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 الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاص
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨- ١٦فيينا، 
  *املؤقت من جدول األعمال ٥البند 

       مسائل أخرى
      الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاصجتميٌع لتوصيات   
      مذكِّرة من األمانة    

  مقدِّمة  - أوالً  
 
قيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف         قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفا -١

من اتفاقيـة   ٣٢من املادة  ٣، إنشاَء فريق عامل مؤقَّت مفتوح العضوية، وفقاً للفقرة ٤/٤مقرَّره 
مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر، مـن أجـل إسـداء املشـورة          ٢مـن املـادة    ٢اجلرمية املنظَّمـة والفقـرة   

  ساعدة له يف تنفيذ الوالية املنوطة به خبصوص بروتوكول االتِّجار باألشخاص.للمؤمتر وتقدمي امل
ــة األمــم امل وقــرَّر مــؤمتر   -٢ قــراره يف  تحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة، األطــراف يف اتفاقي
املـؤمتر، وأن  من عناصـر   ثابتاً عنصراً ، أن يكون الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاص٧/١

  قاريره وتوصياته إىل املؤمتر.يقدِّم ت
قــد طلــب، يف اجتماعــه اخلــامس  باألشــخاص  تِّجــارالعامــل املعــين باالوكــان الفريــق   -٣

إىل األمانـة أن تعـد وحتفـظ سـجالً     ، ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٨إىل  ٦املعقود يف فيينا من 
ر، يف اجتماعـه املعقـود   ووافـق املكتـب املوسَّـع للمـؤمت     )١(موحَّداً لكل التوصيات اليت اعتمـدها. 

                                                         
  * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 

  )١( CTOC/COP/WG.4/2013/5. 
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ــه  ١٤يف  ــق      ٢٠١٥متوز/يولي ــدورة السادســة للفري ــة معلومــات أساســية لل ــى إعــداد وثيق ، عل
العامل املعين باالتِّجار باألشخاص، ُتجمَّع فيها كل التوصيات الصـادرة عـن الفريـق العامـل يف     

  لطلب الفريق العامل. دوراته السابقة. وقد أعدَّت األمانةُ ورقةَ املعلومات األساسية هذه تلبيةً
    

      التوصيات يف جمال املنع والتوعية  - ثانياً  
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  

    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٥و ١٤يومي 
 والتوعية، ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي: باملنعفيما يتعلق   -٤

  باألشخاص يف مناهج التعليم العام؛ تِّجارإدراج اال النظر يف  (أ)    
نـــة الشـــروع يف محـــالت التوعيـــة الـــيت تســـتهدف عامـــة النـــاس، وفئـــات معيَّ   (ب)    

ــام بــذلك، ينبغــي أن    تِّجــارضــة لالواجملتمعــات املعرَّ ــة. وعنــد القي ، مــع مراعــاة الســياقات احمللي
(الربامج اإلذاعيـة والتلفزيـة، مبـا يف     تتوخى الدول األطراف االستخدام الفعال لوسائط اإلعالم

ذلك املسلسالت الدرامية اليت ميكن أن تشاهدها الفئـات املستضـعفة، والصـحافة)، واسـتغالل     
 ؛ة بالشخصيات املعروفة لدى العامةاملناسبات العامة واالستعان

النظـــر يف مناقشـــة خطـــط لتنظـــيم محـــالت توعيـــة مـــع األمانـــة ومـــع الـــدول   (ج)    
 رى اليت أطلقت محالت مماثلة؛األطراف األخ

استكشاف كيفيات تعزيز تثقيف وتوعية املسـتعملني أو املسـتعملني احملـتملني      (د)    
زيــادة فهمهــم وغــري ذلــك مــن أنــواع االســتغالل، و  للخــدمات اجلنســية، ومنتجــات الســخرة 

  باألشخاص وللعنف ضد النساء واألطفال. تِّجارلال
السـتغالل يف العمـل، ينبغـي أن تصـد الـدول األطـراف       فيما يتعلق باالتِّجار ألغـراض ا   -٥

الً وَّالطلب على اخلدمات االستغاللية ومنتجات السـخرة مـن خـالل ضـمان قيـام احلكومـات أ      
بتحديد اخلدمات االسـتغاللية ومنتجـات السـخرة حتديـداً مناسـباً مث التوعيـة فيمـا يتعلـق بتلـك          

  اخلدمات واملنتجات.
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  مدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود التوصيات اليت اعت  - باء  
    ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧يف فيينا من 

ُتشــجَّع الــدول األطــراف علــى أن تنظــر يف مســائل العــرض والطلــب باعتبارهــا مســائل     -٦
  مترابطة وأن تنتهج هنجا كليا يف تصديها لالتِّجار باألشخاص لعالج هاتني الظاهرتني كلتيهما.

ينبغــي أن تعتــرب الــدول األطــراف خفــض الطلــب علــى اخلــدمات االســتغاللية مســألة      -٧
  تتطلب مواجهة متكاملة ومنسَّقة.

ينبغي أن تضع الدول األطراف تدابري ملواجهة مجيع أنواع اخلدمات الـيت ُيسـتغل فيهـا      -٨
  ضحايا االتِّجار، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر اخلدمات اجلنسية.

ــرة      -٩ ــواردة يف الفق ــى التوصــية ال ــاًء عل ــام     ١١بن ــل لع ــق العام ــر اجتمــاع الفري مــن تقري
، ينبغــي للــدول األطــراف، مــن أجــل الــردع حبــزم أكــرب عــن الطلــب علــى الســلع            ٢٠٠٩

واخلــدمات الــيت ينتجهــا ضــحايا االتِّجــار، أن تنظــر يف اعتمــاد تــدابري تــثين عــن اســتخدام ســلع 
  وخدمات من هذا النوع.

ي ملــؤمتر األطــراف أن يواصــل دراســة مســألة الطلــب علــى اخلــدمات االســتغاللية  ينبغــ  -١٠
  املتصلة باالتِّجار باألشخاص، وأن ُيبقي البند املتصل هبذه املسألة يف جدول أعماله.

هتـدف   ،ينبغي للدول األطراف أن تضع مبادرات لتوعية أصحاب العمل واملستهلكني  -١١
اسـتغاللية  يف ظـروف   تِّجـار دمات الـيت يقـدمها ضـحايا اال   إىل جعل االستفادة مـن السـلع واخلـ   

  .اجتماعياغَري مقبولة 
ز املمارسات الرامية إىل الردع عن الطلب علـى  ينبغي للدول األطراف أن تعتمد وتعزِّ  -١٢

اخلدمات االستغاللية، مبا يف ذلك النظر يف اختاذ تدابري ترمي إىل تنظـيم وكـاالت التوظيـف يف    
وتســجيلها والتــرخيص هلــا؛ وتوعيــة أصــحاب العمــل لضــمان خلــو سالســل     القطــاع اخلــاص
باألشخاص؛ وإنفـاذ معـايري العمـل مـن خـالل تفتـيش العمـل وغـريه مـن           تِّجارتوريدهم من اال

الوسائل ذات الصلة؛ وإنفاذ لوائح العمل التنظيمية؛ وتعزيـز محايـة حقـوق العمـال املهـاجرين؛      
  استخدام خدمات ضحايا االتِّجار. عن و/أو اعتماد تدابري هبدف الردع

 تِّجـار م محـالت توعيـة تسـتهدف الضـحايا احملـتملني لال     ينبغي للدول األطراف أن تنظِّ  -١٣
، وكـذلك توعيـة   تِّجـار خلطـر اال  املعرَّضـة باألشخاص من ضمن الفئات املستضعفة ويف املناطق 
كـاء وعـيهم   ، بغيـة إذ تِّجـار المها ضـحايا ا املستفيدين احملـتملني مـن السـلع واخلـدمات الـيت يقـدِّ      

  جرين باألشخاص وطبيعتها اإلجرامية.تَّبعدم شرعية تصرفات امل
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ينبغي للدول األطراف أن تكفـل اشـتمال اسـتراتيجيات خفـض الطلـب علـى تـدريب          -١٤
  .باألشخاص تِّجارمجيع قطاعات اجملتمع املعنية على مكافحة اال

املزيد من البحوث بشأن العوامل اليت تزيد من ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إجراء   -١٥
احتمال أن تصبح ظـروف أو مواقـع أو جمتمعـات أو بلـدان أو منـاطق معينـة مصـدر األشـخاص         
املتجر هبم، أو منطقة عبور أو مقصد ُتستخَدم لالتِّجار باألشخاص. كما ينبغي للدول األطراف 

قتصادية واالجتماعية وكيفية تأثريها علـى  أن تنظر يف إجراء املزيد من البحوث بشأن العوامل اال
  أسواق االتِّجار باألشخاص، مع تركيز خاص على الطلب على االتِّجار باألشخاص.

فيمــا يتعلــق بــإجراء البحــوث بشــأن الطلــب علــى اخلــدمات والســلع الــيت ينتجهــا             -١٦
صـلة، مبـا يف   جر هبـم، ينبغـي للـدول األطـراف أن تنظـر يف مجـع البيانـات ذات ال       األشخاص املتَّ

ذلك البيانات املتعلقة بالعوامل االقتصادية واالجتماعيـة الـيت تزيـد الطلـب واملتعلقـة مبسـتهلكي       
جر هبم، وأن تكون هذه البيانات مصـنَّفة بتفصـيل   مها األشخاص املُتَّالسلع واخلدمات اليت يقدِّ

شـخاص هبـدف   باأل تِّجـار حسب شكل االستغالل، مثل السـخرة أو االسـتغالل اجلنسـي أو اال   
  هبا. تِّجارنزع أعضائهم واال

    
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود   - جيم  

    ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 
ــع اال       -١٧ ــال منـ ــامل يف جمـ ــج شـ ــق هنـ ــعيها لتطبيـ ــراف، يف سـ ــدول األطـ ــي للـ ــارينبغـ  تِّجـ

كاء الـوعي وال سـيما يف صـفوف فئـات السـكان املستضـعفة،       باألشخاص، أن تضع تدابري إلذ
  هبم بغرض نزع أعضائهم. تِّجارضوا لالمبا يف ذلك الضحايا احملتمل أن يتعرَّ

العوامــل املختلفــة الــيت ميكــن يف واليتــها القضــائية أن  تبــيِّنينبغــي للــدول األطــراف أن   -١٨
جل تعزيز الوعي بنطـاق اجلرميـة   جتعل األشخاص عرضة إلساءة استغالل حالة استضعاف من أ

للتشـريعات   الكامل مع االعتراف بـأنَّ تطبيـق ذلـك املفهـوم قـد خيتلـف مـن بلـد إىل آخـر تبعـاً          
  ولنظم العدالة اجلنائية الداخلية.

ينبغي للدول األطراف إذكاء وعي مقدِّمي اخلدمات للضحايا، من اجلهات احلكوميـة    -١٩
باألشـخاص،   تِّجـار جتعل الناس عرضـة للوقـوع ضـحايا لال   وغري احلكومية، بشأن العوامل اليت 

  وذلك من أجل تقدمي املساعدة والدعم على حنو أفضل لفائدة األشخاص املتَّجر هبم.



 

V.15-06013 5 
 

CTOC/COP/WG.4/2015/5 

ينبغــي للــدول األطــراف أن تســتخدم تكنولوجيــات جديــدة مــن أجــل التوعيــة جبــرائم    -٢٠
اضـي، حبيـث تصـل إىل قاعـدة     باألشخاص من خالل تنفيذ أنشـطة، مثـل التعلـيم االفتر    تِّجاراال

  مجاهريية أوسع وتزيد من فرص تبادل املمارسات اجليدة.
(القلـب   Blue Heartينبغـي للـدول األطـراف أن تنظـر يف االسـتفادة مـن عالمـة محلـة           -٢١

(ِعصابة العينني الزرقاء) واستخدامهما يف محـالت   The Blue Blindfoldاألزرق) وعالمة محلة 
  باألشخاص. تِّجارها كرمزين ملكافحة االذالتوعية اليت تنفِّ

بالبشـر عنـد وضـع     تِّجـار ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إدراج تـدابري مكافحـة اال    -٢٢
  أو تعديل قوانني واستراتيجيات وبرامج وسياسات عامة التطبيق.

 ينبغي للدول األطراف أن تنظـر يف إمكانيـة تنفيـذ تـدابري حتظـر القيـام، مـن خـالل أيِّ          -٢٣
ز اسـتغالل األشـخاص، وال سـيما    وسيلة من وسائل االتصال، بنشر إعالنـات أو دعايـات تعـزِّ   
ــع اال    ــة األمنــاط   تِّجــاراألطفــال، وخاصــة اســتغالهلم جنســياً، مــن أجــل من باألشــخاص وحمارب

  د الالمساواة بني اجلنسني والتمييز ضد النساء.االجتماعية والثقافية اليت تعضِّ
طـراف أن تتخـذ تـدابري للمضـي قُـدماً يف تنفيـذ بـرامج التخفيـف مـن          ينبغي للدول األ  -٢٤

 تِّجــار ي جلــانيب العــرض والطلــب جلرميــة اال   الفقــر وتــوفري فــرص العمــل بغيــة التصــدِّ      حــدَّة
  باألشخاص. تِّجارباألشخاص، على سبيل اإلسهام يف تنفيذ بروتوكول اال

ــد يف صــندوق األ      -٢٥ ــيت مل تســهم بع ــدول األطــراف ال ــم املتحــدة االســتئماين    ينبغــي لل م
  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، أن تنظر يف اإلسهام فيه. تِّجارللتربعات لضحايا اال

ينبغـي للــدول األطــراف أن تنظــر يف االنضــمام إىل "جمموعــة األصــدقاء املتحــدين ضــد    -٢٦
  بالبشر". تِّجاراال
الضــعف الــيت تعــرِّض خلطــر   مــن َمــواطن ينبغــي للــدول األطــراف أن تســعى إىل احلــدِّ   -٢٧
باألشــخاص، وذلــك بزيــادة تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل، مبــا يف ذلــك ضــمان    تِّجــاراال

تكافؤ فرص النساء واألطفال يف االستفادة من التعليم العايل والتنمية، وتكافؤ فرص النسـاء يف  
  القرارات. الوصول إىل سوق العمل، وزيادة فرص النساء يف الوصول إىل مناصب اختاذ
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  املعقود  اخلامسالتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه   - دال  
    ٢٠١٣ الثاين/نوفمربتشرين  ٨إىل  ٦يف فيينا من 

ينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد اســتراتيجيات شــاملة ملعاجلــة أوجــه الضــعف لــدى    -٢٨
الجتمـاعي والتربـوي والنفسـي،    باألشـخاص، مبـا فيهـا الضـعف االقتصـادي وا      تِّجارضحايا اال

  ألنَّ هذا ميكن أن يؤثر يف املوافقة.
ــة لال     -٢٩ ــدول األطــراف أن تبحــث يف األســباب اجلذري باألشــخاص وأن  تِّجــارينبغــي لل

تعاجلها باختاذ التدابري املناسبة من قبيل احلـد مـن انعـدام تكـافؤ الفـرص، وإيـالء اهتمـام خـاص         
هبـم، وخباصـة النسـاء واألطفـال، وإتاحـة مزيـد مـن فـرص          رتِّجـا لألشخاص املعرَّضني خلطر اال

  العمل والتدريب العملي.
ينبغي للدول األطراف أن تتَّبع هنجاً هادفاً وشـامالً ومتعـدِّد اجلوانـب وقائمـاً علـى مراعـاة         - ٣٠

حقوق اإلنسـان للحـدِّ مـن الطلـب علـى مجيـع أنـواع اخلـدمات والسـلع الـيت ُيسـتغل فيهـا ضـحايا              
مبا فيها اخلدمات اجلنسـية االسـتغاللية، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، حبيـث يشـمل مجيـع           االتِّجار،

القطاعات ذات الصلة على الصعيد الوطين، مبا فيها املنظمات الوطنيـة غـري احلكوميـة ذات الصـلة،     
  وتدعمه جهود تعاونية إقليمية ودولية تشارك فيها املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اختاذ تدابري إلنفاذ املعـايري املتعلقـة بالعمـل وحقـوق       -٣١
اإلنسان، من خالل عمليات تفقُّديـة ألحـوال العمَّـال ووسـائل أخـرى ذات صـلة، مثـل وضـع         
ــة، مبــا يشــمل وضــع مــدونات مــن هــذا القبيــل لسالســل       مــدونات لقواعــد الســلوك األخالقي

نقابــات العمَّــال؛ وأن تنشــئ ائتالفــات وطنيــة أو إقليميــة للمنشــآت   التوريــد؛ وأن تتعــاون مــع
  التجارية؛ وأن ُتدعِّم الشراكة مع اجملتمع املدين.

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اختاذ تدابري لفرض ضوابط تنظيميـة علـى شـركات      -٣٢
تشــمل التوظيــف والتشــغيل اخلاصــة ولتســجيل تلــك الشــركات وترخيصــها ومراقبــة نشــاطها، 

حظــر فــرض رســوم توظيــف علــى املســتخَدمني، ضــماناً لعــدم اســتخدام تلــك الشــركات يف      
  باألشخاص. تِّجارتسهيل اال

ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على تبادل املعلومات حـول املمارسـات اجليـدة يف جمـال احلـدِّ        -٣٣
  .ارتِّجمن الطلب على مجيع أنواع اخلدمات والسلع اليت ُيستغل فيها ضحايا اال

ينبغي للدول األطراف أن ُتراجِع سياساهتا وممارساهتا االشترائية، وأن تتخذ عنـد االقتضـاء     - ٣٤
  تدابري جديدة ملنع الطلب على اليد العاملة أو اخلدمات أو السلع اليت تعزِّز استغالل اآلخرين.
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ض الطلـب،  ينبغي للدول األطراف أن تأخذ بعني االعتبار، يف تدابريها الرامية إىل خف  -٣٥
باألشخاص وغـريه مـن اجلـرائم، مثـل الفسـاد ومـا يتصـل بـه مـن           تِّجارالصالت القائمة بني اال

  جرائم أخرى.
ينبغـــي للـــدول األطـــراف أن تأخـــذ بعـــني االعتبـــار وجـــود طرائـــق جديـــدة لإليقـــاع    -٣٦

ــة حمــدَّدة اهلــدف ودورات     تِّجــارباألشــخاص لال هبــم، وأن تتخــذ تــدابري لتنظــيم محــالت توعي
ص ملوظفي أجهزة إنفاذ القـانون واختصاصـيي العدالـة اجلنائيـة علـى أمـور مثـل        ريب متخصِّتد

  نت، خصوصاً يف اإليقاع باألطفال.استخدام املتَّجرين لإلنتر
ُتشــجَّع الــدول األطــراف علــى حتســني التــدابري الوقائيــة وتثبــيط الطلــب الــذي ُيغــذِّي      -٣٧

باألشخاص، بغية القضاء عليه، وُتشجَّع مـن ثَـمَّ    ارتِّجاالستغالل جبميع أشكاله ويفضي إىل اال
باألشخاص أو مستهلكيه أو مستعمليه من تـأثري سـليب، إذ إهنـم     تِّجارعلى التوعية مبا لزبائن اال

  هم املسؤولون عن توليد الطلب.
ُتشــجَّع الــدول األطــراف علــى النظــر يف اختــاذ تــدابري يف إطــار قوانينــها الوطنيــة، منــها    -٣٨

جــزاءات علــى املســتهِلكني أو املســتعمِلني الــذين َيســتخِدمون، عــن قصــد وعــن علــم،    تطبيــق 
  باألشخاص يف أي نوع من أنواع االستغالل. تِّجارخدمات ضحايا اال

    
      التوصيات يف جمال محاية ضحايا االتِّجار باألشخاص  - ثالثاً  
  عقود التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول امل  - ألف  

    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٥و ١٤يف فيينا يومي 
هبم وعدم مقاضاهتم، ينبغي أن تقـوم   املتَّجرفيما يتعلق بضمان عدم معاقبة األشخاص   -٣٩

  الدول األطراف مبا يلي:
وضع اإلجراءات املناسبة لتحديد ضحايا االتِّجار باألشخاص ولتقـدمي الـدعم     (أ)    

  هلؤالء الضحايا؛
قاً لتشريعاهتا الداخلية، يف عدم معاقبة أو مقاضاة األشـخاص املتَّجـر   النظر، وف  (ب)    

هبــم علــى األفعــال غــري املشــروعة الــيت يرتكبوهنــا باعتبارهــا نتيجــة مباشــرة حلالتــهم كأشــخاص 
  متَّجر هبم أو عندما ُيجَبرون على ارتكاب هذه األفعال غري املشروعة.

  نبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:  فيما يتعلق حبماية الضحايا ومساعدهتم، ي  -٤٠
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علـى حقـوق اإلنسـان     اعتماد هنج حلمايـة الضـحايا ومسـاعدهتم يكـون قائمـاً       (أ)    
  ؛وال يتغري بتغري جنسية الضحية أو حالته كمهاجر

  ؛باألشخاص ومساعدهتم تِّجاروضع وتطبيق معايري دنيا حلماية ضحايا اال  (ب)    
فورية، علـى الـدعم واحلمايـة، بغـض النظـر       ضمان حصول الضحايا، بصورة  (ج)    

عن تـورطهم أو عـدم تـورطهم يف عمليـة العدالـة اجلنائيـة. وميكـن أن يشـمل هـذا الـدعم حـق            
الضحايا يف البقاء مؤقتا يف اإلقليم الذي اهُتدي فيه إليهم، أو، يف احلاالت املناسـبة، حقهـم يف   

  البقاء فيه بصفة دائمة؛
 ؛تِّجاراملناسبة حلماية سرية وخصوصية ضحايا اال ضمان اتباع اإلجراءات  (د)    

يني املمارسـني  وضع معايري لالهتـداء إىل الضـحايا وتعميمهـا علـى االختصاصـ       (ه)    
  ؛واستخدامها بانتظام

ــذا اال     (و)     ــد ضــحايا ه ــار هتدي ــه أو ختــويفهم يف    تِّجــارضــمان اعتب والشــهود علي
  باألشخاص؛ تِّجارشريعات الوطنية ملكافحة االجترمها الت الدعاوى اجلنائية ذات الصلة أفعاالً

 الوفاء باحلاجة إىل زيادة فعالية رصد األموال من أجل مساعدة الضحايا؛  (ز)    

ــدابري التصــدِّ     (ح)     ــاً يف ت ــتناد دوم ــع    تِّجــاري لالضــمان االس ــى مجي ــال، عل باألطف
  املستويات، إىل مصلحة الطفل العليا.

، ينبغــي أن تنظــر الــدول األطــراف يف  تِّجــارايا االفيمــا يتعلــق بــدفع تعويضــات لضــح   -٤١
  .إمكانية وضع إجراءات مناسبة لتمكني الضحايا من احلصول على التعويض وجرب األضرار

فيما يتعلق حبماية الضحايا بوصـفهم شـهوداً، ينبغـي أن تكفـل الـدول األطـراف اختـاذ          -٤٢
ن هلـم وإجـراءات حلمايـة الشـهود،     تدابري حلماية الضحايا، مبا يف ذلك توفري مأوى مؤقت وآمـ 

  .حيثما يكون ذلك مناسباً
ينبغي أن تقيِّم األمانة إمكانية استكمال عملها، بشأن املمارسات اجليدة حلماية الشهود   -٤٣

ــة      ــال مناهضـــ ــايف يف جمـــ ــل إضـــ ــة، بعمـــ ــة املنظمـــ ــة باجلرميـــ ــة املتعلقـــ ــراءات اجلنائيـــ يف اإلجـــ
  باألشخاص.  االتِّجار
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  اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود  التوصيات اليت  - باء  
    ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧يف فيينا من 

باألشـخاص، ينبغـي    تِّجـار ي لالدة األبعاد للتصدِّفيما يتعلق بوضع تدابري شاملة ومتعدِّ  -٤٤
نسـان  يتمحـور حـول الضـحايا، مـع احتـرام كامـل حلقـوق اإل        هنجـاً  تطبِّـق للدول األطراف أن 

  تِّجار.املكفولة لضحايا هذا النوع من اال
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف وضع مبـادئ توجيهيـة ملـوظفي إنفـاذ القـانون بشـأن         -٤٥

تدابري التصدِّي اليت تراعي خصوصيات ضحايا االتِّجار باألشخاص الثقافية واجلنسـانية وتناسـب   
على هوية ضحايا االتِّجـار باألشـخاص وإجـراء     أعمارهم، مبا يف ذلك معايري وإجراءات للتعرُّف

  مقابالت معهم، وحتديد أساليب تقدمي النصح هلؤالء الضحايا حول حقوقهم.
ينبغي للدول األطراف أن تنظـر، عنـد االقتضـاء، يف تـوفري املسـاعدة القانونيـة والطبيـة          -٤٦

ــة جل ــع اواالجتماعي ــا يف ذ  تِّجــارلضــحايا احملــتملني لال مي ــانوين  باألشــخاص، مب ــل الق لــك التمثي
مـن   ٢مـن القاصـرين، وذلـك وفقـاً للفقـرة الفرعيـة        تِّجـار واملساعدة القانونية لضـحايا هـذا اال  

  باألشخاص. تِّجارمن بروتوكول اال ٦املادة 
ــرَّ    -٤٧ ــدول األطــراف أن تق ــع الضــحايا    ينبغــي لل ــاون الطــوعي م ــة التع الشــهود يف -بأمهي

ــة يف قضــاي    ــراف،     تِّجــارا االالتمــاس إصــدار أحكــام اإلدان ــدول األط ــي لل باألشــخاص. وينبغ
مـة، أن تعتمـد تـدابري ملسـاعدة الضـحايا ومحايتـهم،       مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّ    ٢٥مبوجب املادة 

بغض النظر عن مدى تعاوهنم أو عدم تعاوهنم مع سـلطات العدالـة اجلنائيـة. وال يكـون غيـاُب      
  الشهادة سبباً الستبعاد توفري املساعدة.

ر الفريـق  جـر هبـم وعـدم مقاضـاهتم، كـرَّ     فيما يتعلق بضمان عدم معاقبة األشخاص املتَّ  -٤٨
مـن تقريـر    ١٢ذ التوصـيات الـواردة يف الفقـرة    العامل تأكيد أنه ينبغي للدول األطـراف أن تنفِّـ  

  .٢٠٠٩اجتماع الفريق العامل لعام 
دئهــا التوجيهيــة  ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل تضــمني تشــريعاهتا الوطنيــة ومبا        -٤٩

واللوائح التنظيمية والديباجات وغريها من الصكوك أحكاماً تنص بوضـوح علـى عـدم معاقبـة     
الـدول األطـراف علـى أن تسـتخدم يف ذلـك      ُتشـجَّع  هبم وعدم مقاضـاهتم. و  املتَّجراألشخاص 

باألشــخاص الصــادر عــن   تِّجــارأدوات املســاعدة التقنيــة مثــل القــانون النمــوذجي ملكافحــة اال 
واملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصـى هبـا فيمـا     حدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،مكتب األمم املت

باألشخاص، والواردة يف تقرير مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق    تِّجاريتعلق حبقوق اإلنسان واال
  معايري ومبادئ توجيهية أخرى صادرة على الصعيد اإلقليمي. اإلنسان، وأيَّ
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ــدابري املّتصــلة      ينبغــي  -٥٠ ــع الت ــايري حقــوق اإلنســان يف مجي ــرم مع ــدول األطــراف أن حتت لل
  .باألشخاص تِّجارباال
األفعال واإلجراءات الـيت تتخـذ يف إطـار نظامهـا      ينبغي للدول األطراف أن تضمن أنَّ  -٥١

  .ب اإليذاء الثانويللعدالة اجلنائية ال تسبِّ
ص للممارسـني يف العدالـة اجلنائيـة،    ب املتخصِّـ م التـدري ينبغي للدول األطراف أن تقـدِّ   -٥٢

ــامون، وذلــك يف جمــال اال      ــدعون الع ــانون وامل ــاذ الق ــو إنف ــيهم موظف ــن ف باألشــخاص  تِّجــارَمب
وانتــهاكات حقــوق اإلنســان الــيت قــد يكــون الضــحايا قــد عــانوا منــها وأن تســعى إىل إشــراك   

رات واجلرميـة  املتحدة املعين باملخـدِّ وينبغي أن ينظر املؤمتر يف دعوة مكتب األمم  القضاة أيضاً.
إىل مواصلة توفري املساعدة التقنية إىل الدول، بناًء علـى طلبـها، يف جمـال تـدريب املمارسـني يف      

  .العدالة اجلنائية
ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل ضمان توافر صـندوق للتعويضـات أو آليـة مماثلـة       -٥٣

  .باألشخاص تِّجاراال لصاحل ضحايا اجلرائم، مبن فيهم ضحايا
    

  ها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود رَّالتوصيات اليت أق  - جيم  
  )٢(٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 

  
باألشــخاص، ينبغــي أن تكفــل  تِّجــارمــن بروتوكــول اال ٦مــن املــادة  ٦وفقــاً للفقــرة   -٥٤

باألشـخاص   تِّجـار نية الداخلية تدابري تتيح لضـحايا اال ن نظمها القانوالدول األطراف أن تتضمَّ
  تعويضات عن األضرار اليت تكبدوها.إمكانية احلصول على 

ــرة    -٥٥ ــاً للفق ــادة   ٢وفق ــن امل ــن بروتوكــول اال  ٦م ــدول    تِّجــارم ــي لل باألشــخاص، ينبغ
ــد ضــحايا اال   ــا   تِّجــاراألطــراف أن تكفــل تزوي ت باألشــخاص، يف احلــاالت املالئمــة، باملعلوم

  الصلة، وتكفل حصوهلم على تعويضات.املتعلقة باإلجراءات القضائية واإلدارية ذات 
ــد ضـــحايا اال       -٥٦ ــراف أن ُتيسِّـــر تزويـ ــي للـــدول األطـ ــارينبغـ باملســـاعدة القانونيـــة   تِّجـ

 وباملعلومات املتعلقة باملساعدة القانونية من أجل متثيل مصاحلهم يف التحقيقات اجلنائيـة، مبـا يف  
  ل حصوهلم على تعويضات.ذلك من أج

                                                         
اقترحت رئيسة االجتماع الثالث للفريق العامل هذه التوصيات، وأقرها الفريق العامل، بصيغتها املعدَّلة  )٢(  

 ).CTOC/COP/WG.4/2011/8شفوياً، يف اجتماعه الرابع (انظر الوثيقة 
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أوضــاع إقامــة الضــحايا أو عــودهتم إىل بلــداهنم   ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل أنَّ  -٥٧
  دون سداد التعويضات. األصلية أو غياهبم عن الوالية القضائية ألسباب أخرى لن حتول

ينبغي للدول األطـراف أن تنظـر يف ضـمان تـوافر تعويضـات بغـض النظـر عـن وجـود            -٥٨
  يد هوية اجلاين وإدانته ومعاقبته.ا إذا كان باإلمكان حتدالنظر عمَّ جنائية وبغضِّقضية 
ينبغـي   ،باألشخاص تِّجارمن بروتوكول اال ٦من املادة  ٦عند الوفاء مبتطلبات الفقرة   -٥٩

للدول األطراف أن تعتمد واحداً علـى األقـل مـن اخليـارات التاليـة الـيت تتـيح إمكانيـة حصـول          
  تعويضات: الضحايا على

للحصـول علـى    ئياوجود أحكام تتيح للضحايا مالحقة اجلناة أو غريهـم قضـا    (أ)    
  تعويضات مدنية؛

وجود أحكام تتيح للمحاكم اجلنائية أن متنح تعويضات جنائيـة (أي أن تـأمر     (ب)    
ــاة تعويضـــات للضـــحايا) أو أن تصـــدر أوامـــر تعـــويض أو ردِّ    حقـــوق ضـــد  بـــأن يـــدفع اجلنـ

  ن أُدينوا بارتكاب جرائم؛األشخاص الذي
صة متكِّن الضـحايا مـن مطالبـة    وجود أحكام تنشئ صناديق أو خمططات خمصَّ  (ج)    

  ات أو أضرار نتيجة جلرمية جنائية.ا حلق هبم من إصابالدولة بتعويضات عمَّ
ن التعويضـات الـيت تـأمر هبـا احملكمـة و/أو      ينبغي للدول أن تنظـر يف إمكانيـة أن تتضـمَّ     -٦٠

  هلا الدولة سداد ما يلي:وِّاليت مت
  تكاليف ما حيتاجه الضحايا من عالج طيب أو طبيعي أو نفسي أو عقلي؛  (أ)    
  تكاليف ما حيتاجه الضحايا من مداواة طبيعية ومهنية أو إعادة تأهيل؛  (ب)    
مقابل ما فقده الضحايا من دخول وأجـور مسـتحقة وفقـاً للقـوانني واللـوائح        (ج)    

  ة باألجور؛الوطنية املتعلق
دة، مبـــا فيهـــا األتعـــاب القانونيـــة وغريهـــا مـــن التكـــاليف أو النفقـــات املتكبَّـــ   (د)    

  التكاليف ذات الصلة مبشاركة الضحايا يف التحقيقات اجلنائية وعملية املالحقة القضائية؛
ا حلـق بالضـحايا مـن إصـابات معنويـة أو      مقابل األضرار غري املادية الناجتة عمَّ  (ه)    

  نفسية وأذى وجداين وآالم ومعاناة نتيجة للجرائم اليت ارُتكبت يف حقهم؛ بدنية أو
هبـم،   تِّجاردها الضحايا كنتيجة مباشرة لالأيِّ تكاليف أو خسائر أخرى تكبَّ  (و)    

  ل من الدولة من تقديرات معقولة.وذلك بناًء على ما تراه احملكمة أو خمطط التعويض املموَّ
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ن تنظـر يف اإلرشـادات ذات الصـلة الـواردة يف الصـكوك والتـدابري       ميكن للدول األطـراف أ   - ٦١
اإلقليميــة، ومنــها: التقريــر اإليضــاحي عــن اتفاقيــة جملــس أوروبــا بشــأن إجــراءات مكافحــة االتِّجــار  

األمريكيـة  - ني اإليبرييةبالبشر؛ والتوصيات الواردة يف الوثيقة الرمسية الصادرة عن رابطة املدَّعني العامِّ
بعنوان "مبادئ سانتياغو التوجيهيـة"، بشـأن واجـب تلـك اهليئـات يف تيسـري سـبل وصـول الضـحايا          

  املستضعفني إىل العدالة، وال سيما الفصل املكرَّس يف تلك الوثيقة لضحايا االتِّجار بالبشر.
    

  املعقود التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع   - دال  
    ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف مدى وجوب تعريـف "ضـحية االتِّجـار" يف أطرهـا       -٦٢
  القانونية الداخلية.

ُتشــجَّع الــدول األطــراف علــى وضــع هنــج اســتباقي ومنــتظم حيــال تبــيُّن ضــحايا االتِّجــار    - ٦٣
  ة والدعم واحلماية هلم وفقاً ألحكام بروتوكول االتِّجار باألشخاص.باألشخاص وتقدمي املساعد

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف وضع مؤشرات مناسـبة ملقتضـى احلـال موجَّهـة إىل       -٦٤
شىت املمارسني وتعميمهـا، مراعيـةً يف ذلـك احلاجـةَ إىل اّتبـاع هنـج يقـوم علـى تعـدُّد أصـحاب           

ــة مــن أجــل مكافحــة االتِّجــار     املصــلحة واألدواَر احملــدَّدة الــ  ــا جهــات فاعل يت ميكــن أن تؤدِّيه
باألشخاص. وهذه اجلهات الفاعلة اليت تستطيع تبيُّن الضحايا تشمل العاملني يف هيئـات إنفـاذ   
ــيني        ــدِّمي اخلــدمات إىل الضــحايا والقطــاع اخلــاص واملهن ــات القضــائية ومق ــانون ويف اهليئ الق

هات الفاعلة ذات الصلة. كمـا ينبغـي أن تعمـد الـدول     الصحيني واالجتماعيني وغريهم من اجل
  األطراف على حنو دوري إىل تقييم مدى جدوى تلك املؤشرات.

ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل التأكُّد من حصول اجلهات الفاعلة القادرة على تبـيُّن    - ٦٥
  ع بعملية تبيُّن ضحايا االتِّجار.الضحايا على املعلومات ذات الصلة واحملدَّدة اليت ُيرجَّح هلا أن ُتسرِّ

ينبغي للدول األطراف أن هتيئ بيئة آمنة للضحايا، مع إشراك كامل للمجتمـع املـدين،     -٦٦
  على حنو يكفل إعادة تأهيل الضحايا ويعيد هلم اإلحساس بالكرامة.

ينبغي للـدول األطـراف أن تنظـر يف مـنح الضـحايا مهلـة زمنيـة كافيـة ميكنـهم أثناءهـا             -٦٧
احلصول على مساعدة مناسـبة واختـاذ قـرار بشـأن تعـاوهنم احملتمـل مـع سـلطات إنفـاذ القـانون           

  ومشاركتهم يف اإلجراءات القضائية.
ينبغي للدول األطراف إذكاء وعـي سـلطاهتا الوطنيـة ذات الصـلة بوسـائل منـها، عنـد          -٦٨

ءة اســتعمال للســلطة أو احلــاالت الــيت حيــدث فيهــا إســا تبــيُّنل عليهــا االقتضــاء، تدريبــها لتســهِّ
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ــة      ــة استضــعاف، وأن تتخــذ، علــى هــذا األســاس، التــدابَري املناســبة حلماي إســاءة اســتغالل حلال
  الضحايا ومساعدهتم لضمان معاجلة مناسبة ملعاناهتم.

ُتشجَّع الدولُ األطراف علـى إذكـاء الـوعي بشـأن أسـاليب السـيطرة الـيت يسـتخدمها           -٦٩
ساليب من تأثري حمتمل على الضحايا، وذلك باالستفادة، حسـب  املتَّجرون وبشأن ما لتلك األ

رات نـة مثـل دليـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ        االقتضاء، من أدوات مساعدة تقنية معيَّ
  ه إىل ممارسي العدالة اجلنائية.بالبشر املوجَّ تِّجارواجلرمية ملكافحة اال

    
  ل يف اجتماعه اخلامس املعقود التوصيات اليت اعتمدها الفريق العام  - هاء  

    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٦يف فيينا من 
 تِّجــارية مــن أجــل تــأمني احلمايــة لضــحايا اال رِّينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل الســ   -٧٠

  باألشخاص، وفقاً للقوانني الداخلية.
كافيـة لكـي    ينبغي للدول األطراف أن تكفل وجود تدابري لتزويد الضـحايا مبعلومـات    -٧١

  يكونوا على وعي بواقع حاهلم وملنع معاودة إيذائهم.
ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على أن تشترع، بالتشاور مع القطاع اخلاص واجملتمع املـدين،    -٧٢

  باألشخاص ولضمان محاية الضحايا ومساعدهتم. تِّجارتدابري قانونية مناسبة ملكافحة اال
لى وضع املبادئ التوجيهية الالزمة إلنقـاذ الضـحايا، هبـدف    ُتَشجَّع الدولُ األطراُف ع  -٧٣

إرشاد سلطات إنفاذ القانون إىل اختاذ التـدابري الالزمـة، لتفـادي معـاودة اإليـذاء واملناسـقة بـني        
  .املعايري املتبعة يف اختاذ تلك التدابري

اخليـة عـدم   ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على أن تكفل على حنو يتماشى مـع تشـريعاهتا الد    -٧٤
باألشخاص علـى مـا يرتكبونـه مـن أفعـال غـري مشـروعة أثنـاء عمليـات           تِّجارمعاقبة ضحايا اال

  هبم. تِّجارهبم أو ذات صلة باال تِّجاراال
    

      التوصيات يف جمال مالحقة مرتكيب اجلرائم قضائيا   - رابعاً  
  عقود التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول امل  - ألف  

    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٥و ١٤يف فيينا يومي 
  ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:  -٧٥

  باألشخاص؛ تِّجارجترمي السلوك الذي يسهل ويدعم اال  (أ)    



 

14V.15-06013 

 

CTOC/COP/WG.4/2015/5

التشريعات الالزمة لتنفيذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، وال سـيما التشـريعات       سن  (ب)    
باألشــخاص جرميــة  تِّجــارمــة والفســاد، واعتبـار اال منظَّ م املشــاركة يف مجاعـة إجراميــة الـيت جتــرِّ 

  .أصلية تترتب عليها جرمية غسل عائدات اجلرمية
    

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود   - باء  
    ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧يف فيينا من 

باألشـخاص مبوجـب الربوتوكـول     تِّجاروهي تطبق تعريف اال ،ينبغي للدول األطراف  -٧٦
  أن تكفل ما يلي: ،وباالتساق مع الربوتوكول

ال ُيعتدُّ مبوافقة الضحايا يف إثبـات وقـوع االتِّجـار باألشـخاص مـىت تـوافر عنصـر          (أ)    
مــن  ٣اخلــداع أو القســر أو أي مــن األســاليب املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن املــادة   

  الربوتوكول؛
باألشــخاص قبــل حــدوث أي عمــل مــن أعمــال  تِّجــاروز إثبــات وقــوع االجيــ  (ب)    

  االستغالل.
ل أحكــام اإلدانــة الصــادرة يف  ينبغــي للــدول األطــراف، وقــد الحظــت اخنفــاض معــدَّ    -٧٧

 تِّجـار باألشـخاص علـى الصـعيد العـاملي حسـبما ورد يف التقريـر العـاملي عـن اال         تِّجارقضايا اال
، أن ٢٠٠٩رات واجلرميـة يف عـام   مـم املتحـدة املعـين باملخـدِّ    باألشخاص الصادر عن مكتب األ

باألشخاص ومالحقة مرتكبيهـا، بطرائـق    تِّجارتبذل مزيداً من اجلهود يف التحقيق يف جرائم اال
اخلاصـة   أسـاليب التحـري  املـايل يف الوقـت املناسـب وكـذلك      التحـري  أسـاليب منها اسـتخدام  

  أشكال أخرى من اجلرمية املنظَّمة. وغري ذلك من األدوات املصمَّمة ملكافحة
 ٣ينبغي للدول األطراف أن تويل اهتماماً شديداً، وفقاً للفقـرة الفرعيـة (أ) مـن املـادة       -٧٨

(جتنيــد األشــخاص أو نقلــهم أو تنقيلــهم أو إيــواؤهم أو      تِّجــارمــن الربوتوكــول، ألفعــال اال  
باألشـخاص   تِّجارى وقوع جرمية االبأن توافر أي من هذه األفعال يدل عل رَّاستقباهلم) وأن تق

  .حىت ولو مل حيدث عبور أو نقل
على الدول األطراف أن تسعى إىل ضمان مشولية هنجها يف إدارة القضايا جلميع مراحـل    -٧٩

باالتِّجار باألشخاص، مع متابعة مالئمة من نقطة االعتـراض إىل   املتصلةإجراءات العدالة اجلنائية 
نبغي للدول األطراف أن تضمن استناد نظم إدارة القضايا إىل املعرفة من نقطة إعادة اإلدماج. وي

  خالل مراجعة منتظمة لإلجراءات يف ضوء الظروف واألوضاع املتغيِّرة.
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 تِّجـار ي لالدِّينبغي للدول األطراف أن تتخذ التـدابري الـيت تضـمن تنسـيق تـدابري التصـ        -٨٠
  باألشخاص واتساقها على مجيع املستويات.

مـن اتفاقيـة    ٢٦من املـادة   ٣و ٢إىل أحكام الفقرتني  أن تستندلدول األطراف ميكن ل  -٨١
مـة يف التحقيقـات يف   مة لضمان احلصول على إفادات أعضـاء مجاعـة إجراميـة منظَّ   اجلرمية املنظَّ
لغـرض مالحقـة أعضـاء آخـرين      ئياباألشـخاص، ومالحقـة املتـورطني فيهـا قضـا      تِّجارقضايا اال

  مة.إلجرامية املنظَّمن اجلماعة ا
    

  التوصيات اليت أقرها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع، املعقود   - جيم  
  )٣(٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 

  
ــأنَّ جرميــة االتِّجــار باألشــخاص وجرميــة هتريــب املهــاجرين مهــا جرميتــان       - ٨٢ ينبغــي اإلقــرار ب

  متمايزة من الناحية القانونية والتشغيلية وفيما خيصُّ السياسات. متباينتان تستلزمان إجراءات تصدٍّ
ينبغــي أن حتــرص الــدول األطــراف، يف بدايــة التحقيقــات اجلنائيــة، علــى إدراج قســم     -٨٣
ص للممتلكات يكفـل إمكانيـة ضـبط ومصـادرة السـلع املتحصـل عليهـا بوسـائل جنائيـة.          خمصَّ

  فسها من كل أشكال اإلعسار املنظَّم.ة أنكما ينبغي أن حترص الدول األطراف على محاي
    

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود   - دال  
    ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 

اسـتغالل   تـهم يَّنميكن للدول األطراف أن تركِّز على األعمال اليت يقوم هبا اجلناة وعلـى    -٨٤
  مثالً من خالل التركيز على الوسائل اليت يتخذوهنا لتحقيق هذا الغرض. وضع الضحايا،

ن اســتفادهتا مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة وبروتوكــول سِّــينبغــي للــدول األطــراف أن حت  -٨٥
يف  باألشـخاص بغــرض نـزع أعضــائهم، وخصوصــاً   تِّجــارباألشــخاص يف مكافحـة اال  تِّجـار اال

  املعلومات االستخبارية.جمال التحقيقات املشتركة ومجع 
باألشــخاص الــيت  تِّجــارينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تــدابري ملكافحــة حــاالت اال   -٨٦

  حتدث عن طريق استغالل ضعف األطفال.
    

                                                         
 املرجع نفسه. )٣(  
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  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه اخلامس املعقود   - هاء  
    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٦يف فيينا من 

ميكــن للــدول األطــراف أن تنظــر يف توســيع نطــاق أســاليب التحــرِّي وتــدابري العدالــة      -٨٧
باألشـخاص، مـن خـالل االسـتعانة بـاجلرائم ذات الصـلة يف املالحقـة،         تِّجاراجلنائية املضادة لال

حىت ميكن، على سبيل املثال، تدريب موظفي أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامـة علـى معاجلـة    
ائم الــيت ميكنــهم اســتخدامها ملالحقــة املتَّجــرين، مثــل اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف  خمتلــف اجلــر

قــانون الضــرائب وقــانون العمــل، ضــماناً ألن يكــون التــدريب علــى أســاليب التحــرِّي وتــدابري  
  باألشخاص شامالً. تِّجارالعدالة اجلنائية املضادة لال

ات املتأتيـة مـن اجلـرائم املشـمولة     ُتَشجَّع الدولُ األطـراُف علـى ضـمان ضـبط املوجـود       -٨٨
باألشخاص، أو املسـتخدمة الرتكاهبـا، ومصـادرة عائـداهتا، بوسـائل منـها        تِّجاربربوتوكول اال

باألشـخاص يف القـانون الـوطين جرميـة أصـلية لغسـل األمـوال،         تِّجارعلى سبيل املثال اعتبار اال
لداخليــة، لتقــدمي املســاعدة   للتشــريعات ا واســتخدام تلــك العائــدات، عنــد االقتضــاء ووفقــاً     

  .تِّجاروالتعويضات لضحايا اال
ينبغي للدول األطراف اعتماد تدابري بشأن الطلب مـن قبيـل معاقبـة األشـخاص الـذين        -٨٩

  يتورطون يف استغالل األطفال جنسياً يف اخلارج وتوعية األجيال الشابة.
مـن   ١٥ املـادة تماشى مع أحكـام  ُتَشجَّع الدولُ على النظر يف إنشاء والية قضائية مبا ي  -٩٠

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يتم يف إطارهـا مالحقـة احلـاالت الـيت     
  بالبشر يف اخلارج قضائياً. اتِّجاريرتكب فيها مواطنوها جرائم 

مـع  باألشخاص جزاءات تتناسـب   تِّجارينبغي للدول األطراف أن تفرض يف قضايا اال  -٩١
  خطورة اجلرم، من أجل ردع اجملرمني.

ينبغي للدول األطراف إذكاء وعي سلطاهتا الوطنيـة ذات الصـلة وغريهـا مـن اجلهـات        -٩٢
املعنيــة، وذلــك بوســائل تشــمل، عنــد االقتضــاء، التــدريب تســهيالً لفهــم فكــرة عــدم االعتــداد  

  به فيهم.باملوافقة لدى حتديد الضحايا احملتملني ومالحقة املتَّجرين املشت
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  التوصيات يف جمال إقامة الشراكات وتنسيق اجلهود والتعاون،   - خامساً  
      مبا يف ذلك التعاون الدويل

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود   - ألف  
    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٥و ١٤يف فيينا يومي 

مكافحة االتِّجار باألشخاص من خالل مجلـة   توصى الدول باتِّباع هنج شامل ومتوازن يف  - ٩٣
  أمور، بينها التعاون، إقراراً باملسؤولية املشتركة للدول بوصفها بلدان منشأ ومقصد وعبور.

ــراف أن       - ٩٤ ــدول األطـ ــي للـ ــل، ينبغـ ــتغالل يف العمـ ــي إىل االسـ ــار الرامـ ــق باالتِّجـ ــا يتعلـ فيمـ
ــزِّز ــة مكافحــة االتِّ     تع ــع القطــاع اخلــاص، بغي جــار الرامــي إىل االســتغالل يف العمــل   الشــراكات م

  مكافحة فعالة.
  فيما يتصل بتنسيق اجلهود على الصعيد الوطين، ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:  - ٩٥

إنشاء هيئات تنسيق وطنية أو فرق عمـل مشـتركة بـني الـوزارات تتـألف مـن         (أ)    
الــة والشــؤون الداخليــة والصــحة مســؤولني مــن الــوزارات احلكوميــة ذات الصــلة (املعنيــة بالعد

 تِّجـار والرعاية االجتماعية والعمـل واهلجـرة والشـؤون اخلارجيـة وغريهـا)، هبـدف مكافحـة اال       
 تِّجـــارقة ملكافحـــة االباألشـــخاص. وتســـتطيع هـــذه اآلليـــات وضـــع سياســـات شـــاملة ومنسَّـــ

ة وتشـجيع  باألشخاص، مع تعزيز التعاون على حنو أفضل، ومراقبة تنفيذ خطـط العمـل الوطنيـ   
باألشـخاص، آخــذة يف احلسـبان عمـل املنظمــات غـري احلكوميــة      تِّجـار البحـث فيمـا يتعلــق باال  

  الوطنية ذات الصلة؛
وضع آليات تنسيق على الصعيد احمللي أو على مسـتوى املقاطعـات، مبـا يتـيح       (ب)    

  مي اخلدمات غري احلكوميني كلما أمكن ذلك.التنسيق مع مقدِّ
 تِّجـار مؤمتر األطراف يف تنسـيق العمـل الـدويل مـن أجـل مكافحـة اال       فيما يتعلق بدور  -٩٦

  باألشخاص، ينبغي أن ينظر املؤمتر فيما يلي:
وضــع آليــة آنيــة علــى اخلــط احلاســويب املباشــر لتحــديث املعلومــات الــيت تقــدِّمها    (أ)    

رميــة املنظَّمــة الــدول األطــراف مــن خــالل القائمــة املرجعيــة للتقيــيم الــذايت بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة اجل   
  وبروتوكوالهتا؛
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ر توجيــه الطلــب إىل اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل، املشــار إليــه يف مقــرَّ     ب)(    
ز وكذلك حتديـد  م احملَر، من أجل إيالء االهتمام لسبل ووسائل حتقيق وقياس التقد٤/١ُّاملؤمتر 

  شخاص؛باأل تِّجاراحلاجة إىل املساعدة التقنية يف تنفيذ بروتوكول منع اال
إقامة املزيد من الروابط وزيادة تبادل املعلومات مـع اهليئـات األخـرى املنشـأة       (ج)    

باألشـخاص، وال سـيما    تِّجـار رة اخلاصة املعنيـة باال مبوجب معاهدات األمم املتحدة، ومع املقرِّ
  النساء واألطفال؛

شـترك بـني   توجيه الطلب إىل األمانة من أجل مواصلة تنسيق أعمال الفريـق امل   (د)    
  باألشخاص وبغية تقدمي تقارير عن أنشطته. تِّجارالوكاالت للتعاون على مكافحة اال

باألشخاص، ينبغي للمؤمتر أن ينـاقش   تِّجارفيما يتعلق باعتماد هنج إقليمي ملكافحة اال  -٩٧
باألشــخاص وتعزيــز تنفيــذ بروتوكــول منــع    تِّجــاري لالع التعــاون اإلقليمــي يف التصــدِّ ويشــجِّ

  باألشخاص، مع جتنب ازدواجية اجلهود يف هذا الصدد. تِّجاراال
ينبغي أن تتبادل األمانة املزيد من املعلومات مـع املنظمـات اإلقليميـة وسـائر املنظمـات        -٩٨

  باألشخاص. تِّجارالدولية املنخرطة يف مكافحة اال
مانـة شـبكة مـن    فيما يتعلق بالتعاون الدويل على الصعيد التنفيذي، ينبغي أن تنشـئ األ   -٩٩

باألشـخاص علـى أسـاس     تِّجـار جهات االتصال الوطنية اليت ُتعىن باجلهود املبذولـة ملكافحـة اال  
جهــات االتصــال املوجــودة الــيت ميكــن العمــل معهــا علــى تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل يف 

  الوقت املناسب.
  ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:  -١٠٠

ل اسـتخدام أفرقـة حتقيـق    هِّمة اليت تسظَّاتفاقية اجلرمية املن أحكاماالستفادة من   (أ)    
  ؛باألشخاص على املستوى الدويل تِّجارمشتركة وأساليب حتقيق خاصة للتحري يف قضايا اال

مـة وغريهـا مـن الصـكوك القانونيـة      ظَّمن اتفاقية مكافحة اجلرمية املن االستفادة  ب)(    
التعــاون القضــائي الــدويل، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بتســليم     دة األطــراف لتطــوير وتعزيــز املتعــدِّ

  باألشخاص؛ تِّجاراجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ومصادرة عائدات اال
تنظـــيم دورات تدريبيـــة للســـلطات املركزيـــة وغريهـــا مـــن الســـلطات املعنيـــة   (ج)    

يهـا، خصوصـاً مـع إشـراك     واملشـاركة ف  يبالتعاون القضائي على الصعيدين اإلقليمـي واألقـاليم  
باعتبارهـا بلـدانا ُتسـتعمل كبلـدان منشـأ أو       تِّجارالدول األطراف اليت يربط بينها تدفق هذا اال

  باألشخاص. تِّجارعبور أو مقصد لال
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  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود   - باء  
    ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧يف فيينا من 

الدول األطراف على أن تلتفت إىل أمهية الـدور الـذي يؤديـه اجملتمـع املـدين يف       ُتشجَّع  -١٠١
باألشـخاص وأن تسـعى إىل إشـراك اجملتمـع املـدين بفعاليـة يف االسـتراتيجيات         تِّجارمكافحة اال

لضـحايا   وكذلك استراتيجيات توفري احلمايـة والرعايـة   تِّجارالوطنية واإلقليمية والدولية ملنع اال
  ، وذلك وفقاً للوائح التنظيمية الداخلية.تِّجارهذا اال
مـن إجـراءات العدالـة اجلنائيـة العـابرة للحـدود        ينبغي للدول األطراف أن تتخذ مزيـداً   -١٠٢

من خالل تعزيز استخدام التحقيقات املشتركة وتبادل املعلومات ومصادرة املوجـودات، وفقـاً   
  للتشريعات الداخلية.

مــن  ١٧ي للــدول األطــراف أن تأخــذ يف االعتبــار التوصــيات الــواردة يف الفقــرة   ينبغــ  -١٠٣
، وأن ٢٠٠٩نيسـان/أبريل   ١٥و ١٤تقرير الفريق العامل عن اجتماعه املعقـود يف فيينـا يـومي    

  مستوى التحقيق واملقاضاة.مستويات منها تنشئ آليات تنسيق وطنية، على 
ألطــراف أن تضــاعف جهودهــا مــن أجــل تعزيــز  فيمــا يتعلــق بالتنســيق، ينبغــي للــدول ا   -١٠٤

إجراءات العدالة اجلنائية العابرة للحـدود، مبـا فيهـا، عنـد االقتضـاء، زيـادة اسـتخدام التحقيقـات         
  املشتركة وأساليب التحري اخلاصة وتبادل املعلومات ونقل املعرفة بشأن استخدام هذه التدابري.

كة باعتبارها وسيلة عملية لتقدمي مسـاعدة  ينبغي للدول أن تستخدم التحقيقات املشتر  -١٠٥
تقنيــة للــدول األخــرى وتعزيــز تــدابري العدالــة اجلنائيــة العــابرة للحــدود الــيت ترمــي إىل مواجهــة  

باألشخاص. وينبغي، على وجه اخلصوص، إجراء حتقيقات مشتركة بني بلـدان املنشـأ    تِّجاراال
  وبلدان املقصد.

بأمهية إقامة شراكات بني البلدان وداخلها مـع االعتـراف   ينبغي للدول األطراف أن تقرَّ   -١٠٦
  بأمهية الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين يف الشراكة مع احلكومات على مجيع املستويات.

الدول األطراف علـى إقامـة شـراكات مـع القطـاع اخلـاص يف سـياق جهودهـا         ُتشجَّع   -١٠٧
  باألشخاص. تِّجارمن أجل مكافحة اال

ر وتــدعم الــدور املهــم الــذي يؤديــه اجملتمــع املــدين يف  دول األطــراف أن تقــدِّينبغــي للــ  -١٠٨
  محاية الضحايا وتقدمي املساعدة هلم ويف دعم إجراءات العدالة اجلنائية.
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  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود   - جيم  
    ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 

ينبغي التشجيع علـى التنسـيق بـني اجلهـود الـيت تبـذهلا هيئـات األمـم املتحـدة ملكافحـة             -١٠٩
  باألشخاص بغرض نزع أعضائهم. تِّجاراال

باألشــخاص  تِّجــارينبغــي للــدول األطــراف أن تشــجِّع اهليئــات املســؤولة عــن منــع اال    -١١٠
اخلـدمات الصـحية،    ومقـّدم  قطاع الصحة املعنيني، مبن فـيهم  ممثِّليومكافحته على التنسيق مع 

باألشـخاص   تِّجـار بغية كفالة توفري إرشادات أفضل جلميع اجلهات الفاعلة من أجل كشف اال
  ي له.بغرض نزع أعضائهم والتصدِّ

ينبغي التشجيع على االستفادة من الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف سـياق        -١١١
  باألشخاص بغرض نزع أعضائهم. تِّجارمنع اال
ــرَّ    -١١٢ ــدول األطــراف أن تق ــدابري ملكافحــة     ينبغــي لل ــذ ت مبفهــوم تقاســم املســؤولية يف تنفي
باألشخاص حبيث تعمل بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقصد مجيعها علـى وضـع    تِّجاراال

  استراتيجيات وأنشطة قائمة على األدلة تشمل جهود التوعية.
تقييم وحتسني وتبسيط ما تبذله من جهـود تعاونيـة    ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف  -١١٣

  باألشخاص وتوسيع نطاق تلك اجلهود، حسب االقتضاء. تِّجارقانونية دولية يف قضايا اال
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف جعل مرتكيب األفعال اإلجرامية املُعرَّفة يف بروتوكول   -١١٤

وذلك بغضِّ النظر عمَّا إذا كانت قوانني الـدول  مكافحة االتِّجار باألشخاص خاضعني للتسليم؛ 
األطراف الطالبة واملتلقية للطلبات تعرِّف األفعال الـيت ُتشـكِّل اجلرميـةَ أو ال ُتعرِّفهـا ضـمن نفـس       

  فئة اجلرائم أو تطلق على اجلرمية نفس التسمية أو ُتعرِّفها أو تصفها بنفس الطريقة.
هودها الراميـة إىل تبـادل املعلومـات واالسـتخبارات     ينبغي للدول األطراف أن تكثِّف ج  -١١٥

يف جمال إنفاذ القانون، حسب االقتضاء، من أجل حتديد دروب االتِّجـار علـى الصـعيد اإلقليمـي     
  ودون اإلقليمي وعرب اإلقليمي ومن أجل مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية.

إلسهام يف التنفيذ الكامـل خلطـة عمـل    ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف اختاذ تدابري ل  -١١٦
باألشخاص واإلقرار بأهـدافها السـتة والتعـبري عـن رأيهـا       تِّجاراألمم املتحدة العاملية ملكافحة اال

  باألشخاص وتنفيذه. تِّجارز زيادة التصديق على بروتوكول االزِّبأنَّ خطة العمل العاملية ستع
ن املنشأ، مبا يف ذلك مع اجملتمـع املـدين، مـن    ينبغي للدول األطراف أن تتعاون مع بلدا  -١١٧

باألشـخاص واملسـاعدة    تِّجـار أجل توفري ما يلزم من محاية ومساعدة وإعادة تأهيل لضـحايا اال 
  على إعادة دجمهم داخل اجملتمع عند عودهتم، حسب االقتضاء.
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تنسـيق  دة األبعـاد لـدعم أنشـطة ال   ينبغي للدول األطـراف أن تكفـل وضـع تـدابري متعـدِّ       -١١٨
والتعاون على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، مع مراعـاة اخلصوصـيات واالحتياجـات    

  ي ملسأليت العرض والطلب.احمللية املستبانة على أرض الواقع، من أجل التصدِّ
    

  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه اخلامس املعقود   - دال  
    ٢٠١٣الثاين/نوفمرب تشرين  ٨إىل  ٦يف فيينا من 

للقـانون الـداخلي، كشـريك     بـدور اجملتمـع املـدين، وفقـاً     على الدول األطراف أن تقـرَّ   -١١٩
باألشـخاص ومكافحتـه، وخصوصـاً محايـة      تِّجـار يف وضع وتنفيـذ األنشـطة الراميـة إىل منـع اال    

  ومساعدهتم. تِّجارضحايا ذلك الضرب من اال
اعتماد هنج كلي لتثبيط الطلب على مجيع أنواع اخلـدمات   ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على  -١٢٠

والسلع اليت ُيستغل فيها ضحايا االتِّجار، على أن يتضمن القيام حبمالت توعية وإجراء عمليـات  
  تقييم وافية للحالة القائمة على الصعيد الوطين، مع إشراك اجملتمع املدين فيها.

كات بـني القطـاعني العـام واخلـاص الـيت جتمـع       ينبغي للدول األطراف أن تشجِّع الشرا  -١٢١
بني السلطات الوطنية واملنشآت التجارية واجملتمع املدين، وأن تتبادل املعلومات عـن أمثلـة مـن    

  املمارسات اجليدة.
ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على أن تأخذ يف احلسـبان، حسـب االقتضـاء، عنـدما تشـارك        -١٢٢

  اجملتمع املدين ذات الصلة.يف أعمال الفريق العامل، خربات 
ينبغي للدول األطراف أن تستعني يف الوقت املناسب مبـا تتضـمَّنه اتفاقيـة األمـم املتحـدة        -١٢٣

ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية من أحكام بشأن التعـاون الـدويل، مبـا فيهـا األحكـام املتعلقـة       
م املطلــوبني، مــن أجــل النجــاح يف مكافحــة حبمايــة الشــهود واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتســلي

االتِّجار باألشخاص وخصوصاً للحد من الطلب الناتج يف هذا الشأن على مجيع أنواع اخلدمات 
  والسلع اليت ُيستغل فيها ضحايا االتِّجار، وذلك مبالحقة املتَّجرين املشتبه فيهم بشكل فعَّال.

ورة يف بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص،  عنــد التصــدِّي ألشــكال االســتغالل غــري املــذك    - ١٢٤
ُتَشــجَّع الــدولُ األطــراُف علــى أن تضــع نصــب أَعُينــها مبــادئ تبــادل املســاعدة القانونيــة وتســليم     
ــة        ــدول الطالب ــة التجــرمي؛ وأن تستكشــف ســبالً تكفــل إجــراء ال ــيت تشــترط ازدواجي ــوبني، ال املطل

يفضـي هـذا إىل صـعوبات قانونيـة يف     مشاورات غري رمسيـة مـع الـدول متلقيـة الطلـب، لضـمان أال       
  التصدِّي لالتِّجار باألشخاص.

  


