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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨-١٦ فيينا،
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٣البند 

        ة االجتار باألشخاصحآليات التنسيق الوطنية ملكاف
      آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص    
      رة من األمانةمذكِّ    

    مةمقدِّ  - أوالً  
ر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف      قرَّ  -١

، أن يكون الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص عنصراً ثابتاً من عناصر املـؤمتر،  ٧/١قراره 
ُيقــدم تقــاريره وتوصــياته إليــه. وقــد أعــدت األمانــة ورقــة املعلومــات األساســية هــذه مــن أجــل  

  تيسري مداوالت الفريق العامل يف دورته السادسة.
ــا    - ٢ ــة يف قراراهتــ ــة العامــ ــة ٥٩/١٦٦و ٦١/١٤٤و ٦٣/١٥٦وأوصــــت اجلمعيــ ، املعنونــ

تنظر الدول يف إنشاء أو تـدعيم آليـة تنسـيق     ن"االجتار باألشخاص، وخباصة النساء والفتيات"، بأ
الت. ويكـون دوُر هـذه اآلليـة تشـجيَع     وطنية، مثل تعيني مقرِّر وطين أو هيئة مشتركة بني الوكـا 

تبــادل املعلومــات واإلبــالغ عــن البيانــات املتعلقــة هبــذه الظــاهرة وأســباهبا اجلذريــة وعواملــها           
ــا       ــة يف قراره ــة العام ــك، دعــت اجلمعي ــب ذل ــا. وإىل جان ــون "حتســني  ٦٨/١٩٢واجتاهاهت ، املعن

اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والفريـق     تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص"، جلنـة منـع   
العامل املعين باالجتار باألشخاص إىل النظـر يف مـدى احلاجـة إىل عقـد اجتماعـات ملمثلـي آليـات        

                                                         
  * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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التنســيق الوطنيــة املعنيــة مبكافحــة االجتــار باألشــخاص تيســرياً جلملــة أمــور، منــها حتســني التعــاون  
  معاجلة مشكلة االجتار باألشخاص. يف يِّدةالدويل وتبادل املعلومات عن املمارسات اجل

وعالوة على ذلك، عاودت الدول األعضاء، يف خطة العمـل العامليـة ملكافحـة االجتـار       -٣
ــز التنســيق والتعــاون يف      )١(باألشــخاص، ــة إىل تعزي ــد التزامهــا بتشــجيع الشــراكات اهلادف تأكي

شـمل اجلهـاُت ذات   جماالت منع االجتـار ومحايـة الضـحايا ومسـاعدهتم ومالحقـة املتجـرين. وت      
املصلحة يف ذلك املؤسسات احلكوميةَ ومنظمات اجملتمع املدين وكيانـات القطـاع اخلـاص، مبـا     
فيهــا وســائط اإلعــالم، وكــذلك منظمــات العمــال وأربــاب العمــل. وأعلنــت الــدول األعضــاء  

  عزمها على تدعيم التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون، على الصعيدين اإلقليمي والدويل.
    

    لمناقشةلمواضيع   - ثانياً  
النظـر يف النقـاط التاليـة أثنـاء مـداوالهتا بشـأن إنشـاء آليـات          الدول األعضـاء تـودُّ   لعلَّ  -٤

  التنسيق الوطنية أو تدعيمها:
  ما هي وظائف آلية التنسيق؟  (أ)  
ما هي املهام احملتملة آللية التنسيق؟ ومـا هـي األطـر املؤسسـية الـيت هتيـئ مناخـاً          (ب)  

  باً للتنسيق؟ وماذا َيلزم آللية التنسيق من موارد ودعم لكي تؤدي واجباهتا على حنو فعال؟مناس
ما هي اجلهات ذات املصلحة اليت ينبغي أن تشارك يف آلية التنسيق؟ ومـا هـو     (ج)  

  دور اجملتمع املدين وضحايا االجتار يف تلك اآللية؟
ا هـي مزايـا وعيـوب خمتلـف     ما هو نوع آليات التنسيق املوجودة بالفعـل؟ ومـ    (د)  
  النماذج؟
ق غي مراعاهتا لضـمان موضـوعية املنسِّـ   ة اليت ينبما هي بعض االعتبارات املهم  (ه)  

  أو جهة الوصل التابعة هليئة التنسيق املشتركة بني األجهزة؟
ق أيضا مبهمة مقرِّر معـين باالجتـار باألشـخاص    ما هي مزايا وعيوب قيام املنسِّ  و)(  

  نسيق الوطنية؟داخل آلية الت

                                                         
 .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة  )١(  
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      املسائل املطروحة، وإرشادات بشأن كيفية معاجلتهاحملة عامة عن   - ثالثاً  
    بروتوكول االجتار باألشخاص  - ألف  

من بروتوكول االجتار باألشخاص بأن تضع الـدول األطـراف سياسـات     ٩تقضي املادة   -٥
، ومحايــة ضــحايا وبــرامج وتــدابري أخــرى شــاملة مــن أجــل منــع االجتــار باألشــخاص ومكافحتــه 

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، من معاودة إيـذائهم. ومثـة تـدابري أخـرى تشـمل،      
على سبيل املثال ال احلصر، إجراء البحوث وتوفري املعلومات وتنظيم محالت إعالميـة، وكـذلك   

 أيضـاً ختفيـف   وتشـمل تلـك التـدابري    اختاذ مبادرات اجتماعية واقتصادية ملنع االجتـار ومكافحتـه.  
وطأة عوامل االستضعاف وكبح الطلب الذي يغذي مجيع أشـكال االسـتغالل الـذي يفضـي إىل     
االجتار. ومن أجل وضع سياسـات وبـرامج وتـدابري أخـرى مـن هـذا القبيـل، يسـلم الربوتوكـول          

ــه التعــاون مــع املنظمــات غــري      بأمهيــة  التعــاون علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، مبــا في
  كومية وغريها من املنظمات ذات الصلة وسائر عناصر اجملتمع املدين.احل
ولكـن سـوف يصـعب تنفيـذ تلـك       )٢(وال يشري الربوتوكول صراحة إىل آليات التنسيق،  -٦

السياسات والربامج والتدابري األخرى الشـاملة دون تنسـيق بـني خمتلـف اجلهـات ذات املصـلحة.       
املسؤولة عن القضاء وإنفاذ القانون واهلجرة والشؤون  وتشمل تلك اجلهات الوزارات واألجهزة

املالية، وكذلك شؤون الضرائب واخلدمات االجتماعية واخلدمات القانونيـة والصـحة والشـؤون    
للجهـات الـيت تقـدم اخلـدمات إىل     أنَّ اخلارجية والسلطات املعنية باللجوء والتعليم والعمل. كما 

كوميـة، دوراً مهمـا تؤديـه، خصوصـاً يف مسـاعدة الضـحايا       الضحايا، مبا فيهـا املنظمـات غـري احل   
والشهود ومحايتهم. ومن املفيد إشراك كيانات القطاع اخلاص أيضاً، وكذلك منظمـات العمـال   
ــار     ــة االجتـ وأربـــاب العمـــل، يف آليـــات التنســـيق هـــذه، إذ ميكنـــها أن تســـهم يف منـــع ومكافحـ

تـدابري  أنَّ دُّد اجلهات ذات املصـلحة يعـين   باألشخاص، وخصوصاً االجتار ألغراض السخرة. وَتع
  ومن مث غري شاملة وغري متسقة. التصدي لالجتار، يف غياب آلية تنسيق، ستظل مشتتة،

    
    أنواع آليات التنسيق الوطنية ووظائفها  - باء  

تـدابري  أيِّ تركز هذه الورقـة علـى آليـات التنسـيق الوطنيـة الـيت متثـل عنصـراً أساسـيا يف            -٧
ملكافحة االجتار. وليست هناك صيغة واحدة آللية تنسيق فعالـة َتصـلح لكـل احلـاالت. بـل      فعالة 

                                                         
من اتفاقية جملس أوروبا الدول األطراف على النظر يف تعيني مقررين وطنيني أو آليات  ٢٩تشجع املادة  )٢(  

 جمال مكافحة االجتار ورصد تنفيذ التشريعات الوطنية. أخرى لرصد أنشطة املؤسسات احلكومية يف
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هنــاك دوالً كــثرية لــديها يف الوقــت نفســه عــدة آليــات تنســيق علــى الصــعيد احمللــي والــوطين    إنَّ
  واإلقليمي والدويل.

تلـف األجهـزة   قاً وطنيا ليقوم بدور الوسيط املسهِّل بـني خم وقد عيَّنت دول كثرية منسِّ  -٨
احلكومية املنخرطة يف مكافحة االجتار بالبشر. ويف بعض الدول، يؤدي املنسِّق أيضـاً واجبـات   
املقرِّر، ويتوىل من مثَّ مسؤولية إجراء البحوث بشأن أحـوال االجتـار وأمناطـه واجتاهاتـه وإعـداد      

جهـــزة وجلـــأت دول أخـــرى إىل إنشـــاء هيئـــات تنســـيق مشـــتركة بـــني األ  )٣(التقـــارير عنـــها.
اً قياديــا، وكــذلك جهــات وصــل يف تضــم يف كــثري مــن األحيــان وزارة أو جهــاز )٤(احلكوميــة،

كل من اجلهـات املعنيـة املشـاركة. ويوجـد يف بعـض الـدول كـال هـذين النـوعني مـن اآلليـات            
الـدول  ويتوىل املنسِّق الوطين املعيَّن رئاسة هيئة التنسـيق املشـتركة بـني األجهـزة. كمـا أنشـأت       

 ضـمن قة عاملة على خمتلف األصعدة، مبا فيها الصعيد احمللي، وكذلك وحـدات متخصصـة   أفر
إطار سلطات إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية من أجل تدعيم تـدابري التصـدي العمليـايت لالجتـار     

  بالبشر؛ وهذه األفرقة العاملة والوحدات العملياتية ال تندرج ضمن نطاق هذه الورقة.
اهــا منسِّــق وطــين أم هيئــة  دَّمل وظــائف آليــة التنســيق الوطنيــة، ســواء أ وميكــن أن تشــ  -٩

  تنسيق مشتركة بني األجهزة، ما يلي:

                                                         
يف هولندا، مثالً، تتمثل مهمة املنسِّق الوطين الرئيسية يف إعداد تقارير عن طبيعة ونطاق جرائم االجتار   )٣(  

بالبشر والعنف اجلنسي ضد األطفال املرَتكَبة يف هولندا، وعن آثار السياسات احلكومية املتبعة. وحتتوي 
التقارير على معلومات عن اللوائح والتشريعات ذات الصلة، وكذلك عن تدابري منع جرائم االجتار تلك 

بالبشر والعنف اجلنسي ضد األطفال والتحقيق اجلنائي يف تك اجلرائم ومالحقة مرتكبيها ودعم ضحاياها. 
والعنف اجلنسي ضد كما حتتوي على توصيات سياساتية ترمي إىل حتسني تدابري مكافحة االجتار بالبشر 

األطفال. وتعمل املقرِّرة اهلولندية باستقاللية، وتقدم تقاريرها إىل حكومة هولندا. وُتنشر تقارير املقرِّرة على 
ئة معنية . واملقرِّرة ليست هيwww.dutchrapporteur.nlاملأل، وميكن العثور عليها يف املوقع الشبكي 

بالشكاوى وليست لديها صالحية التحقيق اجلنائي. أما عن طرائق العمل فإنَّ مكتب املقرِّرة اهلولندية يظل 
على اتصال بالسلطات واملنظمات واألفراد املنخرطني يف منع ومكافحة االجتار بالبشر والعنف اجلنسي ضد 

منها. ومن أجل احلصول على املعلومات، تتاح األطفال ويف تقدمي املساعدة إىل الضحايا وجيمع معلومات 
للمقرِّرة وموظفيها إمكانية االطالع على امللفات اجلنائية اليت لدى الشرطة والسلطات القضائية. ونظراً ألنَّ 

جرائم االجتار بالبشر والعنف اجلنسي ضد األطفال كثرياً ما تنطوي على عنصر دويل فإن مكتب املقرِّرة 
 التصاالت باخلارج ويتعاون مع املنظمات الدولية.حيتفظ بكثري من ا

على سبيل املثال، ميثل اجلهاز الوطين حلظر االجتار باألشخاص وسائر األمور املتصلة به ردَّ حكومة نيجرييا   )٤(  
، مع ٢٠٠٣االحتادية الرامي إىل معاجلة بالء االجتار باألشخاص يف نيجرييا. وقد أنشئ هذا اجلهاز يف عام 

أمينه التنفيذي وكبري مدرائه التنفيذيني. وهلذا اجلهاز، الذي يضم جملس إدارة وأمني تنفيذي ومثاين تعيني 
إدارات يترأسها ُمدراء، والية واضحة تتمثل يف تركيز اجلهود الوطنية على مكافحة االجتار، يف تعاون وثيق 

قليمية والدولية. وملزيد من املعلومات، مع اهليئات احلكومية وغري احلكومية داخل البلد، وكذلك اهليئات اإل
 .www.naptip.gov.ngانظر املوقع الشبكي 

www.dutchrapporteur.nl
www.naptip.gov.ng
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 صـــوغاملســـاعدة علـــى تشـــكيل السياســـة العامـــة مـــن خـــالل املشـــاركة يف     (أ)  
السياســـات والـــربامج وخطـــط العمـــل وســـائر االســـتراتيجيات واملبـــادئ التوجيهيـــة الوطنيـــة، 

  كومية؛وكذلك القرارات احل
تشــجيع وتيســري التعــاون بــني األجهــزة والتعــاون املتعــدد اجلوانــب بــني مجيــع    (ب)  

اجلهات املعنية على مكافحة االجتار، بوسـائل مثـل إنشـاء اجتماعـات مائـدة مسـتديرة منتظمـة        
  وقنوات َتواصل وطيدة؛

ق أو تنسيق البحوث واستبانة االجتاهات واألمناط اجلديدة يف حالـة قيـام املنسِّـ     (ج)  
  هيئة التنسيق املشتركة بني األجهزة بدور املقرِّر الوطين أيضاً؛

  املساعدة على وضع تشريعات جديدة أو تدعيم التشريعات املوجودة؛  (د)  
ــذها ضــماناً لصــحة          (ه)   ــة وتنســيق شــؤوهنا ورصــد تنفي ــة وطني ــة إحال إنشــاء آلي

  التعرف على ضحايا االجتار وإحالتهم ومساعدهتم ومحايتهم؛
التــرويج إلجــراءات عملياتيــة موحــدة أخــرى بــني خمتلــف اجلهــات املعنيــة، مبــا يف   )(و  

  ذلك استبانة املمارسات والطرائق الفضلى ملكافحة االجتار، وكذلك استبانة املشاكل والتحديات؛
ــاهج    (ز)   ــدارسإدراج االجتــار باألشــخاص يف من ــرامج   امل واجلامعــات، وصــوغ ب

تنفيــذها، والعمــل كمصــدر للمعــارف مــن خــالل تقاســم        تعليميــة وتدريبيــة واملشــاركة يف  
  املمارسات الفضلى والدروس املستفادة على الصعيدين الوطين والدويل؛

رصد التقدم احملرز وتقييمه، وضـمان امتثـال تـدابري مكافحـة االجتـار ألحكـام         (ح)  
  القانون الدويل واملعايري والقواعد الدولية؛

ار وضـمان تواؤمهـا مـع اجتاهـات االجتـار وأمناطـه       تقييم تـدابري مكافحـة االجتـ     (ط)  
  وجتاوهبا مع تطور تلك االجتاهات واألمناط.

أيضـاً  ويف بعض الدول، يؤدي املنسِّق الوطين أو هيئة التنسـيق املشـتركة بـني األجهـزة       -١٠
ــة يف جمــال     )٥(دوَر مقــرِّر وطــين. ــة اإلســهام يف صــوغ سياســات وبــرامج وتــدخالت فعال وبغي

  جتار، ميكن أن تشمل وظائف املقرِّر الوطين ما يلي:  مكافحة اال
                                                         

يف اإلمارات العربية املتحدة، مثالً، تؤدي اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر مهمة مزدوجة فهي، أوالً، تتوىل   )٥(  
دارات االحتادية اليت تعمل على القضاء على اجلرائم املتعلقة باالجتار باألشخاص؛ التنسيق بني الوزارات واإل
نفاذ قانون مكافحة االجتار بالبشر وأحكامه كلها. كما أن اللجنة خموَّلة بإعداد تقارير إلوتقوم، ثانياً، برصد دقيق 

 .www.shwc.aeجى زيارة املوقع ت، يربالبشر. وملزيد من املعلوماعن اجلهود الوطنية املبذولة ملكافحة االجتار 

www.shwc.ae
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ــاط         (أ)   ــة لالجتاهــات واألمن ــة ونوعي ــيالت كمي ــوفري حتل ــات ممنهجــة وت مجــع بيان
ــع       ــة وبإشــراك مجي ــع مصــادر املعرف ــة ومــدى االنتشــار، باالســتفادة مــن مجي واألســباب اجلذري

  اجلهات املعنية؛
صعيد الـوطين، تتمتـع بإمكانيـة    العمل كحلقة وصل لشؤون املعلومات على ال  (ب)  

الوصول إىل مجيـع مصـادر البيانـات الوطنيـة وُتبـادر إىل التمـاس املعلومـات مـن مجيـع اجلهـات           
  املعنية؛

  تقييم البيانات، مبا فيها البيانات املتعلقة باالجتاهات؛  (ج)  
  رصد وتقييم فعالية تدابري التصدي، مع استبانة املمارسات الفضلى؛  (د)  
  توصيات لتحسني تدابري التصدي لالجتار باألشخاص؛صوغ   (ه)  
يف إصدار تقارير وطنية سنوية، تشمل اإلجنـازات احملققـة والتحـديات القائمـة       (و)  

  جمال مكافحة االجتار باألشخاص، لكي تناقشها احلكومة أو الربملان.
ان برملانيــة وكــثرياً مــا تنــاقَش التقــارير الســنوية الصــادرة عــن املقــررين الــوطنيني يف جلــ   -١١

التـدابري الـيت    صِّيبتق وخموَّلةمكلفة مبراقبة األداء احلكومية يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص 
تتخــذها احلكومــة يف هــذا الشــأن. وقــد تكــون هــذه اللجــان خمصصــة ملعاجلــة شــؤون االجتــار     

ســان أو باألشــخاص أو أوســع نطاقــاً، مثــل اللجــان املعنيــة بالسياســة اخلارجيــة أو حقــوق اإلن  
  )٦(حقوق املرأة والطفل أو مبسائل أخرى ذات صلة.

    
    املؤشرات العملية لفعالية آلية التنسيق الوطنية  - جيم  

بغية تقييم ما إذا كـان لـدى الدولـة آليـة تنسـيق وطنيـة فعالـة، ميكـن لـبعض مؤشـرات             -١٢
  التنفيذ العملية الرئيسية أن تشمل ما يلي:

  إدارية إلنشاء آلية تنسيق وطنية؛اختاذ تدابري قانونية أو   (أ)  
وجود ميزانية خمصصة آللية التنسيق الوطنية من أجل تنسـيق األنشـطة وتنفيـذ      (ب)  

  استراتيجية أو خطة عمل؛

                                                         
على سبيل املثال، تقوم الواليات املتحدة األمريكية برصد جرائم االجتار بالبشر واإلبالغ عنها من خالل  )٦(  

 عقدها الكونغرس. وهناك عدة جلان يف كال جملسي الكونغرس َتعقد جلسات استماعيجلسات استماع 
 منتظمة بشأن االجتار باألشخاص.
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وجــود شــواهد تــدل علــى تقســيم واضــح وفعلــي للمهــام بــني مجيــع اجلهــات    (ج)  
  املعنية املستبانة اليت تعاجل شؤون االجتار باألشخاص؛

  هات املعنية اجتماعات منتظمة؛عقد اجل  (د)  
  وجود نظام مركزي جلمع البيانات عن االجتار باألشخاص؛  (ه)  
إجـــراء رصـــد وتقيـــيم منـــتظمني للتـــدابري الوطنيـــة املتخـــذة ملواجهـــة االجتـــار    (و)  

  باألشخاص؛
  وجود تقارير سنوية أو تقارير مواضيعية عن االجتار باألشخاص؛  (ز)  
ة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشـخاص، ُتحـدَّث   وجود استراتيجية أو خط  (ح)  

  على حنو منتظم باالستناد إىل تقييمات لتجسيد الظروف املتغرية.
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    املرفق
      هبااملوصى  واملوارد األدوات األساسية    
  إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص، الذي أعدَّه     

    مكتب املخدرات واجلرمية
ل الدويل هو أداة للمساعدة التقنية تدعم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة يف التنفيـذ      طار العمإ

ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء         ــع ومعاقب ــع وقم ــم املتحــدة ملن ــال لربوتوكــول األم الفع
ــ)واألطفــال (بروتوكــول االجتــار باألشــخاص  ل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  ، املكمِّ

 ويتــألف إطــار العمــل الــدويل مــن جــزء ســردي وجمموعــة مــن اجلــداول.   .عــرب الوطنيــةاملنظمــة 
ن اجلــزء الســردي التحــديات الرئيســية الــيت تعتــرض تنفيــذ بروتوكــول االجتــار باألشــخاص،  ويبــيِّ

ويقترح تـدابري عامـة ميكـن اختاذهـا مـن أجـل التصـّدي لتلـك التحـديات بفعاليـة أكـرب. وتعـرض             
 تـدابري مبزيــد مـن التفصــيل مـن خــالل مخسـة أعمــدة تتضـمن إجــراءات      جمموعـة اجلـداول تلــك ال  

ــول   ــذ الربوتوكـ ــدعم تنفيـ ــة لـ ــر،      .عمليـ ــوطين، انظـ ــعيد الـ ــى الصـ ــيق علـ ــق بالتنسـ ــا يتعلـ  وفيمـ
العمــــل متــــاح علــــى الــــرابط   . وإطــــار٤٧-٤٥، الصــــفحات ٤، اجلــــدول أخــــصبصــــفة 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Framework_for_Action_Arabic.pdf.  
    

ب اإلرشادي للربملانيني بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، الصادر عن مبادرة الكتيِّ    
    راملتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبش األمم

أعد االحتاد الربملاين الدويل ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، ضـمن إطـار مبـادرة          
األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر، كتيِّبــا يســتلهمه الربملــانيون الشــتراع قــوانني ســليمة    

ضة لالجتار بالبشر. ويسلِّم الكتيِّب، من شأهنا أن تدعِّم التدابري الوطنية املناهدة واعتماد ممارسات جيِّ
الغاية النهائية من رصد السياسـات والتـدابري الـيت تتخـذها احلكومـات ملكافحـة       أنَّ يف فصله السابع، ب

االجتار ومن اإلبالغ عن تلـك السياسـات والتـدابري هـو إنشـاء آليـة فعالـة لضـمان ترمجـة الوعـود إىل           
كــام قانونيــة وإداريــة. إذ يلــزم وجــود آليــة مناســبة ميكــن إجــراءات عمليــة وتنفيــذ مــا يقابلــها مــن أح

بواسطتها قياس ذلك التقدم. وللهيئات التشريعية دور مهم وفريد تؤديـه يف هـذا الشـأن ضـمن إطـار      
لـديها جمموعـة منوَّعـة مـن النمـاذج لتختـار منـها مـا تريـد اسـتخدامه يف           أنَّ مسؤولياهتا الرقابية. كما 

ــة. والكتيِّـــــب   ــاح صـــــوغ تلـــــك اآلليـــ ــرابط متـــ -https://www.unodc.org/documents/humanعلـــــى الـــ

trafficking/2015/UNODC_2009_Combating_TIP_A_Handbook_for_Parliamentarians_AR_Cover.pdf.  
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    القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص، الصادر عن مكتب املخدرات واجلرمية    
الـدول علـى تنفيـذ األحكـام      أعد القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص من أجل مساعدة

الواردة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـل        
ــة         ــة. وهــو يهــدف إىل تيســري مراجع ــة املنظمــة عــرب الوطني ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي التفاقي

ــد     ــها، وكــذلك تيســري اعتمــاد تشــريعات جدي ــانون النمــوذجي  التشــريعات القائمــة وتعديل ة. والق
يقتصــر علــى جتــرمي االجتــار باألشــخاص ومــا يــرتبط بــه مــن جــرائم، بــل يتنــاول أيضــاً يف فصــله    ال

التاسع، إنشاء هيئة تنسيق وطنية لشؤون مكافحـة االجتـار، وإنشـاء مكتـب مقـرِّر وطـين، وكـذلك        
ــوفر التعــاون علــى الصــعيد العمليــايت. وكــل حكــم مــن هــذه األحكــام مشــفوع بتعليــق مف     صَّــل ي

للمشرِّعني خيارات ِعدة، حسب االقتضاء، ومصـادر قانونيـة وأمثلـة. والقـانون متـاح علـى الـرابط        
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf.  

    
    املخدرات واجلرميةجمموعة أدوات مكتب مكافحة االجتار باألشخاص، الصادر عن مكتب     

ســـعياً إىل حتقيـــق األهـــداف املتمثلـــة يف منـــع االجتـــار باألشـــخاص ومكافحتـــه ومحايـــة ضـــحاياه 
افحــة ومســاعدهتم وتعزيــز التعــاون الــدويل علــى بلــوغ تلــك الغايــات، ترمــي جمموعــة أدوات مك 

ــارف        ــة، إىل تســهيل تقاســم املع االجتــار باألشــخاص، الصــادرة عــن مكتــب املخــدرات واجلرمي
واملعلومات بني مقرِّري السياسات والقائمني على إنفـاذ القـانون والقضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة       
ومقدمي اخلـدمات للضـحايا وأعضـاء اجملتمـع املـدين الـذين يعملـون علـى خمتلـف األصـعدة علـى            

ق هذه األهداف ذاهتا. وهتدف جمموعة األدوات، على وجه اخلصوص، إىل تقـدمي إرشـادات   حتقي
تسـتخدم يف جمـاالت مواضـيعية. ففـي الفصـل      وعرض أمثلـة ملمارسـات واعـدة واإليصـاء مبـوارد      

املواجهـة الفعالـة ملشـكلة االجتـار بالبشـر تسـتدعي اختـاذ        أنَّ الثاين مـن جمموعـة األدوات، ُيسـلَّم بـ    
عاون استراتيجي منسقة وطويلة األمد وحسنة التخطيط تضم أجهـزة متعـددة. وجيـب أن    تدابري ت

يكون التخطيط لتلك التدابري قائماً على تقيـيم سـليم للمشـكلة ذاهتـا وملـا هـو متـاح مـن قـدرات          
ملواجهتها، كما جيـب أن يكـون مـدعوماً باسـتعداد خمتلـف اجلماعـات واألجهـزة املعنيـة للتعـاون          

يد احمللــي ومــع مجاعــات ووكــاالت أخــرى علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل.   معــاً علــى الصــع
ــرابط    ــى الـــــ ــة علـــــ ــة األدوات متاحـــــ -https://www.unodc.org/documents/humanوجمموعـــــ

trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf.  
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مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا  تعليق    
    يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص  فيما

يهدف هذا التعليق إىل توفري توجُّه واضح بشأن مسألة الوضعية القانونية بتبـيني جوانـب املبـادئ    
بطها باحلقوق وااللتزامات القانونية الدولية الثابتة. وهو يسـتخدم  واملبادئ التوجيهية اليت ميكن ر

تلك املبادئ واملبادئ التوجيهية لتكوين صورة مفصلة عن اجلوانب القانونية ملشكلة االجتار، مـع  
التركيز خصوصاً، ولكن ليس حصراً، على القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وهـو يـوفر قـرارات    

كيفية ترمجة تلك املبادئ واملبادئ التوجيهيـة  حتكيم من أجل توضيح صادرة عن حماكم وهيئات 
إىل ممارسات عملية. فوفقاً للمبادئ واملبادئ التوجيهية املوصـى هبـا، ينبغـي للـدول وللمنظمـات      
احلكومية الدولية وغري احلكومية عند االقتضاء، أن تنظر يف إنشاء آليات لرصـد مـا يترتـب علـى     

لربامج والتدخالت املناهضـة لالجتـار مـن تـأثري علـى حقـوق اإلنسـان. إذ        القوانني والسياسات وا
بإنشاء آليات لرصد وتقييم ما للقـوانني  به من تدابري،  يتوصي املبادئ التوجيهية، ضمن ما توص

والسياسات والربامج وللتدخالت املناهضة لالجتار من أثر يف حقـوق اإلنسـان (املبـدأ التـوجيهي     
بكفالـة التعـاون بـني مـن هلـم صـلة بـاألمر مـن السـلطات واملسـؤولني            ). وهي توصي أيضا٧ً-١

واملنظمات غري احلكومية بغية تيسـري حتديـد هويـة ضـحايا االجتـار ومسـاعدهتم (املبـدأ التـوجيهي         
). وإىل جانب ذلك، توصي املبادئ التوجيهيـة بتوحيـد معـايري مجـع املعلومـات اإلحصـائية       ٣-٢

لبيانات على أساس العمر ونـوع اجلـنس واالنتمـاء العرقـي وسـائر      عن االجتار، وبكفالة تصنيف ا
ــدخالت املناهضــة       ذات اخلصــائص ــوانني والسياســات والت ــيم مقاصــد الق الصــلة، وبرصــد وتقي

ــوجيهي     ــدأ التــــ ــي (املبــــ ــا الفعلــــ ــار وتأثريهــــ ــرابط    ٣لالجتــــ ــى الــــ ــاح علــــ ــنص متــــ ). والــــ
www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_ar.pdf.  

    
جملس دول حبر البلطيق ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، االجتار بالبشر     

    بشأن مساعدة الضحايا ومحايتهم يف منطقة حبر البلطيق: التعاون بني الدولة واجملتمع املدين
ــه يف إطــار املشــروع املعنــون      Preparatory Regional" يهــدف هــذا البحــث، الــذي اضــطُلع ب

Project on Fostering Non Governmental Organization — Law Enforcement Cooperation 

in Preventing and Combating Human Trafficking in, from and to the Baltic Sea Region "
هــو املســاعدة علــى إرســاء األســاس الــالزم التبــاع هنــوج هادفــة ومتســقة يف تــوفري املســاعدة      
واحلمايــة لضــحايا االجتــار بالبشــر، مــن خــالل حتســني التعــاون بــني اجلهــات احلكوميــة الفاعلــة 
ومنظمات اجملتمع املـدين. وقـد أفضـى هـذا البحـث، علـى وجـه اخلصـوص، إىل إرسـاء أسـاس           

ريف بشأن آليات التعاون املوجودة، وحتديد النـواقص والعوائـق، وصـوغ توصـيات لتحسـني      مع

www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_ar.pdf
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-www.unodc.org/documents/human-trafficking/CBSSالتعاون. والـنص متـاح علـى الـرابط     

UNODC_final_assessment_report.pdf. 
   

 National Referral Mechanism: Joining Efforts to Protect the الدليل املعنون "  

Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook الصادر عن املكتب املعين "
    اون يف أوروباباملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، التابع ملنظمة األمن والتع

عمليــة للبلــدان الواقعــة داخــل منطقــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا أداة ميثــل هــذا الــدليل 
ــدول         ــدليل ال ــدعو ال ــة التحــديات املرتبطــة باالجتــار بالبشــر. وي ــة ملواجه وخــارج تلــك املنطق

وتنفيــذ  ات املنظمــة امليدانيــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين إىل صــوغ  ليــاملشــاركة يف املنظمــة وعم
آليات إحالـة وطنيـة أو إىل أداء عناصـر مهمـة مـن وظـائف تلـك اآلليـات. كمـا جيسـد الـدليل            

جمموعــة تــدابري هتــدف إىل أيِّ التجــارب العمليــة املكتســبة. وهــو يســلِّم، مثلمــا هــو احلــال مــع 
التصدي هلذا التحدي املعقَّـد، بأنـه لـن يكفـي وجـود اسـتراتيجية أو آليـة واحـدة، وبأنـه جيـب           

ستمرار يف مواءمة تلك التدابري مع املشاكل املستجدة، كمـا جيـب أخـذ التجـارب املكتسـبة      اال
  .www.osce.org/odihr/13967بعني االعتبار. الدليل متاح على الرابط 

    
جتار، الصادرة عن املركز املبادئ التوجيهية لصوغ وتنفيذ تدابري وطنية شاملة ملواجهة اال    

    الدويل لتطوير سياسات اهلجرة
حيتوي هذا الدليل على جمموعـة شـاملة مـن التـدابري الـيت يـتعني علـى اجلهـات الفاعلـة يف جمـال           
مكافحة االجتار أن تتخذها من أجل التصدي لالجتار بالبشر وفقاً للمجاالت الرئيسـية األربعـة   

يــة، وهــي: املنــع، ودعــم الضــحايا والضــحايا الشــهود       الــيت يلــزم فيهــا اختــاذ إجــراءات عمل    
ــداعم. وإىل جانــب      ــق يف جــرائم االجتــار ومالحقــة مرتكبيهــا، واإلطــار ال ــهم، والتحقي ومحايت

اختاذ تـدابري وطنيـة مسـتدامة وشـاملة ملواجهـة االجتـار،       أنَّ ذلك، تشدد املبادئ التوجيهية على 
ا لتلــك التــدابري وهنجــاً متعــدد اجلوانــب يضــم  ُتعــاِلج مجيــع أشــكاله، يتطلــب امتالكــاً حكوميــ 

اجملتمــع املــدين وســائر اجلهــات الفاعلــة وفقــاً لنــهج قــائم علــى احلقــوق ومتحسِّــس لالعتبــارات 
علـى ضـرورة وجـود هياكـل تنسـيق مناسـبة، وعلـى        شدِّد املبادئ التوجيهية أيضاً اجلنسانية. وُت

بري الوطنيـة املناهضـة لالجتـار ومراجعـة تلـك      أمهية الرصـد املسـتمر والتقيـيم املنـتظم جملمـل التـدا      
ــرابط        ــى الـ ــاح علـ ــنص متـ ــورات. الـ ــدث التطـ ــاً ألحـ ــدابري تبعـ -https://ec.europa.eu/antiالتـ

trafficking/sites/antitrafficking/files/icmpd_national_response_2006_en_1.pdf. 

www.osce.org/odihr/13967

