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  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩- ١٥ينا، يف

  تمن جدول األعمال املؤقَّ) ب (٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

  : اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 

        طفالوخباصة النساء واأل
 أو اخلدمات أو األعمالعلى لطلب ل التصدِّييف أفضل املمارسات     

  استغالل الغريتشجِّع على السلع اليت 
    

        تقرير من األمانة     
  مقّدمة  -أوالً  

  
 إىل  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة               طلب    -١

ــة ــراره، األمان ــون  ا،٥/٢ يف ق ــة االجتــار باألشــخاص،    "ملعن ــع وقمــع ومعاقب ــذ بروتوكــول من تنفي
، "ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             وخباصة النساء واألطفال، املكمِّ   

االقتصادية مثل الفقر والتخلف وانعـدام تكـافؤ الفـرص          - العوامل االجتماعية  إدراكا منه ملا توفره   
 ملنـع سياسات الشاملة   ضرورة أن تسعى ال   على  وتأكيدا منه   جتار باألشخاص،    لال ةخصبمن تربة   
سياسـات العدالـة     و يـة التعليمالـصحية و  االجتماعيـة واالقتـصادية و    بالتآزر مع السياسات    اجلرمية،  

م إليــه، يف قــّدترميــة االجتــار باألشــخاص، أن جل  اجلذريــةســبابإىل معاجلــة األ ،حقــوق اإلنــسانو
───────────────── 

   CTOC/COP/2012/1. 



 

2 V.12-54645 

 

CTOC/COP/2012/4  

علـى األعمـال أو   طلـب  لل التـصدِّي يف  أمثلة عن أفـضل املمارسـات   يضمقريرا دورته السادسة، ت 
 يف بروتوكـول االجتـار   للتعريـف الـوارد   وفقـا ، الغرياستغالل على   عتشجِّ اليت   السلعأو   اخلدمات

إىل األمانـة أمثلـة مـن هـذا القبيـل، إن وجـدت،              أن تقـدم    باألشخاص، ودعا الدول األعضاء إىل      
 . هذه العمليةتيسري من أجل لسادسةدورة املؤمتر اقبل 

ز الــدول األطــراف أو تعــّزأن تعتمــد مــن الربوتوكــول  ٩املــادة  مــن ٥وتــنص الفقــرة   -٢
 بوسـائل منـها  تدابري تشريعية أو تدابري أخرى، مثل التدابري التعليمية أو االجتماعية أو الثقافيـة،         

ــدد األطــراف، مــن أجــل     ــائي واملتع ــاون الثن ــصدِّيالتع ــبل الت ــذي لطل ــّز ال ــع أشــكال  زيع  مجي
  . إىل االجتاراليت تفضي النساء واألطفال، وخباصةاستغالل األشخاص، 

 مجيــع الــدول علــى مــذكرة شــفوية مــتُعمِّ، ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ١٠يف و  -٣
قبـل  دعوها إىل تقدمي معلومات إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة              تاألعضاء  

ــوم  ــر ف/شــباط ١ي أو  علــى األعمــال طلــب لل يصدِّالتــيف  أفــضل املمارســات  عــن ٢٠١٢رباي
 يف بروتوكــول حــسب التعريـف الــوارد  اسـتغالل الغــري،   علــىشجِّعتــالـيت  الــسلع  أو اخلـدمات 

على الـدول    مذكرة شفوية أخرى     متُعمِّ،  ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢١ويف  . االجتار باألشخاص 
 .٢٠١٢مارس /  آذار١٥ صاهيف موعد أق املعلومات األعضاء تطلب تلك

، إســبانيا، أرمينيــا: ٢٠١٢مــايو /أيــار ٢٥ حــىت مــن الــدول التاليــةردود وردت وقــد   -٤
، بلجيكـا ،  الربتغـال ،  يرلنـدا إ،  أنـدورا ،  اإلمـارات العربيـة املتحـدة     ،  إكـوادور ،  إسرائيل،  أستراليا
، الـسويد ،  فادورالـسل ،  توغـو ،  تركمانـستان ،  تايلنـد ،  بـيالروس ،  بـريو ،  بوركينـا فاسـو   ،  بلغاريا

، املكــسيك، ليختنــشتاين، التفيــا، كنــدا، قطــر، فرنــسا، غواتيمــاال، عمــان، الــصني، سويــسرا
 .اليابان، األمريكية الواليات املتحدة، نيجرييا، موريشيوس

 الواردة مـن الـدول، مـع التركيـز علـى املمارسـات              للردودن هذا التقرير حتليال     ويتضّم  -٥
ــدةاجل ــصّميِّ ــصا،خّصمة  امل ــار باألشــخاص    ي ــا لربوتوكــول االجت ــصدِّي، وفق ــب لل للت ــى طل عل

 .الغري استغالل  علىشجِّعتاخلدمات أو السلع اليت األعمال أو 

خـرى  األتـدابري   التـشريعية العامـة واخلاصـة أو        التـدابري   ال مت الدول تقارير عـن    وقد قدَّ   -٦
. ١١ املــادة  مــن٥ وخباصــة الفقــرةاختــذت لــدعم تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، الــيت 

  )١(.التقرير هلذه التدابري يف هذا مواضيعيويرد موجز 
───────────────── 

 األمم املتحدة االجتار باألشخاص يف تقرير األمانة عن أنشطة مكتب عنعلومات مزيد من امل على احلصول ميكن  )1(  
تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء  لاملعين باملخدرات واجلرمية

  ).CTOC/COP/2012/2( الوطنية عرباملنظمة  ضد اجلرمية تفاقية األمم املتحدةالاملكمل  واألطفال،
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   موجز للردود  -ثانياً 
    اإلطار القانوين  -ألف  

خـذة لتجـرمي االجتـار باألشـخاص وفقـا           التـدابري التـشريعية املتَّ     عن مت الدول تقارير  قدَّ -٧
االجتـار باألشـخاص يف    تعريـف  التـدابري إضـافة   هـذه  وتـشمل . لربوتوكول االجتـار باألشـخاص   

 الـوارد   تعريـف لأنه جرمية خطرية وفقا ل    على  االجتار باألشخاص   وتصنيف  التشريعات الوطنية،   
 وحتديـد   احمللـي  اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وجتـرمي االجتـار                     يف

 .تنظيم إجرامياملشاركة يف ب مرتبطة  للعقوبةظروف مشددة

عنـصرا هامـا يف      باعتبـاره لتـشريعاهتا    الوطنيـة لحدود  ل العابرطابع  البعض الدول    وأبرز  -٨
ــسياحة  ال ســيمامكافحــة االجتــار باألشــخاص يف اخلــارج،    ــع  يف ســياق ال  ملمارســة اجلــنس م

وجـود تـشريعات عـابرة للحـدود الوطنيـة لـديها أن             عـن   اليت أبلغت   الدول  وأشارت  . ألطفالا
ــام  ــتراتيجي ذلـــك عنـــصر هـ ــيما الطلـــب، خلفـــض ااهتيف اسـ ــة االجتـــار باألطفـــال ال سـ   يف حالـ

 .م جنسياالستغالهل

 الراميـة إىل دعـم مكافحـة    العمـل     ومـدونات  مت عدة دول معلومـات عـن قـوانني        وقدَّ  -٩
لـديها   حمـددة   تـشريعاتٍ   وجـود   إىل بعـضها وأشـار   . السخرة الستغالهلم يف االجتار باألشخاص   

 .نب العمل، وخاصة للعمال األجاظروفم تنظّ

 مــسألة الطلــب مباشــرة  ملواجهــةضــعت دة ُو حمــدَّبعــض الــدول إىل تــشريعاتٍ  وأشــار  -١٠
 .إدارة سالسل التوريد عن  مسؤولية أصحاب العملبتحديد

ــسألة الطلــب  بعــض وعــاجل  -١١ ــدول م ــة حتظــر اإلعــالن عــن    ب ال ــشريعات وطني اعتمــاد ت
 هـذه التــشريعات  أنل  تلـك الـدو  وأوضـحت . اخلـدمات هـذه  م شـراء  اخلـدمات اجلنـسية وجتـرِّ   

 .الستغالل اجلنسيل إىل القضاء على عوامل اجلذب الرئيسية يف االجتار باألشخاصهتدف 

 االجتـار باألشـخاص والطلـب       التـصدي ملـسائل   علـى أمهيـة     الـضوء    عدة دول    طتوسلّ  -١٢
 علـى الـصعيدين اإلقليمـي       الغـري اسـتغالل    على   شجِّعاليت ت  السلعاخلدمات أو   األعمال أو   على  

، مثـل    ذات الـصلة   ويف هذا الصدد، أشارت الـدول إىل الـصكوك اإلقليميـة والدوليـة            . الدويلو
ــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة  ــة،اتفاقي ــة  بروتوكــول  و عــرب الوطني االجتــار يف األشــخاص، واتفاقي

، واتفاقيــة اإللزامـي  أو بالعمـل اجلــربي منظمـة العمــل الدوليـة املتعلقــة   اتفاقيــة حقـوق الطفـل، و  
فوريـة للقـضاء    الجـراءات   واإللعمل الدولية بـشأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال               منظمة ا 
اتفاقيـة محايـة الطفـل    و، اتفاقية جملس أوروبا بـشأن إجـراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر          و،  عليها

 .والتعاون فيما يتصل بالتبين فيما بني البلدان
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    التعاون والتنسيق على الصعيد الوطين  - باء  
 مـن    العديـدُ  اختـذ   الراميـة إىل مكافحـة االجتـار باألشـخاص،         التـدابري  فعالية   ضمانبغية    -١٣

 مـن الـدول الـيت       عـدة  تاعتمـد و.  الـوطين  الـصعيد الدول خطوات لتنسيق هذه األنـشطة علـى         
تنسيق مكافحة االجتـار بالبـشر،      ل اتإنشاء وحد ب ا هيكلي هذا التقرير هنجاً   يفقدمت مسامهات   

ستوى املـ  بعـض الـدول التنـسيق علـى          وعـزز . مـن ازدواجيـة اجلهـود      واحلـد    الفعاليـة  تعزيز   بغية
 االجتــار ملكافحــة شــاملة تــدابري لتنــسيق وتنفيــذ مــشتركة بــني الــوزاراتإنــشاء جلــان بوزاري الــ

النيابــة علــى صــعيد  الــشرطة أو صــعيد وحــدات علــى أنــشئتيف دول أخــرى، و. باألشــخاص
والنيابـة  خصصة يف قطاعات مثل الـشرطة       تاملوحدات  ال من   جمموعة بعض الدول    أنشأو. العامة
االجتـار   مكافحـة ، بغيـة ضـمان مـشاركتها يف         العمـل اللجوء وتفتيش   و واهلجرة والصحة    العامة

 .باألشخاص

ــ بعـــض الـــدول وأفـــاد  -١٤ ــتراتيجيات أو االلـــضمان فعاليـــة  جيِّـــدة  هنـــاك طريقـــةًأنَّبـ سـ
إنشاء مكتب ملقـرر وطـين       وهي   أال ،وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص   الطط  اخلسياسات أو   ال

 هـذه اآلليـات علـى رصـد وتقيـيم التنفيـذ،             وتركز. األشخاصب باالجتار   تتعلقأو آليات أخرى    
 بعض اآلليات التـشريعات     ستعرضيكما  . املستوى التشغيلي  حتسني وتقدمي توصيات من أجل   

غري املطـرد يف    التالجتار باألشخاص على حنو شامل يف سياق        ل تتصدى تبغية حتديد ما إذا كان    
 .تدفقاتالمناط واأل

منـصب   بعـض الـدول إنـشاء آليـات مثـل         دهاحدَّاليت  األخرى   يِّدةاجل ومن املمارسات   -١٥
ــة هيئــات  أمــني مظــامل أو  أومقــرر وطــين  ــة أخــرى تنظيمي وخباصــة اهليئــات    يف قطاعــات معين

كــان العمــل مبواحلقــوق املرتبطــة ) األجانــب أو مــن الرعايــا( حقــوق العمــال لرصــدخصــصة امل
 . يعاملون وفقا لقانون العملاملستضعفني العمال  أنَّوالتأكد من

فئـات مثـل     عمـل  علـى شـروط      ز باخلصوص ركُِّتبلغ عنها   بعض اآلليات اليت أُ    كما أنَّ   -١٦
املقدمـة  اصـة   وخب،  العمـل تقيـيم صـحة عـروض       و؛  املـؤقتني  والـشباب والعمـال األجانـب      النساء
 ألربـاب العمـل   اإلجبـاري ؛ وضـمان االمتثـال      انوا مؤقتني أم ال   ك للعمال األجانب، سواء     منها
     .غري املمتثلني  وذُكر أن عقوبات فُرضت على.العمل املعمول هبا ولوائحقواعد ل

    بناء القدرات والبحوث والتوعية  - جيم  
تدريب العـاملني يف     املتمثلة يف    يِّدةالضوء على إحدى املمارسات اجل     معظم الدول    طسلّ  -١٧
 واملـوظفني  ،واضـعي الـسياسات   و ، والـسلطات االجتماعيـة    ،ل العدالة اجلنائية ومفتشي العمل    جما
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  بعـض الـدول     كمـا أوصـى    . االجتـار باألشـخاص    املعنـيني مبـسألة    اتالقنـصلي ب والعـاملني  املدنيني،
. بأنشطة التدريب أو التوعية ألرباب العمل والعاملني، بغية مكافحة الطلب على وجـه التحديـد              

 فئات حمددة من أرباب العمل والعاملني، وهي أرباب العمل يف قطاعات الـصناعة الـيت                وذُكرت
قد تكون أكثـر عرضـة لالجتـار يف األشـخاص، وأربـاب العمـل والعـاملون املـسؤولون عـن إدارة                    

 .بالعمليات الواسعة النطاق قسالسل التوريد، وخباصة فيما يتعل

نظـام العدالـة    مـع التركيـز علـى        يِّـدة سـات اجل   بـشأن املمار   مـسامهات بعض الدول    موقدَّ  -١٨
التـدريُب  ، بوجـه عـام    االجتـار باألشـخاص      مكافحـة باإلضافة إىل التدريب علـى       وذُكر،   .اجلنائية
 . واستردادهااألصولوجتميد ، فضال عن التحقيقات املالية  اخلاصةأساليب التحريعلى 

املهنـيني أو     فئـات   خمتلـف  تـستهدف بـرامج    تـوفري  ُحدِّدت اليت   يِّدة املمارسات اجل  ومن  -١٩
بعض الدول علـى وجـه اخلـصوص إىل وكـاالت الـسفر، هبـدف                وأشار. جماالت العمل خمتلف  
حمليــة  يف جمتمعــات إذكــاء الــوعي احلاجــة إىل بعــض الــدول ذكــرو. الــسياحة اجلنــسيةب التوعيــة

ــة، مبــا يف ذلــك   ــازات ب اجملتمعــات الــيت تتمتــع معين الــسلك ، مثــل تــسهيالتوحــصانات وامتي
 .الدبلوماسي

 ،يِّـدة باعتبارهـا إحـدى املمارسـات اجل        اجلمهور توعية الضوء على  دول   عدة طتوسلّ  -٢٠
لتوعية على الصعيد احمللي، من خالل املـدارس واملكتبـات واجملتمعـات            ل  جهود ودعت إىل بذل  

  ميكـن توعيـة اجلمهـور مـن خـالل أنـشطة            أنـه  بعـض الـدول      وباإلضافة إىل ذلـك، ذكـر     . احمللية
 اســتغالل عــن طريــق إنتــاج الــسلعد عــدم تؤكّــملنتجــات علــى ا عالمــات أخــرى، مثــل وضــع

 بــأنَّالعتقــاد تــدعو إىل اتوجــد أســباب  بلــدان  مــنبالــسلع الــيت تــأيت األطفــال أو نــشر قائمــة  
 .األطفال استخدموا فيها إلنتاج تلك السلع

 ومجاعــاتصناعات  فيمــا يتعلــق بــالبحــثيف جمــال  تها بعــض الــدول إىل أنــشطوأشــار  -٢١
كمـا  . الغـري  اسـتغالل     علـى  شجِّعتـ  سـلع خدمات أو    أو قد تطلب احلصول على أعمال    حمددة  

الطلــب علــى اخلــدمات اجلنــسية ومــسؤولية   ب مــا يتعلــق فيإجــراء حبــوثدول أخــرى ذكــرت 
     .العمالء

    الوقاية واحلماية واملساعدة  - دال  
  علــىشجِّعالــيت تــت أو الــسلع اخلــدما وأ األعمــالالطلــب علــى  عــنالــثين مــن أجــل   -٢٢

 جيِّــدة ممارســات األشــخاص، طرحــت عــدة دول بربوتوكــول االجتــارب، عمــال الغــرياســتغالل 
غــري بطريقــة ر  ســيؤثّ، حــسب رأي تلــك الــدول،مــداداتاإل قطــع ألنَّ، التوريــدتعــاجل مــسألة 
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 دول بـرامج   بعـض الـ     املـذكورة أعـاله، أنـشأ      التوعيةباإلضافة إىل تدابري     و .الطلبعلى   ةمباشر
لدعم العاطلني عن العمل من خالل توفري فرص التعلـيم العـايل، والـدعم االجتمـاعي وإعانـات           

 النـساء،   وخباصـة  العـاطلني عـن العمـل،        فئـات ضعت هذه التدابري للحد من تعـرض        ُوو. البطالة
 .لالستغالل واالجتار باألشخاص

باألشــخاص باعتبارهــا  محايــة ومــساعدة ضــحايا االجتــار  وألقــت الــدول الــضوء علــى   -٢٣
، العــرض ومــن مث إمكانيــة ختفــيض ، معــاودة الوقــوع ضــحية االجتــار جمــددا وســيلة للحــد مــن  

 تــدابري احلمايــة واملــساعدة الــيت اقترحتــها الــدول  وتــشمل .يِّــدةباعتبارهــا أحــد املمارســات اجل
ايا االجتـار  إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، وتقدمي الدعم القانوين والنفـسي والطـيب لـضح      برامج

ــشغيل  إجــراءاتووضــعباألشــخاص،  ــات موحــدةت ــةل  وآلي ــة احتياجــات  ل اًضــمان إلحال تلبي
 .بصورة شاملةضحايا االجتار باألشخاص 

التــشديد علــى وتــوفري الرعايــة لــضحايا االجتــار باألشــخاص، إىل وأشـار بعــض الــدول    -٢٤
ضحايا االجتـار   لـ  مـآوي  علـى إنـشاء       كـذلك  لط الضوء وُس. أمهية التعاون مع مقدمي اخلدمات    

 بعـض الـدول   وأنـشأ . لالجتـار  عـدم وقـوعهم ثانيـة ضـحايا        لضمان   جيِّدةطريقة   بالبشر بوصفه 
 تقـدم   الـيت  واملنظمـات غـري احلكوميـة   والـدوائر  لتقدمي الـدعم املـايل لـإلدارات      خمصصةصناديق  

 . يف اخلارجوملواطنيهاالدعم للضحايا يف بلدهم 

لرصـد االسـتباقي    بابعـضها   يـسمح   ساءلة أربـاب العمـل،       آليـات ملـ    عدة دول  وأنشأت  -٢٥
 البنـاء  اجملـاالت  هـذه  وتـشمل . عرضـة لالجتـار باألشـخاص   أنـه   يف جمـال تبـّين  قطاعات  بعض ال ل

 بعـض الـدول   وقد أنشأ. ناجم الفحم حتت األرضالعمل مبزيل و والزراعة والسياحة والعمل املن 
االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال والـسياحة        ب قفيما يتعلـ  وكاالت السفر، وال سيما     لسلوك   قواعد
صعوبة وخباصـة فيمـا يتعلـق بـ        مسألة االجتار باألشـخاص يف عـرض البحـر،           وأُشري إىل . اجلنسية
ــد ــن ، هرصــ ــومــ ــدة اجلاتاملمارســ ــها  يِّــ ــيت اقترحتــ ــذه  الــ ــدول هــ ــام بــــ الــ    يفدوريات القيــ

 .املياه الساحلية

ــدول  وذكــر  -٢٦ ــدة املمارســات اجلإحــدى بعــض ال ــة يف املتم يِّ اخلــدمات  عــرض رصــدثل
 يف  ُجرِّمـت  عـام، حيـث      بوجـه يف سياق التـصدي لظـاهرة البغـاء          والطلب عليها وطنيا     اجلنسية

 علـى قطـع اإلمـداد باخلـدمات     تركـز أخـرى   تـدابري   هـذه الـدول    ووضعت. التشريعات الوطنية 
 .ت اخلدمالتقدمي هذهوإغالق املباين املستخدمة عنها اجلنسية عن طريق حظر اإلعالن 

 أو اخلـدمات أو  األعمـال الطلب علـى  من  أنه ميكن أيضا احلد     إىل  وأشار بعض الدول      -٢٧
 عمـل لغـري املـواطنني   إصـدار تـصاريح      منـع   مـن خـالل    الغـري  اسـتغالل     علـى  شجِّعتـ السلع الـيت    
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اتبـاع  إجـراءات لـدعم      مـن شـأن وضـع        فـإنَّ وعـالوة علـى ذلـك،        .صـارمة عليـه    رقابة وفرض
 عـن طريـق االجتـار باألشـخاص         ضمان عدم إنتاج الـسلع     ال املشتريات  يف جم  أخالقية ممارسات

 بوصـــفها أحـــد ملـــوردينحـــسابات امراجعـــة  بعـــض الـــدول  وذكـــر.الـــسخرة الســـتغالهلم يف
 . التوريدوسالسلدعم إدارة املشتريات  باإلضافة إىل ،يِّدةاملمارسات اجل

 مقارنــة مــن خــالل وأبــرز بعــض الــدول احلاجــة إىل محايــة حقــوق العمــال األجانــب     -٢٨
  املنـازل   خـدم  كـر وذُ.  يف املعاملـة    من املـساواة   احملليني وضمان استفادهتم  العمال  بوضع   حالتهم

ــواردة يف الــردود علــى وجــه اخلــصوص   األشــخاص الــذين يتمتعــون ب فيمــا يتعلــق ال ســيما، ال
هـي  و يف هـذا الـصدد       يِّـدة  املمارسـات اجل   وأُشري إىل إحدى  . امتيازات وحصانات وتسهيالت  ب

 ووضـع   على انفـراد،  مع العامل  وإجراء مقابلة  السلطات الوطنية وجود عقد مكتوب،       اشتراط
 باالمتيـازات   ونتمتعـ أو األشخاص الذين ي   شخص  اليت يتعني على ال   معايري احلد األدىن لألجور     

 هـذه العقـود احلـد األقـصى لعـدد           تتـضمن أوصي بأن   وقد  .  احترامها واحلصانات والتسهيالت 
ــوفريو يف األســبوع، ســاعات العمــل  وضــعتهالمعــايري الــيت ل وفقــامالئــم،  ســكن إشــارة إىل ت

 .نفس االمتيازاتب عمل آخر عمله برب رب تغيري خادم املرتلالسلطات الوطنية، وإمكانية 

ــأثريبال، فيمــا يتعلــق ومــن املمارســات األخــرى املــذكورة   -٢٩ باشــر علــى الطلــب  املغــري  ت
 مثل العمـال املهـاجرين، وضـحايا االجتـار          لفئات ل مباشرة اتصا خطوط   لعرض، إنشاءُ ا مبعاجلة

فهمهـا  تبلغات  هذه متاحة    االتصال املباشرة خطوط   وينبغي أن تكون  . باألشخاص واألجانب 
     . املهاجرين املعنينيفئات

    التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل  - هاء  
أو الـسلع    اخلـدمات  أو   األعمـال علـى   التصدِّي للطلب   أشار معظم الدول إىل ضرورة        -٣٠

بروتوكــول االجتـار باألشــخاص، يف ســياق  ملـا يــرد يف   وفقــا، الغــرياسـتغالل   علــى شجِّعتــالـيت  
ــاون  ــصعيدين  التع ــى ال ــدويل عل ــضوء دول  عــدة وألقــت. اإلقليمــي وال ــى ال ــدعل ــات عق  اتفاق

 .املقصدبلدان  والبلدان األصليةومذكرات تفاهم ثنائية بني 

. البلـدان األصـلية   لبنـاء القـدرات يف       هاامج الثنائيـة الـيت وضـعت       بعض الـدول الـرب     ذكرو  -٣١
ــة  بــني تلــك املــشاريع أهــداف  وتتــراوح  بــشأن حقــوق العمــال  والتوعيــةتقــدمي املعونــة اإلمنائي

يف بلـدان     للتوعيـة   ومعلومات ونشرات وخطوط اتصال مباشرة   مواد   وجود   املهاجرين لضمان 
ــة املقــصد  ــابلغ ــاجر يفهمه ــة أخــرى يف شــكل    . ون العمــال امله ــشاريع ثنائي ــرامج ونفــذت م ب
ــارة للــسلطات /تبــادل ــة اجلنائيــة، لتعزيــز تبــادل   وخاصــة العــاملني ، املختــصةزي يف جمــال العدال

 .املعلومات ومهارات التعاون الدويل
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 تعـيني    بوسـائل منـها   ،  ة الدوليـ  ةالـشرط أجهـزة   العديد من الـدول تعزيـز تعـاون          وذكر  -٣٢
 .ارج وتبادل املعلومات االستخبارية وغريها من املعلومات يف اخلمن الشرطةملحقني 

 باعتبارهـا إقليميـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص          عمل  خطط الضوء على وضع  ط  لِّوُس  -٣٣
كمـا   . تنفيـذا شـامال    مكافحة االجتـار باألشـخاص     سياسات واستراتيجيات  تنفيذل جيِّدةوسيلة  

عـة مـن املبـادئ التوجيهيـة للـشركات لتنفيـذ          جممووهـو   قـصر،    بروتوكول األُ  ط الضوء على  ُسلِّ
علـــى  ز الربوتوكـــولويركّـــ )٢(.األخالقيـــةاخلـــاص باملبـــادئ  أثينـــا إلعـــالنالنقـــاط األساســـية 
ــة اجلمهــوروتخطــيط االســتراتيجي، الــسياسات، وال ــع، توعي  ومــؤازرة التوريــد، سالســل وتتب

     .الشفافيةتعزيز كومة واحل
    ستنتاجاال  -ثالثاً  

 خطـوات هامـة ملكافحـة االجتـار         مـن  ما اختذته عدة دول    ط الضوء على  ير يسلِّ هذا التقر   - ٣٤
 شجِّعتــاخلـدمات أو الـسلع الـيت    األعمـال أو  علـى  التـصدِّي للطلـب   وباألشـخاص بـصفة عامـة،    

. بـصفة خاصـة  االجتـار باألشـخاص   بروتوكـول   يف حـسب التعريـف الـوارد   ، الغـري  استغالل   على
األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص            عمل  طة  يف خ ،  التزمت الدول األعضاء  وقد  

جهــود الوقايــة ودعــم زيــادة ب، ٢٠١٠ يف عــام ت اعتمــديتالــ) ٦٤/٢٩٣قــرار اجلمعيــة العامــة (
  املنتجـة  الـسلع علـى    و  جبميع أشـكاله   االجتار شجِّعيمن خالل التركيز على الطلب الذي       املبذولة  

خاص، وكـذلك تعزيـز محـالت التوعيـة للحـد مـن الطلـب         االجتار باألشجراء املقدمةواخلدمات  
يف خطـة   ،  وعـالوة علـى ذلـك، قـررت الـدول         . تنفيذ هذه احلمـالت    يفونشر أفضل املمارسات    

بغـرض   وتنفيـذ تـدابري حمـددة علـى الـصعيد الـوطين ملكافحـة االجتـار بالبـشر                    اختـاذ العمل العاملية،   
معظـم  ه  وجِّـ ُيوباملثـل،   .  التـدابري  هـذه  علـى   املـستهلكني  إىل إطـالع  استغالهلم يف العمـل والـسعي       

 .الطلبإىل الثين عن  االنتباهاإلقليمية ملكافحة االجتار وخطط العمل ستراتيجيات االالصكوك و

ــّي  -٣٥  الــدول خطــوات ملواصــلة دعــم تنفيــذ  علــى الــرغم مــن اختــاذ هــذا التقريــر أنــه  ن ويب
للحــد مــن  ملموســة مبــادرات اذعلــى اختــهنــاك أمثلــة قليلــة فبروتوكــول االجتــار باألشــخاص، 

 يف بعض الـدول     ساهم سوى ومل ي . لعرضل التصدي اليت هتدف إىل     باملبادراتالطلب باملقارنة   
لطلـب  ل التـصدي معظم الدول معلومات عن تـأثري أنـشطتها الـيت هتـدف إىل              م  قدُِّيمل  التقرير، و 

 .على االجتار باألشخاص

───────────────── 

 ، انظر"األخالقية بادئإعالن أثينا اخلاص بامل"ملزيد من املعلومات حول   )2(  
http://www.endhumantraffickingnow.com/documents/AEP/AEP%20Arabic.pdf.  



 

V.12-54645 9 
 

CTOC/COP/2012/4

 الطلـب   مـن ربوتوكـول االجتـار باألشـخاص،       الة للحـد، وفقـا ل     أنشطة فعّ وميكن إعداد     -٣٦
 باالستفادة من املمارسـات     الغري استغالل    على شّجعت اليت   السلعاخلدمات أو   أو   األعمالعلى  
عمـل الـدول    دعـُم   إجراء املزيـد مـن البحـوث        ومن شأن   .  اليت تقدمها الدول إىل األمانة     يِّدةاجل

العديد من الدول الـيت اضـطلعت       ه  حأوضما  حسب   يف هذا اجملال،     املعنينيوأصحاب املصلحة   
 . قطاعات معينة، على سبيل املثالبأنشطة حبث متعلقة ب

ــو  -٣٧ ــسيق  ع شّجُي ــاون والتن ــدول التع ــوطين معظــم ال ــصعيد ال ــى ال ــاون   عل ، وكــذلك التع
 إطارا إجيابيـا إلجـراء املزيـد مـن املناقـشات واألنـشطة فيمـا بـني                  ويتيح ذلك . اإلقليمي والدويل 
ــدان األصــلي  ــدانالبل ــصد   ة وبل ــا لربوتوكــول ، للقيــاموالعبــور واملق ــار وفق  ،األشــخاصب االجت

 .الغري استغالل ع علىتشّج أو اخلدمات أو السلع اليت األعمالعلى التصدِّي للطلب ب

  


