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  باألشخاص االتِّجاراملعين بالفريق العامل 
  ٢٠١٧ أيلول/سبتمرب ٨- ٦فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت* ٢البند 

   تِّجارلال التصديجمال تدابري العدالة اجلنائية الفعالة يف 
  اليت تركز على تلبية ما حتتاجه خمتلف فئات  ،باألشخاص

  من محاية ومساعدة، مع اإلشارة بصفة خاصة  وأنواع الضحايا
        ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة االتِّجارإىل ضحايا 

   ،باألشخاص تِّجارالتصدي لالجمال تدابري العدالة اجلنائية الفعالة يف     
  فئات وأنواع الضحايا اليت تركز على تلبية ما حتتاجه خمتلف

  االتِّجارمن محاية ومساعدة، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل ضحايا 
      ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة

  األمانة من إعدادورقة معلومات أساسية 
    

  مقدِّمة  -أوالً  
مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف     أقــرَّ  -١
باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال،      االتِّجـار بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة  أنَّ ، ب٤/٤ رهمقرَّ
امللزم الرئيسي العاملي هو الصك ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املكمِّ
ر املؤمتر إنشاء فريق عامل مؤقـت مفتـوح العضـوية، وفقـاً     باألشخاص. وقرَّ االتِّجارملكافحة  قانونيا

مــن النظــام الــداخلي  ٢مــن املــادة  ٢مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة والفقــرة  ٣٢مــن املــادة  ٣للفقــرة 
للمؤمتر، يرأسه أحد أعضاء مكتب املـؤمتر، مـن أجـل إسـداء املشـورة للمـؤمتر ومسـاعدته يف تنفيـذ         

  باألشخاص. االتِّجارتوكول الوالية املنوطة به وفقاً لربو
وعقد الفريق العامل اجتماعه األول والثاين والثالث والرابـع واخلـامس والسـادس يف فيينـا،       -٢

 ١٩، ويف ٢٠١٠كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٩إىل  ٢٧، ومـــن ٢٠٠٩نيســـان/أبريل  ١٥و ١٤يـــومي 
ــوبر   ــن ٢٠١٠تشــرين األول/أكت ــوبر   ١٢إىل  ١٠، وم ــن ٢٠١١تشــرين األول/أكت  ٨إىل  ٦، وم
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  ، على التوايل.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦، ومن ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 
وقد أعدت األمانـة ورقـة املعلومـات األساسـية هـذه مـن أجـل مسـاعدة الفريـق العامـل يف             -٣

يود الفريـق العامـل    رمبامناقشاته اليت سيجريها أثناء اجتماعه السابع. وهي تتضمن جمموعة مسائل 
ــة املوضــوع، يشــمل التحــديات الرئيســية       ــزاً خللفي ــه، وتقــدم عرضــاً وجي تناوهلــا يف ســياق مداوالت

رسات الفضلى وأعمال الفريق العامل السـابقة بشـأن املسـائل ذات الصـلة، كمـا تقـدم سـرداً        واملما
  ملراجع وموارد وأدوات خاصة ميكن للدول أن تستخدمها يف اختاذ تدابري التصدي.

    
  مسائل للمناقشة  -ثانياً  

مناقشـة  لعل الدول األعضاء تود أن تتناول املسائل التالية، بـني مجلـة مسـائل أخـرى، عنـد        -٤
حتتاجـه   ماباألشخاص واليت تركز على تلبية  تِّجارتدابري العدالة اجلنائية الفعالة يف جمال التصدي لال

 االتِّجـار تلف فئات وأنواع الضحايا من محاية ومساعدة، مع اإلشـارة بصـفة خاصـة إىل ضـحايا     خم
  ضمن سياق حركات اهلجرة املختلطة.

  الضحاياهوية التعرُّف على 
ــة؟ وهــل يشــمل التعريــف مجيــع أشــكال       •   كيــف ُيعــرَّف االســتغالل يف التشــريعات الوطني

  باألشخاص ومجيع ضحاياه احملتملني؟ االتِّجار
الضـحايا  هويـة  ف علـى  رُّصـة للتعـ  اوجـود آليـة وطنيـة خ   حاليـا   ما هي العوامـل الـيت تعيـق     •  

ــها أن تتعـــرف علـــى    ــا هـــي اجلهـــات الـــيت ميكنـ ــة وإحالتـــهم؟ ومـ ــارضـــحايا هويـ  االتِّجـ
  باألشخاص؟

هــولني؟ ومــا هــي العوائــق الــيت حتــول دون جم اتِّجــارمــا هــي الــدالئل علــى وجــود ضــحايا   •  
  ؟االتِّجارضحايا هوية ف على رُّالتع

  ؟على هويتهم هل جيري حتليل جتارب الضحايا من أجل تعزيز جهود التعرُّف  •  
  توفري احلماية والدعم الفوريني

  ؟االتِّجارما هي املعايري اليت حتكم َتيسُّر احلصول على احلماية واملساعدة املقدمة إىل ضحايا   •  
بشـأن مـا يقـدم إلـيهم مـن محايـة ودعـم؟         االتِّجـار ما هي اإلفادات اليت ُتجمع من ضحايا   •  

  وما هي درجة الرضا عن اخلدمات املقدمة؟
  عدم املالحقة أو االحتجاز

باألشـخاص أو احتجـازهم    االتِّجارما هي اآلليات املستخدمة لضمان عدم معاقبة ضحايا   •  
بسبب عدم مشروعية وضعيتهم اخلاصة باهلجرة أو بسـبب قيـامهم بأنشـطة غـري مشـروعة      

  ؟لالتِّجارمن جراء تعرضهم 
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  االنتصاف واحلصول على املساعدة القانونية ُسُبلَتيسُّر الوصول إىل 
مساعدة قانونية جمانيـة ومعلومـات ومشـورة بشـأن تـدابري       االتِّجارجلميع ضحايا هل ُتوفَّر   •  

  هما؟بلغة وشكل ُيمكنهم فهم ،احلماية واملساعدة املتاحة
  اإلقامة والعودة اآلمنة والطوعية

لضحية املفَترض وضعية هجرة غري نظامية، هل ميكـن تسـوية وضـعيته    لعندما ُيكتَشف أن   •  
  ه إقامة مؤقتة مثال؟وجعلها نظامية، مبنح

  االلتزامات جتاه الضحايا األطفال
املفترضـني؟   االتِّجارما هي اإلجراءات اخلاصة املوجودة حلماية ومساعدة األطفال ضحايا   •  

  ماية األطفال؟حل بالنظم الوطنيةوما هي عالقة هذه اإلجراءات 
  املساعدة املتعلقة بنوع اجلنس

لنـوع اجلـنس الـيت جيـري تطبيقهـا بنجـاح يف إطـار تـدابري التصـدي           املراعيةما هي التدابري   •  
  على الصعيد الوطين؟ تِّجارلال

  التدابري اخلاصة ملواجهة حركات اهلجرة املختلطة
 االتِّجـار ضـحايا  هوية للتعرُّف على حاليا  ما هي تدابري الفرز االستباقية اليت جيري تنفيذها  •  

احملتملني بني الفئات املستضعفة من املهـاجرين، مثـل الالجـئني وطـاليب اللجـوء، مبـن فـيهم        
  عنهم؟ املنفصلنياملصحوبني بذويهم أو  األطفال غُري

    
  معلومات أساسية  -ثالثاً  

باألشـخاص أن يتضـمن    االتِّجـار رد شامل تتخذه نظم العدالة اجلنائية ملواجهـة  يِّ ينبغي أل  -٥
ومساعدهتم، إىل جانب تدابري مناسبة ملالحقة املتَّجرين. ومن أغراض  االتِّجارة ضحايا تدابري حلماي
مـن الربوتوكـول، محايـة     ٢باألشخاص، حسبما ورد يف الفقرة (ب) من املـادة   االتِّجاربروتوكول 

 ومساعدهتم، مع احترام كامل حلقوقهم اإلنسانية. وبعد قرابة عقـدين مـن التجربـة    االتِّجارضحايا 
دعـم الضـحايا فحسـب مـن      علـى ضـرورة   يف جمال تنفيذ الربوتوكول، مثة اتفاق واسـع النطـاق، ال  

أجل تلبية االحتياجات الفردية، بل وعلـى ضـرورة تطـوير أَوُجـه تلـك احلمايـة واملسـاعدة، ضـماناً         
  ومالحقة اجلناة. االتِّجارلقدرة الضحايا على أداء دور فعال يف دعم التحقيق يف قضايا 

 االتِّجـار ورغم إحراز تقدم كبري يف بلورة وتوفري خمتلف أشكال احلمايـة والـدعم لضـحايا      -٦
باألشخاص، مثة تفاوت شاسع بني الدول فيما خيص حقـوق الضـحايا ومـا يقابلـها مـن التزامـات،       
وكذلك من حيث التنفيذ العملي وجتارب الضـحايا املنفـردين املوثقـة. كمـا أنـه، جتاوبـاً مـع تطـور         

باألشـخاص وكيفيـة الـرد عليهـا، مثـة تطـور جـار يف التـدابري الوطنيـة املصـمَّمة            االتِّجارهرة فهم ظا
خصيصاً لتلبيـة احتياجـات فئـات وأنـواع خاصـة مـن الضـحايا، وميكـن هلـذه التـدابري، مـىت كانـت             

  ناجحة، أن تفضي إىل تعزيز االستجابة الحتياجات مجيع الضحايا.
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ــاول الفريــق العامــل هــذا    -٧ ، ٢٠٠٩املوضــوع بوجــه عــام يف اجتماعــه األول، عــام    وقــد تن
  واعتمد التوصيات التالية:

  فيما يتعلق حبماية الضحايا ومساعدهتم، ينبغي للدول األطراف:    
على حقوق اإلنسـان   يقومأن َتتَّبع، يف محاية الضحايا ومساعدهتم، هنجاً   (أ)    

   اهتماماً جلنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر؛ريوال ُيع
  باألشخاص ومساعدهتم؛ االتِّجارق معايري دنيا حلماية ضحايا أن تضع وتطبِّ  (ب)    
أن تتكفل بتوفري الدعم واحلماية الفوريني للضحايا، بصرف النظـر عـن     (ج)    

َتــورُّطهم يف إجــراءات العدالــة اجلنائيــة. وميكــن أن يشــمل هــذا الــدعم حــق الضــحايا يف  
املكوث املؤقت، أو املكوث الدائم يف احلاالت املناسبة، يف اإلقليم الـذي جـرى التعـرُّف    

  فيه؛ على هويتهم
 االتِّجـــارأن تكفـــل وجـــود إجـــراءات مناســـبة لصـــون ُحرمـــة ضـــحايا    (د)    

  وخصوصيتهم؛
الضحايا وُتعمِّمها على االختصاصـيني  هوية أن تضع معايري للتعرُّف على   (ه)    

  منهجية؛ بصورةاملمارسني وتستخدمها 
ــة املناهضــة لال     (و)     ــواء التشــريعات الوطني باألشــخاص  تِّجــارأن تكفــل احت

أو الشــهود يف اإلجــراءات  االتِّجــارديــد أو ترهيــب ضــحايا ذلــك  علــى أحكــام جتــرم هت 
  ذات الصلة؛ اجلنائية

ــيب احلاجــة إىل ز   (ز)     ــأن تل ــة    ي ــوال الالزم ــة إجــراءات ختصــيص األم ادة فعالي
  ملساعدة الضحايا؛

ــدابري التصــدي لال     (ح)     ــأن تكــون ت ــل ب ــع    تِّجــارأن تتكف ــى مجي ــال عل باألطف
  األصعدة مستندة على الدوام إىل مصلحة الطفل العليا.

تـوفري  ودعمهـم، ويف  برزت احلاجة إىل إحراز تقدم يف تطوير تـدابري محايـة الضـحايا    أُوقد   -٨
مـن خـالل مـا يـوىل مـن اهتمـام متزايـد ملسـألة اهلجـرة العامليـة            ،تلك التـدابري ومراجعتـها باسـتمرار   

  ة، وخصوصاً تلك املرتبطة بالصراعات وغريها من أشكال األزمات.طة املختلولتدفقات اهلجر
ــر   -٩ ــد    االتِّجــاروَيكثُ ــات اهلجــرة. إذ يفي ــاملي عــن   باألشــخاص يف بيئ ــر الع  االتِّجــارالتقري

هي يف الغالب، ولكـن لـيس    املستبانةباألشخاص  االتِّجارحاالت أنَّ  )١(٢٠١٦باألشخاص لعام 
عـرب احلـدود ُخطـى تـدفقاِت      االتِّجـار على وجه احلصر، ظاهرة دولية كثرياً ما َتتَّبع فيها تدفقاُت 

غالبيــة أنَّ الــيت أســهمت يف ذلـك التقريــر بــ  ١٥٦اهلجـرة العامــة. وقــد أفـادت الــدول األعضــاء الــ   
كــانوا أجانــب يف البلــد الــذي  ائــة منــهم)يف امل ٦٠(حنــو  املتعــرَّف علــيهم عامليــا االتِّجــارضــحايا 
معظمهم كانوا مهاجرين ولكن بوضعيات متباينـة. ونتيجـة   أنَّ وفيه،  على هويتهمف عرُّجرى الت

                                                                    

 ).E.16.IV.6منشورات األمم املتحدة (رقم املبيع   )١(  
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ــا تلجــأ مجاعــات اهلجــرة          ــة، كــثرياً م ــا يكفــي مــن ســبل اهلجــرة املشــروعة واآلمن ــوافر م لعــدم ت
احلـدود، ممـا يعرضـهم ملخـاطر التَّعـدي       إىل االستعانة خبدمات املهرِّبني من أجل عبـور  )٢(املختلطة

  باألشخاص.  االتِّجارواالستغالل، مبا فيها خماطر 
 إىل املقــدم تقريــره يف العــام األمــني جانــب مــن بــارز باهتمــام املســألة هــذه حظيــت وقــد  -١٠

 لالجـئني  الكـبرية  التحركـات  مـع  التعامـل  بشأن املستوى الرفيعة العامة جلستها يف العامة اجلمعية
ــاجرين ــيت ُعقــدت يف  A/70/59( وامله ــه إىل   ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٩)، ال ــذي أشــار في أنَّ ، وال

يــزداد كــثرياً يف التحركــات الكــبرية لالجــئني واملهــاجرين، وإن كــان يصــعب         االتِّجــارخطــر 
العامــة الرفيعــة املســتوى، املتمثلــة يف  احلصــول علــى أرقــام دقيقــة. وَمهَّــدت حصــيلة تلــك اجللســة

إلبــرام  لَ)، الســبي٧١/١ ةإعــالن نيويــورك مــن أجــل الالجــئني واملهــاجرين (قــرار اجلمعيــة العامــ  
ألمم املتحدة من أجل معاجلة هذه املسألة. وقد تعهـدت الـدول   ار اطيف إاتفاقني عامليني جديدين 

باألشـخاص مـن أجـل القضـاء عليـه، بوسـائل منـها         االتِّجـار األعضاء يف ذلـك اإلعـالن مبكافحـة    
ــة ف علــى رُّاختــاذ تــدابري حمــددة اهلــدف للتعــ    ،االتِّجــارخلطــر  ضــنياملعرَّ أو االتِّجــارضــحايا هوي

  .حاعات املتضررة بالنـزوبني اجلم االتِّجاروكذلك مبنع 
    

  على اهلوية التعرُّف
 االتِّجارضحايا هوية ف على الرامية إىل تعزيز إمكانية التعرُّ من السمات األساسية للنهوج  -١١

أن "ُيفَترض"، عند أول احتكاك لألشخاص املتَّجر هبم احملتملني مع أجهزة إنفاذ القـانون واجلهـات   
كانـت تلـك   وأن ُيعاَملوا هبـذه الصـفة، بصـرف النظـر عمـا إذا      لالتِّجار غري احلكومية، أهنم ضحايا 

وبصرف النظر عن وضعيتهم فيما خيص اهلجرة. وعندئـذ، تـوفر    ،الصفة قد ُمنحت هلم رمسياً أم ال
ل عليهـا  وعلى الفور معلومات عن طبيعة احلماية واملسـاعدة الـيت حيـق هلـم احلصـ      ايا احملتملنيللضح

املسـاعدة والـدعم مـن املنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات األخـرى،         ول علـى  احلصوعن إمكانيات 
إجراءات قانونية تتعلـق هبـم. ومـن املهـم أن ُتـوفَّر تلـك املعلومـات بلغـة         أيِّ عن  وكذلك معلومات

يفهمها الشخص املعين، وأن تستبق الدولة نشوء وضع من هذا القبيل بأن ُتِعدَّ مواد إعالمية بأشيع 
  عات املهاجرة اليت تدخل بلدها.لغات اجلما

يف  االتِّجــارضــحايا هويــة ف علــى ، ميثــل التعــرُّاالتِّجــاروكمــا هــو احلــال يف كــل حــاالت   -١٢
يف تلبية احتياجاهتم. وهنـاك عـدة أسـباب لعـدم      تواَجهأُوىل املصاعب اليت  تدفقات اهلجرة املختلطة

فكـثري منـهم لديـه معرفـة حمـدودة باللغـة        .تِّجارسعي املهاجرين اللتماس االعتراف هبم كضحايا لال
لــدى معظــم األشــخاص املتــنقلني أنَّ كمــا ُصــدُّهم عــن تأكيــد حقــوقهم، يواإلجــراءات احملليــة، ممــا 

علـى األقـل. ومثـة أشـخاص كُثـر ميـانعون يف اإلبـالغ عـن حالتـهم خوفـاً مـن             اًواحد اًمقرر َمقِصداً
اهلجـرة   خيـص بسبب عدم نظامية أوضاعهم فيما االنتقام، أو خشية أن حتتجزهم السلطات الوطنية 

                                                                    

ُتعرِّف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني "اهلجرة املختلطة" بأهنا سفر أشخاص بصورة غري نظامية عرب   )٢(  
دروب متشاهبة وباستخدام وسائل سفر متشاهبة، ولكن ألسباب متباينة؛ وُتعرِّفها املنظمة الدولية للهجرة بأهنا 

بة، تضم الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين االقتصاديني وغريهم "تتألف من حتركات جلماعات سكانية مركَّ
 املهاجرين". من
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كـثرياً مـن املهـاجرين    أنَّ . كمـا  تِّجـار الا من جرَّاءأو العمل أو بسبب قيامهم بأنشطة غري مشروعة 
وخصوصاً أولئك اهلاربني من االضـطهاد   ،لالتِّجارميتنعون عن التعريف بأنفسهم كضحايا حمتملني 

والصراعات، إذ قد يكونون مصابني بصدمات نفسية شديدة وعازمني على الوصول إىل مقصدهم 
فـرد مرهونـاً بعوامـل عديـدة، منـها عـدم       أيِّ تكلفة. وقد يكون احتمال التعـرف علـى   أيِّ النهائي ب

قانون وغريهـا مـن اجلهـات املسـتجيبة األوىل،     توافر القدرة و/أو املعرفة الكافية لدى أجهزة إنفاذ ال
بـني البلـدان وبـني صـفوف      االتِّجـار ُتفاقمها عوامل أخرى مثـل اخـتالف تطبيقـات تعريـف جرميـة      

املمارسني داخل الوالية القضـائية ذاهتـا، وكـذلك شـدة تنـوع أشـكال االسـتغالل الـيت يتعـرض هلـا           
  روعة.األفراد، واليت يستتبع بعضها ارتكاب أنشطة غري مش

  
   احلماية والدعم الفورينيريتوف
إىل هيئـات املسـاعدة للحصـول علـى احلمايـة      الضـحايا  حالـة  بإ التبكري قدر اإلمكـان ينبغي   -١٣

والدعم الفوريني. وميكن أن تشمل هذه املساعدة توفري املبيت اآلمن واملناسـب؛ والرعايـة الصـحية    
وجود إصابة بفـريوس  والعالج الطيب الالزم، مبا يف ذلك إجراء فحص متكتم وطوعي للتحري عن 

ة عـن طريـق املعاشـرة اجلنسـية؛ وتـوفري املشـورة       القصور املناعي البشري وغريه من األمراض املنقولـ 
القانونية واملساعدة النفسـانية، علـى أسـاس مـن الكتمـان ومـع االحتـرام التـام خلصوصـية الشـخص           

  املعين، بلغة يفهمها ذلك الشخص.
ــد  -١٤ ــق أوصــى وق ــل، الفري ــه يف العام ــود اجتماع ــام يف املعق ــأن، ٢٠١١ ع ــر ب ــدول تنظ  ال

 يبتـوا  لكـي  املناسـبة،  املسـاعدة  يتلقـوا  أن للضـحايا  فيهـا  ميكن كافية زمنية مدة توفري يف األطراف
 جيسِّـد إجـراء قضـائي. وهـذا    أيِّ بشأن إمكانية تعاوهنم مع أجهزة إنفاذ القـانون ومشـاركتهم يف   

" أو رٍَتفكُّـ " فتـرة  إتاحـة : (أ) مهـا للضـحايا،   اعدةاثنتني من أفضل املمارسات يف جمـال تقـدمي املسـ   
إخضـاعه، مـثال، إلجـراءات إعـادة؛      وعـدم أن يركـز علـى النقاهـة،     أثناءهـا َتعاٍف ميكن للضـحية  

(ب) عدم جعل تقدمي املسـاعدة والـدعم مشـروطاً بتعـاون الضـحية مـع أجهـزة العدالـة اجلنائيـة          و
  .اجلنائية  اإلجراءاتو/أو مشاركته يف 

ي للســلطات الوطنيــة أن غــضــائية، ينبوعنــدما يقــرر الضــحية أن يتعــاون يف اإلجــراءات الق   -١٥
باألشــخاص أو  االتِّجــارتتخــذ كــل التــدابري املناســبة لضــمان تــوفري احلمايــة الكافيــة لضــحية ُجــرم   

الشاهد عليه. وكذلك ألفراد أسرته، إذا كانت سالمته معرضة للخطر، وهـذا يشـمل اختـاذ تـدابري     
وعلى وجه العموم، ينبغي أن تتاح للضـحية  معهم.  واملتعاوننيحلمايته من ترهيب وانتقام املتجرين 

الـدول لـديها   أنَّ فرصة للمشاركة يف إجراءات العدالة اجلنائية، دون املساس حبقـوق الـدفاع. ومـع    
معلومــات يقــدمها الضــحية أو أيِّ ممارســات متباينــة بشــأن الســرية ومحايــة الضــحايا، ينبغــي إبقــاء  

نـها علـى حنـو مناسـب، مبـا ال يشـكل خطـراً علـى         الشاهد أثناء تلك اإلجراءات طي الكتمان وختزي
  حياة أو سالمة الضحية وأقربائه أو يفضي إىل الَوْصم أو اإلقصاء االجتماعي.

  
  عدم املالحقة أو االحتجاز

باألشـخاص،   االتِّجـار سبق للفريق العامل أن نظر يف مسألة عدم مالحقة ومعاقبـة ضـحايا     -١٦
ن، يف بعـض احلـاالت، بـاالعتراف هبـم كضـحايا أو ُيعـاملون يف       األشخاص املتَّجر هبم ال حيظونَّ أل
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مجرمني، ال كضحايا للجرمية، سواء يف بلـدان املقصـد أو العبـور أو املنشـأ. كمـا      كبعض احلاالت 
وضـعيتهم   نظاميـة أو اليتعرضون أحياناً يف بلدان املقصد للمالحقة واالحتجاز بسبب هجـرهتم غـري   

ويف حاالت أخرى، قد تعمد السلطات املعنية باهلجرة إىل ترحيل أولئك األفراد  فيما خيص العمل.
  إىل بلداهنم األصلية إذا كانت وضعيتهم املتعلقة باهلجرة غري نظامية.

ــع   -١٧ ــأنَّ وم ــة وبروتوكــول       ا أي ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــن اتفاقي ــارم  االتِّج
ُيلـزِم الـدول األطـراف باالمتنـاع عـن جتـرمي الضـحايا، اعتمـد          باألشخاص ال يتضمن حكماً صرحياً

الفريــق العامــل يف اجتماعيــه األول والثــاين، وفقــاً لعــدد مــن املبــادئ التوجيهيــة وخطــط العمــل          
  واإلعالنات والقرارات غري امللزمة، التوصيتني التاليتني:

ضـاهتم، ينبغـي   فيما يتعلـق بضـمان عـدم معاقبـة األشـخاص املتجـر هبـم وعـدم مقا          (أ)  
  للدول األطراف:

باألشــخاص وتقــدمي  االتِّجــارأن تضــع اإلجــراءات املناســبة للتعــرف علــى ضــحايا   ‘١‘  
  الدعم هلؤالء الضحايا؛

أن تنظر، وفقاً لتشريعاهتا الداخلية، يف عدم معاقبـة أو مقاضـاة األشـخاص املتَّجـر       ‘٢‘  
مباشـرة حلالتـهم كأشـخاص متَّجـر     هبم على األفعال غري املشروعة الـيت ارتكبوهـا كنتيجـة    

  هبم أو كانوا ُمجربين على ارتكاب تلك األفعال غري املشروعة؛
ينبغي للدول األطـراف أن تكفـل ُوضـوح األحكـام الـيت تـنص علـى عـدم معاقبـة            (ب)  

األشخاص املتَّجر هبم وعدم مقاضـاهتم، والـواردة يف التشـريعات الداخليـة أو املبـادئ التوجيهيـة أو       
التنظيمية أو الديباجات أو غريها من الصكوك. وُتشجَّع الدول األطـراف علـى أن تسـتعني     اللوائح

باألشــخاص، ومببــادئ  االتِّجـار يف ذلـك بــأدوات مسـاعدة تقنيــة مثــل القـانون النمــوذجي ملكافحــة    
 راالتِّجـا ومبادئ توجيهية مثل املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنسـان و    

معـايري ومبـادئ   أيِّ حلقـوق اإلنسـان، وكـذلك بـ     باألشخاص، الصادرة عن مفوضية األمـم املتحـدة  
  توجيهية إقليمية أخرى.

  
  تيسري احلصول على تدابري االنتصاف وتوفري املساعدة القانونية

واعتمـد   االتِّجـار نظر الفريق العامـل، أثنـاء اجتماعـه الرابـع، يف موضـوع تعـويض ضـحايا          -١٨
تـدابري  أنَّ مـن الربوتوكـول. غـري     ٦جمموعة من التوصيات هبذا الشأن، مع إشارة خاصـة إىل املـادة   

ــة، وخصوصــاً   ــا االنتصــاف احملتمل ــق ب يف  االتِّجــارلعوائق الشــائعة الــيت يواجههــا ضــحايا   فيمــا يتعل
سـتغلون عنـدما   مـن ذلـك. فالضـحايا الـذين يُ    نطاقـاً  احلصول فعليـاً علـى تـدابري االنتصـاف، أوسـع      

يعملون بدون إذن قد يعجزون، مثال، عـن اسـترداد أجـورهم غـري املدفوعـة أو عـن احلصـول علـى         
عدم قانونيتـه. ومسـألة الوصـول إىل العدالـة     ليعترب باطالً "َعقْد" عملهم نَّ أل ،أخرىتدابري انتصافية 

كال متباينـة. وال يـزال   وتؤثر علـى خمتلـف أنـواع الضـحايا بأشـ      االتِّجاراق يهي مسألة شائعة يف س
القـوانني  أنَّ ، ويعـزى هـذا أحيانـاً إىل    االتِّجـار احلق يف االنتصاف بعيداً عـن متنـاول معظـم ضـحايا     

الوطنية توفر سبل انتصاف غري كافية، ولكن كثرياً ما يعزى أيضاً إىل افتقار الضحايا إىل معلومات 
  عن كيفية الوصول إليها واإلجراءات اخلاصة بذلك.
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ومن غري املرجَّح أن يكون لدى الضـحايا فَهـم كامـل للحقـوق املتاحـة هلـم، أو أن تكـون          -١٩
لديهم الوسائل للحصـول عليهـا فعليـاً دون أن ُتـوفر هلـم مسـاعدة قانونيـة قـديرة ومسـتقلة وجمانيـة           

املسـاعدة والـدعم،   ومتكتمة. وقد يكون لتلك املساعدة دور حموري يف الوصول إىل سائر أشـكال  
سـاعدة املتعلقـة بتـوفري احلمايـة وضـمان السـرية والوضـعية القانونيـة والقـدرة علـى البقـاء يف            مثـل امل 

، تِّحــارالبلــد، وعــدم حتمُّــل املســؤولية عــن األفعــال املرتكبــة أثنــاء كــون الشــخص املعــين ضــحية لال 
والتمــاس ســبل االنتصــاف واحلصــول علــى املعلومــات عــن إجــراءات العدالــة اجلنائيــة واإلجــراءات  

  إلدارية ذات الصلة وكيفية املشاركة فيها.ا
وبالنسبة لألفراد العالقني يف خضم تدفقات اهلجرة املختلطـة، ميكـن أن يكـون تـوافر تلـك        -٢٠

بغـري تلـك الصـفة لـدى      االتِّجـار ضـحية   املساعدة القانونية هو العامل احلاسم يف ضمان أال يصـنف 
ت مراعيـة لألصـول واتبـاع تلـك     صول على إجـراءا كانية احلمإ لهسلطات الدولة املعنية، وأن تتاح 

  اإلجراءات وصوالً إىل العدالة.
  

  اإلقامة والعودة اآلمنة والطوعية
أوصى الفريق العامل، يف اجتماعه األول، بأن يشتمل الدعم الفوري املقدَّم للضـحايا حـق     -٢١

ويف البقاء بصفة مؤقتة، أو دائمة يف احلاالت املناسبة، يف اإلقليم الـذي جـرى التعـرف علـيهم فيـه.      
علـى   حني أنه ال يوجد التزام بالسماح لألشخاص املتجر هبم بأن ميكثوا يف البلد، ميكـن أن تترتـب  

علـى   معاقبتـه باألشـخاص، منـها    االتِّجـار  حيةضـ اإلعادة القسرية إىل الـوطن عواقـب وخيمـة علـى     
 ،ضــه للوصــم مــن جانــب أســرته وجمتمعــه احمللــي   ، وتعرُّاملغــادرة دون إذن أو علــى جــرائم أخــرى  
وميكــن هلــذه العوامــل كلــها أن تزيــد بالتــايل مــن احتمــال  .وترهيــب املتجــرين لــه واقتصاصــهم منــه

علـى الـدول األطـراف أن تراعـي وتكفـل      أنَّ من الربوتوكول ب ٨ضي املادة قبه. وت االتِّجارة اودمع
  عودهتم. سالمة الضحايا عند

  
  االلتزامات جتاه الضحايا األطفال

ينبغــي إيــالء اهتمــام شــديد لإلجــراءات اخلاصــة بتــوفري احلمايــة والــدعم لألطفــال ضــحايا     -٢٢
اجتماعي -ساينفض له األطفال املتجر هبم من أذى جسدي ونفساين ون. ونظراً ملا قد يتعراالتِّجار

بالغ، يكتسي هذا األمر أمهية خاصة عند التعامل مع تدفقات اهلجرة املختلطة والفئـات املستضـعفة   
ويف حــاالت مثــل الالجــئني وطــاليب اللجــوء واألطفــال غــري املصــحوبني أو املفصــولني عــن ذويهــم. 

ا، مثالً، راغبني يف اإلفصاح عن أعمارهم احلقيقية خوفـاً ممـا قـد حيدثـه     كثرية، قد ال يكون الضحاي
ذلك من ردة فعل لـدى اجلهـات احلكوميـة، ورمبـا يكـون مـن الصـعوبة مبكـان حتديـد عمـر الطفـل            

لالعتقاد بأنه طفل، ينبغي أن  ووجود دواعٍبطريقة أخرى. ويف حال عدم التيقن من عمر الضحية 
  وأن ُيعامل هبذه الصفة، ريثما ُيتحقق من عمره.الضحية طفل أنَّ يفترض 

  
  املساعدة املتعلقة بنوع اجلنس

علـى نطـاق    علـى هويتـهم  ف ن العدد األكرب من الضحايا املتعرَّاإلناث ال يزلن ُيمثلأنَّ مع   -٢٣
، ٢٠١٦باألشـخاص لعـام    االتِّجـار التقريـر العـاملي عـن    العامل، فقد أفادت الدول الـيت أسـهمت يف   
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 االتِّجــاراألمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، عــن تزايــد تنــوُّع أشــكال  بأعــده مكتــالــذي 
باألشخاص وعن تباين يف مسات الضحايا من حيث العمر ونوع اجلنس. وهتـدف العناصـر املراعيـة    

ال، إىل معاجلة مسائل خاصة تشمل، مـث  االتِّجارلالعتبارات اجلنسانية من تدابري املساعدة يف سياق 
كثرياً من الضحايا ُيتجر هبم بسبب نوع جنسهم. ففي أوضـاع الصـراعات،   أنَّ االعتراف العملي ب

والفتيــات علــى حنــو خــاص، ألغــراض االســترقاق  مــثال، قــد تســتهدف اجلماعــات املســلحة النســاء
ــا الرجــال فهــم معرضــون بشــدة        ــال. أم ــزواج القســري وزواج األطف اجلنســي والعمــل املــرتيل وال

قد ال تليب ومن أجل االستغالل يف العمل يف صناعة صيد األمساك مثال.  االتِّجارعينة من ألشكال م
ميكـن ملرِفـق واحـد،    إذ كيـف   -احتياجات أنواع معينة من الضحايا األفراد تدابري املساعدة العامة 

نسـانية  كما ميكن للمساعدة املراعيـة لالعتبـارات اجل   مثال، أن يقدم مساعدة وافية جلميع الضحايا؟
أن تعاجل املسائل اخلاصة جبنس معني على حنـو مباشـر يف إطـار التـدابري احلكوميـة العامـة اهلادفـة إىل        

غري املتعرف عليهم، مثل تدابري التصـدي ملمارسـات التحقيـق التمييزيـة أو      تِّجارمساعدة ضحايا اال
االسـتغالل اجلنسـي أو   غري الالئقة، مبا يف ذلك لدى استجواب وفحص النساء املتجر هبن ألغراض 

االحتجاز التعسفي ألولئك الضحايا أو عـدم تسـهيل حصـول خمتلـف أنـواع الضـحايا علـى الـدعم         
  االجتماعي.-الطيب والنفساين والنفساين

    
  إرشادات بشأن تدابري التصدي  -اًرابع  

  
    جار باألشخاصاتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االتِّ  -ألف  

دولة طرف تدابري من اتفاقية اجلرمية املنظمة بأن "تتخذ كل  ٢٥من املادة  ١تقضي الفقرة   -٢٤
مالئمــة يف حــدود إمكانياهتــا لتــوفري املســاعدة واحلمايــة لضــحايا اجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاقيــة،   

  لترهيب".لخصوصاً يف حاالت َتعرُّضهم للتهديد باالنتقام أو 
الــدول األطــراف أنَّ ار باألشــخاص جــديباجــة بروتوكــول االتِّ وإىل جانــب ذلــك، يــرد يف  -٢٥

باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال،  تِّجــار"اختــاذ إجــراءات فعالــة ملنــع ومكافحــة االأنَّ تعلــن 
ومعاقبة  االتِّجاريتطلب هنجاً دولياً شامالً يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد، يشمل تدابري ملنع ذلك 

  ".دوليا بوسائل منها محاية حقوقهم اإلنسانية املعترف هبااالتِّجار جرين ومحاية ضحايا ذلك املتَّ
أحد أغراضه هو "محاية ضحايا ذلك أنَّ من الربوتوكول  ٢ويرد يف الفقرة (ب) من املادة   -٢٦

  ومساعدهتم، مع احترام كامل حلقوقهم اإلنسانية". االتِّجار
مـــن الربوتوكـــول متطلبـــات املســـاعدة والـــدعم يف فئـــتني:       ٨و ٧و ٦وتصـــنف املـــواد    -٢٧
ــوفر        (أ) ــيت ت ــة ال ــات التقديري ــة والضــمانات األساســية؛ و(ب) املتطلب ــة اإللزامي ــات اإلجرائي املتطلب

مــن  ٢٥و ٢٤املســاعدة والــدعم للضــحايا. وينبغــي تفســري هــذه املــواد وتنفيــذها مقرونــة باملــادتني  
مـن االتفاقيــة   ٢٤علقـان بضـحايا اجلرميـة والشـهود عليهـا؛ فاملـادة       اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، اللـتني تت    

  مجيع الضحايا. ٢٥تشمل الضحايا من حيث كوهنم أيضاً شهوداً، يف حني تشمل املادة 
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من الربوتوكول على أن حترص كل دولة طرف، يف احلاالت  ٦من املادة  ١وتنص الفقرة   -٢٨
 االتِّجـار داخلي علـى صـون احلرمـة الشخصـية لضـحايا      اليت تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانوهنا الـ 

  سرية. االتِّجاراملتعلقة بذلك ل منها جعل اإلجراءات القانونية باألشخاص وهويتهم، بوسائ
من الربوتوكول بأن تكفل كل دولة طـرف احتـواء نظامهـا     ٦من املادة  ٢وتقضي الفقرة   -٢٩

باألشخاص، يف احلاالت الـيت تقتضـي    تِّجارضحايا االالقانوين واإلداري الداخلي على تدابري ُتوفِّر ل
  ذلك، ما يلي:

  معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة؛  (أ)  
مســاعدات لتمكينــهم مــن عــرض آرائهــم وشــواغلهم وأخــذها بعــني االعتبــار يف     (ب)  

  الدفاع.د اجلناة مبا ال ميس حبقوق ضاملراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية 
على أن تنظـر كـل دولـة طـرف يف تنفيـذ تـدابري تتـيح التعـايف          ٦من املادة  ٣وتنص الفقرة   -٣٠

باألشخاص، مبا يشمل، يف احلاالت الـيت تقتضـي    تِّجارواالجتماعي لضحايا االاجلسدي والنفساين 
اجملتمـع   ذلك، التعاون مع املنظمات غري احلكومية وسائر املنظمات ذات الصلة وغريها مـن عناصـر  

  املدين، وخصوصاً توفري ما يلي:
  السكن الالئق؛  (أ)  
املشورة واملعلومات، خصوصاً فيما يتعلق حبقوقهم القانونية، بلغـة ميكـن لضـحايا      (ب)  

  باألشخاص فهمها؛ تِّجاراال
  املساعدة الطبية والنفسانية واملادية؛  (ج)  
  فرص العمل والتعليم والتدريب.  (د)  

على أن تأخذ كل دولة طرف بعـني االعتبـار ِسـنَّ ونـوع      ٦من املادة  ٤فقرة ويشدَّد يف ال  -٣١
  باألشخاص واحتياجاهتم اخلاصة، وال سيما احتياجات األطفال اخلاصة. تِّجارجنس ضحايا اال

على أن حترص كل دولـة طـرف علـى تـوفري السـالمة البدنيـة        ٦من املادة  ٥وتنص الفقرة   -٣٢
  أثناء وجودهم داخل إقليمها. باألشخاص تِّجارلضحايا اال

على أن تكفل كـل دولـة طـرف احتـواء نظامهـا القـانوين        ٦من املادة  ٦ويؤكَّد يف الفقرة   -٣٣
باألشخاص إمكانية احلصول على تعـويض عـن األضـرار     تِّجارالداخلي على تدابري تتيح لضحايا اال

  اليت تكون قد حلقت هبم.
ــان    -٣٤ ــاول املادت ــوا ٨و ٧وتتن ــى الت ــدول   تِّجــاريل، وضــعية ضــحايا اال ، عل باألشــخاص يف ال

  باألشخاص إىل أوطاهنم. تِّجاراملستقبِلة وإعادة ضحايا اال
    

    إرشادات دولية إضافية  -باء  
مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة     باألشـخاص (  تِّجـار يف خطة األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اال     -٣٥
  )، عقَدت الدول األعضاء عزمها على اعتماد خطة عمل من أجل:٦٤/٢٩٣
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باألشـخاص وإعـادة    تِّجـار تعزيز ومحاية حقوق ضحايا االضرورة د على يشدالت  (أ)  
بشــأن  املوصــى هبــا بــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املإدمــاج الضــحايا يف اجملتمــع، مــن خــالل مراعــاة   

ــ الـــيت وضـــعتهابالبشـــر  تِّجـــارحقـــوق اإلنســـان واال  قـــوق اإلنســـاناألمـــم املتحـــدة حل يةمفوضـ
)E/2002/68/Add.1(    الـيت وضــعتها   تِّجــارمايـة األطفــال ضـحايا اال  املتعلقــة حبواملبـادئ التوجيهيـة

  للطفولة؛ املتحدة منظمة األمم
مــي، اجرإعمــل ضــحايا باعتبــارهم  باألشــخاص االتِّجــارضــمان معاملــة ضــحايا    (ب)  

  ؛التشريعات الوطنيةيف  االتِّجارميع أشكال جل كفالة التجرمي الفعليو
مبــا يتســق مــع باألشــخاص  االتِّجــاراسـتعراض اخلــدمات الوطنيــة املتاحــة لضــحايا    (ج)  
، وتـوفري الـدعم الـالزم    الضرورةعند ، وتعزيز هذه اخلدمات باالتِّجارالربوتوكول املتعلق و االتفاقية

  ؛إلنشاء آليات اإلحالة املناسبة أو تعزيزها
األشـخاص  رجح أن يقـابلوا  ممـن يـ   تعزيز أو مواصلة تعزيز قدرة املسؤولني املعنيني  (د)  

ــوا  ــذين حيتمــل أن يكون ــهم،  حيــددواباألشــخاص وأن  االتِّجــارمــن ضــحايا  ال ــهويت  نياملــوظف لمث
 القنصـليات أو السـفارات   ومـوظفي العمـل   يمراقبة احلدود ومفتشـ  وضباط بإنفاذ القانون نياملكلف

 وحفظـة السـالم، وكفالـة تـوافر املـوارد الالزمـة للقطاعـات واملؤسسـات         ني العامنيوالقضاة واملدع
  ؛املعنية، مبا يف ذلك مؤسسات اجملتمع املدين

األشـخاص   يعاقـب أال  لكفالـة يـع التـدابري املالئمـة    حث احلكومات على اختـاذ مج   (ه)  
مرة  ةضحي يقعوا جار، وأالالتِّتعرضهم ل بسببجار باألشخاص التِّل الذين يتبني أهنم وقعوا ضحية

  ؛أخرى نتيجة لإلجراءات اليت تتخذها السلطات احلكومية
وهويتــهم وضــمان ســالمتهم قبــل  باألشــخاص تِّجــارضــحايا اال خصوصــيةمحايــة   (و)  

البدء باإلجراءات اجلنائيـة وأثناءهـا وبعـد انتـهائها، ومحايـة أفـراد أسـرهم األقـربني والشـهود، علـى           
ــام املتجــرين،     ــن انتق ــق  النحــو املناســب، م ــن طري ــادتني    ع ــا للم  ٢٥ و ٢٤ضــمان ســالمتهم وفق

  ؛تفاقيةاال من
مبا يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيا  ملألشخاص املتجر هبتقدمي املساعدة واخلدمات   (ز)  

ــه        ــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين وقطاعات ــاون مــع املنظمــات غــري احلكومي ــا، بالتع ونفســيا واجتماعي
  املعنية؛األخرى 
تدابري تشريعية أو تدابري أخـرى مناسـبة    اختاذالنظر يف حث الدول األطراف على   (ح)  

، بصــفة مؤقتــة أو دائمــة، يف احلــاالت الــيت  ضــيهايف أراباألشــخاص البقــاء  تِّجــارتتــيح لضــحايا اال
  ؛تِّجارالربوتوكول املتعلق باالمبا يتسق مع االتفاقية وتقتضي ذلك، 

ــول   (ط)   ــة قب ــدان الكفال ــذين وقعــوا ضــحايا لال باســترداد رعاياهــا  األصــليةبل  تِّجــارال
تهم علـى  تكون طوعية يف ظروف تراعى فيها سـالم اليت يستحسن أن وضمان عودهتم باألشخاص 

  ؛تِّجاراالتفاقية والربوتوكول املتعلق باالمع النحو الواجب، مبا يتسق 
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تــوفر احلقــوق العبــور واملقصــد بلــدان و األصــليةبلــدان اليف اعتمــاد قــوانني للعمــل   (ي)  
  ؛تِّجارل، مبا حيد من خطر وقوعهم ضحية لالاواحلماية الالزمة للعم ةالقانوني

ــدمات امل   (ك)   ــوفري اخلـ ــخصتتـ ــم   ة لصـ ــبني أهنـ ــذين يتـ ــخاص الـ ــحايا االألشـ ــارضـ  تِّجـ
مبـا  ، وغري ذلك مـن الصـكوك ذات الصـلة    تِّجارالتفاقية والربوتوكول املتعلق باالل وفقا باألشخاص

باألشـخاص ممـن تعرضـوا     تِّجـار الوقايـة والعـالج لضـحايا اال   مثل اخلدمات الصحية،  توفريذلك يف 
 )اإليـدز ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (     ريةشـ فـريوس نقـص املناعـة الب    مـن لالستغالل اجلنسـي  

، مـع  هلـم الرعايـة والـدعم   تقـدمي  و واألمـراض املعديـة   مراض املنقولة عن طريـق الـدم  من األ اوغريمه
تبعـات خطـرية وفوريـة     ألغـراض جنسـية  بالبشـر بغـرض اسـتغالهلم     تِّجـار األخذ يف االعتبـار أن لال 

  ؛اجلنسية واإلجنابية يف ذلك الصحة ، مباعلى الصحة وطويلة األجل
باألشـخاص أو   تِّجـار  لألطفـال مـن ضـحايا اال   نيتوفري املساعدة واحلمايـة املالئمـت    (ل)  

تـوفري اخلـدمات    بوسائل منها، على حنو يراعي املصلحة العليا للطفل، تِّجارمن هم عرضة خلطر اال
 باألشـخاص  تِّجـار ضـحايا اال واختاذ التدابري املناسبة لضمان السالمة البدنية والنفسـية لألطفـال مـن    

  ؛الطفل مع النظم احلالية حلماية بالتنسيقوإعادة إدماجهم،  تأهيلهموتعليمهم و
من طلب تعـويض عـن    باألشخاص تِّجاراختاذ تدابري لكفالة أن يتمكن ضحايا اال  (م)  

  ؛تِّجار، مبا يتسق مع االتفاقية والربوتوكول املتعلق باالالضرر الذي حلق هبم
املســاعدة ومتكــني ضــحايا  تقــدمياإلقــرار بالــدور اهلــام ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف   (ن)  

تيسري رعاية الضحايا وتـوفري اخلـدمات   وشخاص ومساعدهتم على رد احلق إىل نصابه، باأل تِّجاراال
  ؛التعاون والتنسيق الوثيقني مع موظفي إنفاذ القانون بوسائل منهااملناسبة هلم، 

 تِّجـار تـدابري لتزويـد ضـحايا اال    ةاحمللي ةأو اإلداري ةمن النظم القانونيتضتكفالة أن   (س)  
بلغـة   بـذلك القانونيـة واإلجـراءات القضـائية واإلداريـة املتعلقـة       عن حقـوقهم باألشخاص مبعلومات 

عـرض وجهـات نظـرهم وشـواغلهم     هلم  لكي يتسىنميكنهم فهمها وتيسري حصوهلم على املساعدة 
دون فيهـا يف املراحـل املالئمـة مـن هـذه اإلجـراءات ضـد مـرتكيب اجلـرائم،          لنظـر  إلتاحة الفرصـة ل و

  ؛تِّجارمبا يتسق مع االتفاقية والربوتوكول املتعلق باال حبقوق الدفاع املساس
باألشـخاص السـترجاع قـواهم وتـوفري      تِّجـار ضـحايا اال ل كافيـة فترة زمنيـة   إتاحة  (ع)  

فيمــا يتعلــق  القــرارالــذين سيســاعدوهنم يف اختــاذ  املختصــنيالفرصــة هلــم للتشــاور مــع املستشــارين  
  بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون واملشاركة يف اإلجراءات القضائية؛

ــادة    -٣٦ ــتهل املـ ــوارد يف ُمسـ ــة اال مـــن  ١٨ويف التعليـــق الـ ــوذجي ملكافحـ ــانون النمـ ــارالقـ  تِّجـ
  ، يؤكد على ما يلي:باألشخاص

التعرف على هوية هؤالء الضحايا يف الوقت املناسب وعلى النحو الصحيح له  إنَّ  (أ)  
أمهية قصوى لضمان تلقي الضحايا املساعدة اليت يستحقوهنا، وكذلك لتحقيق الفعالية يف املالحقـة  

جـار باألشـخاص،   القضائية هلذه اجلرمية. وينبغي اعتبار الشخص املعين ومعاملته علـى أنـه ضـحية اتِّ   
ظر عما إذا كان قد توافر، أم مل يتوافر، اشتباه قوي بشأن متَّجـر مزعـوم بعينـة، أو عمـا     بصرف الن

  ؛الصفة هأو باالعتراف هبذ صفة ضحيةإذا كان قد صدر، أم مل يصدر، قرار رمسي مبنحه 
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ا هتجهـزة إنفـاذ القـانون بقصـد مسـاعد     ألستحَسن وضع مبادئ توجيهية ملومن ا  (ب)  
ســاعدة إلــيهم. املناســبة لتقــدمي مليئــات اهلا إىليــة الضــحايا وإحالتــهم  ف علــى هوالتعــرُّ كيفيــة يف

كــن إعــادة مي اصــة بــذلك، والــيتخلرات اؤشِّــملبــادئ التوجيهيــة قائمــة باملوينبغــي أن تشــمل تلــك ا
ئز أن ُيعـىن  اجلـ ات فاصـلة منتظمـة. ومـن ا   رن فتـ اسب الضـرورة، إبَّـ  حبديث عهدها حتالنظر فيها و
الوضـع لكـل    يفللتفكـر   نة وكذلكحملمن ا رة للتعايفتوضوع إتاحة فمببادئ التوجيهية ملجزء من ا
يف والتفكـــر أيضـــا إىل التعـــايف، البـــدء بالســـعي  باألشـــخاص، ميكنـــهم خالهلـــا تِّجـــاراال ضـــحايا

التعاون مـع   يريدوننة من أمرهم بشأن ما إذا كانوا القرارات الشخصية على بيِّخياراهتم، واختاذ 
  أم ال.شهود الأو القيام بدور و/ تالسلطا
وفيما يتعلق بتوفري املعلومات عن اإلجراءات القضائية وحقوق الضحايا القانونية، يتضـمن    -٣٧

  اخليار التايل: ١٩التعليق الوارد يف ُمسَتهل املادة 
اإلجـراءات   من أول اتصال للضحايا بإجراءات العدالة وطـوال مراحـل تلـك    بدءا    

  [جيب على السلطة املختصة] إعالم الضحايا عما يلي:
ســاعدة ملتــوافرة وإمكانيــات املدمات اخلــســتحقاقات واالدرجــة وطبيعــة ا  (أ)    
عنيــة بالضــحايا، وطريقــة ملئــات ايهلهــا مــن اريكوميــة وغحلا رينظمــات غــملتاحــة بواســطة املا
  ساعدات؛ملصول على تلك احلا
داريـة ودور ووضـعية الضـحايا    اإلاءات القضـائية و جرإلتلف مراحل اخم  (ب)    

  يف أثنائها؛
نخفضـة التكلفـة   ملأو ا [اجملانيةدمات القانونية خلاإىل إمكانيات الوصول   (ج)    

  ؛]كلتيهما  أو
[وأسرهم] الذين يواجهـون   ماية للضحايا والشهودحل اريمدى توافر تداب  (د)    

  هتديداً أو ختويفاً؛
  الشخصية والسرية؛احلق يف احلرمة   (ه)    
  احلق يف إعالمهم املتواصل عن وضعهم وتقدم سري اإلجراءات اجلنائية؛  (و)    
حقـوقهم وتعويضــهم   ذلــك رد ا يفمبـ تاحــة، ملنتصــاف القانونيـة ا السـبل ا   (ز)    

  نائية؛جلدنية واملجراءات اإلل االضرار من خاألعن 
 يفا مبــتاحــة للحصــول علــى وضــع إقامــة مؤقتــة أو دائمــة، ملمكانيــات ااإل  )ح(    

  .وء أو إقامة بناًء على أسباب إنسانية وخاصة بالرأفةجلذلك إمكانيات تقدمي طلب 
باألشـخاص، يـنص التعليـق الـوارد      تِّجاروفيما يتعلق بتوفري اخلدمات األساسية لضحايا اال  -٣٨

  على ما يلي: ٢٠يف ُمسَتهل املادة 
وسياسـات عامـة ولـوائح تنظيميـة ومبـادئ       قـوانني  من البلدان من قبـلُ  ريلدى كث    

رائم جلـ ذكورة لضـحايا ا ملـ دمات اخلـ سـتحقات وا مل اريقة من أجل ضـمان تـوف  توجيهية مطبَّ
قـوق، وكـذلك   حللـة كـذلك فينبغـي ضـمان تطبيـق هـذه ا      احل. فإذا كانت تلـك ا )ةريطخلا(
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ــة ضــحايا ا  دمات، يفخلــســتحقات واملا ــا إذا مل ألبا تِّجــارالحال ــة احلتكــن ا شــخاص. أم ل
رائم جلــذكورة ليشــمل كــل ضــحايا املــقــوق احلستحَســن توســيع نطــاق املكــذلك، فمــن ا

 يفشــخاص، بغيــة اجتنــاب إحــداث تراتــب  ألبا تِّجــاراال ذلــك ضــحايا يفا مبــ، )ةريطــخلا(
  .نةمستويات ضحايا جرائم معيَّ

أن  يف حـني القـانون،   يفقـوق  حل بعـض هـذه ا  نيتضـم  الـالزم وسوف يكون من     
لـوائح تنظيميـة أو سياسـات     خـالل أنسـب مـن    حنـو علـى   اآلخـر تنفيذ بعضها  اجلائزمن 

مبـادئ توجيهيـة خاصـة     خـالل ثـال مـن   ملعامة أو مبـادئ توجيهيـة، وذلـك علـى سـبيل ا     
رتكبيهـا  ملحقـة القضـائية   الاملشخاص وباأل تِّجارااليات بشأن جرائم بالتحقيقات والتحرِّ

  .اياهاضح ومعاملة
ــة    -٣٩ ــرة الفرعيـ ــئني      (ه) ٥ويف الفقـ ــل الالجـ ــن أجـ ــورك مـ ــالن نيويـ ــق األول إلعـ ــن املرفـ مـ

واملهاجرين، يؤكَّد علـى ضـرورة اسـتغالل عمليـة التسـجيل، حيثمـا أمكـن، لتحديـد االحتياجـات          
  باألشخاص. تِّجاراخلاصة من املساعدة وترتيبات احلماية، مبا يشمل ضحايا اال

    
    إقليميةإرشادات   -جيم  

مــن اتفاقيـة جملــس أوروبــا بشـأن إجــراءات مكافحــة    ١٢مـن املــادة   ٢و ١تـنص الفقرتــان    -٤٠
  بالبشر على أن: تِّجاراال

ــدابري أخــرى ملســاعدة           ــدابري تشــريعية أو ت ــزم مــن ت يعتمــد كــل طــرف مــا قــد يل
ســدي والنفســاين واالجتمــاعي. وتشــمل تلــك املســاعدة، علــى   الضــحايا علــى التعــايف اجل

  ل، ما يلي:األق
تــوفري مســتويات معيشــة ميكــن أن تكفــل للضــحايا مقومــات احليــاة، مــن   (أ)    

  خالل تدابري مثل السكن املناسب واآلمن واملساعدة النفسانية واملادية؛
  تيسري احلصول على العالج الطيب عند الطوارئ؛  (ب)    
  توفري خدمات الترمجة التحريرية والشفوية، عند االقتضاء؛  (ج)    
تــوفري املشــورة القانونيــة واملعلومــات، خصوصــاً فيمــا يتعلــق حبقــوقهم         )(د    

  القانونية واخلدمات املتاحة هلم بلغة ميكنهم فَهُمها؛
ــة إلتاحــة     (ه)     ــدمي املســاعدة الالزم ــوقهم ومصــاحلهم   إتق ــة عــرض حق مكاني

  وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية ضد اجلناة؛
  تيسري حصول األطفال على التعليم.  (و)    
  يأخذ كل طرف بعني االعتبار الواجب سالمة الضحايا واحتياجاهتم من احلماية.    

مـن االتفاقيـة ذاهتـا مـا ينبغـي تـوفريه مـن         ١٢مـن املـادة    ٤وإىل جانب ذلك، ُتبـيِّن الفقـرة     -٤١
مساعدة للضحايا املقيمني بصورة مشروعة داخل إقليم الدولة، مثل تيسـري النفـاذ إىل سـوق العمـل     

 تلـك املسـاعدة ينبغـي أن تكـون    أنَّ علـى   ٦واحلصول على التدريب املهين والتعليم. وتنص الفقـرة  
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على أن يتكفل كـل طـرف بتقـدمي     ٧مشروطة باستعداد الضحية ألداء دور الشاهد. وتنص الفقرة 
مع إيالء االعتبار الواجب خلصوصية احتياجات األشخاص اخلدمات على أساس توافقي ومستنري، 

  والرعاية الصحية املناسبة.والتعليم املستضعفني وحلقوق األطفال فيما يتعلق بالسكن 
علـى إتاحـة فتـرة للتعـايف والتفكُّـر       ١٣من املادة  ١، تنص الفقرة تفاقية نفسها أيضاًويف اال  -٤٢

الشـخص املعـين هـو    أنَّ يوماً على األقل، عندما تكـون هنـاك أسـباب وجيهـة لالعتقـاد بـ       ٣٠مدهتا 
أن يتمتـع، أثنـاء    ١على أن يكون من حق الشخص املشار إليـه يف الفقـرة    ٢ضحية؛ وتنص الفقرة 

  .١٢من املادة  ٢و ١عايف والتفكُّر، بتدابري املساعدة الواردة يف الفقرتني فترة الت
  من االتفاقية نفسها على ما يلي: ١٤من املادة  ١وتنص الفقرة   -٤٣

ــد يف أيٍّ  إإذنَ ُيصــِدر كــل طــرف إىل الضــحايا        ــابالً للتجدي ــٍة ق ــن احلــالتني   قام م
  :التاليتني أو يف كلتيهما

مكـــوثهم ضـــروري بســـبب أوضـــاعهم  أنَّ ملختصـــة إذا رأت الســـلطة ا  (أ)    
  الشخصية؛

مكــوثهم ضــروري لغــرض تعــاوهنم مــع     أنَّ إذا رأت الســلطة املختصــة    (ب)    
  السلطات املختصة يف التحقيق أو اإلجراءات اجلنائية.

 األطفال، عندما يكون هـذا ضـروريا   على أن ُيصَدر إذن اإلقامة للضحايا ٢وتنص الفقرة   -٤٤
ــاً           ــد االقتضــاء وفق ــل، وأن ُيجــدَّد عن ــا للطف ــع املصــلحة العلي ــق م ــا يتواف ــة، مب ــة القانوني ــن الناحي م

  ذاهتا. للشروط
مـن اتفاقيـة جملـس أوروبـا مسـائل التعـرُّف علـى الضـحايا،          ١٦و ١٥و ١٠وتتناول املـواد    -٤٥

  والتعويض واالنتصاف القانوين، وإعادة الضحايا وعودهتم إىل أوطاهنم.
مـن اتفاقيـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا ملكافحـة          ١٤من املادة  ٢و ١وتنص الفقرتان   -٤٦
  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، على ما يلي: تِّجاراال

كل طرف مبادئ توجيهيـة أو قواعـد إجرائيـة للتعـرُّف بصـورة صـحيحة        يُيرس    
اون مـع املنظمـات غـري    ، وجيوز له عند االقتضاء أن يتعـ باألشخاص تِّجارعلى ضحايا اال

  .احلكومية اليت تساعد الضحايا
يف حال حدوث عملية االجتار يف أكثر من بلـد واحـد، يـتعني علـى كـل طـرف           

باألشــخاص الــيت أجرهتــا الســلطات  االتِّجــار أن حيتــرم إجــراءات التعــرُّف علــى ضــحايا  
  املختصة لدى الطرف املستقبِل وأن يعترف هبا.

ن ينظــر كــل طــرف يف اعتمــاد تــدابري تشــريعية أو تــدابري مناســبة   علــى أ ٤وتــنص الفقــرة   -٤٧
ــيح لضــحايا اال   ــة، يف      تِّجــارأخــرى تت ــة أو دائم ــه، بصــورة مؤقت ــوا يف إقليم يف األشــخاص أن يظل

احلــاالت املناســبة. ويــويل كــل طــرف االعتبــار املناســب للعوامــل اإلنســانية والوجدانيــة لبلــوغ          
  الغاية.  هذه



CTOC/COP/WG.4/2017/2

 

16/18 V.17-04611 
 

  يتعني تقدميه، على النحو التايل: الذينوع الدعم واملساعدة  ١٠وُتبيِّن الفقرة   -٤٨
 تِّجــارُيقــدِّم كــل طــرف، حيثمــا انطبــق احلــال، الرعايــة والــدعم لضــحايا اال            

مــا كــان مناســباً، مــع جهــات منــها املنظمــات غــري  ثباألشــخاص، ويتعــاون يف ذلــك، حي
  ر عناصر اجملتمع املدين، على توفري ما يلي:احلكومية وغريها من املنظمات املعنية وسائ

  السكن الالئق؛  (أ)    
ــة، بلغــة      (ب)     املشــورة واملعلومــات، خصوصــاً فيمــا يتعلــق حبقــوقهم القانوني

  ميكن ألولئك الضحايا فهمها؛
  املساعدة الطبية والنفسانية واملادية؛  (ج)    
  فرص العمل والتعليم والتدريب.  (د)    

    
  ية وموارد مرجعية موصى هباأدوات أساس  -خامساً  

  
  باألشخاص تِّجارقانون منوذجي ملكافحة اال

دة الــدول يف تنفيــذ إىل مســاع )٣(باألشــخاص تِّجــاراال ملكافحــة النمــوذجي القــانونيهــدف   - ٤٩
باألشــخاص. وهــو يهــدف إىل تســهيل اســتعراض وتعــديل   تِّجــاراألحكــام الــواردة يف بروتوكــول اال

 القـانون النمـوذجي  التشريعات املوجودة وكذلك اعتماد تشريعات جديدة. وكل حكـم مـن أحكـام    
مشــفوع بتعليــق مفصَّــل يــوفر للمشــرِّعني خيــارات ِعــدَّة، حســب االقتضــاء، ومــوارد وأمثلــة قانونيــة. 
ــة الضــحايا والشــهود ومســاعدهتم          ــاول محاي ــذي يتن ــذا الســياق هــو الفصــل الســابع، ال واملهــم يف ه

  والتعويض عليهم.
  

  باألشخاص تِّجارجمموعة أدوات ملكافحة اال
تســـهيل تقاســـم املعـــارف إىل  )٤(باألشـــخاص تِّجـــاراال مكافحـــة أدوات جمموعـــةهتـــدف   -٥٠

واملعلومات بني مقرري السياسات واملعنيني بإنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامـة ومقـدمي   
 جمموعـة األدوات ُيقصـد مـن    اخلدمات إىل الضحايا وأعضاء اجملتمع املـدين. وعلـى وجـه التحديـد،    

مارسـات واعـدة واإليصـاء مبـوارد مرجعيـة يف جمـاالت مواضـيعية.        ملتوفري إرشـادات وعـرض أمثلـة    
الضـحايا ويقـدم عرضـاً    هويـة  ف علـى  مسـألة التعـرُّ   جمموعـة األدوات ويتناول الفصل السـادس مـن   

علـى  ألدوات مرجعية وجملموعات من القوائم املرجعية واملؤشرات واملواد التدريبية املتعلقة بالتعرُّف 
واسـتمارات  ائح ملختلف املمارسـني بشـأن أسـاليب الفـرز واالسـتجواب      هوية الضحايا، تشمل نص

. ويتناول الفصل السابع وضعية الضحايا فيما خيـص اهلجـرة وعـودهتم وإعـادة     خاصة لذلك الغرض
  الضحايا. إدماجهم، بينما يتناول الفصل الثامن مساعدة

  
                                                                    

 .E.09.V.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(  

جمموعة باألشخاص،  تِّجاراألمم املتحدة، الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة اال  )٤(  
 ).٢٠١٢(فيينا، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  باألشخاص تِّجارأدوات ملكافحة اال
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  جلنائيةبالبشر موجَّه إىل ممارسي العدالة ا تِّجاردليل بشأن مكافحة اال
، الصـادر عـن مكتـب    بالبشر املوجَّه إىل ممارسي العدالة اجلنائية تِّجاراال مكافحة دليلميثل   -٥١

األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، نِتاج عملية تعاونية عاملية أسهم فيها خرباء من مؤسسات 
نفـاذ القـانون وأعضـاء يف    أكادميية ومنظمات غري حكومية ومنظمات دولية، وموظفون يف أجهـزة إ 

النيابــات العامــة وقضــاة مــن مجيــع أحنــاء العــامل، خبــرباهتم الفنيــة وجتــارهبم. وتوافقــاً مــع بروتوكــول   
يف تقـدمي الـدعم ملمارسـي العدالـة اجلنائيـة يف       الـدليل باألشخاص، يتمثـل الغـرض مـن هـذا      تِّجاراال

باألشخاص ومحاية ضحاياه ومالحقة مرتكبيه، والتعـاون الـدويل الـالزم لتحقيـق      تِّجارجمال منع اال
 تِّجــار مســألة التعــرف علــى هويــة ضــحايا اال     الــدليلمــن  ٢وتتنــاول النميطــة  هــذه األهــداف.  

، علــى التــوايل، احتياجــات الضــحايا يف ســياق ١٣و ١٢و ١١باألشــخاص، بينمــا تتنــاول النمــائط 
  الشهود، والتعويض على الضحايا. -وتوفري احلماية واملساعدة للضحايا إجراءات العدالة اجلنائية، 

  
  بالبشر تِّجارشأن تصدي العدالة اجلنائية لالبجمموعة أدوات تقييم االحتياجات 

 بالبشـر  تِّجـار جمموعة أدوات تقيـيم االحتياجـات بشـأن تصـدي العدالـة اجلنائيـة لال      ر توفِّ  -٥٢
ذه أجهـزة العدالـة اجلنائيـة يف دولـة مـا مـن تـدابري ملواجهـة         إرشادات شـاملة بشـأن تقيـيم مـا تتخـ     

ــألف   تِّجــاراال ــتمكني خــرباء     جمموعــة األدواتباألشــخاص. وتت مــن جمموعــة أدوات مصــمَّمة ل
املنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة وهيئـات التنميـة الوطنيـة وسـائر الكيانـات احلكوميـة         
واملؤسسات املختصة من إجراء تقييم شامل جلوانب خمتارة من تدابري العدالـة اجلنائيـة املتخـذة يف    

شــمل: (أ) اســتبانة الثغــرات املوجــودة يف تــدابري   باألشــخاص. وهــذا ي تِّجــاربلــد مــا ملواجهــة اال 
باألشخاص؛ و(ب) تسهيل صوغ وإنشـاء مشـاريع    تِّجارملواجهة االحاليا  العدالة اجلنائية املتخذة

لسـد الثغـرات واالحتياجـات املسـتبانة؛ و(ج) تسـهيل اسـتحداث مؤشـرات        وافيـة  مساعدة تقنية 
جمموعـة  باألشـخاص، ُتوسِّـع    تِّجـار اً لتعقُّـد جـرائم اال  لتقييم أثر مشاريع املساعدة التقنية. وإدراك

املعنية ومجيـع التـدابري    اجلهاتنطاق تدابري العدالة اجلنائية املضادة التقليدية لتشمل مجيع  األدوات
باألشخاص. ويكتسـي الفصـالن    تِّجاراملتعلقة مبالحقة اجلناة وبتقدمي املساعدة الكافية لضحايا اال

  ية خاصة يف هذا السياق.الرابع والسادس أمه
  

وخالصة القضايا املتعلقة مبسائل بالبشر  تِّجارقاعدة بيانات السوابق القضائية املتعلقة جبرائم اال
  بالبشر تِّجاراإلثبات يف حاالت اال

، قاعـدة بيانـات   ٢٠١١أطلق املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف تشرين األول/أكتـوبر    -٥٣
وهتـدف   ).www.unodc.org/cldبالبشـر (  تِّجـار عـن السـوابق القضـائية املتعلقـة باال    إلكترونية عامليـة  

قاعدة البيانات هذه إىل متكني القضاة وأعضاء النيابة العامة ومقـرري السياسـات ووسـائط اإلعـالم     
والباحثني وسائر األطـراف املهـتمني مـن توسـيع معـارفهم بشـأن الكيفيـة الـيت تسـتخدم هبـا الـدول            

اإلسهام يف تعزيز تـدابري  باألشخاص، ُوُصوالً يف هناية املطاف إىل  تِّجاراملختلفة قوانينها ملكافحة اال
ومتثــل قاعــدة البيانــات أداة أساســية لزيــادة إبــراز    -العدالــة اجلنائيــة املضــادة علــى النطــاق العــاملي   

وتضـم   املالحقات القضائية الناجحة ولتحديد األمناط العاملية ولتعزيـز الـوعي حبقـائق تلـك اجلرميـة.     
واليـة قضـائية. ويف    ٩٨بالبشـر ممـا يزيـد علـى      اتِّجارقضية  ١ ٤٠٠أكثر من حاليا  قاعدة البيانات

خالصـة القضـايا املتعلقـة مبسـائل     ، أطلق املكتب منشوراً جديـداً، هـو   ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 
، اليت هتدف إىل مساعدة ممارسي العدالة اجلنائية يف خمتلف أحنـاء  بالبشر تِّجاراإلثبات يف حاالت اال
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باألشــخاص. وتناولــت  تِّجــارملتكــررة الــيت ختــص قضــايا اال العــامل علــى معاجلــة مســائل اإلثبــات ا  
والية قضائية، مع تقدمي جمموعة من اخليارات واإلمكانيـات   ٣١قضية من  ١٣٥اخلالصة بالتحليل 

مـأخوذ مـن    خالصة القضاياللتعامل مع حتديات معينة خاصة باإلثبات. ومعظم القضايا املتناولة يف 
  بالبشر. تِّجاراملتعلقة جبرائم االقاعدة بيانات السوابق القضائية 

  
  باألشخاص" تِّجاريا االا"توفري سبل انتصاف فعالة لضح

باألشخاص" هـي الثالثـة    تِّجارانتصاف فعالة لضحايا االورقة املناقشة املعنونة "توفري سبل  إنَّ  - ٥٤
يف سلسلة ورقات مناقشة اشتركت يف إعدادها الوكاالت األعضاء يف الفريق املشترك بني الوكـاالت  

باألشــخاص، وهــي جتســد خــربات وجتــارب املنظمــات     تِّجــاراملعــين بالتنســيق يف جمــال مكافحــة اال  
الدوليــة واملنظمــة الدوليــة والكيانــات الدوليــة الســت الــيت ُتشــكِّل ذلــك الفريــق، وهــي منظمــة العمــل 

للهجرة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني ومنظمـة       
وتسـتند هـذه الورقـة إىل    األمم املتحـدة للطفولـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة.         

ومـا   - القـانوين، ُيبـيِّن مـا يـتعني علـى الـدول       استعراض مكتيب ملؤلفات تتناول القانون الـدويل والفقـه   
باألشـخاص. وهـو حيـدد أيضـاً      تِّجـار اال أن تفعله لتوفري سبل انتصـاف فعالـة لضـحايا    - ينبغي للدول 

الفرص املتاحة والعقبات القائمة يف جمال تنفيذ تلك املعايري الدوليـة علـى الصـعيد الـوطين، كمـا حيـدد       
  االنتصاف.  هها الضحايا يف الوصول إىل سبلبعض الصعوبات الشائعة اليت يواج

  
  باألشخاص تِّجارتقرير األمني العام عن تنفيذ تدابري التصدي لال

) S/2016/949باألشـخاص (  تِّجاريتضمن تقرير األمني العام عن تنفيذ تدابري التصدي لال  -٥٥
باألشـخاص مثلمـا حيـدث يف منـاطق الصـراعات وخارجهـا، كمـا حيتـوي          ارتِّجحتليالً لظاهرة اال

على مناقشة للعواقـب املترتبـة علـى اضـطرار النـاس إىل االنتقـال بسـبب الصـراع، مثـل الالجـئني           
الذين ُيجربون على االنتقال حبكم الضـرورة والـذين ُوجِـد أهنـم يتعرضـون بدرجـة أكـرب ملخـاطر         

تـهم مـع اهلجـرة. ويقـدم التقريـر عـدداً مـن التوصـيات إىل الـدول          باألشخاص طوال جترب تِّجاراال
  املتحدة. األعضاء وإىل منظومة األمم

  
  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال تِّجارتقرير املقررة اخلاصة املعنية باال

الـذي  واألطفـال  النساء اصة خبباألشخاص، و تِّجارة اخلاصة املعنية باالرَتناَول تقرير املقرِّ  -٥٦
 تِّجـــار)، أشـــكال االA/71/303ُعـــرض علـــى اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا احلاديـــة والســـبعني (      

باألشخاص وطبيعته كسمة تزداد شيوعاً يف النـزاعات املعاصرة. ويقدم التقريـر توصـيات ملعاجلـة    
زاع، بالتعـاون مـع الـدول واألمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين        يف حاالت النـزاع وما بعد النـ تِّجاراال

باألشـخاص   تِّجـار باألشـخاص يف منـاطق النــزاع، أو اال    تِّجـار واجملتمع الدويل فيما خيص: (أ) اال
 تِّجـار ؛ و(ج) تعزيـز تـدابري التصـدي لال   تِّجـار مـن اال محايـة األطفـال    الفارين مـن النــزاع؛ و(ب)  
منــع الســتغالل اجلنســي يف حــاالت النـــزاع ومــا بعــد النـــزاع؛ و(د) بالنســاء والفتيــات ألغــراض ا

ــاراال ـــزاع؛      تِّجـ ــد النـ ــا بعـ ـــزاع ومـ ــاطق النـ ــل يف منـ ــتغالل يف العمـ ــراض االسـ ــخاص ألغـ باألشـ
  يف عمليات حفظ السالم. تِّجارأنشطة مكافحة اال  (ه)و
  


