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

       مسائل أخرى
      الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاصجتميٌع لتوصيات   
      مذكِّرة من األمانة    
      إضافة    

       ع البيانات وحتليلهاالتوصيات يف جمال البحوث ومج  - سادساً  
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود   - ألف  

    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٥و ١٤يف فيينا يومي 
  فيما يتعلق جبمع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل، ينبغي أن يقوم املؤمتر مبا يلي:  -١

ــبكة الع    (أ)   ــى الشـ ــع أداة علـ ــدوى وضـ ــاف جـ ــاً   استكشـ ــاً آنيـ ــيح تقييمـ ــة تتـ امليـ
  لالجتاهات واألمناط السائدة يف جمال االتِّجار باألشخاص؛

النظر يف جدوى استمرار املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة يف إنتـاج التقريـر      (ب)  
العــاملي عــن االتِّجــار باألشــخاص، اســتناداً إىل املعلومــات اجملمَّعــة مــن خــالل اآلليــات القائمــة   

  انات؛جلمع البي

                                                         
  * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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توجيه الطلب إىل الدول األطراف لإلسـهام ببيانـات وطنيـة يف قاعـدة بيانـات        (ج)  
  تديرها األمانة وذلك قصد معرفة مدى اختاذها لتدابري التصدي لالتِّجار باألشخاص.

    
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود   - باء  

    ٢٠١٠لثاين/يناير كانون ا ٢٩إىل  ٢٧يف فيينا من 
ــالبحوث، ينبغــي للمــؤمتر أن ينظــر يف دعــوة املكتــب املعــين باملخــدِّرات       -٢ فيمــا يتعلــق ب

واجلرمية إىل مواصلة جتميع وإصدار التقرير العاملي عن االتِّجـار باألشـخاص علـى حنـو منـتظم،      
مـا ينبغـي   مبا يف ذلك من خالل قاعدة بيانات حاسوبية تسمح باإلسهام مبعلومـات بانتظـام. ك  

أن ينظـر املـؤمتر يف دعـوة املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة إىل جتميـع املمارسـات اجليــدة يف          
  منع االتِّجار باألشخاص ومكافحته، وخاصة يف جمال مالحقة اجلناة ومحاية الضحايا.

من تقريـر اجتمـاع    ١٨ينبغي للدول األطراف، بناء على التوصيات الواردة يف الفقرة   -٣
، أن تنظر يف دعم مزيد مـن البحـوث بشـأن مجيـع أشـكال االتِّجـار       ٢٠٠٩فريق العامل لعام ال

  باألشخاص، مبا يف ذلك استغالل اليد العاملة.
ــد مالمــح جرميــة االتِّجــار        -٤ ــدعم البحــوث يف جمــال حتدي ــدول األطــراف أن ت ينبغــي لل

  اجملرمني.باألشخاص، من خالل وضع مناذج وحتليالت فيما يتعلق باملنهجيات و
ينبغي للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تقدمي املساعدة التقنيـة إىل الـدول     -٥

  األعضاء، بناء على طلبها، بغية حتسني مجع البيانات حول االتِّجار باألشخاص.
ُتشجَّع الدول األطراف على تبادل املعلومات حول أثر التجرمي وعدم التجرمي وإباحـة    -٦

  ة مبوجب القانون على االتِّجار باألشخاص.الدعار
ينبغــي أن تقــوم األمانــة جبمــع وتعمــيم أمثلــة علــى ممارســات جيــدة يف جمــال التصــدي     -٧

ــك البحــوث حــول كــل أشــكال االســتغالل          ــا يف ذل ــى اخلــدمات االســتغاللية، مب ــب عل للطل
اخلدمات اليت تنتجهـا  والعوامل اليت يقوم عليها الطلب، وتدابري إذكاء الوعي العام باملنتجات و

اليد العاملة اخلاضعة لالسـتغالل والسـخرة. وتيسـرياً هلـذه العمليـة، ينبغـي للـدول األطـراف أن         
  تقدِّم إىل األمانة أمثلة من هذا القبيل.

  ينبغي لألمانة أن ُتجمِّع وُتعمِّم ما يلي:  -٨
اقبتــهم املمارســات اجليــدة املتعلقــة بأحكــام عــدم مقاضــاة الضــحايا وعــدم مع   (أ)    

  الواردة يف التشريعات الوطنية ملكافحة االتِّجار باألشخاص؛
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  أفضل املمارسات يف جمال حتديد هوية الضحايا ومحايتهم وتقدمي املساعدة هلم.  (ب)    
ــة          -٩ ــات املتعلق ــة باملعلوم ــزوِّد األمان ــراف أن ت ــدول األط ــي لل ــة، ينبغ ــذه العملي ــاً هل دعم

  أخرى من جتارهبا.باملمارسات الوطنية كي تستفيد دول 
واجلرميـة   خـدِّرات كتـب املعـين بامل  املينبغي للمؤمتر أن ينظر يف مـدى استصـواب دعـوة      -١٠

باألشـخاص، الـيت تتضـمن هنجـاً قائمـاً       تِّجـار إىل جتميع أفضل املمارسات بشأن إدارة قضايا اال
جلهـات الـيت   على التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون ودوائر اخلدمات املتخصصة األخـرى مثـل ا  

م خــدمات للضــحايا وذلــك هبــدف حتقيــق مجلــة أمــور منــها تــوفري إجــراءات وسياســات     دِّتقــ
؛ وإدراج تِّجـار واضحة واتفاقات خطية لتفـادي حـاالت التـأخري واإليـذاء الثـانوي لضـحايا اال      

ــة ويســتجيب أيضــاً      ُب ــة واخلصوصــيات الثقافي ــة العمري عــد يراعــي خصوصــيات اجلنســني والفئ
مـن نقطـة    تِّجـار خلاصة باألطفال؛ وتوفري املساعدة اللغوية للضـحايا احملـتملني لال  لالحتياجات ا

اعتراضــهم إىل نقطــة إعــادة دجمهــم؛ وتــوفري املســاعدة الصــحية والنفســانية مراعــاة للتحــديات    
  .تِّجاردة اليت يواجهها ضحايا االاحملدَّ
يف زيادة قدرهتا علـى مجـع   ينبغي لألمانة أن تساعد الدول األطراف، بناًء على طلبها،   -١١

  ي له.باألشخاص وتدابري التصدِّ تِّجارالبيانات وحتليلها وتبادهلا حول حالة اال
    

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

مـل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف      ينبغي للـدول األطـراف أن تواصـل دعـم ع      -١٢
جمــال مكافحــة االتِّجــار باألشــخاص مــن خــالل تزويــده مبعلومــات تــوفّر أمثلــة عــن اســتغالل     
ــداخلي أو       ــاول هبــا القــانون ال ــة االستضــعاف وعــن الطريقــة الــيت يتن الســلطة أو اســتغالل حال

هذين املفهـومني قـد خيتلفـان مـن      السوابق القضائية هذين املفهومني ويطبقهما، مع اإلقرار بأنَّ
  بلد إىل آخر تبعاً لتشريعاته وسوابقه القضائية.

ينبغــي للــدول األطــراف أن تقــدِّم معلومــات شــاملة وموضــوعية إلدراجهــا يف التقريــر     -١٣
العاملي عن االتِّجار باألشخاص، الذي يعكف املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة علـى إعـداده    

  .٢٠١٢ عام متهيداً لنشره يف
ينبغــي للــدول األطــراف أن تشــجِّع هيئــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك      -١٤

املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، علــى مجــع البيانــات القائمــة علــى األدلــة بشــأن االتِّجــار    
ــق العمــل       ــه وطرائ ــة واجتاهات ــزع أعضــائهم، مبــا يف ذلــك أســبابه اجلذري باألشــخاص بغــرض ن
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خدمة، بغيــة تيســري فهــم الظــاهرة والتوعيــة هبــا، مــع إدراك الفــرق بــني االتِّجــار بكــل مــن املســت
  األعضاء واألنسجة واخلاليا.

ينبغي للمؤمتر أن يهيب بالـدول األطـراف أن تـدعم قاعـدة بيانـات السـوابق القضـائية          -١٥
اســتعراض تلــك  املتعلقــة باالتِّجــار بالبشــر التابعــة للمكتــب وأن تزوِّدهــا بالقضــايا، مــن أجــل   

  القضايا واستخالص االجتاهات اجلديدة واملمارسات اجليِّدة منها.
    

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

الل غـري املـذكورة   ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على أن تزيد مـن معرفتـها بأشـكال االسـتغ      -١٦
باألشــخاص، مــن خــالل البحــث يف العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة        تِّجــاريف بروتوكــول اال

واالقتصادية واإلمنائية اليت ميكن أن تعزِّز االستغالل؛ وذلك مثالً بأن تأخـذ يف احلسـبان العمـل    
اص وخباصـة النسـاء   باألشـخ  تِّجـار الذي يضطلع به مقرِّرا األمـم املتحـدة اخلاصـان املعنيـان باال    

واجلرميـة عـن    خـدِّرات املاملعـين ب كتـب  امل وعلـى أن تبلـغ  واألطفال، وبأشـكال الـرق املعاصـرة،    
باألشخاص املنطوية على أشكال لالستغالل ليست مذكورة يف الربوتوكـول،   تِّجارحاالت اال

  وذلك بالتشاور مع الشركاء املعنيني، حسب االقتضاء.
 تِّجــاريف تقريــره العــاملي الــذي يصــدره كــل ســنتني عــن اال  ينبغــي للمكتــب أن يــويل،  -١٧

مـن الـدول األعضـاء    لإلفـادات الـواردة    كافيـاً  باألشخاص ويف منشوراته ذات الصلة، اهتمامـاً 
  باألشخاص. تِّجارن أشكال االستغالل غري املذكورة يف بروتوكول االبشأ
    

      التوصيات يف جمال التدريب وبناء القدرات  - سابعاً  
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود   - فأل  

    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٥و ١٤يف فيينا يومي 
فيما يتعلق بالتدريب، ينبغي أن توفِّر الدول األطراف التدريب ملـوظفي إنفـاذ القـانون      -١٨

احلـدود)   العاملني يف خط املواجهة (ضباط الشرطة ومفتشـي العمـل ومـوظفي اهلجـرة وحـرس     
وللجنــود املشــاركني يف بعثــات حفــظ الســالم، واملــوظفني القنصــليني وســلطات النيابــة العامــة  
والســلطات القضــائية ومقــدِّمي اخلــدمات الطبيــة واألخصــائيني االجتمــاعيني، وذلــك بإشــراك    
املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة وممثِّلــي اجملتمــع املــدين، عنــد االقتضــاء ومبــا يتماشــى مــع  
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ــة مــن التصــ   ال ــاً للســلطات الوطني ــة، متكين ــة لالتِّجــار باألشــخاص،  دِّتشــريعات الوطني ي بفعالي
  سيما عن طريق حتديد ضحايا هذا االتِّجار.  ال

القـدرات للـدول الطالبـة، بتنظـيم دورات      ءينبغي أن توفِّر األمانة مزيداً من أنشطة بنـا   -١٩
  تدريبية وحلقات دراسية.

ســاعدة التقنيــة الالزمــة لتنفيــذ بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص، فيمــا يتعلــق بتقــدمي امل  -٢٠
  ينبغي أن تقوم األمانة مبا يلي:

مواصـــلة تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة إىل الـــدول األطـــراف، بنـــاًء علـــى طلبـــها،   (أ)    
  مة وبروتوكوالهتا؛ظَّملساعدهتا على تنفيذ اتفاقية اجلرمية املن

ــدابري واألد   (ب)     ــة مــن حيــث التكلفــة، بالتشــاور مــع    إعــداد قائمــة بالت وات الفعال
  ي لالتِّجار باألشخاص؛دِّالدول األطراف، للتص

وضـــع ونشـــر معـــايري لالهتـــداء إىل الضـــحايا واســـتخدامها بانتظـــام، وذلـــك   (ج)    
  بالتشاور مع الدول األطراف.

    
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود   - باء  

    ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧نا من يف فيي
فيما يتعلق بربامج التدريب، ينبغي للدول األطراف أن تشرك مجيع أصحاب املصـلحة    -٢١

ــيهم موظفــو إنفــاذ القــانون ومقــ   مو اخلــدمات للضــحايا واملــدَّعون العــامون واملمثلــون   دِّمبــن ف
  القنصليون، وينبغي هلا أن تسعى إىل إشراك القضاة.

افة إىل ذلك، ونظراً لألدوات واملواد اليت أعدَّها املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة  إض  -٢٢
علــى الصــعيد العــاملي، ُتشــجَّع الــدول األطــراف علــى إعــداد مــواد تدريبيــة حمــدَّدة لكــل بلــد،    

  على الطلب. ًءمبساعدة تقنية من املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية بنا
مــن تقريــر اجتمــاع الفريــق العامــل لعــام   ١٩ت الــواردة يف الفقــرة علــى التوصــيا ًءبنــا  -٢٣

، ينبغي للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تقدمي مسـاعدة تقنيـة، بنـاء علـى     ٢٠٠٩
الطلب، بغية تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك بنـاء قـدرات يف هـذا       

  اجملال يف الدول واألقاليم.



 

6V.15-06019 

 

CTOC/COP/WG.4/2015/5/Add.1

ينبغي للدول األطراف أن تضمن تزويد العاملني املتخصصني يف أجهزة إنفـاذ القـانون     -٢٤
وغريهــا مــن أقســام نظــام العدالــة اجلنائيــة بالتــدريب والــدعم الضــروريني، مبــا يف ذلــك الرعايــة 

  النفسانية، حسب االقتضاء.
ل العدالـة  ينبغي للدول األطراف أن تضمن توفري التـدريب اخلـاص للممارسـني يف جمـا      -٢٥

اجلنائيـة. وينبغـي أن يقــدَّم هـذا التــدريب أيضـاً جلميــع العـاملني يف احملــاكم ومقـدِّمي اخلــدمات       
ــة بشــأن الصــدمات النفســية واالعتبــارات املالئمــة اخلاصــة      للضــحايا وأن يشــتمل علــى التوعي

  باجلنسني والعمر والثقافة وغريها من االعتبارات.
يـع قائمـة تتضـمن الـدورات التدريبيـة ملكافحـة االتِّجـار        ينبغي لألمانـة أن تنظـر يف جتم    -٢٦

وأمساء خرباء األمم املتحدة، وذلـك بغيـة دعـم الـدول األطـراف يف جهودهـا يف جمـال تـدريب         
  ممارسيها املختصني يف العدالة اجلنائية.

    
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود   - جيم  

     ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف االضطالع بأنشطة بنـاء للقـدرات لفائـدة املـوظفني       -٢٧

العاملني يف هيئات إنفاذ القانون والقضـاء واملـوظفني القنصـليني املنـتمني لبلـدان املنشـأ وبلـدان        
  العبور وبلدان املقصد.

ــة عــن    ينبغــي للمكتــب املعــين باملخــدِّ    -٢٨ رات واجلرميــة أن يســتحدث منيطــة مــواد تدريبي
االتِّجـار باألشــخاص بغــرض نــزع أعضــائهم ومــا يتصـل بــه مــن ســلوك، وأن يشــرع يف تقــدمي   

  املساعدة التقنية، وخصوصاً يف جمال التحقيقات وتبادل املعلومات والتعاون القانوين الدويل.
    

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

، املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة    ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على أن تقـوم، مبسـاعدة املكتـب     -٢٩
بوضع برامج حمدَّدة اهلـدف لبنـاء القـدرات لفائـدة السـلطات احلكوميـة، واختصاصـيي العدالـة         

وظفي أجهــزة إنفــاذ القــانون وقــوات األمــن، وتدريبــهم علــى االضــطالع اجلنائيــة مبــا يشــمل مــ
بدورهم يف املسامهة يف احلد من الطلب على مجيـع أنـواع اخلـدمات والسـلع الـيت ُيسـتغل فيهـا        

 .تِّجارضحايا اال
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  التوصيات يف جمال االنضمام إىل بروتوكول االتِّجار باألشخاص   - ثامناً  
      وتنفيذه وتفسريه

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

ــة املالئمــة، ينبغــي أن      -٣٠ ــق باعتمــاد التشــريعات الوطني ــة أنشــطة   تكثِّــففيمــا يتعل األمان
  املساعدة التشريعية لتلبية احتياجات الدول الطالبة.

ــق االنضــ    -٣١ ــق بتحقي ــة االتِّجــار    فيمــا يتعل ــع وقمــع ومعاقب ــاملي إىل بروتوكــول من مام الع
مـة  ظَّباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املن  

عرب الوطنية، والتنفيذ الفعال للحد األدىن من الشروط الواردة فيه كخطـوة أوىل حنـو مكافحـة    
مـم املتحـدة ملكافحـة    باألشخاص، ينبغي للدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف اتفاقيـة األ  االتِّجار

  مة عرب الوطنية وبروتوكول االتِّجار باألشخاص أن تفعل ذلك.ظَّاجلرمية املن
من أجل التوصُّـل إىل فهـم أفضـل للعقبـات الـيت ميكـن أن تواجههـا الـدول، خصوصـاً            -٣٢

االتِّجـار باألشـخاص، يف أن تصـبح أطرافـاً يف هـذا الربوتوكـول،        املوقِّعة منها على بروتوكـول 
ينبغي أن ينظر املؤمتر يف إدراج مسألة اختيارية عـن حالـة عمليـة التصـديق يف القائمـة املرجعيـة       

  مة وبروتوكوالهتا.ظَّبشأن تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنللتقييم 
يداً مـن التوضـيح، ينبغـي أن تعـّد األمانـة،      فيما يتعلق بتعريف املفاهيم اليت قد تتطلَّب مز  -٣٣

بالتشــاور مــع الــدول األطــراف، ورقــات مناقشــة ملســاعدة الــدول األطــراف يف حتســني فهمهــا     
وتفسـريها للمفـاهيم الرئيســية الـواردة يف بروتوكــول االتِّجـار باألشــخاص، وال سـيما التعــاريف      

  دالة اجلنائية يف اإلجراءات اجلنائية.ذات الصلة من الناحية القانونية من أجل مساعدة موظفي الع
    

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

ــيت يصــدرها        -٣٤ ــواد ال ــدول األطــراف بشــكل أفضــل األدوات وامل ينبغــي أن تســتخدم ال
ــادئ      املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجل  ــل املب ــيت تصــدرها املنظمــات األخــرى، مث ــة وتلــك ال رمي

واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالتِّجار باألشخاص، الـيت أصـدرهتا   
  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، دعماً لتنفيذ بروتوكول االتِّجار باألشخاص.
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م نتـائج التـدابري املتخـذة علـى الصـعيد الـوطين       ينبغي للـدول األطـراف أن ترصـد وتقـيِّ      -٣٥
وأثرهــا. وينبغــي للــدول األعضــاء أن تنظــر يف إنشــاء مؤسســة (كمقــرر وطــين أو جلنــة وطنيــة، 
ميكن أن تكون مستقلة) إلجراء هذا التقييم والرصد وإلصدار توصيات بشأن اختـاذ مزيـد مـن    

  اإلجراءات على املستوى الوطين.
يم الواردة يف بروتوكول االتِّجار باألشـخاص الـيت قـد حتتـاج الـدول      فيما يتعلق باملفاه  -٣٦

  األطراف توضيحات بشأهنا:  
  ينبغي للمؤمتر أن يقدِّم اإلرشادات إىل الدول األطراف بشأن هذه املفاهيم؛  (أ)  
اجتمـاع الفريـق العامـل    مـن تقريـر    ٧بناًء علـى التوصـيات الـواردة يف الفقـرة       (ب)  

األمانـــة، بالتشـــاور مـــع الـــدول   ، ينبغـــي أن تعـــدَّ)CTOC/COP/WG.4/2009/2( ٢٠٠٩لعـــام 
األطراف، وثائق ملساعدة مـوظفي العدالـة اجلنائيـة يف اإلجـراءات اجلنائيـة بشـأن مواضـيع مثـل         
املوافقة؛ واإليواء؛ واالستقبال والنقل؛ وإساءة اسـتغالل حالـة الضـعف؛ واالسـتغالل؛ والطـابع      

مــن املفــاهيم  إىل ذلــك، ينبغــي أن تضــمن األمانــة إدراج أيٍّ وإضــافة العــابر للحــدود الوطنيــة.
  اجلديدة يف األدوات واملواد املتوافرة.

ر ، ينبغـي للـدول األطـراف أن تفسِّـ    تِّجـار باألشـخاص  فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول اال  -٣٧
  مة.ظَّول يف سياق اتفاقية اجلرمية املنالربوتوك

تشريعية منوذجيـة، ينبغـي للـدول األطـراف      رد أحكاماًالربوتوكول مل يو بالنظر إىل أنَّ  -٣٨
  أوضاعها الداخلية.مع وطنية مبا يتوافق التشريعات الل أن تصوغ أو تعدِّ

    
  التوصيات اليت أقرها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع، املعقود   - جيم  

    ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 
أن تضع يف قوانينـها وسياسـاهتا الوطنيـة تعريفـاً واضـحاً جلرميـة        ينبغي للدول األطراف  -٣٩
باألشـخاص، مبـا يف ذلـك أحكامـه      تِّجـار تنفيذ بروتوكول اال يتسنَّىباألشخاص لكي  تِّجاراال

االً، خاصةً من أجل ضمان حصول ضحايا تلـك اجلرميـة علـى    وفعَّ مااملتعلقة بالتجرمي، تنفيذاً تا
 دة حقوقهم أو حصوهلم على تعويضات.رهتم على التماس استعاالعدالة، مبا يف ذلك قد
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  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود   - دال  
    ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 

ــدا    -٤٠ ــدول األطــراف أن تتخــذ ت ــذ الكامــل والفعــ  ينبغــي لل ــة التنفي ال لألحكــام بري لكفال
ــة اجلرميــة املنظَّمــة فيمــا يتعلــق باال   تِّجــارمــن بروتوكــول اال املنطبقــة  تِّجــارباألشــخاص واتفاقي

  باألشخاص بغرض نزع أعضائهم.
    

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

العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة وبروتوكوالهتـا    باإلشارة إىل الذكرى السنوية  -٤١
املعــين مــن االتفاقيــة املــذكورة، ينبغــي للــدول األطــراف واملكتــب  ٣٧و ٣٢ومراعــاةً للمــادتني 

 تِّجــارمواصــلة العمــل علــى تعزيــز التنفيــذ التــام لالتفاقيــة وبروتوكــول اال باملخــدِّرات واجلرميــة 
  ا يوجد من ثغرات وحتديات وأولويات يف هذا الشأن.باألشخاص بغية التعرف على م

ــع ومكافحــة         -٤٢ ــة ملن ــة إداري ــوائح تنظيمي ــدول أن تنظــر يف اســتخدام أدوات ول ميكــن لل
  باألشخاص. تِّجاراال
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف مراجعة تشريعاهتا بغية التأكُّد من امتثاهلـا ملتطلبـات     -٤٣

، مـع إيـالء اهتمـام خـاص ملسـائل مثـل عـدم االعتـداد مبوافقـة          باألشـخاص  تِّجـار بروتوكول اال
  الضحية، وأن تعدِّل تشريعاهتا حسب االقتضاء.

ينبغي للدول األطراف أن توضِّح وحتسِّن تشـريعها املتعلـق مبفهـوم املوافقـة األساسـي،        -٤٤
ني أن حيثما اقتضت الضرورة، لكـي جيسِّـد قـيم الكرامـة اإلنسـانية وحـىت يتسـنَّى لالختصاصـي        

  يعاجلوا احلاالت بثقة.
ُتَشجَّع الدولُ األطراُف على أن تنظر يف ما ذكرته بعـض الـدول مـن ممارسـات جيـدة        -٤٥

بشــأن املوافقــة، مبــا يف ذلــك تعريــف مفهــوم املوافقــة األساســي، مبــا يشــمل املوافقــة الفعليــة أو   
اين مـن وسـائل ال علـى    املعتزمة على االستغالل؛ والتركيز يف تشريعاهتا على مـا يسـتخدمه اجلـ   

ــة العامــة وغريمهــا مــن الســلطات       ــة جلهــازي الشــرطة والنياب ــادئ توجيهي الضــحية؛ ووضــع مب
املختصة؛ وإيالء اهتمام خاص يف تشريعاهتا ألوجه الضعف اخلاصة لدى خمتلـف الفئـات، مثـل    

  األطفال واألشخاص ذوي القدرة املنقوصة، فيما يتعلق باملوافقة.
  األطراُف على النظر يف إدراج تعريف لالستغالل يف تشريعاهتا الوطنية. ُتَشجَّع الدولُ  -٤٦
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ينبغـي للــدول األطــراف النظــر يف أخــذ مـا ورد يف ورقــة املناقشــة الــيت أعــدَّها املكتــب     -٤٧
ــة    ــة      املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــوم األساســي الســتغالل حال ــة توضــيح املفه ــار بغي بعــني االعتب
  طة، ومها أمران هلما صلة وثيقة مبسألة املوافقة.الضعف وإساءة استعمال السل

    
التوصيات األخرى املتعلقة مبجاالت عمل مؤمتر األطراف   -تاسعاً  

      العامل ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية  والفريق
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود   - ألف  

    ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧يف فيينا من 
مـم  وفقاً لتوصية اجتمـاع اخلـرباء املعـين باآلليـات احملتملـة السـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األ          -٤٨

مــة عــرب الوطنيــة، ينبغــي للمــؤمتر أن ينشــئ فريقــاً عــامالً مفتــوح  ظَّاملتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املن
مللحقـة هبـا بغيـة استكشـاف اخليـارات املتعلقـة       العضوية معنياً بتنفيذ االتفاقية والربوتوكـوالت ا 

بإجياد آلية مناسبة وفعَّالة ملساعدة املؤمتر يف استعراض تنفيـذ االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة     
  هبا، يف أبكر وقت ممكن، آخذاً يف احلسبان أمهية املوضوع لدى الدول األعضاء كافة.

ألطراف أن تستفيد من اخلربات القائمة علـى  تفادياً الزدواجية اجلهود، ينبغي للدول ا  -٤٩
  الصعيد اإلقليمي.

    
  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الرابع املعقود   - باء  

    ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠يف فيينا من 
 جتعـل  ينبغي أن ُيطلب إىل املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية إجراء تقييم للعوامل الـيت   -٥٠

ثنيـة،  إلالناس عرضة للوقوع ضحايا لالتِّجـار باألشـخاص (مثـل العمـر، واجلوانـب الثقافيـة، وا      
ــة اهلجرة/الوضــع اإلداري،        ــوع اجلــنس، وحال ــة، ون ــة األكادميي والوضــع االقتصــادي، واخللفي

رث والكـوا  املسـلَّحة والصحة العقلية والبدنية، وحاالت الطوارئ اإلنسانية، مبا فيها النــزاعات  
الطبيعية)، مع مراعاة أنَّ استغالل السـلطة أو اسـتغالل حالـة االستضـعاف ميكـن أن حيـدث يف       

  مجيع مراحل عملية االتِّجار باألشخاص.
ينبغــي للفريــق العامــل املعــين باالتِّجــار باألشــخاص أن يواصــل عملــه بتقــدمي املشــورة      -٥١

  ل االتِّجار باألشخاص.واملساعدة للمؤمتر يف تنفيذ واليته فيما يتعلق بربوتوكو
ينبغي للمؤمتر أن يشجِّع الدول على إيفاد خرباء لتبادل اخلربات واملمارسـات اجليـدة،     -٥٢

ــادرات ذات صــلة         ــم املتحــدة األخــرى لعــرض مب ــات األم ــثّلني مــن هيئ ــدعو كــذلك مم وأن ي
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العامـل  مبكافحة االتِّجار باألشخاص حبيث ُيدمج عمل منظومة األمم املتحدة يف عمـل الفريـق   
  املعين باالتِّجار باألشخاص وعمل املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية.

ينبغي للمـؤمتر أن يشـجِّع الـدول األطـراف واملكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى            -٥٣
  ها املؤمتر.رُّإبالغ الفريق العامل بشأن تنفيذ التوصيات اليت يعتمدها الفريق العامل ويق

ُق العاملُ املؤمتَر مبجموعة من املواضـيع لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل يف       يوصي الفري  -٥٤
  دوراته املقبلة، ومنها:

استمرار التركيز على املفاهيم الرئيسية يف الربوتوكـول، مبـا يف ذلـك املوافقـة        (أ)  
  واستغالل السلطة واخلداع، مع اإلشارة أيضاً إىل الصكوك الدولية ذات الصلة؛

ئم املتصلة باالتِّجار، وخصوصاً غسل األموال والفساد، وكذلك تـدابري  اجلرا   (ب)  
  التصدي هلا، مبا يف ذلك مصادرة املوجودات؛

ــراد العســكريني         (ج)   ــل األف ــة ذات الصــلة باالتِّجــار، مث ــة املختلف اجلهــات الفاعل
  وأفراد بعثات حفظ السالم والعاملني يف اجملال اإلنساين؛

زليـة،   غالل يف العمـل، وخصوصـاً االسـتعباد للخدمـة املـن     خمتلف أشكال االسـت   (د)  
  مع اإلشارة بوجه خاص إىل االستعباد الذي يتورَّط فيه املوظفون الدبلوماسيون؛

أشكال االستغالل اليت مل تـذكر صـراحةً يف الربوتوكـول، ولكنـها نشـأت يف        (ه)  
  السياقات أو املمارسات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية؛

كيفيــة خفــض الطلــب، بطرائــق منــها تعزيــز الشــراكات بــني القطــاعني العــام     (و)  
  واخلاص، وحتديد العوامل احملفِّزة لالتِّجار؛

املسؤولية اليت تقع على عاتق اهليئات االعتبارية علـى النحـو املبـيَّن يف الفقـرة        (ز)  
  ؛٦٤/٢٩٣من قرار اجلمعية العامة  ٤٤

نطلــق واالتِّجــار باألشــخاص، فيمــا يتعلــق   الصــالت بــني العنــف اجلنســاين امل    (ح)  
  بالعرض والطلب على السواء؛

  الصالت بني االتِّجار باألشخاص وسائر أشكال اجلرمية املنظَّمة؛  (ط)  
باألطفال، وال سـيما ظـاهرة قيـام الوالـدين ببيـع أطفـاهلم أو إجيـارهم         تِّجاراال  (ي)  

  ل أو الزواج باإلكراه؛لغرض االستغالل، مثل التسوُّ
  باألشخاص بغرض نزع أعضائهم. تِّجاراال  (ك)  
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  التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه اخلامس املعقود   - جيم  
    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٦يف فيينا من 

واجلرميــة أن يواصــل عملــه بشــأن معاجلــة املفــاهيم   خــدِّراتلمكتــب املعــين بامللينبغــي   -٥٥
ــواردة يف باألشــخاص، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء وفريــق    تِّجــار بروتوكــول االالرئيســية ال

 تِّجـار باألشـخاص واملقـرِّر اخلـاص املعـين باال     تِّجـار التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحـة اال 
  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال.

أوجـه  ا فيهـا  ينبغي للمكتب أن يواصل عمله يف معاجلة أوجه التـرابط بـني اجلـرائم، مبـ      -٥٦
  باألشخاص والفساد. تِّجاربني جرائم اال الترابط
 الًّوحتفـظ سـج   دَّباألشـخاص إىل األمانـة أن تعـ    تِّجـار طلب الفريـق العامـل املعـين باال   ي  -٥٧

 موحَّداً لكل التوصيات اليت اعتمدها.

باألشــخاص أن تواصــل الــدول األطــراف بــذل  تِّجــارالفريــق العامــل املعــين باال يقتــرح  -٥٨
  قصارى جهدها لتنفيذ توصياته يف هذا الشأن بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف.

يف مسـألة   ُينظَـر باألشخاص مؤمتر األطـراف بـأن    تِّجارالفريق العامل املعين باال يوصي  -٥٩
باألشــخاص خــالل اجتماعــات   تِّجــاردور شــركات التوظيــف ورســوم التوظيــف يف جمــال اال  

  الفريق العامل املقبلة.
يوصي الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشـخاص بـأن ينظـر مـؤمتر األطـراف، يف دورتـه         -٦٠

السابعة، يف بدء مناقشات حول إمكانية أن يضـع الفريـق العامـل خطـة عمـل الجتماعاتـه املقبلـة        
لـة  وأن يتبع تلك اخلطة، واضعاً يف اعتباره االقتراحات اليت اعتمدها الفريق العامـل لألعمـال املقب  

  ، اجملاالت املقترحة لألعمال املقبلة).٥-ألف-، الباب الثاينCTOC/COP/WG.4/2011/8(الوثيقة 
  


