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 الرابعة الدورة
  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٧- ٨ فيينا،
  * األعمال املؤقتجدولمن ) و(و) ه(و) د(و )ج(و) أ (٢ البند

 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة األمماتفاقية استعراض تنفيذ 
مجع املعلومات :  والربوتوكوالت امللحقة هباعرب الوطنية

؛ مشاورات اخلرباء بشأن واآلليات احملتملة الستعراض التنفيذ
التعاون الدويل، مع التركيز خصوصا على تسليم اجملرمني 

واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ألغراض املصادرة، 
وإنشاء السلطات املركزية وتعزيزها؛ مشاورات اخلرباء بشأن 

تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة 
 واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية النساء

املنظمة عرب الوطنية؛ مشاورات اخلرباء بشأن محاية الضحايا 
        والشهود؛ مشاورات اخلرباء بشأن وثائق السفر واهلوية

 النساء منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة بروتوكولتنفيذ     
 عرب املنظمةية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية واألطفال، املكّمل التفاق

       الثانيةاإلبالغدورة بشأن واردة من الدول مدجمة معلومات : الوطنية
      تقرير من األمانة    
  احملتويات

الصفحة الفقرات    
 ٣ ٢- ١...............................................................................مقّدمة-أوال
 ٤ ٤٦- ٣....تفاقية موضع البحثحملة عامة عن اإلجراءات الوطنية املبلّغ عن اختاذها لتنفيذ أحكام اال-ثانيا
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الصفحة الفقرات    
 ووضعيةضحايا االجتار باألشخاص واحلماية لساعدة توفري امل باملتعلقة املسائل -ألف

 ٤ ٢٩- ٣..............................................هؤالء الضحايا يف الدول املستقبلة
 ١٦ ٣٥- ٣٠....................املسائل املتعلقة بإعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطاهنم  -باء
 ١٩ ٤٢- ٣٦...............................................بري احلدوديةاملسائل املتعلقة بالتدا -جيم
 ٢٤ ٤٦- ٤٣.....................املسائل املتعلقة بأمن الوثائق ومراقبتها وشرعيتها وصالحيتها  -دال

   ٢٥ ٤٧................................................................ ختاميةمالحظات-ثالثا
     املرفق

  حالة الردود على االستبيان اخلاص بتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 
  : ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةوخباصة النساء واألطفال، املكّم

 ٢٧................................................................................دورة اإلبالغ الثانية
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    مقّدمة  -أوال  
، ٢٠٠٠نوفمرب /الثاين تشرين ١٥، املؤّرخ ٥٥/٢٥اعتمدت اجلمعية العامة، بقرارها   - ١

:  مكملني هلا، ومها وبروتوكولني)١(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
 وبروتوكول )٢(بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،

 وقد بدأ نفاذ بروتوكول االجتار )٣(.مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
ألمم مث قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ا. ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٥باألشخاص يف 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف دورته األوىل، أن يشمل برنامج العمل، من 
أجل دورته الثانية، فيما خيص بروتوكول االجتار باألشخاص استعراضا للتكييف األساسي 

ر مقرر املؤمت(للتشريعات الوطنية يف الدول األطراف يف هذا الربوتوكول والدول املوقّعة عليه 
ويف دورته الثانية، قرر املؤمتر أن يشمل برنامج عمله يف إطار هذا البند، من أجل ). ١/٥

  :الدورة الثالثة، اجملاالت التالية
النظر يف املسائل املتعلقة بتوفري املساعدة واحلماية لضحايا االجتار   )أ(  

لضحايا يف الدول ، وبوضعية هؤالء ا) من بروتوكول االجتار باألشخاص٦املادة (باألشخاص 
  ؛)٧املادة (املستقبِلة 
النظر يف املسائل املتعلقة بإعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطاهنم   )ب(  

  ؛)٨املادة (
، وبتبادل )٩املادة (النظر يف املسائل املتعلقة مبنع االجتار باألشخاص   )ج(  

  ).١٠املادة (املعلومات وتوفري التدريب 
االجتار من التقرير التحليلي عن تنفيذ بروتوكول حديثة العهد ة  التقرير هو صيغهذا  - ٢

 معلومات مدجمة، يتضمنهو و .ةلث قُّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثاالذيباألشخاص 
 ومها )٤(والقائمة املرجعية، الدول على االستبيان من جلميع الردود املتلقاة ا أوليوحتليال

 احملرز باجتاه التقّدمنه يلقي الضوء على إ كما .يتصل باملوضوع فيما األمانةوثيقتان عممتهما 
 اليت تواجهها الدول أحيانا الصعوباتعلى كذلك  و،ربوتوكولالتلبية املقتضيات احملددة يف 

                                                                 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد  (2) 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  (3) 
  .CTOC/COP/2008/2للحصول على معلومات إضافية عن القائمة املرجعية انظر الوثيقة  (4) 
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 اليت وردت إجاباهتا حبلول وقت صياغة هذا الدولاملرفق قائمة  وترد يف .يف تنفيذ أحكامه
 حديثة إجابة ُيذكر أنه يف احلاالت اليت مل ترد فيها أنينبغي و.  ومن مث ُضّمنت فيه،التقرير
 . سابقا ال تزال ُتعترب صاحلة لالستناد إليهااملقدمةفترض أن الردود العهد، ُي

    
حملة عامة عن اإلجراءات الوطنية املبلّغ عن اختاذها لتنفيذ أحكام   -ثانيا  

     االتفاقية موضع البحث
  ضحايا االجتار باألشخاص واحلماية لساعدة فري املتو باملتعلقة املسائل  - ألف  

       هؤالء الضحايا يف الدول املستقبلة ووضعية
     أو كلتيهما معا الضحايا أو حرمتهم الشخصيةهوية محاية  -١  

 من بروتوكول االجتار باألشخاص على سلسلة من التدابري الرامية إىل ٦ املادة تنص  - ٣
الدول األطراف خصوصا على أن تتخذ  ١ الفقرة وتنص.  االجتار باألشخاصضحايامحاية 

. لصون احلرمة الشخصية لضحايا االجتار باألشخاص وهويتهمتدابري يف الربوتوكول 
تقريبا أن هذه التدابري تشكل جزءا من مجيعها  اليت رّدت على االستبيان الدولوأكدت 
 محايةبشأن تشريعاهتا يف مة  احمللية، فيما أشار بعضها إىل األحكام العاالقانونيةنظمها 
 التشريعات تعديلأن اإلجراءات الرامية إىل بوأبلغت إكوادور والربتغال وزمبابوي . الضحايا
  .ز بعدنَجبشأن تلك املسألة مل ُتوحتديث عهدها الوطنية 

 وحددت التدابري ذات ، الدول أن لديها أحكاما حلماية هوية الضحاياغالبية وبّينت  -٤
 ،تقريبا محاية هوية القّصركلها وأبرزت الدول اليت رّدت على االستبيان .  الصددهذاالصلة يف 

 عن أيضالكن أُبلغ . أبلغ بعضها عن توسيع احلماية لتشمل أقارب ضحايا االجتار باألشخاصو
 األشخاص كانت رهنا مبشاركة هؤالء ها ودرجتهاأن نطاق محاية الضحايا وأقارهبم ومستوا

  ).بلغاريا(يف اإلجراءات اجلنائية اليت تتعلق باالجتار باألشخاص شهود كأو عدم مشاركتهم 
 الدول اليت رّدت النصف تقريبا منأبلغ فقد  الشخصية،يتعلق حبق احلرمة أما فيما   - ٥

القضائية  احلفاظ على سرية اإلجراءات ضمانعلى االستبيان عن وجود تدابري هتدف إىل 
 إىل الشهادات بواسطة الفيديو، واالستماعت مغلقة، جلسا(املتعلقة باالجتار باألشخاص 

أفراد من الستبعاد  عن وسائل اإلعالم أو املعلوماتوالصالحية التقديرية القضائية حلجب 
 ). من حضور اإلجراءاتاإلعالماجلمهور أو من ممثلي وسائل 
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ورية  غالبية الدول اليت رّدت على االستبيان إىل أن املقتضيات الدستأشارت كما  - ٦
 القانونية األساسية موجودة يف نظمها القانونية لضمان محاية احلقوق املقتضياتوغريها من 
 منويف ذلك السياق، أشار عدد من الدول إىل إطارها الدستوري أو غريه . للُجناة األساسية

 ية،احلكوماملتبعة لدى األجهزة التشريعات احمللية أو حىت إىل املبادئ التوجيهية واملمارسات 
الضحايا  وحقوق وموازنتها مع حقوق وسائل اإلعالم يف حرية التعبري نيحقوق املتهملصون 
 أو مربئةضمان حق كشف أي معلومات قد تكون وخصوصا ، )كندا ونيوزيلندا(كذلك 

 وأبلَغت ).سلوفاكيااالحتاد الروسي و(أو احلق يف متثيل قانوين مالئم ) إيطاليا(تساعد الدفاع 
إنشاء مكتب حلماية األشخاص املهددين، مدمج يف بنية وزارة العدل، ومكلّف بلغاريا عن 

  .مبهمة تنفيذ قرارات جملس محاية األشخاص املهددين
والفقرة ( من الربوتوكول ٦ من املادة ١استعراض تنفيذ الفقرة يود  مؤمتر األطراف ولعل  -٧
 يقابلها مع مراعاة ما ،ستوى الوطينعلى امل) أدناه انظر املناقشات اإلضافية -هبا ذات الصلة  ٥

فقد ركز .  الشهودحبمايةاجلزء اخلاص وخصوصا من الردود على استبيان اتفاقية اجلرمية املنظمة، 
 املناسبة اليت مسحت، التدابريذلك اجلزء من استبيان االتفاقية على احلصول على معلومات عن 

 وأقارهبم وغريهم من األشخاص الشهودوية عند االقتضاء، بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة هب
كما يتضمن االستبيان .  ميكن إفشاؤه منهامااملقربني هلم، وأماكن وجودهم أو فرض قيود على 

 على شهادة هؤالء األشخاص بطريقة باحلصولاإلثبات اليت تسمح أدلة معلومات عن قواعد 
املعلومات ذات الصلة  وكذلك ، االتفاقيةمن ٢٤ من املادة ٢انظر الفقرة (تضمن سالمتهم 

  ).CTOC/COP/2006/2/Rev.1الوثيقة  من ٦٢ و٦١الواردة يف الفقرتني 
    

    سبل احلصول على املعلومات ومشاركة الضحايا يف اإلجراءات القانونية  -٢  
املقتضى  الرامية إىل تنفيذ الوطنيةمن الدول اإلبالغ عن التدابري كذلك طُلب   - ٨

ذات الصلة إىل  اإلدارية واإلجراءاتاملعلومات عن إجراءات احملكمة  بشأن توفرياإللزامي 
، ) بروتوكول االجتار باألشخاصمن ٦من املادة ) أ (٢الفقرة (ضحايا االجتار باألشخاص 

 أثناء هذه اإلجراءات وشواغلهم فرصة لتمكينهم من عرض آرائهم إتاحة الفرصةعالوة على 
 العظمى من الدول اليت رّدت الغالبيةوقالت ). وتوكول من الرب٦من املادة ) ب (٢الفقرة (

مة من األجوبة املقّدفقط القليل وكان  ،للضحاياتم توفري هذه املعلومات يعلى االستبيان إنه 
بأنه  الربتغال وأوضحت). واملغربوغينيا ومدغشقر الربتغال وزمبابوي إكوادور و(بالنفي 

سمح للضحايا باملشاركة يف إجراءات الدعاوى وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية لديها ُي
وأشارت غينيا إىل قرب اعتماد تدبري قانوين بشأن . للمدعي العام" مساعدين"اجلنائية بصفة 
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ومل تقّدم بوركينا فاسو . محاية احلياة اخلصوصية للضحايا وكذلك محاية هويتهم
م الدول عن أن لديها وأبلغت معظ. وتركمانستان والكامريون معلومات عن هذه املسألة

. آليات لتعريف الضحايا الذين كانوا شهودا حبقوقهم وإلطالعهم على وضعية اإلجراءات
 ضحايا االجتار باألشخاص مبعلومات بتزويدوأُبلغ أيضا عن توفري خدمات الترمجة، مصحوبة 

اصة اخل، مبا يف ذلك توفري املعلومات عن اخلدمات القانونية عن برامج مكافحة االجتار
بيد أنه مل يكن ). الواليات املتحدة األمريكية( االجتار  جرائم احلادة مناألشكالبضحايا 

 عام معلومات متوفرة عما إذا كانت تلك هي احلالة أيضا عندما ال يكون بوجههناك 
مت بعض الدول وقّد.  يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باالجتار باألشخاصشهوداالضحايا 

م مساعدة باملعلومات إىل تفاصيل عن منظمات ومراكز حمددة تقّد)  والفلبنيغارياإيطاليا وبل(
وأبلغت بيالروس بأهنا ). وكاالت حكومية ومنظمات غري حكومية على حد سواء (الضحايا

أنشأت مراكز إلعادة التأهيل، بدعم مقّدم من منظمات دولية وتابعة للمجتمع املدين، بغية 
 املعلومات لضحايا االجتار بالبشر؛ كما مت إنشاء خدمة هاتفية إتاحة سبل وصول سهلة إىل

وأبلغت الفلبني بأهنا أنشأت مركزا مشتركا بني اهليئات . متاحة جمانا لضحايا االجتار بالبشر
وأبلغ . خمصصا ملكافحة االجتار بغية منع وقمع هذا االجتار، والعناية باحتياجات ضحاياه

نون احتادي بشأن محاية الدولة للضحايا والشهود وغريهم من االحتاد الروسي عن اعتماد قا
 الدول عن أهنا منإضافة إىل ذلك، أبلغ عدد . املشاركني يف إجراءات الدعاوى اجلنائية

أملانيا  (آرائهممكّنت الضحايا من املشاركة بوصفهم أطرافا يف اإلجراءات ومن عرض 
 وأبلغت مدغشقر ). والتفيا والنمساكنداواجلمهورية التشيكية والسويد ووبلغاريا وتونس 

 .بأن للضحايا احلق يف طلب حمام أثناء اإلجراءات القضائية

أن على أيضا تنص  من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٢٥ من املادة ٣ الفقرة لكون واعتبارا  - ٩
،  إمكانية التعبري عن آرائهم وشواغلهم خالل اإلجراءات اجلنائية ذات الصلةللضحاياتاح ُت

بشأن هذا احلق بعينه من حقوق الضحايا املتلقاة  باإلمكان اجلمع بني الردود الوطنية فإنه
 اليت جاءت بشأن احلكم الذي يقابله يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، كما ورد يف الردودوبني 
  ).CTOC/COP/2006/2/Rev.1الوثيقة  من ٦٥انظر الفقرة ( بشأن تنفيذ االتفاقية التقرير
ملزيد من النقاش حول منطلقا  املعلوماتاعتبار هذه يود  مؤمتر األطراف علول  - ١٠

 متكّن ضحايا  من شأهنا أن واليت، املفضية إىل ذلكوالوسائلاحلاجة إىل تعزيز تدابري التمكني 
 اإلجراءات ذات الصلة اليت تتخذ ضد اجملرمني يفاالجتار باألشخاص من املشاركة بفعالية 

 التمكني غري متييزية، وأن تتضمن تقدمي املساعدة تدابري وينبغي أن تكون .ويف إنفاذ حقوقهم
 للمشاركة يف إجراءات  أولئك األشخاص عن استعدادالنظرللضحايا والبدء هبا، بغّض 
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 أيضا النظر يف العوائق اليت يواجهها جيوزويف هذا الصدد، . اجلنائية ضد اجملرمنيالدعاوى 
 ويف املشاركة يف هذه املعلوماتاحلصول على س سبل التماالعديد من الضحايا يف 

 أو العرق، أو اللغة، أو الثقافة،بسبب عوامل كالوضعية القانونية، أو وذلك اإلجراءات، 
 إىل ذلك، ميكن أيضا التشديد على أمهية إضافة. املوارد، أو التربية، أو العمر، أو اجلنسية

لضحايا االجتار، مبا يف ذلك من خالل تعزيز جمانا  نيالقانونيتوفري الترمجة واملساعدة والتمثيل 
 . القانونية إليهماملعونةفعالية آليات تقدمي 

    
    تدابري التعايف  -٣  

 االجتار باألشخاص، اليت حتتوي على بروتوكول من ٦ من املادة ٣ ضوء الفقرة على  - ١١
ه ضحايا االجتار ـيتعرض ل مما واألذى املعاناةترمي إىل ختفيف اليت قائمة بتدابري املؤازرة 

، أبلغت معظم الدول عن تدابري تأهيلهم وإعادةمساعدهتم يف التعايف إىل  و،باألشخاص
وأبلغت إكوادور واملغرب عن عدم توفر .  التعايفمنلتمكني ضحايا اجلرائم اجلنائية عموما 

 تركمانستانوبريو وبنن (دول أية معلومات أربع م ومل تقّد. أي من هذه التدابري لديهما
وأبلغت مدغشقر بأنه على الرغم من امتثاهلا ألحكام هذه املادة جزئيا ). ومجهورية كوريا

فقط، فإنه ميكن تطبيق األحكام اخلاصة بتدابري مساعدة ضحايا التعذيب على حاالت هذا 
 إسبانيا وأستراليا وإندونيسيا وإيطاليا وبلغاريا وبيالروس( الدول منوأبلغ عدد . االجتار

وتايلند واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وشيلي والفلبني وفنلندا وكرواتيا وكولومبيا ولبنان 
 عادةًوذلك عن تدابري لتعايف ضحايا االجتار على وجه اخلصوص، ) وماليزيا وميامنار والنمسا

وأشارت إحدى الدول .  عمل وطنية أو تشريعات ومراسيم تنفيذيةخططمن خالل 
االجتار باألشخاص حيق هلم جرائم  احلادة من األشكالإىل أن ضحايا ) دةالواليات املتح(

القدر واليايت ب يف أي برنامج احتادي أو عليهااحلصول على الفوائد واخلدمات املنصوص 
ويف معظم احلاالت، مت حتديد السلطات . كالجئالذي حيصل عليه أجنيب مت قبولـه نفسه 

 ، وتشمل بصفةيذ األجزاء ذات الصلة من خطط العمل يف تنفاملشاركةاحلكومية املختصة 
وأشارت بوركينا فاسو إىل التعاون .  واخلدمات االجتماعيةوالتعليمأساسية وزارات الصحة 

وأبلغت بعض الدول اليت رّدت على . فيما بني عّدة وزارات ومنظمات غري حكومية
 أو أهنا قد نفذت برامج شاملة، ،)تايلند ونيوزيلندا( خطط عملها تطويراالستبيان أهنا بصدد 

وأسهبت بولندا يف تبيان أمناط الدعم . مثل برنامج توفري الدعم لضحايا االجتار بالناس
 .واحلماية وكذلك إعادة إدماج ضحايا االجتار يف اجملتمع
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 احملددة الرامية إىل جعل التعايف ممكنا، أبلغ عدد من الدول عن التدابري وخبصوص  - ١٢
االحتاد الروسي (مؤقتة، أو مراكز استقبال أو غريها من املساكن املالئمة  مالجئتوفري 

وبوركينا فاسو وبريو وبيالروس  بلغارياوبلجيكا وإندونيسيا وإستونيا وإسبانيا وأستراليا و
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية اجلمهورية التشيكية واجلزائر وتايلند وتركيا وتشاد وتوغو و

 )٥(وزمبابوي والسلفادور وسلوفينيا وشيلي وصربيارومانيا وقيا جنوب أفريسابقا و
وكولومبيا والتفيا وماليزيا واملكسيك واململكة املتحدة كرواتيا وغواتيماال والفلبني و

، ) املتحدةلوالياتلربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وموريشيوس ونيجرييا وهولندا وا
 هلم، مبا يف ذلك واملعلوماتا عرب تقدمي املشورة وأشارت دول أخرى إىل مساعدة الضحاي

 عرب اهلاتف شفويةخطوط اتصال مباشر لتقدمي مساعدة حمددة مع خدمات ترمجة توفري 
إسبانيا وأستراليا وإندونيسيا وبلغاريا وبوركينا فاسو وتوغو وتونس ومجهورية أفريقيا (

صربيا وغواتيماال والفلبني الوسطى واجلمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا و
إضافة ).  وفنلنداإستونيا( مساعدة قانونية وتقدمي، )وفنلندا ومالطة والنيجر والواليات املتحدة

بلغاريا وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو ( ونفسانيةإىل ذلك فإن الدول اليت تقّدم مساعدة طبية 
ة يف إطار خدمات الرعاية تقوم بذلك عاد) ومجهورية أفريقيا الوسطى والكامريون وكندا

 أتاحت فرصا للعمل والدراسة والتدريب أهناوأكدت معظم الدول . الصحية العامة
 )جنوب أفريقيا(وذكرت دولة واحدة . إضافية من دون أن تقدم أية تفاصيل  لكْن،للضحايا

ول وأخريا، أكدت معظم الد. والتدريبأهنا مل تكن متلك املوارد اخلاصة لتوفري فرص العمل 
 الوطنية املختصة مع املنظمات غري احلكومية السلطاتاليت رّدت على االستبيان تعاون 

وقّدم .  دعم آليات تعايف ضحايا االجتار باألشخاصيفجملتمع املدين من اوالعناصر األخرى 
وشيلي وبلغاريا البوسنة واهلرسك ( هذا الصدد يفعدد من هذه الدول أمثلة حمددة 

وهولندا والنرويج والفلبني وبولندا وسلوفينيا وميامنار يسيا والتفيا والسلفادور وإندون
، كُلّفت منظمة غري حكومية بتنفيذ )سلوفينيا ( إحدى احلاالتويف). وتركياوجنوب أفريقيا 

وذكر كل من لبنان .  االجتار ُتمّوهلا احلكومةبشأنخطة عمل مشتركة بني الوزارات 
هبة بتجميع أعمال اهليئات احلكومية مع أعمال املنظمات والفلبني استخدام استراتيجية مشا

 اخلدماتإىل أن العديد من  )الواليات املتحدة(وأشارت دولة أخرى . غري احلكومية املعنية
  . احلكوميةغرياليت تقّدم إىل الضحايا تتم بفضل منح من احلكومة االحتادية إىل املنظمات 

منربا للمناقشة جيري فيه تبادل اآلراء الرابعة رته  دويف يتيح مؤمتر األطراف ميكن أنو  - ١٣
ضحايا االجتار املتخذة من أجل  الوطنية بشأن تدابري التعايف اخلرباتوالبناءة وتبادل األساسية 

                                                                 
  .، تولّت صربيا مواصلة شؤون عضوية صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة٢٠٠٦يونيه / حزيران٣منذ  (5) 
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 يف هذا الصدد على أن العامل األكثر أمهية يف برامج املساعدة التشديدوينبغي . باألشخاص
 أنه ينبغي قبل كل شيء أن تكون هذه الربامج ميّسرة لضحايا هواخلاصة با والتعايفوالدعم 
توفري السكن وكذلك اخلدمات الطبية والنفسانية والقانونية، ف.  أيضا ومتكاملةوشاملة
 أن املؤكدومن . النتائج املرجوة إذا قُدمت على حنو منفصلحتقق  لن ، والتدريبوالتعليم

.  وجهأكملخدم مصاحل الضحايا على ختطيط اخلدمات وتقدميها على حنو منسق وتعاوين سي
 ينبغي أن يتوقف الوفيما يتعلق بتوفر تدابري التعايف، ينبغي التأكيد على أن تقدمي املساعدة 

 على خدمات املساعدة احلصولعلى إدالء الضحية بشهادة يف اإلجراءات اجلنائية وأن معايري 
  . رمسيابوضعيتهمترف فئة مصطنعة من الضحايا املعيؤدي إىل تكّون ال ينبغي أن 

 بطبيعة احلال، أن اعتماد تدابري التعايف ليس إلزاميا للدول األطراف يف صحيح،  - ١٤
وألن اإلحالة فيه إمنا  االجتار باألشخاص بسبب التكاليف اليت تترتب على ذلك، بروتوكول

الضحايا، بغّض النظر عن مستوى التنمية هؤالء فيها يوجد  الدول اليت مجيعإىل هي 
غري أنه ينبغي للدول أيضا أن تدرك . االقتصادية أو عن مدى توافر املوارد - االجتماعية 

 اليت توفرها تدابري التعايف من خالل تعزيز استعداد الضحايا لإلدالء املباشرةالفوائد 
ومن النتائج اإلجيابية، اليت ال ُيحتمل . مقاضاة املتجرين باألشخاصمما ميكّن من  بشهاداهتم،

 اجلرمية املنظمة منأشكال أخرى تحقق لوال ذلك، مقاضاة املتجرين على ارتكاب أن ت
  .حجز موجوداهتم املاليةو
    

   األطفالوال سيما  لضحايا،با اخلاصة االحتياجات  -٤  
 العظمى من الدول اليت رّدت على االستبيان أهنا تأخذ بعني االعتبار سّن الغالبية أبلغت  -١٥

 تنفيذ التدابري  سعيها إىلص ونوع جنسهم واحتياجاهتم اخلاصة، يف االجتار باألشخاضحايا
وقد ). باألشخاص من بروتوكول االجتار ٦ من املادة ٤انظر الفقرة ( هلؤالء الضحايا الوقائية

دون (، ومن املغرب )القائمةريثما تتم مراجعة التشريعات (وردت ردود بالنفي من الربتغال 
عدم كفاية املوارد (، وإكوادور )املاليةلعدم كفاية املوارد (ور ومن إكواد) ذكر أية إيضاحات

ومل ). عدم وجود حكم قانوين جيّرم االجتار باألشخاص حتديدا(، ومن جنوب أفريقيا )املالية
  .تقّدم بنن ومجهورية كوريا وغينيا والكامريون والنمسا إجابات عن هذه املسألة

 يتعلقفيما وخباصة لة عن املسألة، مفّصمت مجيع الدول تقريبا معلومات قّدو  - ١٦
)  ولبنانإندونيسيا وتايلند(ثالث دول وأشارت . باالحتياجات اخلاصة لألطفال املتجر هبم

. خاصةمن فئات الضحايا املستضعفة اليت تتطلب معاملة معا باعتبارمها  النساء واألطفال إىل
 من ٣ باملادةر األطراف فيما يتعلق يف دورة اإلبالغ األوىل ملؤمتاإلبالغ عنه وطبقا ملا مت 
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.  املتجر هبمالقّصرالربوتوكول، أكد العديد من الدول وجود أحكام تشريعية بشأن محاية 
 هبم، مبا يف املتَّجر القّصرإضافة إىل ذلك، مت اإلبالغ عن سلسلة من التدابري اخلاصة حلماية 

االحتاد الروسي والسويد  (ذلك على سبيل املثال خطة وطنية لقمع االجتار باألطفال
أو إنشاء ؛ )السلفادور(نب معاودة إيذاء القّصر أو خطة لتّج) كرواتياوغواتيماال وفنلندا و

لألطفال ) يوفر اإلقامة والرعاية الدائمة والغذاء وغري ذلك(مركز لبعض األزمات املعينة 
اهتم بواسطة الفيديو  باإلدالء بشهادللقصرأو أوامر قضائية للسماح ؛ )بلغاريا وماليزيا(
 الفيديو وجلسات االستماع املغلقة حلماية بواسطة التسجيل أو؛ )إستونيا وجنوب أفريقيا(

استنطاقهم  احلقوق اإلنسانية للقّصر خالل حبمايةمكلف ؛ وحضور ممثل )السويد(القّصر 
 تدابري صون وأُشري أيضا إىل). سلوفينيا( ذات الصلة املاليةأمام احملكمة وتقدمي املطالبات 

 وكرواتيا وكوستاريكاوشيلي السلفادور وإيطاليا  (القّصراحلرمة الشخصية وهوية 
، )بوركينا فاسو وتوغو(وأشار بعض الدول إىل أمهية التعليم املدرسي واملهين ). واملكسيك

 ، وإنشاء مراكز إلعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع)بوركينا فاسو(والرعاية النفسانية والصحية 
وذكرت مالطة . وأبلغت مصر عن إنشاء هيئة متخصصة لرعاية األحداث). بوركينا فاسو(

وأبلغت النيجر . أن سلطاهتا تتعاون مع منظمة غري حكومية يف توفري املعاملة اخلاصة للقّصر
. عن تقدمي الدعم، وخباصة من منظمات غري حكومية، إىل األطفال الذين تركوا املدارس

،  أن القّصر يوضعون مؤقتا يف مدارس لتدريب الشبابإىل)  وإسبانيايامنارم(دولتان وأشارت 
 وُيوفّر هلم التعليم والتدريب املهين، عالوة على وإعادهتم، قبل اقتفاء أثر عائالهتم وذلك

وأبلغت سلوفاكيا عن وجود برنامج محاية لألطفال . واألخالقيالتدريب البدين والذهين 
وأبلغت رومانيا عن . هم من جّراء ظروف اجتماعية غري مؤاتيةالذين يتعّرضون لسوء صحت

 ومركز خاص لالستقبال واإليواء ،احملليةوجود مراكز إلسكان القّصر حتت مراقبة السلطات 
ويف الفلبني ).  هبن والقّصر غري املصحوبنياملتجرالنساء ( من طاليب اللجوء املستضعفةللفئات 

دوائر خدمات جمتمعية تعىن باالستجابة إىل االحتياجات ُتوفّر احلماية لألطفال بواسطة 
وأبلغت تونس عن وجود تدابري حلماية األطفال . واملشاكل احملددة اخلاصة بالضحايا

وسالمتهم البدنية واملعنوية، كالفحوص النفسية أو إيداعهم لدى أسر تستضيفهم أو يف 
 اخللفيات معتسق مساكن تتوفري وأشارت الواليات املتحدة إىل . مؤسسات اجتماعية

 يف ذلك مباوذكرت طائفة أوسع من تدابري احلماية، للضحايا، الثقافية، واللغوية، والدينية 
 على والتدريباخلدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية، والتعليم، والعيش املستقل، 

ساعدة  واملاجلامعية،مهارات العمل، وتقدمي املشورة خبصوص املسار الوظيفي والدراسة 
 أن يتعاون ضحايا الالزمإضافة إىل ذلك، أكدت الواليات املتحدة أنه ليس من . القانونية



 

 11 
 

CTOC/COP/2006/6/Rev.1  

املالحقة القضائية بغية احلصول التحقيق و سنة مع سلطات ١٨االجتار الذي يقل عمرهم عن 
  .مامنافع على 
 ب يف اتباع أفضل أسلو التدابري واملمارسات الوطنية املوجهة إىلمناقشة وخالل  - ١٧

 ٨ هبم، قد يرغب مؤمتر األطراف يف مراعاة املبدأ التوجيهي املتَّجراألطفال مصلحة خدمة 
  من املبادئ واملبادئ )  ضحايا االجتار من األطفال ودعمهمحلمايةتدابري خاصة (

 فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص والواردة يف تقرير هباالتوجيهية املوصى 
الوثيقة انظر  (٢٠٠٢مايو / أيار٢٠ السامية حلقوق اإلنسان املؤرخ املتحدةمفوضة األمم 

E/2002/68/Add.1.(  
    

    البدنية للضحاياالسالمة  -٥  
السالمة البدنية لضحايا االجتار تأمني  الدول إىل التدابري الرامية إىل معظم أشارت  - ١٨

 إىلأُشري  ذلك السياق، ويف).  من الربوتوكول٦ من املادة ٥انظر الفقرة  (باألشخاص
 والسكناألحكام والربامج العامة حلماية الشهود، مبا يف ذلك احلماية بواسطة الشرطة، 

إىل اتفاقات أشري كما . )االحتاد الروسي وبلجيكا (إصدار هويات جديدةحىت اآلمن، بل 
  اص  اإلقليمي بالنسبة إىل تغيري مكان إقامة ضحايا االجتار باألشخدونعلى املستوى 

بلغاريا كذلك أنه يف سياق إجراءات ما قبل احملاكمة، يتم توفري وذكرت ). إستونيا(
وخيضع تقدمي هذه املعلومات إىل .  للضحايا فيما يتعلق بتدابري محايتهم اخلاصةفورااملعلومات 

وذكرت شيلي أيضا تغيري أماكن إقامة الضحايا . التحقيقسبيل يف للتعاون  الضحايا موافقة
وأشارت كل من بوركينا . ا مل حتدد وجود أي اتفاقات دون إقليمية يف هذا اخلصوصولكنه

فاسو وغواتيماال وماليزيا وموريشيوس والنيجر إىل وجود مراكز خاصة للزيارات الطارئة 
وسلّط الضوء كل من كولومبيا وكرواتيا وإسبانيا على . متاحة لضحايا االجتار باألشخاص

وذكرت سلوفينيا وجود تعاون بني الشرطة واملنظمات . لضحاياتشريعاهتا بشأن محاية ا
احلكومية املسؤولة عن تنفيذ املشروع اخلاص برعاية ضحايا االجتار وذلك يف اختاذ تدابري 

 مكلّفة بالشؤون ذات الصلة - وأبلغت توغو بأن وزارة الشؤون االجتماعية . احلماية
إكوادور واجلزائر  (عدةة من دول ووردت ردود بالنفي على هذه املسأل. بالضحايا

وكانت مجهورية كوريا . من دون تقدمي إيضاحات إضافية) وزمبابوي وسلوفاكيا واملغرب
  .وغينيا والنمسا الدول الوحيدة اليت مل تقّدم إجابة

 فإن املعلومات الواردة من الدول اليت رّدت على االستبيان بشأن أخرى، ومرة  - ١٩
ضحايا االجتار باألشخاص ميكن النظر إليها أيضا على ضوء ما يقابلها  لالبدنيةمسألة احلماية 
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 من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٢٥ من املادة ١ األعضاء خبصوص تنفيذ الفقرة الدولمن ردود 
 بشأن التقريروباالقتران مع هذه الردود، واليت ترد يف ) املتعلقة بالتهديد باالنتقام أو الترهيب(

  ).CTOC/COP/2006/2الوثيقة  من ٧٠انظر الفقرة (تنفيذ االتفاقية 
 التزام الدول األطراف يف بروتوكول االجتار باألشخاص ينحصر يف أن أن ومع  - ٢٠

يرغب مؤمتر األطراف فلعلّ  البدنية لضحايا االجتار باألشخاص، السالمة" توفري على حترص"
 بروتوكولفاقية اجلرمية املنظمة ويف  اهتمامه على الترابط بني احلكمني املعنيني يف اتتركيزيف 

 ما مراعاةاالجتار باألشخاص على ضوء تطبيق مقتضيات االتفاقية على الربوتوكول مع 
لطرق إىل ا األولوية ذات الصلة النقاشاُتتسند ويف هذا الصدد، قد . يقتضيه اختالف احلال

 االجتار لضحايا ليس تدابري السالمة البدنيةمسار والوسائل الرامية إىل تعزيز وتبسيط 
 قد يتعرضون الذين بل لعائالهتم أيضا واألشخاص الوثيقي الصلة هبم باألشخاص فحسُب

 السالمة البدنية تأمنيوجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن . لتهديدات تطال أمنهمكذلك 
لضحايا ا لضمان تعاون ضروريةاملتواصلة للضحية، أي بعد انتهاء فترة اإلجراءات اجلنائية، 

  .يف هذه اإلجراءات
    

    إمكانية احلصول على تعويض  -٦  
 من بروتوكول االجتار باألشخاص، اليت ٦ من املادة ٦فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة   - ٢١

تطلب من الدول األطراف اختاذ تدابري تتيح لضحايا االجتار باألشخاص إمكانية احلصول 
 من جّراء االجتار، فإن الغالبية العظمى من على تعويض عن األضرار اليت تكون قد حلقت هبم

الردود الوطنية أبدت هنجا مشتركا فيما خيص تأكيد حق التماس احلصول على تعويض من 
: ومل تأت ردود خمالفة إال من قلة من الدول، منها إندونيسيا. خالل اإلجراءات املدنية

صدر بعد، بينما مل تقدم زمبابوي والربتغال، اللتان أكدتا أن التشريع بشأن هذه املسألة مل ي
وأكّدت إكوادور . وبّينت أستراليا أن اجلاين ميكن أن ُيؤمر جبرب الضرر. أية إيضاحات إضافية

افتقارها لآلليات ذات الصلة اليت جتعل املطالبة بالتعويض أمرا ممكنا، ألن التدابري التشريعية 
. التايل مل يتم تنفيذها بالكامل بعدالوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص حديثة للغاية وب

وأوضحت مالطة بأن القانون اجلنائي ال ينص على تقدمي تعويض لضحايا االجتار 
وذكرت النيجر أنه مل يتم . باألشخاص، ولكن ميكن التماس االنتصاف لدى احملكمة املدنية

بّد من التماسه من وأوضحت تايلند بأن التعويض ال . بعُد اعتماد القانون اخلاص هبذه املسألة
خالل دعوى مدنية على املّتجرين، ولكن ميكن أن ُيمنح الضحايا مباشرة نفقات السفر أو 

  .ومل تقّدم بوركينا فاسو وغينيا إجابة. دعما للتعايف البدين أو النفسي
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وأكدت معظم الدول أن نظمها القانونية تتيح احلصول على تعويض ُيلتمس عادة   - ٢٢
وبينما أشارت معظم الدول اليت . املدنية بعد إمتام اإلجراءات اجلنائيةمن خالل الدعاوى 

رّدت على االستبيان إىل احلق يف التعويض عن األضرار البدنية والعقلية واملعنوية، أُبلغ يف 
ففي جنوب أفريقيا على سبيل املثال، يستطيع . بعض احلاالت عن التمييز بني أنواع الضرر

ص أن يتقدموا بطلب تعويض إىل احملكمة يف حالة خسارة األمالك أو ضحايا االجتار باألشخا
تعرضها للضرر، لكنهم ال يستطيعون املطالبة بالتعويض عن أي ضرر بدين أو نفساين حلق 

بيد أن جنوب أفريقيا أشارت إىل أهنا تنظر يف إطار تشريعي إلصدار األحكام يف هذا . هبم
رضه عند ارتكاب أي جرم، وجيب النظر فيه يف الصدد، ينص على أن جرب الضرر ميكن ف

  .كل حالة، أكان الضرر بدنيا أم كان نفسانيا أو غري ذلك
أن تشريعاهتا الوطنية تنص على لزوم رد ) الواليات املتحدة(وأكدت دولة واحدة   - ٢٣

ممتلكات ضحايا االجتار باألشخاص، وما مل يتم ذلك فإن هلم احلق يف احلصول على تعويض 
وأكد عدد قليل من الدول إمكانية احلصول . صناديق احلكومية لتعويض ضحايا اجلرائممن ال

ومن بني هذه الدول بّينت بلجيكا أن احلصول على . على تعويض من الصناديق احلكومية
تعويض من الدولة هو تدبري فرعي، ولذا فإن من الالزم أن يبادر الضحايا أوال إىل احلصول 

 وأبلغت بلغاريا بأن التعويض املايل من الدولة ميكن توفريه مبقتضى .على تعويض من اجلناة
وذكرت فنلندا أن الضحايا . أحكام قانون توفري الدعم والتعويض املايل لضحايا اجلرائم

. ميكنهم تلقي تعويض من الدولة بالنسبة إىل أنواع معّينة من األذى الذي ينشأ عن اجلرائم
. ري بتغري جنسية الضحية وطول اإلقامة يف إقليمها الوطينوأكدت أملانيا أن الفوائد تتغ

وأوضحت رومانيا أن التعويضات املالية . وأشارت التفيا إىل توفري خدمات إعادة التأهيل
احلكومية متنح للضحايا إذا ارتكبت اجلرمية يف اإلقليم الوطين أو يف إقليم أجنيب وإذا كانت 

وأبلغت مجهورية كوريا بأن الدولة تقّدم . امة قانونيةالضحية من رعاياها أو مقيمة فيها إق
مبلغا معّينا على سبيل اإلغاثة النقدية إىل أسر األشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بأذى بالغ  

وأفادت السلفادور بأنه جيري حاليا إعداد تشريعات إلنشاء صندوق . من جّراء هذه اجلرائم
حايا هو تدبري متوّخى يف قانون مكافحة االجتار ويف نيجرييا، تعويض الض. خاص بالضحايا

وأبلغت سلوفاكيا بأهنا اعتمدت تشريعا بشأن جرب أضرار ضحايا جرائم . باألشخاص
وأخريا، ذكرت السويد أن . العنف، يف حني ُتتاح يف الفلبني خدمات قانونية جمانية للضحايا
ة داخل البلد أو كانت الضحية دفع تعويض من الصناديق احلكومية ممكن إذا ارُتكبت اجلرمي

  .من رعايا البلد أو مقيمة فيه
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 من الربوتوكول أن ُتفّسر مقترنةً مع ٦ من املادة ٦بالنظر إىل أن من شأن الفقرة   - ٢٤
 من اتفاقية اجلرمية املنظمة، واليت تنص أيضا ٢٥ من املادة ٢احلكم الذي يقابلها يف الفقرة 

املناسبة اليت ميكن بواسطتها التماس احلصول على تعويض على إتاحة اإلجراءات أو اآلليات 
أو على رد احلقوق أو املطالبة بذلك، فإنه ميكن كذلك النظر يف الردود الوطنية باقتران مع 
ما يقابلها من ردود الدول األعضاء فيما يتعلق بتنفيذ ذلك احلكم من االتفاقية، والوارد يف 

  ).CTOC/COP/2006/2 من الوثيقة ٧١الفقرة انظر (التقرير عن تنفيذ االتفاقية 
ويستطيع مؤمتر األطراف أن يكون منتدى لتبادل اآلراء حول طرق دعم اآلليات   - ٢٥

وال بد من أن . املتاحة للضحايا على املستوى الوطين من أجل متابعة مطالبات التعويض
 لضمان تطبيق كامل يكون اإلطار التشريعي الذي يرسي هذه اآلليات شامال مبا فيه الكفاية

حلق ضحايا االجتار باألشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، يف التماس سبل انتصاف مناسبة 
ووافية بالغرض، مبا يف ذلك التعويض، من خالل متكينهم، على سبيل املثال، من الوصول إىل 

  .معلومات موثوقة عن اإلجراءات اليت يتعني اتباعها حتقيقا هلذا الغرض
    

     الضحايا يف الدول املستقبِلةوضعية  -٧  
 من ٧املادة (فيما خيص وضعية ضحايا االجتار باألشخاص يف الدول املستقبلة   - ٢٦

، أشارت معظم الردود الوطنية إىل أن تصاريح اإلقامة املؤقتة )بروتوكول االجتار باألشخاص
ومل . ذات الصلةُتمنح هلؤالء الضحايا بقصد متكينهم من املشاركة يف اإلجراءات القضائية 

االحتاد الروسي وإستونيا والربتغال وبريو (ترد ردود بالنفي سوى من إحدى عشرة دولة هي 
ومل تقّدم ). وتشاد واجلزائر والسلفادور والسويد وغواتيماال والكامريون واملغرب وهندوراس

يت وأشارت بعض الدول ال. بنن وبوركينا فاسو وغينيا والكويت إجابة عن هذه املسألة
أكدت منح تصاريح اإلقامة املؤقتة إىل فترة تفكري حمددة يتم خالهلا تقدمي املساعدة املناسبة 
للضحايا ملساعدهتم على استعادة السيطرة على حياهتم والنظر يف خياراهتم، مبا يف ذلك اختاذ 

س بلغاريا وبولندا وبيالور(قرار مدروس بشأن إمكانية املساعدة يف اإلجراءات اجلنائية 
وتركيا واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد وصربيا والفلبني 

وأبلغت دولة ). والتفيا ولبنان ومالطة واملكسيك واململكة املتحدة وموريشيوس والنرويج
واحدة على حنو حمدد بأن منح تصريح اإلقامة املؤقت ليس مشروطا بالتعاون مع سلطات 

وأشارت معظم الدول إىل إمكانية متديد تصريح اإلقامة يف حالة ). كرواتيا(ون إنفاذ القان
عدم انتهاء اإلجراءات اجلنائية، فيما أكدت دولة واحدة هذه اإلمكانية يف حالة وجود 

وأوضحت تونس بأنه ميكن إصدار تأشرية ). مصر(عوامل إنسانية ووجدانية يلزم مراعاهتا 
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وأشارت الواليات املتحدة إىل ترتيبات .  استثنائية فحسُبإقامة مؤقتة، ولكن يف حاالت
تأشرية الدخول بالنسبة إىل الضحايا الذين تعّرضوا العتداء بدين أو ذهين جسيم، وكذلك 

  .إىل عائالهتم، مبا يسمح هلم بالعيش يف البلد والعمل فيه على حنو قانوين لفترة أربع سنوات
لدائمة مرتبط إما حباالت اللجوء، وطلبات احلصول وأُبلغ أن منح تصاريح اإلقامة ا  - ٢٧

إستونيا والبوسنة واهلرسك (على وضعية الالجئ وعوامل إنسانية ووجدانية عموما 
اجلمهورية التشيكية وجنوب (، وإما حباالت خاصة واستثنائية )والسلفادور وفنلندا وكندا

انون كشرط للحصول على وأُبلغ أيضا عن تعاون الضحية مع سلطات إنفاذ الق). أفريقيا
وقالت سلوفينيا إن الضحية تستطيع تقدمي طلب للحصول ). أملانيا وسلوفاكيا(إقامة دائمة 

، وذلك بعد إمتام )عمل أو دراسة أو زواج من مواطن(على إقامة دائمة ألسباب أخرى 
  .اإلجراءات اليت خولتها احلصول على اإلقامة املؤقتة

نية اليت أبلغت عنها الدول اليت رّدت على االستبيان، لعلّ وبناء على التدابري الوط  - ٢٨
مؤمتر األطراف يرغب يف أن خيّص باهتمامه إجراء املزيد من النقاش حول التكامل بني 

 من بروتوكول االجتار باألشخاص واحلاجة املبينة يف احلكم األخري إلقرار ٧ و٦املادتني 
لذين غالبا ما جيدون أنفسهم يف دول املقصد أو وضعية قانونية لضحايا االجتار باألشخاص، ا

دول عبور من دون وثائق اهلوية أو السفر الصحيحة أو من دون احلقوق القانونية األساسية 
ومع أنه ال يوجد التزام قانوين من جانب الدول األطراف . للمكوث يف أراضي تلك الدول

إن ّمما يبعث على التفاؤل أن تدابري يف الربوتوكول باعتماد تدابري تتعلق بوضعية الضحية، ف
ذات صلة مت اختاذها يف هذا الصدد حبسب املعلومات املتوفرة على األقل، وهي تدابري هلا أثر 
إجيايب على الضحايا الذين تقّدموا إىل اإلدالء بشهاداهتم ضد املتجرين، وكذلك على 

دمات كي يبلّغوا احلكومات املنظمات غري احلكومية اليت تشجع هؤالء الضحايا وتقدم هلم خ
  .عما جيري هلم من حوادث

ولعلّ مؤمتر األطراف يود أن ينظر أيضا يف مسائل تتعلق بالعوامل اليت ميكن النظر إليها   - ٢٩
لدى اختاذ قرار بشأن منح ضحايا االجتار باألشخاص تصريح إقامة دائمة بناًء  على أهنا مناسبة

املبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق  وعلى أسس إنسانية، مع مراعاة املبادئ
، والواردة يف تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اإلنسان واالجتار باألشخاص

)E/2002/68/Add.1 .(خطر االنتقام من الضحية ومن : وقد تشمل هذه العوامل ما يلي
دها لتوفري احلماية من أعمال االنتقام؛ عائلتها، وقدرة السلطات يف الوطن األصلي واستعدا

واملخاطرة احملتملة يف التعّرض للمالحقة القضائية اجلنائية أو اإلدارية من ِقبل السلطات يف 
الدولة الوطن بسبب جرائم تتعلق بالوضعية القانونية؛ واالفتقار إىل فرص االندماج االجتماعي 
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مة والسرية وغري القائمة على الوصم بالعار؛ يف الدولة األصل؛ وانعدام خدمات الدعم املالئ
ويف ذلك الصدد، ينبغي التذكري بأن بروتوكول االجتار باألشخاص ال ميس . ووجود األطفال

حقوق الدول واألفراد والتزاماهتم ومسؤولياهتم مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان وال 
 اخلاصني )٧(١٩٦٧ وبروتوكول عام )٦(١٩٥١مبدأ عدم اإلعادة قسرا الوارد يف اتفاقية عام 

بوضع الالجئني، ومها صكان ينطبقان على ضحايا االجتار باألشخاص الذين يندرجون ضمن 
إضافة إىل ذلك، فإن التدابري الواردة يف بروتوكول . نطاقهما ويف كنف احلماية اليت يوفّراهنا

ى متييز جتاه األشخاص بسبب االجتار باألشخاص ال يتعني تفسريها وتطبيقها بطريقة تنطوي عل
  ). من بروتوكول االجتار باألشخاص١٤انظر املادة (كوهنم ضحايا لالجتار باألشخاص 

    
    املسائل املتعلقة بإعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطاهنم  - باء  

طُلب إىل الدول األطراف أن تقدم معلومات عن التدابري املتخذة على املستوى احمللي   - ٣٠
ني ضحايا االجتار باألشخاص من العودة إىل الدول اليت حيملون جنسيتها أو يقيمون لتمك

 من بروتوكول ٨املادة (فيها بصفة دائمة، وذلك من دون إبطاء ال مسّوغ لـه أو غري معقول 
أذربيجان وإكوادور (ومل يقدم عدد من الدول هذه املعلومات ). االجتار باألشخاص

 فاسو وبولندا وبريو ومجهورية أفريقيا الوسطى وغينيا والكويت والربتغال وبنن وبوركينا
وأبلغت . وذكرت إستونيا أن إعداد التشريعات وخطة العمل ذات الصلة جار). واملغرب

دول أخرى عن أهنا لتمكني ضحايا االجتار باألشخاص من العودة، جتري تقييما للمخاطر 
يما خيص السالمة وإعادة اإلدماج احملتمل واألمن وتدرس الوضعية مسبقا يف الدول األصل ف

االحتاد الروسي وإسبانيا سلوفينيا وشيلي وكرواتيا وماليزيا وميامنار والنرويج (هلؤالء الضحايا 
إضافة إىل ذلك، ). السلفادور(، أو فيما خيص احلالة الذهنية والبدنية للضحايا )ونيوزيلندا

أجل وضع برامج اإلعادة إىل الوطن مع أبرز العديد من الدول وجود آليات تعاون من 
) اإلنتربول(، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )السلفادور(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

البوسنة واهلرسك وكولومبيا وهولندا وصربيا (، واملنظمة الدولية للهجرة )غواتيماال(
يا وميامنار وسلوفاكيا وسويسرا وكوستاريكا واجلمهورية التشيكية والسلفادور وأملان

وأشارت الكامريون إىل توفري الدعم اإلداري من خالل التعاون يف ). والواليات املتحدة
وأشارت موريشيوس إىل تقدمي املساعدة احلكومية بشأن . العمل مع املنظمات الدولية املعنية

 اإلقليمي مع وسلّطت السويد الضوء على التعاون يف العمل على الصعيد. اإلعادة إىل الوطن
                                                                 

  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (6) 
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  (7) 
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دول حبر البلطيق، يف حني اختارت تايلند اتباع استراتيجية حكومية داخلية بشان الربامج 
وأشارت توغو إىل . الرئيسية حلماية ضحايا االجتار ومساعدهتم وتيسري سالمة عودهتم

وأبلغت تونس بأنه يف حال عدم وجود متثيل دبلوماسي ُيمنح الضحايا . البعثات الدبلوماسية
ومل تقدم الدول األعضاء اليت رّدت على . لتمكينهم من مغادرة البلد) فئة باء(واز مرور ج

االستبيان أي معلومات حمددة عن اإلطار الزمين لعملية اإلعادة إىل الوطن، وخصوصا، عما 
إذا كانت عودة ضحايا االجتار باألشخاص إىل الدولة األصل جتري من دون إبطاء ال مسوغ 

  .قولله أو غري مع
أملانيا وإيطاليا وتايلند وتوغو (باستثناء عدد من الدول اليت رّدت على االستبيان   - ٣١

، أكدت معظم الدول اجمليبة )واجلزائر وجنوب أفريقيا ومالطة وموريشيوس واململكة املتحدة
ه ومل تقّدم بريو وغينيا إجابة عن هذ. أهنا تراعي موافقة الضحية يف عملية اإلعادة إىل الوطن

بيد أن بعض الدول ذكرت أن تلك املمارسة ال تعين بالضرورة أن املوافقة تعترب . املسألة
) بيالروس والسويد وكرواتيا(وأبرزت دول أخرى . شرطا ال غىن عنه لعودة الضحايا

. إمكانية منح اإلقامة أو وضعية اللجوء يف حالة عدم موافقة الضحية على العودة إىل الوطن
 ممارسة وطنية تقوم هبا وهي إصدار أمر بإبعاد ضحايا االجتار باألشخاص وأبلغت كندا عن

بغض النظر عن موافقتهم إذا مل يكونوا مستوفني ملعايري احلصول على تصريح باإلقامة املؤقتة 
  .أو وضعية اللجوء أو يف حالة عدم وجود أسباب إنسانية

ل على إقامة دائمة بناء وفيما خيص التحقق من جنسية الضحية أو حقه يف احلصو  - ٣٢
 من بروتوكول االجتار ٨ من املادة ٣انظر الفقرة (على طلب من الدولة املستقبلة 

، أشارت الدول اليت رّدت على االستبيان مجيعها تقريبا إىل التزام عام يف هذا )باألشخاص
إىل ممارسات متكينية وطنية حىت مع عدم وجود ) تركيا(وأشارت إحدى الدول . الصدد

وبّينت لبنان واملكسيك وموريشيوس أن ذلك الطلب ينبغي تقدميه من خالل . التزام حمدد
وكانت الدولة الوحيدة اليت أبلغت عما خيالف ذلك هي تشاد . القنوات الدبلوماسية

). ريثما يتم تنقيح إطارها القانوين القائم(والربتغال ) من دون مزيد من التوضيح(واملغرب 
بلغ أن السلطات القنصلية الدبلوماسية وسلطات اهلجرة تضطلع إضافة إىل ذلك، أُ

وتتضمن البدائل األخرى املذكورة التحقق من خالل . بصالحيات بشأن هذا التحقق
أو يف سياق االتفاقات الثنائية أو ) إكوادور واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا(اإلنتربول 

وأبلغت بوركينا فاسو بأن عملية ). إيطاليا(الترتيبات وآليات املساعدة القانونية املشتركة 
. التحقق تشمل توفري معلومات عن السجل اجلنائي إضافة إىل معلومات عن اجلنسية
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وأشارت مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا على االلتزام الذي ينبثق من الترتيبات الثنائية 
  .يا إجابة عن هذه املسألةومل تقّدم بنن وبريو وغين. بشأن إعادة السماح بدخول البلد

وفيما يتصل بالتزام الدول األطراف يف بروتوكول االجتار باألشخاص بتسهيل وقبول   - ٣٣
 من ٨ من املادة ٤الفقرة (عودة الضحايا الذين هم من رعاياها أو من املقيمني فيها 

 ردودها يف) باستثناء الربتغال وتوغو واجلزائر وماليزيا(، أكدت معظم الدول )الربوتوكول
أهنا تقوم بذلك، وأبلغت أيضا عن إصدار الوثائق الالزمة وغريها من التصاريح للضحايا من 

االحتاد الروسي (رعاياها، فيما قالت بعض الدول إهنا قد تصدر وثائق سفر مؤقتة لغري الرعايا 
وفينيا وإسبانيا وإندونيسيا وبلغاريا ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا وسلوفاكيا وسل

وذكرت الواليات املتحدة أهنا تستطيع إصدار وثائق ). وسويسرا والفلبني واملكسيك وهولندا
وأُشري أيضا إىل تدابري . سفر بناء على طلب رعاياها أو املقيمني الدائمني بصفة قانونية فيها

من ومل يقّدم عدد ). كندا(مناسبة تكفل سالمة الضحايا أثناء عملية اإلعادة إىل الوطن 
بولندا وبنن وبريو وتركمانستان وغواتيماال وغينيا (الدول معلومات عن هذه املسألة البّتة 

وذكرت مالطة أن اإلذن مبعاودة الدخول إىل أراضيها ُيمنح بعد إمتام كل ). وفنلندا واملغرب
  .وذكرت توغو أهنا تعترب إعالن الشخص الضحية بأنه من رعاياها كافيا. إجراءات التدقيق

وأبلغ نصف الدول اليت رّدت على االستبيان عن وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة   - ٣٤
األطراف، أو كذلك ترتيبات، أو مذكرات تفاهم بشأن عودة الضحايا وإعادة قبوهلم، يف 
حني أشارت االحتاد الروسي وإسبانيا وإكوادور وأملانيا وبولندا وتونس ومجهورية مقدونيا 

ويسرا والفلبني وكمبوديا ومالطة وماليزيا والنيجر وهندوراس إىل أهنا اليوغسالفية سابقا وس
وأجابت أستراليا بأنه ليس مثة من . مل ُتربم اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف يف هذا املضمار

اتفاقات ثنائية رمسية موقّعة ولكن يوجد اتفاق عمل مع الشرطة التايلندية امللكية يف هذا 
انيا أن السلطات الوطنية تناولت حىت اآلن مسائل اإلعادة إىل الوطن وأكدت روم. الصدد

املبادرة التعاونية جلنوب شرق كل حالة على حدة، بدعم من سفارات الدول املعنية أو من 
بيد أن رومانيا أبلغت أيضا عن أن . املركز اإلقليمي ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود/أوروبا

 دول أوروبية أخرى خبصوص إعادة قبول الرعايا أو األفراد الذين ال اتفاقات ثنائية ُوقّعت مع
ويف ذلك الصدد، أُشري أيضا إىل خطط إقليمية للتعاون، كتلك املوجودة . حيملون أي جنسية

وذكرت مجهورية أفريقيا . بلدان املنطقة الفرعية لنهر امليكونغبني دول البلطيق، أو يف 
وأوضحت اجلمهورية التشيكية . ت إقليمية ودون إقليميةالوسطى وتوغو أيضا وجود اتفاقا

أهنا غري ملزمة بأي اتفاقات تنظم إعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطاهنم على حنو 
حصري، لكنها أكدت أيضا التعاون بني وزارة الداخلية فيها واملنظمة العاملية للهجرة بشأن 
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قبولني من بني هؤالء الضحايا على العودة تطبيق برنامج ملساعدة طاليب اللجوء غري امل
  .الطوعية إىل الوطن

ولعلّ مؤمتر األطراف يود تقييم املعلومات املقدمة أعاله، واستكشاف السبل   - ٣٥
والوسائل الرامية إىل تعزيز اجلهود التعاونية الثنائية واإلقليمية واألقاليمية بني دول املنشأ منها 

وميكن أن تركز . لك من أجل تأمني عودهتم إىل أوطاهنمضحايا االجتار ودول املقصد وذ
هذه اجلهود على استحداث إجراءات موحدة لضمان اإلعادة مع احلرص على االحترام 
الكامل للحقوق اإلنسانية للضحايا، وميكن وضع تلك اإلجراءات على سبيل املثال من 

بيد أن مثة مسألة . ةخالل إطار خطط عمل فيما بني األقاليم وداخل كل إقليم على حد
حامسة هي استكمال العودة اآلمنة بتدابري إعادة تأهيل مناسبة يف دولة املنشأ من خالل 

وينبغي هلذه الربامج أن تستند إىل استنتاجات تقييم . الترويج لربامج دعم فعلية هلذا الغرض
التصال واالتفاقات وينبغي تطوير قنوات ا. املخاطر اليت جيري تنفيذها قبل اإلعادة إىل الوطن

بني دول املنشأ ودول املقصد حيثما كان ذلك ممكنا، على أن يصاحب ذلك عمليات رصد، 
وإدارة شؤون كل حالة على حدة واالستفادة من اإلفادات املرجتعة، على سبيل املثال، من 

م عالوة على ذلك، فإن التعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تقّد. خالل آليات اإلحالة
املساعدة إىل الضحايا يف الدول املستقبلة وتواصل ذلك يف دولة املنشأ ميكن أن يفضي أيضا 

ومن . إىل املساعدة على إعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع بعد إمتام عملية اإلعادة إىل الوطن
شأن هذا التعاون أن يتعزز من خالل تأسيس شبكات بني املنظمات غري احلكومية 

  .لية والدول األعضاءوالسلطات احمل
    

    املسائل املتعلقة بالتدابري احلدودية  - جيم  
    مسؤولية الناقلني التجاريني  -١  

طُلب إىل الدول األعضاء تقدمي معلومات عن التدابري التشريعية أو التدابري األخرى   - ٣٦
لتجاريون، املتخذة لكي متنع ، قدر اإلمكان، استخدام وسائل النقل اليت يشّغلها الناقلون ا

واستجابة ).  من الربوتوكول١١ من املادة ٢انظر الفقرة (ألغراض االجتار باألشخاص 
لذلك، أبلغت دول كثرية عن اختاذ تدابري تشريعية واّتباع ممارسات إدارية تدخل عموما يف 

ومل تقّدم بنن وبوركينا فاسو وغواتيماال إجابات بشأن . نطاق التشريعات اخلاصة باهلجرة
. املسألة، يف حني قّدمت تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى والفلبني والنيجر إجابة بالنفيهذه 

وأجاب االحتاد الروسي . غري أن النيجر أبلغت بأنه جار اعتماد تشريع يف هذا اخلصوص
وأشارت معظم الدول . أيضا بالنفي، موّضحا بأن تشريعاته ال تتضمن هذه اجلرمية بالتحديد
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أو /ءات حمددة ليتحقق الناقلون من هوية الركاب ويقدموا قوائم بالركاب وأيضا إىل اقتضا
وعلى سبيل املثال، أبلغت بلغاريا بأنه، إضافةً إىل إلزام . التوريدات إىل السلطات املختصة

الناقلني التجاريني بالتدقيق يف وثائق السفر والتأشريات لدى ركّاهبم، عليهم احلصول على 
الركّاب على الصعيد الدويل وكذلك على وثيقة حتدد عدد وسائل رخصة للعمل يف نقل 
وأشارت مصر إىل أن تشريعاهتا الوطنية تتطلب من قباطنة السفن . النقل املستخدمة يف ذلك

والطائرات تقدمي قائمة بأمساء أفراد الطاقم والركاب وأمساء األشخاص الذين ال حيملون 
وأبلغت نيوزيلندا بأن قانون اهلجرة لديها يقتضي . جوازات سفر قانونية أو سارية الصالحية

من مسؤويل الطائرات التجارية أن حيصلوا من األشخاص الذين ينوون السفر إىل البلد على 
وحددت سلوفينيا . وثائق وبيانات، مبا يف ذلك وضعية املسافر، حتت طائلة الغرامة أو احلبس

تفرض عليهم وذكرت أهنم ملزمون بتقدمي مسؤوليات الناقلني التجاريني واجلزاءات اليت 
خدمة النقل فقط يف احلاالت اليت يكون فيها يف حيازة الركاب وثيقة سفر وتأشرية دخول 

وأشارت الواليات املتحدة إىل تنفيذ برامج الفحص املسبق للوثائق . صاحلتني أو تصريح إقامة
  .يف مداخل موانئ حمددة

فروضة على خرق األحكام اجلنائية أو اإلدارية ذات وقد ورد أيضا ذكر اجلزاءات امل  - ٣٧
، ) من بروتوكول االجتار باألشخاص١١ من املادة ٤انظر الفقرة (الصلة يف هذا امليدان 

، )إستونيا وتونس وكندا والكويت ونيوزيلندا(ومشلت احلبس أو غريه من العقوبات اجلنائية 
جلمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا إسبانيا وأستراليا وإيطاليا وتونس وا(والغرامات 

، عالوة على االلتزام بإعادة )وسلوفاكيا وكولومبيا والكويت ولبنان واملكسيك وهولندا
إسبانيا وإستونيا وأملانيا وإيطاليا وبلغاريا (الشخص إىل ميناء املغادرة على نفقة الناقل 

، )يج ونيوزيلندا وهولنداومجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا والتفيا واملكسيك والنرو
وأبلغت ). ماليزيا(، أو حجز السفن أو املركبات أو الطائرات )إيطاليا(واحلرمان من الرخصة 

  .السلفادور عن تدابري وقائية من خالل احلمالت اإلعالمية املوجهة إىل الناقلني
بيالروس وكانت . ومل ترّد أذربيجان وبنن وبريو وغواتيماال على هذا السؤال البتة  - ٣٨

وأكدت إكوادور على . الدولة الوحيدة اليت قدمت رّدا بالنفي من دون أي إيضاحات أخرى
اجلهود الوطنية اليت تبذهلا العتماد التدابري ذات الصلة، لكنها أشارت أيضا إىل صعوبات 
كانت قد واجهتها يف ضبط استغالل وسائل النقل التجارية الرتكاب طائفة واسعة من 

لّطت ميامنار الضوء على افتقارها إىل تشريع خاص يف هذا اجملال، لكنها أشارت وس. اجلرائم
أيضا إىل ممارسات إدارية وطنية، حيث عمدت سلطات اهلجرة إىل مراقبة الناقلني ملنع 

وأشارت فنلندا إىل عدم وجود . استخدام وسائل نقلهم ألغراض االجتار باألشخاص
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ني يف حاالت االجتار باألشخاص، لكن نطاق املسؤولية مسؤولية حمددة تقع على عاتق الناقل
وأخريا، أشارت الربتغال إىل نّيتها . العامة للناقلني ميكن أن ُيوّسع ليشمل هذه احلاالت أيضا

اختاذ تدابري وقائية بشأن األشخاص الذين يسّيرون وسائل نقل غري قانونية وميكن أيضا 
  .استخدامها يف حاالت االجتار باألشخاص

    
    تدابري املراقبة احلدودية  -٢  

أُفيد يف الغالبية العظمى من الردود الوطنية عن وجود تدابري لتعزيز الضوابط الرقابية   - ٣٩
 من بروتوكول ١١ من املادة ١انظر الفقرة (احلدودية ملنع وكشف االجتار باألشخاص 

ان مشتركة للتعاون ومشلت هذه التدابري، على سبيل املثال، تأسيس جل). االجتار باألشخاص
بوركينا (؛ وجلان املراقبة األمنية )إسبانيا وإندونيسيا ونيجرييا(احلدودي مع الدول اجملاورة 

؛ )الكويت(؛ وزيادة الدوريات البحرية، ومراقبة املياه اإلقليمية وتفتيش السفن )فاسو
العامة يف ؛ واحلمالت اإلعالمية )مدغشقر(وتشديد تدابري املراقبة على طول السواحل 

؛ وتدريب ضباط )فنلندا وميامنار ونيجرييا(؛ وتدريب موظفي اهلجرة )كوستاريكا(املطارات 
؛ وتشديد إجراءات التفتيش يف مراكز الدخول واخلروج عند نقاط )بوركينا فاسو(األمن 

التفتيش احلدودية وتعزيز وحدة مكافحة االجتار باألشخاص التابعة للشرطة الوطنية 
؛ وتعزيز املوارد البشرية والتجهيزات التقنية ملراقبة احلدود ) وماليزيا وميامنارالكامريون(
؛ وتنظيم دورات تدريبية لسلطات التحقيق وسلطات إنفاذ )سلوفاكيا والفلبني ومالطة(

، وتتضّمن )سلوفينيا والواليات املتحدة(القانون، تركّز على سبل التعّرف على هوية الضحايا 
ريب عن طريق اإلنترنت تشمل ضمن عناصرها مبادئ توجيهية للمحققني وحدة منطية للتد

اجلنائيني، والضباط املعنيني مبسائل االحتجاز، واإلبعاد واللجوء، وعناصر دوريات احلدود، 
؛ وتعزيز احلدود البحرية باستخدام )الواليات املتحدة(واملنسِّقني بني الضحايا والشهود 

كات الطريان، ووضع نظام متطور حلماية الركاب من أجل مسؤويل االتصال التابعني لشر
؛ وتأسيس فرع اهلجرة )نيوزيلندا(رصد وثائق السفر املفقودة أو املسروقة أو غري الصاحلة 

الوطين مؤّخرا ملراقبة دخول اإلقليم الوطين واخلروج منه، ووضع مشاريع منوذجية يف هذا 
ستوى الشرطة احلدودية متخصصة يف مكافحة ؛ وتأسيس إدارة على م)جنوب أفريقيا(اجملال 

؛ وتعزيز آليات )رومانيا(االجتار باألشخاص، ووضع نظام إنذار هاتفي للشرطة احلدودية 
إسبانيا وأملانيا وإيطاليا واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا (منح تأشريات الدخول لدول شنغن 

يتها اخلاصة باإلدارة املتكاملة وسلّطت صربيا الضوء على استراتيج). وسلوفينيا والنرويج
وأما بنن وتونس وغواتيماال وغينيا فهي فقط اليت مل تقدِّم إجابة عن هذه املسألة . للحدود
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كما أبلغت الواليات املتحدة عن تأسيس مركز ملكافحة هتريب البشر واالجتار هبم، وهو 
ر املعلومات املتعلقة يعمل كمركز للجمع بني املعلومات وتبادلـها إلتاحة اإلمكانية لنش

مبرتكيب جرمية االجتار بالبشر واملنظمات الضالعة يف هذا اجملال، ويضم ممثلني من ميادين 
املالحقة القضائية وإنفاذ القانون واالستخبارات ووضع السياسات العامة وكذلك السلك 

  .الدبلوماسي والقنصلية
اختذت تدابري تسمح، وفقا وأكدت معظم الدول اليت رّدت على االستبيان أهنا   - ٤٠

لقوانينها اخلاصة باهلجرة، بعدم املوافقة على دخول األشخاص املتوّرطني يف ارتكاب أفعال 
جمّرمة عموما، وليس بالضرورة يف جرائم االجتار باألشخاص فقط، إىل إقليمها الوطين، أو 

 حني كان االحتاد يف)  من الربوتوكول١١ من املادة ٥انظر الفقرة (إلغاء تأشريات سفرهم ب
الروسي وبنن وبوركينا فاسو وتونس وغواتيماال وغينيا والنيجر الدول الوحيدة اليت مل جتب 

وأما توغو ومجهورية أفريقيا الوسطى ونيجرييا فأجابت بالنفي وأبلغت . عن هذه املسألة
ا على عن تطبيق هذه التدابري ليس على املتجرين فحسب بل وأيض) الواليات املتحدة(دولة 

وأشارت بعض الدول . أفراد عائالهتم الذين يستفيدون عن علم من نشاطاهتم غري القانونية
إىل عوامل ومعايري التقييم املستخدمة عند اختاذ هذه التدابري، واليت تشمل خطر واحتمال 

، وكذلك تعريض السلم والسالمة العامني للخطر أو )سلوفينيا(ارتكاب اجلرمية مرة أخرى 
بلغاريا وبولندا ومجهورية مقدونيا (خطر على الصاحل العام إما بصفة عامة تشكيل 

، وإما يف سياق االجتار )اليوغسالفية سابقا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا واملكسيك
بلغاريا وبريو وسلوفينيا والفلبني وكندا ولبنان ومالطة (باألشخاص أو اجلرمية املنظمة 

غ أيضا عن أن هذه التدابري اُتخذت إما على أساس شبهة وأبل). واملكسيك وهندوراس
أملانيا وإيطاليا (وإما بعد ثبوت اإلدانة ) إستونيا وبلغاريا والسويد وفنلندا وكرواتيا(معقولة 

أو كليهما ) وبيالروس وبريو واجلمهورية التشيكية وكرواتيا وكندا وميامنار ونيوزيلندا
  ).االحتاد الروسي جنوب أفريقيا(
    

    التعاون مع سلطات مراقبة احلدود يف الدول األخرى  -٣  
فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون مع أجهزة مراقبة احلدود يف الدول   -٤١

 من املادة ٦انظر الفقرة (األخرى، مبا يف ذلك إنشاء قنوات مباشرة لالتصال واحلفاظ عليها 
ركينا فاسو وتشاد وكولومبيا إجابات بالنفي عن ، قّدمت إكوادور وبو) من الربوتوكول١١

هذه املسألة، يف حني أن االحتاد الروسي وبنن وتوغو وتونس وغينيا والفلبني والنيجر مل تقّدم 
وقد قّدمت معظم الدول معلومات عن آليات التعاون املوجودة، مبا يف ذلك . إجابات عنها
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 احملتملة اليت متارس االجتار، واملساعدة يف االتصال وتبادل املعلومات، والكشف عن املنظمات
أملانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا (اخلدمات املتعلقة بالضحايا، إما على الصعيد الثنائي 

بريو ومجهورية أفريقيا الوسطى (، وإما الصعيد اإلقليمي )وكرواتيا والتفيا وميامنار ونيجرييا
واألمثلة املذكورة عن آليات ). السويد(قليمي ودون اإل) وصربيا وموريشيوس ونيوزيلندا

التعاون هذه مشلت بوجه خاص التعاون اإلقليمي بني دول منطقة حبر البلطيق ملراقبة احلدود 
واخلطة العامة للتعاون والتنسيق املتبادل ) بلّغت عنه السويد(التابع جمللس دول حبر البلطيق 

). بلّغت عنه شيلي(دان املخروط اجلنويب لألمن اإلقليمي يف سياق السوق املشتركة لبل
وأشارت نيوزيلندا بالتحديد إىل استحداث قائمة إقليمية لإلنذار اخلاص بالتحركات مع 
أستراليا والواليات املتحدة، وهي عبارة عن قاعدة بيانات تتيح تبادل املعلومات عن البيانات 

فينيا والكويت ونيوزيلندا إىل وأشارت بلغاريا وسلو. الضائعة واملسروقة جلوازات السفر
تأسيس قنوات مباشرة لالتصال بني سلطات مراقبة احلدود، فيما أبرزت شيلي التعاون مع 

وأكدت فنلندا والنرويج واململكة املتحدة التعاون الوثيق ضمن إطار . اإلنتربول يف ذلك اجملال
ية للدول األعضاء يف االحتاد الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العمليايت على احلدود اخلارج

مع غريها من الدول األعضاء، يف حني ذكر لبنان تعاونه الوثيق مع ) فرونتيكس(األورويب 
وسلّطت مالطة الضوء على مستوى تعاوهنا اجليد مع أجهزة دول . اإلنتربول بشأن هذه املسائل

ك إىل تعاوهنا ضمن كما أشارت املكسي. وأشارت إسبانيا إىل تعاوهنا مع اإلنتربول. أخرى
وأبرزت الربتغال تعاوهنا يف إطار االحتاد ). غانسيف(الفريق الرفيع املستوى بشأن أمن احلدود 

وأشارت الواليات املتحدة إىل ). يوروبول(األورويب وكذلك مكتب الشرطة األوروبية 
د إجيازات إعالمية للشخصيات األجنبية، وكذلك إىل التعاون مع سلطات مراقبة احلدو

األجنبية، من خالل بعثات تدريب دولية تركز على جماالت مثل منهجيات التحري يف حاالت 
االجتار باألشخاص، ومؤّشرات االجتار باألشخاص، والشبكات العاملية، واملقابالت مع 

كما أبلغت الواليات املتحدة عن . الضحايا واخلدمات املقّدمة هلم، ومنهجية فرق العمل
  .اون والتشارك مع املكسيك بشأن املشاريع اإلجرامية عرب احلدودبرنامج حمدد للتع

وميكن أيضا النظر إىل املعلومات الواردة من الدول اليت رّدت على االستبيان حول   - ٤٢
   من ٢٧املسائل املتعلقة بتدابري احلدود مقترنة بالردود الوطنية املتعلقة بتنفيذ املادة 

 من ٥٥- ٤٨انظر الفقرات (تعاون يف إنفاذ القانون اتفاقية اجلرمية املنظمة بشأن ال
CTOC/COP/2006/2/Rev.1.(  
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    املسائل املتعلقة بأمن الوثائق ومراقبتها وكذلك بشرعيتها وصالحيتها  - دال  
    أمن الوثائق ومراقبتها  -١  

 على وجوب اختاذ تدابري لضمان  من بروتوكول االجتار باألشخاص١٢املادة تنص   - ٤٣
ويطلب من الدول األطراف اختاذ تدابري ترمي . ق السفر أو اهلوية وسالمتها وأمنهانوعية وثائ

إىل جعل إساءة استخدام هذه الوثائق أو تزويرها أو حتريفها بطريقة غري قانونية أو 
استنساخها أو إصدارها أكثر صعوبة، وكذلك تدابري ال تقتصر على محاية استخدام هذه 

ة عملية استخراجها وإصدارها درءاً للفساد أو السرقة أو وسائل الوثائق بل تشمل أيضا محاي
 وأبلغت معظم الدول اليت رّدت على االستبيان عن اعتمادها تدابري هلذا )٨(.التسريب األخرى

الغرض، مبا يف ذلك االستعراض الدوري لعملية االستخراج واإلصدار وتطوير التكنولوجيا 
  .ثائق ومراقبتهاواملعدات املستخدمة لضمان أمن الو

ويف ذلك الصدد، أُشري إىل تدابري حمددة، وخصوصا فيما يتعلق مبعايري األمن املعتمدة   - ٤٤
إستونيا والبوسنة واهلرسك واجلمهورية التشيكية (من مث فإن عددا من الدول . يف هذا اجملال

ريان املدين أشار إىل اعتماد معايري اقترحتها منظمة الط) وشيلي وكرواتيا وكندا والتفيا
الواردة يف الئحة جملس االحتاد األورويب التنظيمية أو معايري االحتاد األورويب  )٩(الدويل
 بشأن معايري السمات األمنية وقياس البيانات البيولوجية يف جوازات ووثائق ٢٢٥٢/٢٠٠٤

طاليا االحتاد الروسي وإسبانيا وإستونيا وأملانيا وإي (السفر اليت تصدرها الدول األعضاء
واجلمهورية التشيكية ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد 

بوركينا فاسو (كما أُبلغ عن إدماج مسات أمنية عديدة يف وثائق السفر ). والتفيا ومالطة
إندونيسيا والكامريون (واعتماد معايري االستدالل البيولوجي ) والفلبني والواليات املتحدة

وذكرت سويسرا أنه جيري ). رومانيا(أو اإلعداد ملثل هذا االعتماد ) ومدغشقر ونيوزيلندا
  .القيام مبشروع جتريبـي لبحث إمكانية اعتماد وثيقة هوية أو جواز سفر بشكل إلكتروين

                                                                 
ورة فحسب، بل حتريف الوثائق الشرعية وملء يتعني تفسري هذه املادة على أهنا ال تشمل إنشاء وثائق مز (8) 

وكانت هناك نية بإدخال الوثائق اليت كانت قد زورت والوثائق األصلية اليت . الوثائق املصرفية املسروقة أيضا
انظر األعمال التحضريية (أصدرت بطريقة صحيحة لكنها اسُتخدمت من جانب شخص غري حاملها الشرعي 

اقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا للمفاوضات من أجل إعداد اتف
  ).٤٦٩، الصفحة )A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

روما التابعة جملموعة الثمانية فيما يتعلق باحلد األدىن من /مثل املواد التوجيهية اليت أُعدت برعاية جمموعة ليون (9) 
ة إلصدار جوازات السفر اليت تقرأ آليا وغريها من اجلوازات والتعامل معها، عالوة على املبادئ املعايري األمني

  .التوجيهية للتعامل مع حاالت االحتيال اليت تطال جوازات السفر اخلارجية وغريها من وثائق السفر واهلوية
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وميكن للمعلومات الواردة من الدول األعضاء بشأن هذه املسائل أن تتيح فرصة   - ٤٥
 املشاكل املالية والتقنية اليت حيتمل مواجهتها، وخصوصا يف البلدان للمزيد من النقاش عن

ولذلك، فإن من املفيد . النامية الساعية إىل تنفيذ املعايري اليت تكفل أمن الوثائق ومراقبتها
ملؤمتر األطراف، أن يضع يف احلسبان ما يتصل هبذا املوضوع من احتياجات إىل املساعدة 

  .د عن األولويات ذات الصلة وتسهيل تعبئة املوارد احملتملةالتقنية، وتقدمي اإلرشا
    

    شرعية الوثائق وصالحيتها  -٢  
 من بروتوكول االجتار باألشخاص التزام التحقق من شرعية ١٣ترسي املادة   - ٤٦

وصالحية وثائق السفر أو اهلوية اليت ُيشتبه يف أهنا تستعمل يف أغراض االجتار باألشخاص، 
وقد أبلغت أكثرية . طلب من دولة أخرى ويف غضون مدة زمنية معقولةوذلك بناء على 

الدول اليت رّدت على االستبيان بأهنا سبق أن قامت هبذا التحقق يف إطار اتفاقات التعاون مع 
. دول أخرى، وبعضها أكّد هذه املمارسة حىت يف حاالت عدم وجود االلتزام ذي الصلة

وىل إىل سلطات إنفاذ القانون وسلطات اهلجرة بصفتهما إضافة إىل ذلك، أشري يف الدرجة األ
كما أُبلغ عن استخدام قنوات وآليات اإلنتربول ألغراض . سلطتني خمتصتني يف هذا التحقق

  ).سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا والواليات املتحدة(التحقق 
    

    مالحظات ختامية  -ثالثا  
ري واملمارسات الوطنية الرامية إىل تنفيذ أحكام إن ما تقّدم يف اللمحة العامة عن التداب  - ٤٧

بروتوكول االجتار باألشخاص يبّين بوضوح أن غالبية الدول األطراف يف الربوتوكول اليت 
رّدت على االستبيان اعتمدت، على حنو أساسي ويف حدود إمكانياهتا، إطارا تشريعيا 

مستويات قدرة الدول األعضاء غري أنه بالنظر إىل اختالف . ومؤسسيا لضمان هذا التنفيذ
على التنفيذ الكامل، حاليا ومستقبال، للتدابري املتخذة يف اجملاالت قيد النظر، ال بد من بذل 
املزيد من اجلهود املتضافرة ملساعدة الدول اجمليبة اليت هي يف حاجة إىل وضع استراتيجيات 

ري موارد مستدامة وخمصصة فّعالة ومتعددة التخصصات من أجل مكافحة االجتار، وإىل توف
وهلذا السبب، لعل املؤمتر يود أن ينظر على حنو إضايف يف . لتنفيذ تلك االستراتيجيات

جماالت ملموسة حيددها إلجياد وسائل ُتصمَّم حبسب الطلب من أجل تلبية احتياجات 
ا يتعلق املساعدة التقنية، على النحو الذي أبلغت عنه الدول اليت رّدت على االستبيان، فيم

وبالتايل فإن جماالت الدعم التقين احملتملة ميكن أن . مبقتضيات بروتوكول االجتار باألشخاص
تشمل النشاطات املوّجهة حنو حتسني التدابري احلالية أو املساعدة يف تأسيس آليات جديدة 
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ملكافحة االجتار باألشخاص، ومحاية الضحايا ومساعدهتم، بل حىت، على مستوى أساسي، 
اعدة الدول اليت تفتقر إىل القدرة على القيام بذلك على إبالغ األمانة بتقارير وافية مس

من بني الدول اليت رّدت خالل دورة اإلبالغ (بالغرض عن تدابري وسياسات مكافحة االجتار 
الثانية ملؤمتر األطراف، أبلغت إكوادور أن سلطاهتا الوطنية حباجة إىل مساعدة يف مجع وتقدمي 

ومات ذات الصلة إىل األمانة وملء األوراق التقنية كاالستبيان بشأن تنفيذ بروتوكول املعل
  ).االجتار باألشخاص
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  املرفق
حالة الردود على االستبيان اخلاص بتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة     

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم 
      دورة اإلبالغ الثانية: رمية املنظمة عرب الوطنيةاملتحدة ملكافحة اجل

 أو منظمة التكامل الدولة
  التوقيعتاريخ االقتصادي اإلقليمية

  ) ق( التصديق أو القبول تاريخ
  ) ض( االنضمام أو) إ (اإلقرارأو 
 )خ(الفة اخل أو

   سنة  
  ورود 
 الرد

 سنة
حتديث 

الرد الوارد

  -  -    ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١  ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٢  ألبانيا
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٤مارس / آذار٩ ٢٠٠١يونيه / حزيران٦ اجلزائر

 - -   ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين تشرين ١٩ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ األرجنتني
  -  -    ٢٠٠٣يوليه / متوز١  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  أرمينيا
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ١٤ ٢٠٠٢ ديسمرب/األول كانون ١١ أستراليا
 -٢٠٠٨   ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ١٥ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ النمسا

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٣أكتوبر /األول تشرين ٣٠ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ أذربيجان
  -  -    -  ٢٠٠١أبريل / نيسان٩  جزر البهاما

 - - )ض(  ٢٠٠٤يونيه /حزيران ٧ - البحرين
  -  -    -  ٢٠٠١سبتمرب /ول أيل٢٦  بربادوس
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ بيالروس
٢٠٠٧٢٠٠٨   ٢٠٠٤أغسطس / آب١١ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ بلجيكا
  -  - )ض(   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦  -  بليز
  - ٢٠٠٨    ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  بنن

  -  -    ٢٠٠٦مايو /يار أ١٨  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  بوليفيا
 -٢٠٠٨   ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ واهلرسك البوسنة
  -  -    ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٠  بوتسوانا
 - -   ٢٠٠٤يناير /الثاين كانون ٢٩ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ الربازيل
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠١ديسمرب /األولكانون  ٥ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ بلغاريا
 -٢٠٠٨   ٢٠٠٢مايو / أيار١٥ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٥ فاسو بوركينا
  -  -    -  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  بوروندي
  -  -    ٢٠٠٧يوليه / متوز٢  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١  كمبوديا
 -٢٠٠٨   ٢٠٠٦فرباير / شباط٦ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ الكامريون
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 أو منظمة التكامل الدولة
  التوقيعتاريخ االقتصادي اإلقليمية

  ) ق( التصديق أو القبول تاريخ
  ) ض( االنضمام أو) إ (اإلقرارأو 
 )خ(الفة اخل أو

   سنة  
  ورود 
 الرد

 سنة
حتديث 

الرد الوارد

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ كندا
  -  -    ٢٠٠٤يوليه / متوز١٥  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  الرأس األخضر

 أفريقيا مجهورية
 الوسطى

 -٢٠٠٨ )ض( ٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ٦ -

 -٢٠٠٨   - - تشاد
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٤نوفمرب /الثاينشرين  ت٢٩ ٢٠٠٢أغسطس / آب٨ شيلي

  - ٢٠٠٦    ٢٠٠٤أغسطس / آب٤  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  كولومبيا
 - -   - ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ الكونغو

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ٩ ٢٠٠١ مارس/ آذار١٦ كوستاريكا
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٣يناير /الثاين كانون ٢٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ول كانون األ١٢ كرواتيا
 - -   ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ قربص

٢٠٠٦٢٠٠٨   - ٢٠٠٢ ديسمرب/ كانون األول١٠ التشيكية اجلمهورية
 الكونغو مجهورية

 الدميقراطية
 - - )ض(  ٢٠٠٥أكتوبر /األول تشرين ٢٨ -

  -  -    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  الدامنرك
  -  - )ض(   ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠  -  جيبويت

  -  -    ٢٠٠٨فرباير / شباط٥  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥ اجلمهورية الدومينيكية
  - ٢٠٠٦    ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٧  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  إكوادور
 -٢٠٠٦    ٢٠٠٤مارس / آذار٥ ٢٠٠٢مايو / أيار١ مصر

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٤ارس م/ آذار١٨ ٢٠٠٢أغسطس / آب١٥ السلفادور
  -  -    ٢٠٠٣فرباير / شباط٧  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤   االستوائية- غينيا 
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠ إستونيا
٢٠٠٦٢٠٠٨ )ق(  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٧ ٢٠٠٠ ديسمرب/ األولكانون ١٢ فنلندا
 - -   ٢٠٠٢توبر أك/األول تشرين ٢٩ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ فرنسا
  -  -    ٢٠٠٣مايو / أيار٥  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  غامبيا

  -  -    ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٥  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  جورجيا
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ أملانيا

 - -   - ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ اليونان
  -  - )ض(   ٢٠٠٤مايو / أيار٢١  -  غرينادا
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 أو منظمة التكامل الدولة
  التوقيعتاريخ االقتصادي اإلقليمية

  ) ق( التصديق أو القبول تاريخ
  ) ض( االنضمام أو) إ (اإلقرارأو 
 )خ(الفة اخل أو

   سنة  
  ورود 
 الرد

 سنة
حتديث 

الرد الوارد

٢٠٠٦٢٠٠٨ )ض(  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١ - غواتيماال
 -٢٠٠٨ )ض(  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٩ - غينيا
  -  -    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  بيساو-غينيا
  -  - )ض(   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٤  -  غيانا
  -  -    -  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  هاييت

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١ - هندوراس
  -  -    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  هنغاريا
 - -   - ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ إيسلندا
  -  -    -  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢  اهلند

  - ٢٠٠٦    -  ٢٠٠٠يسمرب د/ كانون األول١٢  إندونيسيا
 - -   - ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ إيرلندا
  -  -    ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤  إسرائيل
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٦أغسطس / آب٢ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ إيطاليا

 - -   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣ جامايكا
  -  -    -  ٢٠٠٢ديسمرب /األول كانون ٩  اليابان

 -٢٠٠٧ )ض(  ٢٠٠٨يوليه /متوز ٣١ - كازاخستان
  -  - )ض(   ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٥  -  كينيا

  -  - )ض(   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  -  كريبايت
 -٢٠٠٧ )ض(  ٢٠٠٦مايو / أيار١٢ - الكويت

  -  -    ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  غيزستانقري
مجهورية الو الدميقراطية

  الشعبية
  -  - )ض(   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦  -

 -٢٠٠٧   ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٥ ٢٠٠٢ ديسمرب/ كانون األول١٠ التفيا
  - ٢٠٠٧    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩  لبنان

  -  -    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ليسوتو
  -  - )ض(   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  -  ليربيا

  -  -    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣ اجلماهريية العربية الليبية
  -  -    ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠  ٢٠٠١مارس / آذار١٤  ليختنشتاين

 - -   ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ ليتوانيا
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 أو منظمة التكامل الدولة
  التوقيعتاريخ االقتصادي اإلقليمية

  ) ق( التصديق أو القبول تاريخ
  ) ض( االنضمام أو) إ (اإلقرارأو 
 )خ(الفة اخل أو

   سنة  
  ورود 
 الرد

 سنة
حتديث 

الرد الوارد

  -  -    -  ٢٠٠٠ديسمرب / األول كانون١٣  لكسمربغ
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ مدغشقر
  -  - )ض(   ٢٠٠٥مارس / آذار١٧  -  مالوي
 -٢٠٠٦   - - ماليزيا
  -  -    ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥  مايل
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ مالطة

  -  - )ض(   ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢  -  موريتانيا
  - ٢٠٠٧ )ض(   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  -  موريشيوس
 -٢٠٠٧   ٢٠٠٣مارس / آذار٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ املكسيك
٢٠٠٨٢٠٠٨   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ مولدوفا مجهورية
  -  -    ٢٠٠١يونيه / حزيران٥  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  موناكو
 - - )خ(  ٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ٢٣ - )أ(األسود اجلبل
  - ٢٠٠٦    -  -  املغرب

  -  -    ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥  موزامبيق
 -٢٠٠٦ )ض(  ٢٠٠٤مارس /آذار ٣٠ - ميامنار
 - -   ٢٠٠٢أغسطس / آب١٦ ٢٠٠٠ ديسمرب/ األول كانون١٣ ناميبيا
  -  -    -  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢  ناورو
 -٢٠٠٦ )ق(  ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ هولندا

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ نيوزيلندا
 - - )ض(  ٢٠٠٤أكتوبر/تشرين األول ١٢ - نيكارغوا
  - ٢٠٠٨    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٠٠١أغسطس / آب٢١  النيجر
 -٢٠٠٦   ٢٠٠١ يونيه/حزيران ٢٨ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ نيجرييا
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ النرويج
  -  - )ض(   ٢٠٠٥مايو / أيار١٣  -  ُعمان
 - -   ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ بنما

  -  -    ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  باراغواي
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٢يناير /الثاين كانون ٢٣ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ بريو

 -٢٠٠٨   ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ الفلبني
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠١ أكتوبر/ تشرين األول٤ بولندا
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 أو منظمة التكامل الدولة
  التوقيعتاريخ االقتصادي اإلقليمية

  ) ق( التصديق أو القبول تاريخ
  ) ض( االنضمام أو) إ (اإلقرارأو 
 )خ(الفة اخل أو

   سنة  
  ورود 
 الرد

 سنة
حتديث 

الرد الوارد

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٤مايو / أيار١٠ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ الربتغال
  - ٢٠٠٦    -  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  مجهورية كوريا

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ رومانيا
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ الروسي اداالحت

  -  -    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  رواندا
  -  - )ض(   ٢٠٠٤مايو / أيار٢١  - سانت كيتس ونيفيس
سانت فنسنت وجزر

  غرينادين
  -  -    -  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

  -  -    -  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  سان مارينو
  -  - )ض(   ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣  - سان تومي وبرينسيبـي
  -  -    ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠اململكة العربية السعودية

  -  -    ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٧  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  السنغال 
٢٠٠٨)ب(٢٠٠٦   ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ صربيا
  -  -    ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٢  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢  سيشيل
  -  -    -  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  سرياليون
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ ٢٠٠١ نوفمرب/ تشرين الثاين١٥ سلوفاكيا
 -٢٠٠٧   ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ ٢٠٠١ نوفمرب/ تشرين الثاين١٥ سلوفينيا
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ أفريقيا جنوب
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٢مارس / آذار١ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ إسبانيا

  -  -    -  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  سري النكا
  -  - )ض(   ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥  -  سورينام
  -  -    -  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٨  سوازيلند
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٤يوليه / متوز١ ٢٠٠٠ ديسمرب/ألول كانون ا١٢ السويد
٢٠٠٨٢٠٠٨   ٢٠٠٦أكتوبر /األول تشرين ٢٧ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢ سويسرا

 العربية اجلمهورية
 السورية

 - -   - ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣

 - - )ض(  ٢٠٠٢يوليه / متوز٨ - طاجيكستان
 -٢٠٠٦   - ٢٠٠١ ديسمرب/ كانون األول١٨ تايلند
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 أو منظمة التكامل الدولة
  التوقيعتاريخ االقتصادي اإلقليمية

  ) ق( التصديق أو القبول تاريخ
  ) ض( االنضمام أو) إ (اإلقرارأو 
 )خ(الفة اخل أو

   سنة  
  ورود 
 الرد

 سنة
حتديث 

الرد الوارد

 مقدونيا مجهورية
 اليوغوسالفية سابقا

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٥يناير /اينالث كانون ١٢ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢

 -٢٠٠٨   - ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢ توغو
  -  -    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٦  ترينيداد وتوباغو

 -٢٠٠٧   ٢٠٠٣يوليه / متوز١٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ تونس
 -٢٠٠٦   ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ تركيا

  - ٢٠٠٦ )ض(   ٢٠٠٥مارس / آذار٢٨  -  تركمانستان
  -  -    -  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  أوغندا
  -  -    ٢٠٠٤مايو / أيار٢١  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  أوكرانيا
 لربيطانيااملتحدة اململكة

العظمى وإيرلندا 
 الشمالية

 -٢٠٠٦   ٢٠٠٦فرباير / شباط٩ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤

 - -   ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣ املتحدةتنـزانيا مجهورية
 املتحدة الواليات

 األمريكية
٢٠٠٦٢٠٠٨   ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين تشرين ٣ ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٣

  -  -    ٢٠٠٥مارس / آذار٤  ٢٠٠٠ديسمرب /ول كانون األ١٣  أوروغواي
  -  -    -  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨  أوزبكستان

 –مجهورية (فنـزويال 
  )البوليفارية

  -  -    ٢٠٠٢مايو / أيار١٣  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤

  -  - )ض(   ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤  -  زامبيا
  - ٢٠٠٦    -  -  زمبابوي

  - ٢٠٠٦  )إ(   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٠يسمرب د/ كانون األول١٢  اجلماعة األوروبية
  
، بدخول مجهورية ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤قبلت اجلمعية مبوجب قرارها   )أ(   

  .اجلبل األسود يف عضوية األمم املتحدة
  ، تولّت صربيا مواصلة شؤون عضوية صربيا واجلبل األسود ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣منذ   )ب(   

  .يف األمم املتحدة
  
  


