعويضات

 متويل التعويضات ينبغي أال يقتصر على مـصادرة عائـدات        والحظ بعض املتكلمني أنَّ     -٢٢
 . وإمنا ينبغي التماس خمططات متويلية بديلة، كالضرائب مثالً أو التربعاتاجلرائم

ــستفيد ضــحايا االجتــار باألشــخاص مــن      وشــّد  -٢٣ ــى ضــرورة أن ي ــتكلمني عل د بعــض امل
ورأى . خمططـــات تعـــويض الـــضحايا القائمـــة بـــدالً مـــن إنـــشاء خمططـــات وصـــناديق جديـــدة

حايا ينبغــي أال تــستخدم مــن أجــل    صــناديق تعــويض مثــل هــؤالء الــض  متكلمــون آخــرون أنَّ 
وأشار بعض املـتكلمني إىل     . تعويض الضحايا فقط وإمنا أيضاً من أجل تزويدهم مبساعدة تقنية         

الصعوبات اليت تواجه البلدان النامية يف تدبري أموال ترصد من أجـل تعـويض هـؤالء الـضحايا؛        
 .ك البلدان جماهبتهاوذلك يف ظل مراعاة التحديات العديدة األخرى اليت يتعني على تل

ــاره شــرطاً مــسبقاً اللتمــاس        -٢٤ ــة الــضحايا باعتب ــد هوي ــة حتدي ــرز بعــض املــتكلمني أمهي وأب
تعويــضات، وأمهيــةَ تنــاول عنــصر الطلــب الــذي يــدفع إىل ارتكــاب جرميــة االجتــار باألشــخاص،  

 .ذا االجتارواحلاجةَ إىل توعية اجملتمع املدين، وأمهيةَ وضع خطة عمل وطنية ترمي إىل مكافحة ه

انظــر (وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن تأييــدهم ملــضمون التوصــيات الــيت اقترحتــها الرئيــسة      -٢٥
، واليت ترمي إىل تعزيز هنج تعويض األفراد الذين عانوا مـن جرميـة االجتـار باألشـخاص وإىل                   )املرفق

 . تكبدوهاعويضات عن األضرار اليتإزالة العقبات اليت قد يواجهوهنا بعد ذلك يف احلصول على ت

 هنـاك حاجـة إىل      والحظ بعض املتكلمني، دون التشكيك يف مضمون التوصـيات، أنَّ           -٢٦
. إفساح مزيد من الوقت من أجل التـداول والتـشاور بـشأن التوصـيات الـيت اقترحتـها الرئيـسة                   

 . التوصيات ستتاح أمام االجتماع التايل للفريق العاملوأبلغت الرئيسة االجتماَع بأنَّ
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    املرفق
    التوصيات اليت اقترحتها رئيسة الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص    

 الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص مـشاريع التوصـيات التاليـة حـىت ينظـر      اقترحت رئيسةُ 
  :فيها االجتماع

 جرميـة االجتـار باألشـخاص وجرميـة هتريـب املهـاجرين مهـا               ينبغي اإلقـرار بـأنَّ      )أ(  
التــشغيلية وفيمــا  متباينتــان تــستلزمان إجــراءات تــصد متمــايزة مــن الناحيــة القانونيــة و جرميتــان

  خيص السياسات؛
تــسليماً مــن الــدول األطــراف بـــضرورة تــوافر فهــم شــامل جلرميــة االجتـــار           )ب(  

باألشخاص ضماناً حلصول ضحايا هذه اجلرمية على العدالة، مبا يف ذلك قـدرهتم علـى التمـاس                 
أو حصوهلم علـى تعويـضات، ينبغـي أن تكفـل الـدول األطـراف أن تتـضمن                  استعادة حقوقهم   

 مـن بروتوكـول منـع وقمـع        ٣قوانينها وسياساهتا تعريفاً جلرمية االجتار باألشخاص يتفق واملادة         
ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة            

 لوطنية؛اجلرمية املنظمة عرب ا

ينبغي أن تضع الدول األطراف يف قوانينها وسياساهتا الوطنيـة تعريفـاً واضـحاً            )ج(  
جلرمية االجتار باألشخاص يتفق والتعريف املنـصوص عليـه يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص،                

 ضحايا االجتار باألشخاص تنطبـق علـيهم صـفة الـضحايا وحيـق              وذلك مبا يكفل االعتراف بأنَّ    
  س تعويضات بناء على ذلك؛هلم التما
 ينبغــي أن ، مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص٦ مــن املــادة ٦وفقــاً للفقــرة   )د(  

تكفل الدول األطراف أن تتضمن نظمهـا القانونيـة الداخليـة تـدابري تتـيح أمـام ضـحايا االجتـار                      
 باألشخاص إمكانية احلصول على تعويضات عن األضرار اليت تكبدوها؛

 مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص ينبغــي أن   ٦ مــن املــادة ٢رة وفقــاً للفقــ  )هـ(  
تكفــل الــدول األطــراف تزويــد ضــحايا االجتــار باألشــخاص باملعلومــات املتعلقــة بــاإلجراءات    

  القضائية واإلدارية ذات الصلة، مبا يف ذلك حصوهلم على تعويضات؛
ية ومعلومـات   ينبغي أن توفر الدول األطراف لضحايا االجتار مساعدات قانون          )و(  

ا يف ذلــك مبــتتعلــق باملــساعدات القانونيــة مــن أجــل متثيــل مــصاحلهم يف التحقيقــات اجلنائيــة،    
  حصوهلم على تعويضات؛
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ينبغي أن حترص الدول األطـراف، يف بدايـة التحقيقـات اجلنائيـة، علـى إدراج           )ز(  
ل قــسم خمــصص للممتلكــات يكفــل إمكانيــة ضــبط ومــصادرة الــسلع املتحــصل عليهــا بوســائ   

  كمـــا ينبغـــي أن حتـــرص الـــدول األطـــراف علـــى محايـــة أنفـــسها مـــن كـــل أشـــكال   . جنائيـــة
  اإلعسار املنظم؛

ينبغي أن تضمن الدول األطراف أال تؤدي أوضاع إقامة الضحايا أو عـودهتم               )ح(  
إىل بلداهنم األصلية أو عدم وجودهم بأي شكل آخر داخل الوالية القضائية إىل احليلولـة دون                

  ضات؛سداد التعوي
ينبغي أن تـسعى الـدول األطـراف إىل ضـمان تـوافر التعويـضات بغـض النظـر                     )ط(  

  عن وجود قضية جنائية وبغض النظر عن مدى إمكانية حتديد هوية اجلاين وإدانته ومعاقبته؛
 مـــن بروتوكـــول االجتـــار   ٦ مـــن املـــادة  ٦عنـــد الوفـــاء مبتطلبـــات الفقـــرة      )ي(  

ف واحداً علـى األقـل مـن اخليـارات التاليـة  الـيت تتـيح                باألشخاص ينبغي أن تتبع الدول األطرا     
  إمكانية حصول الضحايا على تعويضات؛

وجود أحكام تتـيح للـضحايا مالحقـة اجلنـاة أو غريهـم قـضائياً علـى مـا حلـق             ‘١‘  
  هبم من أضرار مدنية؛

وجود أحكام تتيح للمحاكم اجلنائية أن متنح تعويضات عن األضـرار اجلنائيـة       ‘٢‘  
أو أن تـصدر أوامـر تعـويض أو رد          ) تأمر بأن يدفع اجلناة تعويضات للـضحايا      أي أن   (

 حقوق ضد األشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم؛

وجود أحكـام تنـشئ صـناديق أو خمططـات خمصـصة متكِّـن الـضحايا مـن مطالبـة                      ‘٣‘  
 ة؛الدولة باحلصول على تعويضات عما حلق هبم من إصابات أو أضرار نتيجة جلرمية جنائي

ينبغي أن تنظر الدول يف إمكانية أن تتضمن التعويضات اليت تأمر هبـا احملكمـة                 )ك(  
  :هلا الدولة سداد ما يليأو اليت متّو/و

  تكاليف ما حيتاجه الضحايا من عالج طيب أو طبيعي أو نفسي أو عقلي؛  ‘١‘  
 تكاليف ما حيتاجه الضحايا من مداواة طبيعية ومهنية أو إعادة تأهيل؛  ‘٢‘  

مقابل ما فقده الضحايا من دخول وأجـور مـستحقة وفقـاً للقـوانني واللـوائح                  ‘٣‘  
 الوطنية املتعلقة باألجور؛

األتعـــاب القانونيـــة وغريهـــا مـــن التكـــاليف أو النفقـــات املتكبـــدة، مبـــا فيهـــا    ‘٤‘  
 التكاليف املتكبدة بسبب مشاركة الضحايا يف التحقيقات اجلنائية وعملية احملاكمة؛
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ل األضرار غري املادية الناجتة عما حلـق بالـضحايا مـن إصـابات معنويـة أو                 مقاب  ‘٥‘  
 بدنية أو نفسية وأذى وجداين وآالم ومعاناة نتيجة للجرائم اليت ارُتكبت يف حقهم؛

ــار       أّي  ‘٦‘   ــضحايا كنتيجــة مباشــرة لالجت ــدها ال    تكــاليف أو خــسائر أخــرى تكب
ل مــن الدولــة مــن ّولتعــويض املمــاه احملكمــة أو خمطــط اهبــم، وذلــك بنــاء علــى مــا تــر 

  .تقديرات معقولة
  


