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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١٨متوز/يوليه  ٣و ٢فيينا، 
  *املؤقَّتمن جدول األعمال  ٢البند 

  التعاون الدويل يف قضايا االجتار باألشخاص:
      مراعاة احتياجات وحقوق الضحايا

  مراعاة احتياجات  التعاون الدويل يف قضايا االجتار باألشخاص:    
  وحقوق الضحايا

    
      األمانةإعداد من ورقة معلومات أساسية     

    مقدِّمة  -أوًال  
ره أقرَّ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف مقرَّ  -١
، بأنَّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء واألطفال، املكمل ٤/٤

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، هو الصك العاملي الرئيسي امللزم  قانونيا 
 ٣للفقرة  وفقًاالعضوية،  وقرَّر املؤمتر إنشاء فريق عامل مؤقت مفتوح ملكافحة االجتار باألشخاص.

من النظام الداخلي للمؤمتر، يرأســــه  ٢ املادةمن  ٢من اتفاقية اجلرمية املنظمة والفقرة  ٣٢من املادة 
لوالية املنوطة به مســاعدته يف تنفيذ اأحد أعضــاء مكتب املؤمتر، من أجل إســداء املشــورة للمؤمتر و

  لربوتوكول االجتار باألشخاص. وفقًا
وقد ُعقدت اجتماعات الفريق العامل األول والثاين والثالث والرابع واخلامس والســــــادس   -٢

ــــــابع يف فيينا، يومي  ــــــان/أبريل  ١٥و ١٤والس كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧؛ ومن ٢٠٠٩نيس
؛ ٢٠١١تشــرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠ومن  ؛٢٠١٠تشــرين األول/أكتوبر  ١٩ويف  ؛٢٠١٠

؛ ومن ٢٠١٥تشــرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦؛ ومن ٢٠١٣لثاين/نوفمرب تشــرين ا ٨إىل  ٦ومن 
  ، على التوايل.٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨إىل  ٦
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وقد أعدت األمانة ورقة املعلومات األســــاســــية هذه من أجل مســــاعدة الفريق العامل يف   -٣
سيجريها أثناء اجتماعه الثامن. وهي تتضمن جمموعة من املسائل ال شاته اليت  يت قد يود الفريق مناق

العامل تناوهلا يف ســـــياق مداوالته، وتقدم معلومات أســـــاســـــية عن املوضـــــوع، مبا يف ذلك عن 
سية واملمارسات اجليدة وأعمال ا صلة، لالتحديات الرئي شأن املسائل ذات ال سابقة ب فريق العامل ال

تخدمها يف اختاذ تقدم ســــردا ملراجع وموارد وأدوات معينة هبذا اخلصــــوص ميكن للدول أن تســــو
  تدابري التصدي.

    
    مسائل للمناقشة  -ثانيًا  

لعل الفريق العامل يود أن يعاجل املســـــائل املبينة أدناه، من بني أمور أخرى، عند مناقشـــــة   -٤
، وإيالء االعتبار خصـــوصـــا الحتياجات باألشـــخاصموضـــوع التعاون الدويل يف قضـــايا االجتار 

ضحايا االجتار  باألشخاص. وهذه القضايا تتصل يف املقام األول بالتعاون الدويل يف إطار وحقوق 
إثارة مناقشــات بشــأن اجلهات الفاعلة خارج مســار عملية أيضــًا  اإلجراءات اجلنائية والقصــد منها

الثغرات والتحديات اليت تواجهها الدول. وينبغي والعدالة اجلنائية، واملمارسات اجليدة اليت ُحددت 
ــ ــامل قائم على حقوق اإلنســان، مبا يف ذلك حتليل يراعي أن يســترش د يف هذه املناقشــات بنهج ش

  االعتبارات اجلنسانية والعمرية للمواضيع قيد النظر.
    

    حقوق الضحايا    
  كيف ميكن لتدابري التعاون الدويل أن تؤثر إجيابيا و/أو سلبيا على الضحايا؟  •  
يف االعتبار حتديدا عند االخنراط يف التعاون حقوق الضـــــحايا اليت جيب أخذها ما هي   •  

  الدويل يف قضايا االجتار باألشخاص، ومن هي اجلهات الفاعلة املعنية بذلك؟
العملية و/أو القانونية اليت تواَجه عند النظر يف حقوق الضحايا ما هي بعض التحديات   •  

  واحتياجاهتم عند االخنراط يف التعاون الدويل؟
    

    احلماية واملساعدة، مبا يف ذلك محاية الشهودتوفري     
الة القائمة عرب احلدود كافية لصون حقوق ضحايا االجتار حهل ُتعد آليات اإل  •  

  وما هي املمارسات اجليدة اليت ميكن حتديدها بشأن اإلحاالت عرب احلدود؟ ؟باألشخاص
ة حقوق واحتياجات أي نوع من اإلجراءات العملياتية املوحدة من شأنه حتسني معاجل  •  

  ضحايا االجتار باألشخاص يف تدابري التعاون الدويل؟
    

    املساعدة املراعية لالعتبارات اجلنسانية والعمرية    
جلنسانية لالجتار باألشخاص اليت يتعني أخذها يف اعية لالعتبارات اما هي اجلوانب املر  •  

  االعتبار عند االخنراط يف التعاون الدويل؟
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لالعتبارات املتعلقة مبصاحل الطفل الفضلى أن تؤخذ يف االعتبار يف التعاون  كيف ميكن  •  
  الدويل فيما يتصل بقضايا االجتار باألشخاص؟

    
    أشكال التعاون الدويل    

ما هي أشــــكال التعاون الدويل اليت ثبت أهنا مفيدة على وجه اخلصــــوص يف صــــون   •  
  م؟حقوق ضحايا االجتار باألشخاص وتلبية احتياجاهت

واحتياجات الضــحايا وتعاَلج يف خمتلف أشــكال التعاون حقوق كيف ُتحدد أولويات   •  
ـــاعدة القانونية املتبادلة الرامية إىل مجع  ـــبيل املثال، يف املس الدويل، مبا يف ذلك، على س

  الشهود؟-األدلة من خالل الضحايا والضحايا
ضــــحايا يف العمليات اليت تقوم هبا كيف مت النظر بعني االعتبار يف املســــائل املتعلقة بال  •  

  ؟ةأفرقة التحقيق املشترك
هل االعتبارات املتعلقة بالضـــــحايا تؤدي دورا يف تســـــليم املطلوبني، وإذا كان األمر   •  

  كذلك، فما هي تلك االعتبارات؟
ما هي اجلهات الفاعلة اليت تشـــــــارك منطيا يف التعاون الدويل غري الرمسي فيما يتعلق   •  

  جتار باألشخاص؟ وما هي أدوارها ومسؤولياهتا؟بقضايا اال
    

    وعدم املعاقبة املقاضاةعدم     
ــــــبان يف التعاون الدويل؟  كيف تؤخذ مبادئ عدم املقاضــــــاة  •   أو عدم املعاقبة يف احلس

ية   ما لد الوالية القضـــــــائ بادئ يف تعيني ب يه تلك امل لذي، إن وجد، تؤد لدور ا هو ا
  االجتار باألشخاص؟ملحاكمة قضايا 

    
    تقدمي املساعدة والعودة وإعادة اإلدماج    

 وفقًاكيف ميكن ضــــمان االتســــاق يف تقدمي املســــاعدة واحلماية والدعم للضــــحايا،   •  
  حلقوقهم و/أو احتياجاهتم عرب احلدود؟

ما هي أنواع املعلومات اليت حيتاج إليها ضحايا االجتار باألشخاص من أجل اختاذ قرار   •  
  تنري بشأن العودة الطوعية؟مس

الضـــحايا إىل بلداهنم -ما هي التحديات اليت تثريها مســـألة إعادة الضـــحايا والشـــهود  •  
ار باألشخاص؟ وكيف ميكن التعامل األصلية أمام تدابري العدالة اجلنائية للتصدي لالجت

  مع هذه التحديات؟
    

    ُسبل االنتصاف    
  االنتصاف للضحايا؟ أو يعرقل إتاحة ُسبل كيف ميكن للتعاون الدويل أن ميكِّن  •  
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    اجلهات الفاعلة ذات الصلة    
ما هي اجلهات الفاعلة ذات الصــــــلة اليت ينبغي هلا أن تليب احتياجات الضــــــحايا وأن   •  

  حلدود الوطنية؟اعرب التدابري املتخذة تضمن حقوقهم يف إطار 
أن يؤديه موظفو اخلدمة اخلارجية يف التعاون الدويل الذي ما هو الدور الذي ميكن   •  

  يركز على الضحايا؟
ما هي أنواع املســـــاعدة التقنية وبناء القدرات الالزمة ملســـــاعدة الدول يف تعزيز هنج   •  

  يركز على الضحايا عند االخنراط يف التعاون الدويل؟
    

    معلومات أساسية  -ثالثًا  
ــــــخاص ميكن أن جتري كليا داخل احلدود الوطنية، فكثريا مع أن حاالت االجتار باأل  -٥ ش
يوجد املشتبه فيهم والضحايا واألدلة يف واليات قضائية متعددة، مما يعين أن اإلجراءات الناجحة  ما

ذه اجلرائم تتطلب يف كثري من األحيان، اســــتجابة عابرة للحدود الوطنية، مما يســــتتبع للتصــــدي هل
أن تكون أيضــــــًا  جيبو )١(واملحاكمات اجلنائية يف واليات قضــــــائية متعددة.القيام بالتحقيقات 

اجلهود الرامية إىل مكافحة الشــــــبكات اإلجرامية املنظمة ذات طابع عابر للحدود للتأكد من أن 
هذه الشبكات ال تعمد ببساطة إىل حتويل األنشطة اليت تضطلع هبا إىل البلدان أو املناطق اليت تتسم 

تعاون يتجلى يف ضـــــعف تدابري العدالة اجلنائية للتصـــــدي هلا. وإن احلاجة إىل تعزيز بضـــــعف يف ال
التعاون على منع ومكافحة االجتار باألشخاص على حنو أكثر فعالية على الصعيد الوطين واإلقليمي 

طراف األ الدولوالدويل هي أحد العناصر الرئيسية التفاقية اجلرمية املنظمة، اليت أكدت من خالهلا 
  من جديد التزامها حبرمان الضالعني يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من املالذات اآلمنة.

أن ُيرجَّح األخذ من  وعند االضطالع بالتعاون الدويل يف قضايا االجتار باألشخاص، ال بدَّ  -٦
واستخدام يركز على الضحايا. وجيب اعتماد هنج من هذا القبيل أثناء التحقيقات، عند وضع  بنهج

لتصدي اوإن تدابري املساعدة واحلماية، وأثناء إجراءات العودة الطوعية ويف توفري سبل االنتصاف. 
 لالجتار باألشخاص، مبا يف ذلك التعاون الدويل، من الالزم أن يستند إىل حقوق اإلنسان،الشامل 

تمييز، مع النظر بعني االعتبار وأن يكون مراعيا لالعتبارات اجلنسانية والعمرية، وأن يتبع مبدأ عدم ال
إىل خمتلف االحتياجات وحاالت الضعف الفردية لألشخاص. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن 
تكون تدابري احلماية والدعم واملساعدة لضحايا االجتار باألشخاص متاحة دون متييز ألي سبب من 

أو الدين، أو الرأي السياسي أو يف ذلك نوع اجلنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة،  األسباب، مبا
غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية قومية، أو امللكية أو امليالد أو أي 

  آخر. وضع

                                                                    
  )١(  Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge University Press, 2010). 
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فإن اتفاقية اجلرمية  )٢(،٢٠١٦التقرير العاملي عن االجتار باألشخاص شري إليه يف ُأ وحسبما  -٧
ــــخاص،  األطراف  يزّودانبتصــــديق عاملي تقريبا،  اللذين حيظياناملنظمة وبروتوكول االجتار باألش

 ومن شــــأنمبجموعة من األدوات لتعزيز التعاون الدويل من أجل التصــــدي لالجتار باألشــــخاص. 
، مبا يف ذلك املســاعدة القانونية املتبادلة، على حنو أفضــل وأكثر تواترًامن هذه األدوات االســتفادة 

بقدر أكرب من قوة اجلهود الرامية إىل  عززتأن اليب التحري اخلاصـــة، والتحقيقات املشـــتركة وأســـ
  كشف وحماكمة قضايا االجتار باألشخاص املعقدة عرب احلدود.

    
    حقوق الضحايا    

إن كون االجتار باألشخاص ينطوي على وجود ضحايا للجرمية لديهم حقوق واحتياجات   -٨
ــــــكــال األخرى مييِّ ــد من األش ــار زه عن العــدي ــة املنظمــة. ومن أغراض بروتوكول االجت للجرمي

من الربوتوكول، محاية ضـــــحايا االجتار  ٢باألشـــــخاص، حســـــبما ورد يف الفقرة (ب) من املادة 
باألشــخاص ومســاعدهتم، مع احترام كامل حلقوقهم اإلنســانية. ويبني الربوتوكول املعايري املحددة 

ليت ليســـت متاحة مبوجب أطر قانونية أخرى. للحماية واملســـاعدة لضـــحايا االجتار باألشـــخاص ا
وهذه املعايري تتناول مسائل اخلصوصية والسرية، وسبل احلصول على املعلومات، ودعم التعبري عن 
آراء الضــحايا أو دواعي قلقهم، فضــال عن تدابري التعايف البدين والنفســي واالجتماعي (ومنها مثال 

الطبية والنفســــانية واملادية؛ والعمالة؛ وفرص التعليم اإلســــكان؛ واملشــــورة القانونية؛ واملســــاعدة 
). ويف سياق اإلجراءات وتيسري العودة إىل الوطن وعدم املسؤولية وتوافر أذون اإلقامة؛ والتدريب؛

اجلنائية، تشـــمل التدابري اخلاصـــة اســـتخدام تكنولوجيا الفيديو ملقابلة الشـــهود املعرضـــني للمخاطر 
ون بشــهاداهتم بوصــفهم ضــحايا)، والربوتوكوالت لضــمان ســرية (وخصــوصــا األطفال الذين يدل

ـــــاعدة القانونية  ـــــهود يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية، وتقدمي املس ـــــخصـــــية للش البيانات الش
  والشهود. للضحايا

مســـتقل عن وضـــعهم  على حنوولضـــحايا االجتار باألشـــخاص حقوق إنســـان أســـاســـية   -٩
. وإن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق كضحايا بوضعهماالعتراف وعن كضحايا 

حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
شــــخاص املتاجر هبم حمور مجيع على أن حقوق اإلنســــان لألتشــــدد  )E/2002/68/Add.1(الوثيقة 

اجلهود الرامية إىل منع االجتار ومكافحته، ومحاية ضــحاياه ومســاعدهتم وإنصــافهم، ألن انتهاكات 
حقوق اإلنســـــان للضـــــحايا هي مســـــبِّب جلرمية االجتار ونتيجة الزمة هلا معا. ومن مث فإن حلقوق 

ضحايا االجتار صة ل سان التالية أمهية خا شر: عدم ال اإلن تمييز؛ واحلياة؛ وحرية الشخص وأمنه؛ بالب
والتحرر من الرق والعبودية والسخرة أو العمل االستعبادي؛ وعدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو 
العقوبة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينة؛ والتحرر من العنف املرتبط بنوع اجلنس؛ وحرية تكوين 

                                                                    
(منشورات  ٢٠١٦التقرير العاملي عن االجتار باألشخاص واجلرمية،  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل  )٢(  

-www.unodc.org/documents/dataمتاح يف املوقع الشبكي:  ،١٩) الصفحة E.16.IV.6املتحدة، رقم املبيع  األمم

and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf. 
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ق يف شــــــروط عمل منصــــــفة ومؤاتية؛ العقلية؛ واحل؛ والصــــــحة البدنية واجلمعيات وحرية التنقل
  ومستوى معيشة مالئم؛ والضمان االجتماعي؛ وحق األطفال يف احلماية اخلاصة.

ويف هذا الصــــــدد، ينبغي صــــــون حقوق الضــــــحايا كما ينبغي النظر بعني االعتبار إىل   -١٠
ثال، عندما تطلب شهادات تنفيذ تدابري التعاون الدويل املوحدة، على سبيل املاحتياجاهتم يف سياق 

الضحايا من والية قضائية أخرى، أو عندما ُيعاد الضحايا إىل بلداهنم األصلية. وعالوة على ذلك، 
املســـائل اليت ينبغي النظر فيها عند األخذ بنهج يراعي االعتبارات اجلنســـانية والعمرية تشـــمل: فإن 

مقاضـــاة الضـــحايا وعدم معاقبتهم؛ وتقدمي عدم واحلماية واملســـاعدة، مبا يف ذلك محاية الشـــهود؛ 
املســـاعدة والعودة وإعادة اإلدماج؛ وتوافر ســـبل االنتصـــاف، وخصـــوصـــا التعويض. وزيادة على 
ذلك، وبغية كفالة جناح جهود التعاون الدويل الذي يركز على الضحية، فإن األدوار واملسؤوليات 

ي النظر فيها بعني االعتبار؛ ويشـــمل تنوع واملســـامهات املحتملة من الضـــالعني يف هذه اجلهود ينبغ
اجلهات الفاعلة ذات الصـــــلة يف هذا الصـــــدد املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واملدعني العامني، 
والقضــاة، وموظفي اهلجرة، وموظفي اخلدمة املدنية اخلارجية واجلهات الناشــطة يف املجتمع املدين، 

  من بني جهات أخرى.
تعزيز هنج قائم على احلقوق، أوصى الفريق العامل، يف اجتماعه األول يف ومن أجل زيادة   -١١
  ):١٣، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2009/2مبا يلي (الوثيقة  ٢٠٠٩عام 

  فيما يتعلق حبماية الضحايا ومساعدهتم، ينبغي أن تقوم الدول األطراف مبا يلي:  
لى حقوق اإلنسان اعتماد هنج حلماية الضحايا ومساعدهتم يكون قائما ع  (أ)    

  وال يتغري بتغري جنسية الضحية أو حالته كمهاجر؛
  ار باألشخاص ومساعدهتم؛وضع وتطبيق معايري دنيا حلماية ضحايا االجت  (ب)    
ضـــمان حصـــول الضـــحايا، بصـــورة فورية، على الدعم واحلماية، بغض   (ج)    

أن يشمل هذا الدعم  النظر عن تورطهم أو عدم تورطهم يف عملية العدالة اجلنائية. وميكن
حق الضـــحايا يف البقاء مؤقتا يف اإلقليم الذي اهُتدي فيه إليهم، أو، يف احلاالت املناســـبة، 

  حقهم يف البقاء فيه بصة دائمة؛
  باع اإلجراءات املناسبة حلماية سرية وخصوصية ضحايا االجتار؛ضمان اتِّ  (د)    
لى األخصائيني املمارسني وضع معايري لالهتداء إىل الضحايا وتعميمها ع  (ه)    

  واستخدامها بانتظام؛
ضــمان القيام يف التشــريعات الوطنية ملكافحة االجتار باألشــخاص بتجرمي   (و)    

  هتديد ضحايا هذا االجتار والشهود عليه أو ختويفهم يف الدعاوى اجلنائية ذات الصلة؛
  مساعدة الضحايا؛تناول احلاجة إىل زيادة الفعالية يف رصد األموال من أجل   (ز)      
ضـــمان االســـتناد دوما يف تدابري التصـــدي لالجتار باألطفال، على مجيع   (ح)    

  املستويات، إىل مصلحة الطفل العليا.
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ــتمرار يف   -١٢ ــتنارةوال تزال هذه التوصــيات ذات أمهية وثيقة الصــلة، وينبغي االس هبا يف  االس
  يف التصدي لقضايا االجتار باألشخاص.مجيع االعتبارات واإلجراءات اخلاصة بالتعاون الدويل 

    
    احلماية واملساعدة    

محاية الضــحايا من العناصــر األســاســية يف بروتوكول االجتار باألشــخاص. وقد ناقش تعد   -١٣
الفريق العامل يف املاضــي مســألة محاية الضــحايا بشــكل عام، ولكن مل يناقش بعُد بالتفصــيل أمهية 

يف اجتماعه وناقش الفريق العامل، يما يتعلق بالتعاون الدويل. األخذ بنهج يركز على الضــــــحايا ف
اع، زنيف مجلة أمور، االجتار باألشــــــخاص يف ســــــياق حاالت ال، ٢٠١٧الســــــابع املعقود يف عام 

وأوصــى بأن تعزز الدول األطراف توفري احلماية واملســاعدة عرب احلدود فيما بني البلدان األصــلية، 
تســليما بأمهية  ،(ه)) ٨، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2017/4ان العبور وبلدان املقصــد (الوثيقة وبلد

تدابري احلماية واملســــــاعدة يف محاية األشــــــخاص املعرضــــــني ملخاطر االجتار هبم أو مت االجتار هبم، 
ملكافحة اع. وباإلضـافة إىل ذلك، أشـار فريق التنسـيق املشـترك بني الوكاالت زنوخصـوصـا أثناء ال
تكون مدرجة  ينبغي أنباألشــخاص أن التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار  إىل االجتار باألشــخاص

ويف  )٣(بصــــورة منهجية يف العمل اإلنســــاين، وينبغي أن تكون محائية واســــتباقية ووقائية وتعاونية.
  من أجل هذه اإلجراءات. اأساسي اتعاون الدويل شرطاليعد ، سياق حاالت الرتاع والعمل اإلنساين

وعالوة على ذلك، فإن املقررة اخلاصـــــة املعنية باالجتار باألشـــــخاص، وخباصـــــة النســـــاء   -١٤
واألطفال، أشـــارت إىل أن ضـــمان احلماية الكافية واملســـاعدة للضـــحايا يف هناية املطاف مينع من 

ويف االجتماع األول،  .)A/69/269أخرى (انظر الوثيقة لإليذاء واالجتار هبم مرة الضـــــحايا تعرض 
اختاذ تدابري لدول األطراف اتكفل  أوصى الفريق العامل، فيما يتعلق حبماية الضحايا كشهود، بأن

حلماية الضــــــحايا، مبا يف ذلك توفري املأوى اآلمن واملؤقت واإلجراءات الالزمة حلماية الشــــــهود، 
أن تشــــمل  ينبغيو). ١٥، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2009/2حينما يكون ذلك مناســــبا (الوثيقة 

 بوضع هنج استباقي ٢٠١١أحيانا أسر الضحايا. وأوصى الفريق العامل يف عام تدابري احلماية هذه 
ــــــــأن توفري احلمـــايـــة ــــــخـــاص (الوثيقـــة  وفقـــًا ومنتظم بش ألحكـــام بروتوكول االجتـــار بـــاألش

CTOC/COP/WG.4/2011/8وعالوة على ذلك أوصــــى الفريق العامل، يف اجتماعه  ).٢٤ة ، الفقر
ـــبة أخرى دون تأخري، ما مل تكن  ـــابع، بوضـــع الضـــحايا يف مالجئ آمنة أو أماكن إيواء مناس الس
ــــــالمــة الضــــــحـــايــا (الوثيقــة  الظروف تشــــــري إىل أن القيـــام بــذلــك قــد يؤثر على أمن وس

CTOC/COP/WG.4/2017/4 ، (ج)). ٧الفقرة  
 ،٦املادة من  ١الفقرة بروتوكول االجتار باألشــــخاص، يف وباإلضــــافة إىل ذلك، يســــلط   -١٥

يف ذلك عن طريق جعل  وهوية ضـــحايا االجتار بالبشـــر، مباعلى أمهية محاية خصـــوصـــية الضـــوء 
محاية على احلاجة إىل أيضًا  اإلجراءات القانونية املتعلقة بذلك االجتار سرية. وتشدد املقررة اخلاصة

  ، املرفق).A/69/269(الوثيقة  اخلصوصية واحلفاظ على السرية للضحايا
                                                                    

 Inter-Agency Coordination Group againstفريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص،   )٣(  

Trafficking in Persons, issue brief No. 2, on trafficking in persons in humanitarian crises (June 2017), 

available from icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-02-Final.pdf.  
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من  ٢٥للمادة  وفقًا، ٢٠١٠وأوصــــــى الفريق العامل، يف اجتماعه الثاين املعقود يف عام   -١٦
تدابري ملساعدة الضحايا ومحايتهم، بصرف النظر لدول األطراف اتتخذ  اتفاقية اجلرمية املنظمة، بأن

اإلدالء بشــــهادة ال  ذا كان الضــــحايا يتعاونون مع ســــلطات العدالة اجلنائية أم ال. وإن عدمإعما 
بأمهية لدول األطراف ا تسلم يستبعد تقدمي املساعدة. وعالوة على ذلك، أوصى الفريق العامل بأن

ـــهود يف التماس اإلدانات املتعلقة باالجتار باألشـــخاص (الوثيقة -التعاون الطوعي من الضـــحايا الش
CTOC/COP/WG.4/2010/6 أوصــى الفريق العامل يف اجتماعه نفســه ). وعلى املنوال٣٦، الفقرة ،

الســــابع، الدول األطراف بأن تعمل على مجع األدلة املؤيدة ذات الصــــلة، على ســــبيل املثال، عن 
 فيف العبءطريق إجراء حتقيقات استباقية، بدال من االعتماد فقط على شهادة الضحايا، هبدف خت

، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2017/4الواقع على الضـحايا باعتبارهم املصـدر الوحيد لألدلة (الوثيقة 
(ب)). وزيادة على ذلك، فإن اســتعداد الضــحايا للتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، واملشــاركة  ٧

اجلنائية ذات الصـــــلة، ال ينبغي أن حيدث على نفقتها. وأوصـــــى الفريق العامل، يف يف اإلجراءات 
، الدول األطراف بأن تضــــــمن أن األفعال واإلجراءات اليت ٢٠١٠اجتماعه الثاين املعقود يف عام 

، CTOC/COP/WG.4/2010/6ُتتخذ يف إطار نظامها للعدالة اجلنائية ال تسبب اإليذاء الثانوي (الوثيقة 
  ).٥٣الفقرة 

    
    النهج الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية والعمرية    

أن النساء يشكلن أكثرية ضحايا جمددا  ٢٠١٦التقرير العاملي عن االجتار باألشخاص أكد   -١٧
املكتشـفني، ويليهن الضـحايا من األطفال. ومع ذلك، فإن نصـيب الذكور من االجتار باألشـخاص 

الضحايا املكتشفني يزداد باطراد. ولذلك، من املهم اختاذ هنج يراعي االعتبارات اجلنسانية والعمرية 
ار باألشــــخاص. وهذا النهج ال يعين ضــــمنا التركيز احلصــــري على النســــاء عند التصــــدي لالجت
النظر بعني االعتبار إىل اجلوانب اجلنســـانية والعمرية عند وضـــع أيضـــًا  ســـتدعيواألطفال، ولكنه ي

احلاجة إىل أن يؤخذ يف احلســبان متاما خمتلف أيضــًا  تدابري التصــدي لالجتار باألشــخاص. ويشــمل
   احتياجات احلماية واملساعدة للنساء والرجال والفتيات والفتيان.

بأن تنظر الدول ، ٢٠١٥يف اجتماعه الســــــادس املعقود يف عام وأوصــــــى الفريق العامل،   -١٨
األطراف يف اتباع هنج يراعي االعتبارات اجلنســـانية واملصـــاحل الفضـــلى للطفل عند تطبيق املفاهيم 

ــــــخــاص (الوثيقــة  ــــــيــة الواردة يف بروتوكول االجتــار بــاألش ، CTOC/COP/WG.4/2015/6الرئيس
على ذلك يف اجتماعه الســـابع، الذي أوصـــى فيه بضـــمان جمددا الفريق العامل . وأكد )٢٦ الفقرة

مراعاة االعتبارات اجلنسانية عند تقدمي احلماية للضحايا يف سكن الئق، على أن تؤخذ يف احلسبان 
وكذلك، عند االقتضاء، توفري املساعدة  ،رجال واألطفالجوانب الضعف املختلفة لدى النساء وال

النفســــية املناســــبة مبا يشــــمل، يف احلاالت اليت تقتضــــي ذلك، التعاون مع املنظمات غري احلكومية 
يقـــة  لوث ملجتمع املـــدين (ا عنـــاصـــــــر ا من  ظمـــات ذات الصـــــــلـــة وغريهـــا  ن مل ئر ا وســـــــــا

CTOC/COP/WG.4/2017/4 (ج)).  ٨، الفقرة  
الحتياجات  األولويَةأيضـــــًا  والنهج الذي يراعي االعتبارات اجلنســـــانية والعمرية يســـــند  -١٩

خالل شــدد الفريق العامل الضــحايا وحقوقهم يف تدابري مكافحة االجتار بالبشــر. ويف هذا الصــدد، 
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اتباع هنج يركز على الضــحايا وذلك بالتوصــية، فيما يتعلق بوضــع تدابري  على أمهية اجتماعه الثاين
يركز على الضحايا،  اهنجلدول األطراف ابأن تطبق لتصدي لالجتار باألشخاص، لمتعددة األبعاد 

ـــة  ـــذا االجتـــار (الوثيق ـــا ه ـــل حلقوق اإلنســـــــــان اخلـــاصـــــــــة بضــــــحـــاي مع االحترام الكـــام
CTOC/COP/WG.4/2010/6 ٩، الفقرة.(  

  
   التعاون الدويل وقضايا االجتار باألشخاص  

، يف مجلة أمور، إىل تعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق باجلرائم املنظمة هتدف اتفاقية اجلرمية  -٢٠
الت امللحقة هبا. وتوجد أنواع رمسية وغري رمسية من التعاون الدويل املشـمولة باالتفاقية والربوتوكو

منصوص عليها يف اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشخاص من أجل التصدي لالجتار 
  )٤(باألشخاص.

أما التعاون الدويل الرمسي فيتصـــــل يف املقام األول باملســـــاعدة القانونية املتبادلة وتســـــليم   -٢١
جرمني. واملســــــاعدة القانونية املتبادلة هي العملية اإلجرائية اليت تســــــتخدمها الدول يف طلب امل

املســـــاعدة وتقدميها يف مجع األدلة اإلثباتية واملعلومات من أجل اســـــتخدامها يف الدعاوى اجلنائية. 
ثال، مجع األدلة وتشمل الطلبات الشائعة املقدمة يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة، على سبيل امل

؛ والتداول بشهادهتم اإلثباتية عن طريق البحث واملصادرة؛ وأخذ اإلفادات؛ ونقل السجناء لإلدالء
ــــــخاص، مبن فيهم املشــــــتبه فيهم أو الشــــــهود؛ وتقدمي الوثائق أو  بالفيديو؛ وحتديد أماكن األش

 الدولة الطرف وتيســـري مثول األشـــخاص طواعية يف ؛الســـجالت؛ واســـترداد العائدات اإلجرامية
، الضــحايا-والشــهود على الضــحايا التدابري قد تؤثر الطالبة. وعلى وجه اخلصــوص إذا كانت هذه

جاهتم ينبغي أن  يا بار إىل حقوقهم واحت هذا يكفإن النظر بعني االعت ية القصــــــوى.  له األولو ون 
ــــبيل املثال،  ــــرية الناجم االعتبار ميكن أن ُيعىن، على س ــــاءبانتهاك احلق يف الس املعلومات  عن إفش

  .احلساسة يف سياق تبادر املستندات
ــــاليب أيضــــًا  نوالتعاون الدويل الرمسي ميكِّ  -٢٢ ــــتركة، وتطبيق أس من القيام بالتحقيقات املش

التحري اخلاصـــة وكذلك التعاون ألغراض مصـــادرة وضـــبط املوجودات غري املشـــروعة املتأتية من 
ـــليم  املجرمني، الذي يشـــري إىل العملية اإلجرائية الرمسية اليت االجتار باألشـــخاص. وفيما يتعلق بتس

تطلب من خالهلا دولة اســتقبال شــخص من دولة أخرى من أجل مواجهة املحاكمة أو قضــاء مدة 
جيب أخذها يف أيضـــًا  العقوبة يف الدولة الطالبة، فإن االعتبارات املتصـــلة باملجين عليهم والشـــهود

احلضور اجلسدي يف بلد اجلاين املزعوم عقب تسليمه، سواء كان  احلسبان. فعلى سبيل املثال، فإن
ذلك يف البلد األصلي للضحية أم بلد إقامته، قد يؤدي إىل خماطر على السالمة الشخصية للضحايا 

يزيد من خماطر التعرض لصـــــــدمات ، وقد الذين قد يواجهون التهديدات أو االنتقام أو الترهيب
  نفسية جديدة.

                                                                    
؛ ويف بروتوكول ٣١و ٣٠و ٢٩و ٢٧و ٢٦و ٢٠و ١٨و١٦و  ١٣و ٧و ١رمية املنظمة، املواد يف اتفاقية اجل  )٤(  

 .١١و ١٠و ٩و ٦و ٢االجتار باألشخاص، املواد 
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ذات صـــلة  وأما التعاون غري الرمسي فيمكن أن يشـــمل التدابري أو املبادرات اليت قد تكون  -٢٣
هامة بالنجاح يف التصـــدي لالجتار باألشـــخاص العابر للحدود الوطنية لكنها غري مدرجة يف تدابري 
التعاون القضـــائي الرمسي. وتشـــمل األمثلة التعاون بصـــفة غري رمسية بني أجهزة الشـــرطة واألنواع 
األخرى من التعاون فيما بني اهليئات، والتعاون بني شبكات املدعني العامني أو ملحقي الشرطة يف 

للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية السفارات يف اخلارج أو بني املوظفني يف املكاتب املركزية الوطنية 
ـــافة إىل ذلك، ميكن إدراج منظمات املجتمع املدين يف إطا ر اجلهود الرامية إىل (اإلنتربول). وباإلض

التنسيق الدويل يف خدمات الرعاية الصحية واخلدمات النفسية االجتماعية أو التدريب املهين، وهي 
ضحايا  ساعدة ل شات املتعلقة بالتدابري املعنية باحلماية وامل سبة للمناق صة بالن ضيع ذات أمهية خا موا

ــــــخاص. ويف كثر من األحيا على الثقة والعناية يف   الرمسي مبنيًّان يكون التعاون غرياالجتار باألش
إقامة عالقات العمل، واملبادرة االســـتباقية لتبادل املعلومات ميكن أن تعزز تلك العالقات. ويف هذا 
الصدد، جيب أن تكون آليات التبادل بني السلطات املختصة على الصعيد الوطين راسخة من أجل 

الذي يتخذه التعاون غري الرمسي فيجب أن يســـــتويف  ما كان الشـــــكل وأيًّادعم تبادل املعلومات. 
  املقتضيات القانونية، واحترام حقوق الضحايا.

لدول ا تكثف ويف االجتماع الثاين، أوصــــــى الفريق العامل، فيما يتعلق بالتنســــــيق، بأن  -٢٤
ند األطراف  لك، ع مبا يف ذ حدود،  عابرة لل ية ال نائ لة اجل عدا ية إىل تعزيز إجراءات ال اجلهود الرام

االقتضـــاء، عن طريق زيادة اســـتخدام التحقيقات املشـــتركة، وأســـاليب التحري اخلاصـــة، وتبادل 
ــــــتخدام تلك التدابري (الوثيقة  ، CTOC/COP/WG.4/2010/6املعلومات ونقل املعارف املتعلقة باس

 تقر ، بأن٢٠١١). وعالوة على ذلك، أوصى الفريق العامل يف اجتماعه الرابع، يف عام ١٤الفقرة 
مبفهوم تقاســم املســؤولية يف تنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار باألشــخاص، لدول األطراف ا

اســتراتيجيات وأنشــطة لدان املنشــأ وبلدان العبور وبلدان املقصــد مجيعها على وضــع حبيث تعمل ب
). ومن مث فقد شــــــدد الفريق ٣٠، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2011/8قائمة على األدلة، (الوثيقة 

  طة التنسيق والتعاون على الصعيدين الوطين والدويل.العامل على تدابري متعددة األبعاد لدعم أنش
    

    عدم املقاضاة وعدم املعاقبة    
يتورَّط أحيانًا ضحايا االجتار باألشخاص يف أنشطة غري قانونية كجزء من حالة استغالهلم.   -٢٥

ــــــبما ُأبلغ يف  ــــــخاص وحس ، الصــــــادر عن املكتب املعين ٢٠١٦التقرير العاملي عن االجتار باألش
لغرض ارتكاب  وجد أن ضـــحايا االجتار باألشـــخاص ُيتجر هبم يف مجلة أمور ،واجلرمية دِّراتخبامل

خمتلف األنشـــطة غري املشـــروعة. وباإلضـــافة إىل ذلك، وكجزء من جرمية االجتار باألشـــخاص قد 
اتفاقية اجلرمية مع أن ومزورة. أوراق باستخدام ُيجلب األشخاص إىل البلد بطريقة غري مشروعة أو 

الدول األطراف صـــراحًة باالمتناع عن احتجاز  اناملنظمة وبروتوكول االجتار باألشـــخاص ال يلزم
املعايري الدولية من ، أصــــــبحا املقاضــــــاةمبدأ عدم املعاقبة ومبدأ عدم فإنَّ ضــــــحايا االجتار جنائيا، 

فإن أحد مقاصـــــــد  ،(ب) ٢على النحو الوارد يف املادة ولى وجه اخلصــــــوص، وع .املعترف هبا
حترام كامل ااالجتار باألشـــــخاص هو محاية ضـــــحايا ذلك االجتار ومســـــاعدهتم، مع  بروتوكول

ـــانية. ويف هذا الصـــدد، ينبغي للدول  يف  وعدم املقاضـــاةأن تطبق مبدأ عدم املعاقبة حلقوقهم اإلنس
  سياق التعاون الدويل.
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وإضـــافًة إىل ذلك، فإن املبادئ والتوجيهات املوصـــى هبا بشـــأن حقوق اإلنســـان واالجتار   -٢٦
تورطهم يف أنشـــطة غري ما دام الضـــحايا وعدم معاقبتهم تدعو إىل عدم مقاضـــاة ، ٢٠٠٢ بالبشـــر
ـــــخاص. ويف عام هو قانونية  ـــــرة جلرمية االجتار باألش ، اعتمدت اجلمعية العامة ٢٠١٠نتيجة مباش

خطة العمل العاملية ملكافحة االجتار باألشـــــخاص، اليت دعت فيها الدول األعضـــــاء لكفالة معاملة 
، املرفق، الفقرة ٦٤/٢٩٣ضحايا االجتار باألشخاص باعتبارهم ضحايا اجلرمية (قرار اجلمعية العامة 

من اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار  ٢٦). وعالوة على ذلك، تنص املادة ٢٧
على إمكانية عدم فرض  للمبادئ األساسية لنظامه القانوين، وفقًابالبشر على أن ينص كل طرف، 

عقوبات على الضــــحايا بســــبب تورطهم يف أنشــــطة غري قانونية، من حيث إهنم قد ُأكرهوا على 
  ذلك.
ومتاشيًا مع املبادئ التوجيهية غري امللِزمة األخرى، وخطط العمل واإلعالنات والقرارات،   -٢٧

وعدم املعاقبة. ويف االجتماع األول، أوصى الفريق العامل، ناقش الفريق العامل مسألة عدم املقاضاة 
مقاضاهتم، ينبغي للدول األطراف أن  فيما يتعلق بضمان عدم معاقبة األشخاص املتجر هبم وعدم

لتشريعاهتا الداخلية، يف عدم معاقبة أو مقاضاة األشخاص املتجر هبم على األفعال غري  وفقًاتنظر، 
كأشخاص متَّجر هبم أو عندما جيربون على ارتكاب املشروعة اليت يرتكبوهنا كنتيجة مباشرة حلالتهم 

وقد أعاد الفريق ). ١٢، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2009/2هذه األفعال غري املشروعة (الوثيقة 
، على التوايل. وجيب أن ٢٠١٧و ٢٠١٣العامل بيان ذلك يف اجتماعيه اخلامس والسابع يف عامي 

الدول إىل مقاضاة أو يكون أحد العناصر اجلوهرية يف محاية ضحايا االجتار وحقوقهم عدم جلوء 
معاقبة األشخاص املتَّجر هبم بسبب أفعال جرمية ذات صلة باالجتار، وينبغي للدول عدم مقاضاة أو 

(الوثيقة معاقبة األشخاص املتَّجر هبم على جرائم قد ارتكبوها رمبا يف سياق حالة االجتار هبم 
CTOC/COP/WG.4/2010/4 ١٠، الفقرة.(  

    
    تقدمي املساعدة والعودة وإعادة اإلدماج    

يف بعض حاالت االجتار باألشــــخاص، قد يعود الضــــحايا إىل بلداهنم األصــــلية بســــبب   -٢٨
، بروتوكول االجتار ٨من املادة  ٢للفقرة  وفقًاو متطلبات قانون اهلجرة أو رغباهتم الشـــــخصـــــية.

باألشخاص، ينبغي أن تكون إعادة الضحايا إىل بلداهنم األصلية مأمونة ويفضَّل أن تكون طوعية. 
ك الفريق املشــترك بني الوكاالت يف الرأي بأن عودة ضــحايا االجتار بالبشــر أو ترحيلهم  وقد متســَّ

جمددا لالجتار أو عندما تكون  للتعرض ن هناك خماطرإىل أوطاهنم ليس خيارا مالئمًا عندما تكو
فيما بني مقدِّمي اخلدمات للضـــــحايا وإن التعاون غري الرمسي  )٥(.مســـــتدامةالعودة غري آمنة وغري 

عامل ذو أمهية خصــوصــًا فيما يتعلق بالعودة اآلمنة وإعادة ضــحايا االجتار باألشــخاص إىل الوطن. 
مع بلدان املنشــأ، مبا يف ذلك لدول األطراف ا تتعاون بأن يف اجتماعه الرابعريق العامل أوصــى الفو

مع املجتمع املدين، من أجل توفري احلماية املناســــــبة واملســــــاعدة وإعادة التأهيل لضــــــحايا االجتار 
                                                                    

ورقة مقدَّمة من فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص إىل املشاركني يف تيسري   )٥(  
عية العامة بشأن تقييم خطة عمل األمم املتحدة ملكافحة االجتار االجتماع الرفيع املستوى للجم أعمال

  /http://icat.network/sites/defaultباألشخاص، متاحة يف املوقع الشبكي: 
files/publications/ICAT%20submission%20to%20the%20GPA%20Appraisal%20Process.pdf. 
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ـــــاعدة على إعادة دجمهم داخل املجتمع عند عودهتم، عند االقتضـــــاء (الوثيقة  ـــــخاص واملس باألش
CTOC/COP/WG.4/2011/8 وعلى أية حال، فإن املبدأ العريف بعدم اإلعادة القســـرية ٤٢، الفقرة .(

بشـــــأن إعادة ضـــــحايا االجتار إىل  ه على الدوام القراراتينبغي أن يوجِّ )٦(مبوجب القانون الدويل
من بروتوكول االجتار  ١٤من املادة  ١مع الفقرة أيضـــــــًا هذا النهج ويتوافق بلداهنم األصــــــلية. 

  باألشخاص.
ســــالمة واســــتدامة عودة ضــــحايا االجتار باألشــــخاص وإعادة  تعزيزيف منشــــور معنون   -٢٩

املنظمة الدولية للهجرة توصــــيات بشــــأن العودة اآلمنة واملســــتدامة لضــــحايا أدرجت  ،إدماجهم
أن يكونوا مرافقني يف عملية  وهي تشـــمل، على ســـبيل املثال، أن ضـــحايا االجتار ينبغي )٧(االجتار.

إعادة اإلدماج، وذلك لضمان احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم يف مجيع مراحل العملية. 
شأهنا بعناية بني اجلهات الفاعلة  سيق ب ضحايا ينبغي التخطيط والتن وعالوة على ذلك، فإن عودة ال

ينبغي أن تشــمل عمليات تقييم املخاطر وإشــراك الشــرطة املحلية من أجل كفالة أمن واملشــاركة. 
ـــرهم.  ـــالمة الضـــحايا العائدين وأس وتشـــمل العوامل األخرى اليت ينبغي النظر فيها املتابعة مع وس

أجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق باملالحقة القضائية يف القضية، واملساعدة بإتاحة الفرص االقتصادية 
  والتعليمية واحلصول على التعويض.

ومتاشــيًا مع أحكام بروتوكول االجتار باألشــخاص خبصــوص توفري إمكانية احلصــول على   -٣٠
مبادئه التوجيهية املعلومات لضحايا االجتار بالبشر، شدَّد املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة، يف 

على  )٨()EU-TRM( د الوطنية يف أوروبامن أجل وضــع آلية إحالة األشــخاص املتجر هبم عرب احلدو
يعين  أمهية اختاذ قرار مدروس من جانب الضــحية فيما يتعلق بالعودة، الذي ميكن أن يفهم على أنه

يؤخذ يف االعتبار كل ما هو متاح من املعلومات املفصــــــلة وأن  أن القرار ينبغي أن ُيتخذ حبرية،
ء يف املكان أو العودة إىل الوطن. وينبغي أن تتضـــمن بشـــأن مجيع اخليارات واملخاطر املرتبطة بالبقا

ــــــتند إىل تقييم دقيق للمخاطر واإلدماج  عملية اختاذ القرار فترة من الوقت للتفكر، وينبغي أن تس
احلماية تدابري احلصــــــول على إمكانية  ينبغي النظر يف إتاحةوعلى وجه اخلصــــــوص، االجتماعي. 

النظر يف أيضـــًا  ومن املهم  التعاون الدويل القوي واملنهجي.واملســـاعدة عرب احلدود املدعمة بتدابري
إمكانية عودة ضــــــحايا االجتار باألشــــــخاص قد تعوق مالحقة املتجرين، ال ألن الضــــــحايا كثريا 

ألنه يف احلاالت اليت اســتبينوا أيضــًا  ُيعادون إىل بلداهنم من دون اســتبانتهم بأهنم ضــحايا، ولكن ما
قد متنع مواصـــلة املشـــاركة يف الدعاوى اجلنائية املحتملة ضـــد املتجرين. فيها كذلك، فإن عودهتم 

ويف كثري من األحيان، تكون تدابري العدالة اجلنائية للتصــــدي لالجتار منفصــــلة عن التدابري املتعلقة 
                                                                    

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  ٣انظر، على سبيل املثال، املادة   )٦(  
اآلمرة، ويلزم مجيع الدول -من مبدأ القواعد القانونيةمبدأ عدم اإلعادة القسرية هو جزء والالإنسانية أو املهينة. 

 بصرف النظر عما إذا كانت صدَّقت على اتفاقية مناهضة التعذيب أم مل تصدِّق.
 Enhancing the Safety and Sustainability of the Return and Reintegration of Victims ofاملنظمة الدولية للهجرة،   )٧(  

Trafficking ٢٠١٧، (باريس.( 
 Guidelines for the Development of a Transnational Referralاملركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة،   )٨(  

Mechanism for Trafficked Persons in Europe: TRM-EU  ،متاح يف املوقع الشبكي: ٢٠١٠(فيينا ،(
www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_General/Publications/2010/TRM_EU_guidelines.pdf. 

www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD_General/Publications/2010/TRM_EU_guidelines.pdf
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بقانون اهلجرة الذي مينع التنســـيق بني اجلهات املعنية. ولذلك، فإن اجلهات الفاعلة يف نظام العدالة 
ما تتخذه من نائية واهلجرة ينبغي أن تأخذ يف االعتبار احتياجات الضحايا وحقوقهم والتنسيق فياجل

  تدابري.
    

    وسائل االنتصاف    
أكدت املفوضـــية الســـامية حلقوق اإلنســـان أن األشـــخاص املتَّجر هبم، بوصـــفهم ضـــحايا   -٣١

انتهاكات حقوق اإلنســان هلم حق قانوين دويل يف ســبل انتصــاف وافية ومناســبة، ميكن أن تشــمل 
طائفة من التدابري مثل رد احلقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضـــــية وضـــــمانات عدم التكرار. 

من أجل تقدمي الدعم لضـــحايا االجتار االنتصـــاف هذه  ســـبلرة اخلاصـــة إىل توفري وقد دعت املقر
بل االنتصــــــاف يلزم تكييفها مع احلالة املحددة واحتياجات A/69/269(انظر الوثيقة  ). بيد أن ســــــُ

املشــترك التنســيق ورغبات الضــحية، وكذلك احلقوق التعاهدية والقوانني الوطنية. وقد بيَّن الفريق 
االنتصــاف باعتبارها تدابري أســاســية للتعايف وإعادة الوضــع الســابق للضــحايا، ســبل بني الوكاالت 

بل فضــال عن  ــُ محايتهم من الوقوع ضــحايا مرة أخرى؛ وأورد التوصــيات املحددة التالية بشــأن س
والتعاون الدويل، اليت تنطبق على التعاون الدويل بشــــكل عام، وال تقتصــــر على توفري  صــــافتنالا

  ُسبل االنتصاف، ومن مث ينبغي النظر فيها من أجل تعزيز التعاون الدويل عمومًا:
ن الدويل بني الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصـــلة، ينبغي تعزيز التعاو    

اليت ينبغي أن يساعد بعضها بعضًا يف حتقيق الفعالية واالستمرارية يف توفري ُسبل انتصاف 
  فعالة للضحايا، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:

ذ تعزيز التعاون الدويل بني أجهزة إنفاذ القانون اجلنائي ومؤســســات إنفا  (أ)    
  قوانني العمل؛

ــة للتعــاون التقين   (ب)     ــدولي ــة وال ــة املوارد من أجــل برامج العمــل الوطني تعبئ
  واملساعدة التقنية؛

التعاون من أجل التصدي لالجتار بالبشر ومنع استخدام املوظفني   (ج)      
  الدبلوماسيني؛

 التشجيع على تبادل املساعدة القانونية والتقنية، مبا يف ذلك تبادل  (د)      
املعلومات، والتشارك يف املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف جمال مكافحة االجتار 

  بالبشر؛
االعتراف بانتهاك حقوق األشـــخاص املتجر هبم وما يقابلها من جزاءات   (ه)    

تفرضها الدول على اجلناة من خالل مجع البيانات الوطنية، واملسامهة يف السجل العمومي 
  )٩(واجلرمية. خدِّراتيف قاعدة بيانات السوابق القضائية التابعة ملكتب املالدويل املجمَّع 

                                                                    
 Issue Paper – Providing جتار باألشخاص، ورقة مناقشة "فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة اال  )٩(  

Effective Remedies for Victims of Trafficking in Persons” (New York, 2016)." 
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اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشـــخاص ال يتطلبان على وجه التحديد  لكن  -٣٢
بل االنتصــاف لضــحايا االجتار باألشــخاص. ومع ذلك، فإهنما يقرران  من الدول األطراف توفري ســُ

انونية يلزم إجيادها لكي توفَّر لضــــــحايا االجتار إمكانية املطالبة بالتعويض. وهذه أن اآلليات الق
بل احلصــو على املشــورة واملعلومات القانونية عن  لاآلليات يف كثري من األحيان تزود الضــحايا بســُ

  توفري التعويض وكيفية املطالبة به.
بالتعويضات لضحايا االجتار، بأنه ويف االجتماع األول، أوصى الفريق العامل، فيما يتعلق   -٣٣

ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية وضع إجراءات مناسبة لتمكني الضحايا من احلصول على 
ثالث، ). ويف االجتماع ال١٤، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2009/2التعويض وجرب األضرار (الوثيقة 

أوصى الفريق العامل بأنه ينبغي أن حترص الدول األطراف يف بداية التحقيقات اجلنائية، على إدراج 
قسم خمصص للممتلكات يكفل إمكانية ضبط ومصادرة السلع املتحصَّل عليها بوسائل جنائية 

، املرفق، التوصية (ز)). ويف االجتماع الثالث أيضا، فيما يتعلق CTOC/COP/WG.4/2010/7(الوثيقة 
بالتعاون الدويل، أوصى الفريق العامل الدول األطراف أن تضمن أال تؤدي أوضاع إقامة الضحايا، 
أو عودهتم إىل بلداهنم األصلية أو عدم وجودهم بأي شكل آخر داخل الوالية القضائية إىل احليلولة 

  ، املرفق، التوصية (ح)).CTOC/COP/WG.4/2010/7التعويض (الوثيقة  دون سداد
إدماج وحدات التحقيق املايل مع الدوائر الضــــــريبية الوطنية، و التعاون وقد يلزم النظر يف  -٣٤

من أجل دعم مصــــادرة العائدات اإلجرامية،  ،الدويلبوصــــفها جزءًا من عملية التحقيق والتعاون 
  اليت ميكن استخدامها، على سبيل املثال، لتقدمي التعويض إىل الضحايا.

    
    اجلهات الفاعلة املعنية    

سق وأمهية التصدي لالجتار باألشخاص على حنو د مرارا على كُِّأ  -٣٥ . متعدد التخصصاتمن
والتنســــــيق الوثيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك على الصــــــعيدين الوطين والدويل، أمر 
مطلوب من أجل محاية واحترام حقوق واحتياجات ضــــــحايا االجتار. ويف الواقع، يتطلب جناح 
ا التعاون عرب احلدود يف كثري من األحيان ممارسات يف التنسيق الفعال على الصعيد الوطين باعتباره

سبقا. شراك اجلهات اليت  شرطا م ضحايا إ وعلى وجه اخلصوص، يتطلب اعتماد هنج يركز على ال
تقدم خدمات للضــحايا، واليت كثريا ما تقع خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية. وعالوة على ذلك، 
صة عند النظر يف شارك يف قرارات العودة ميكن أن تكون ذات أمهية خا سلطات اهلجرة اليت ت  فإن 

حقوق الضـــــحايا واحتياجاهتم. وعلى الصـــــعيد الوطين، ال بد من وجود نظم وشـــــبكات وطنية 
لإلحالة والتنســيق من أجل توضــيح األدوار واملســؤوليات والتنســيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف 
التصـــدي لالجتار باألشـــخاص. ومن الناحية املثالية، ينبغي وجود جهات اتصـــال من أجل تنســـيق 

  بذولة على الصعيدين الوطين والدويل، وكذلك معاجلة طلبات التعاون.اجلهود امل
ــــــجع الفريق العامل،   -٣٦ الدول األطراف على ، ٢٠١٠عام يف اجتماعه الثاين املعقود يف وش

االلتفات إىل أمهية الدور الذي يؤديه املجتمع املدين يف مكافحة االجتار باألشـــخاص، وأوصـــى بأن 
ى إىل إشــــراك املجتمع املدين بفعالية يف االســــتراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع هذا تســــع
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االجتار، وكذلك يف االســتراتيجيات الرامية إىل توفري احلماية والرعاية لضــحايا هذا االجتار، وذلك 
  ).١١، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2010/6للوائح التنظيمية الداخلية (الوثيقة  وفقًا
التعاون من خالل أجهزة وتشــــمل جهود التنســــيق يف إنفاذ القانون على الصــــعيد الدويل   -٣٧

إنفاذ القانون واملنظمات القضــائية الدولية واإلقليمية. وعالوة على ذلك، أوصــى الفريق العامل يف 
يف تعليم وتدريب موظفيها العاملني يف الدول تنظر بأن  ٢٠١٥ام عاجتماعه الســــــادس املعقود يف 

ــبكة من يف أمكن، إذا أن تنظر، الســلك الدبلوماســي و/أو القنصــلي، حســب احلاجة، و ــاء ش إنش
، CTOC/COP/WG.4/2015/6(الوثيقة  امللحقني املتخصصني يف سفاراهتا بغية منع االجتار باألشخاص

  ).١٤الفقرة 
ضحايا االجتار باألشخاص عرب احلدود الوطنية وتبني   -٣٨ املبادئ التوجيهية لوضع آلية إلحالة 

سياسات اهلجرة، يف مجلة أمور، ضرور٢٠١٠يف أوروبا  ة أن ، الصادرة عن املركز الدويل لوضع 
حتدد بوضـــــوح أدوار ومســـــؤوليات خمتلف اجلهات الفاعلة واحلاجة إىل إدراج عمليات الرصـــــد 
والتقييم كجزء من عمل اآللية، فضــــال عن أمهية االلتزام بنهج قائم على حقوق اإلنســــان ويراعي 

  االعتبارات اجلنسانية والعمرية.
    

      بشأن تدابري التصديإرشادات   -رابعًا  
    مبادئ توجيهية  -ألف  

املبادئ الشاملة اليت ُيسترشد هبا يف النظر بعني االعتبار إىل احتياجات وحقوق الضحايا يف   -٣٩
مجيع مراحل اجلهود التعاونية الدولية صــدرت يف العديد من املعاهدات والقرارات، وهي مســتمدة 

إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول االجتار مباشـــــرة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـــان. ويبيِّن 
تفصــيل هذه املبادئ التوجيهية الرئيســية الواجلرمية ب خدِّراتالصــادر عن مكتب امل )١٠(باألشــخاص

من أجل التصدي للتحديات اليت تواجه يف التصدي لالجتار باألشخاص بطريقة شاملة. وكما سبق 
سية  ضمن هنوجا قائمة ضمن تتذكره، فإن هذه املبادئ التوجيهية الرئي مبدأ عدم التمييز وكذلك تت

  على حقوق اإلنسان واالعتبارات اجلنسانية والعمرية للتصدي لالجتار باألشخاص.
يضـــيِّق أو  اتباع هنج قائم على حقوق اإلنســـان والبروتوكول االجتار باألشـــخاص حيبذ و  -٤٠

وجب القانون اإلنســاين الدويل أو القانون الدويل أية حقوق أو التزامات أو مســؤوليات مبمن يقلِّل 
 الواردحلقوق اإلنســان أو الصــكوك الدولية املتعلقة بوضــعية الالجئني ومبدأ عدم اإلعادة القســرية 

من املادة  ٢من الربوتوكول). وعالوة على ذلك، تؤكد الفقرة  ١٤من املادة  ١فيها (انظر الفقرة 
  ما يتعلق بوضع الشخص بوصفه ضحية لالجتار باألشخاص.من جديد مبدأ عدم التمييز في ١٤
    

                                                                    
  )١٠(  https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Framework_for_Action_Arabic.pdf. 
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    اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشخاص  -باء  
يربط بروتوكول االجتار باألشــــــخاص ما بني التعاون الدويل وتدابري احلماية واملســــــاعدة   -٤١

"اختاذ إجراءات فعالة ملنع للضــــــحايا. ويرد يف ديباجة الربوتوكول أن الدول األطراف تعلن أن 
ومكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، يتطلب هنجا دوليا شامال يف بلدان املنشأ 
والعبور واملقصــــد، يشــــمل تدابري ملنع ذلك االجتار ومعاقبة املتجرين ومحاية ضــــحايا ذلك االجتار 

  .ا"بوسائل منها محاية حقوقهم اإلنسانية املعترف هبا دوليًّ
منه،  ٨و ٧و ٦وعالوة على ذلك، فإن النص املعياري للربوتوكول، وخصـــــوصـــــًا املواد   -٤٢

تشـــري إىل  ٦يتعلق حبماية ضـــحايا االجتار باألشـــخاص. وتدابري احلماية املنصـــوص عليها يف املادة 
الرامية إىل دعم الضحايا  والسرية؛ والوصول إىل املعلومات؛ والتمثيل القانوين؛ والتدابري اخلصوصية

يف التعايف اجلســــدي والنفســــاين واالجتماعي (الســــكن واملشــــورة واملعلومات واملســــاعدة الطبية 
إمكانية بقاء  ٧والنفسانية واملادية، وما إىل ذلك)؛ وإمكانية احلصول على التعويض. وتتناول املادة 

  إعادة الضحايا إىل أوطاهنم. ٨املادة  وتتناولالضحايا بصفة مؤقتة أو دائمة يف البلد املستقبل، 
وتتناول اتفاقية اجلرمية املنظمة جوانب محاية الشـــهود، ومســـاعدة الضـــحايا ومحايتهم يف   -٤٣

حتدد التدابري املناســــبة حلماية الشــــهود من أي انتقام أو  ٢٤. ويف حني أن املادة ٢٥و ٢٤مادتيها 
 ٢٥ن املادة حبماية أقارب الضــحية أو األشــخاص املقربني، تبيِّترهيب حمتمل، مبا يف ذلك ما يتعلق 

تدابري املســــاعدة واحلماية املناســــبة، مبا يف ذلك احلصــــول على التعويض وجرب األضــــرار  حتديدًا
  واملشاركة يف اإلجراءات اجلنائية.

، الذي اعتمدت مبوجبه اتفاقية اجلرمية املنظمة، ٥٥/٢٥يف قرارها وأعربت اجلمعية العامة،   -٤٤
احلاجة العاجلة إىل تعزيز التعاون على منع ومكافحة األنشــطة اإلجرامية املنظمة مبزيد بعن اقتناعها 

وعالوة على ذلك، أعربت الدول األعضــــاء  من الفعالية على الصــــعيد الوطين واإلقليمي والدويل.
عن عزمها على حرمان الضـــــــالعني يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من االحتماء يف مالذات آمنة، 

  وذلك مبالحقتهم قضائيًّا على جرائمهم أينما ارتكبت، وبالتعاون على الصعيد الدويل.
بأنه تعزيز التعاون على منع  ١املادة  والغرض من اتفاقية اجلرمية املنظمة مبيَّن بوضـــــوح يف  -٤٥

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية. ومن مث، فإن االتفاقية تتضــــــمن أحكاما 
)؛ ونقل األشـــخاص ١٨)؛ واملســـاعدة القانونية املتبادلة (املادة ١٦بشـــأن تســـليم املجرمني (املادة 

)؛ وأســــــاليب التحري اخلاصــــــة ١٩املشــــــتركة (املادة والتحقيقات  )؛١٧املحكوم عليهم (املادة 
)؛ والتصـــــرف يف عائدات اجلرائم املصـــــادرة أو ٢١ملادة اونقل اإلجراءات اجلنائية ( )؛٢٠  (املادة

وجود طائفة واســـــعة من األحكام ذات الصـــــلة املتعلقة  ويتيح). ١٤املمتلكات املصـــــادرة (املادة 
للدول األطراف الفرصة الستخدام بروتوكول االجتار باألشخاص مبختلف أشكال التعاون الدويل 

  لتعزيز التعاون الدويل يف قضايا االجتار باألشخاص. عمليةالدوات من األواالتفاقية األم بوصفهما 
، املتعلقة بتسليم املجرمني، ١٦وتشمل الفقرات ذات الصلة على وجه اخلصوص من املادة   -٤٦

ن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا ينبغي ، اليت تشدد على أ٣الفقرة 
، اليت توضــح أن االتفاقية ميكن أن ٤والفقرة  أن تعترب يف عداد اجلرائم اخلاضــعة لتســليم مرتكبيها؛
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يف حال عدم وجود اتفاق حمدد خبصوص التسليم؛ والفقرة  املطلوبنيتعترب األساس القانوين لتسليم 
ية ، ال١٧ فاعل عددة األطراف لتعزيز  ية أو مت نائ قات ث فا لدول األطراف أن تربم ات يت تطلب من ا

  التسليم.
(اليت تتناول  ١، من املهم توجيه االنتباه خصـــــوصـــــًا إىل الفقرتني ١٨وخبصـــــوص املادة   -٤٧

 حتدد (اليت ٣(بشـــأن منح املســـاعدة القانونية املتبادلة إىل أقصـــى حد ممكن)، و ٢املعاملة باملثل)، و
(اليت تقترح عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف).  ٣٠أشـــكال املســـاعدة القانونية املتبادلة)، و

، ١٨وفيما يتعلق بالتدابري املحددة حلماية الضــحايا يف إطار املســاعدة القانونية املتبادلة، متكِّن املادة 
دلة يف احلاالت اليت ال يكون ممكنا أو ، من استخدام التداول بالفيديو كوسيلة لتقدمي األ١٨الفقرة 

  مثول الشهود شخصيا يف إقليم الدولة الطالبة.فيها مستصوبا 
ضًا  وعالوة على ذلك، ُتوضع يف االعتبار  -٤٨ سياق التعاون الدويل من أي ضحايا يف  حقوق ال

، ٢لفقرة ، ا١٤أجل التصـــرف يف العائدات اإلجرامية املصـــادرة أو املمتلكات املصـــادرة، يف املادة 
اليت تقتضــي من الدول األطراف أن تنظر على ســبيل األولوية يف رد عائدات اجلرائم أو املمتلكات 

  املصادرة إىل الدولة الطالبة لكي يتسىن هلا تقدمي تعويضات إىل ضحايا اجلرائم املعنية.
 قد يســـاعد ٢١وعالوة على ذلك، فإن نقل اإلجراءات اجلنائية على النحو املبيَّن يف املادة   -٤٩

الوقت  يفمع القيام  ،وضعيةتسيري اإلجراءات اجلنائية يف الدول األعضاء األفضل  ضمانعلى أيضًا 
ماية حقوق ومصــاحل الضــحايا. وجيب اختيار الوالية القضــائية بطريقة شــفافة وموضــوعية حبنفســه 

اإلخالل مببدأ عدم جواز حماكمة املتهم ب خماطر اليقني القانوين لدى املواطنني، وجتنُّ بغية ضــــــمان
عن الفعل الواحد مرتني، وحتســني التعاون القضــائي يف املســائل اجلنائية بني الســلطات اليت جيوز هلا 

  ممارسة االختصاص املوازي.
صـــــراحًة على أنه جيوز لألطراف  من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٢٧من املادة  ٢وتنص الفقرة   -٥٠

التعاون عرب احلدود أيضًا  تفاقية أساس التعاون يف جمال إنفاذ القانون. وتكفل املادةأن تعترب هذه اال
  الشهود إىل أوطاهنم أو إعادة توطينهم.-يف إعادة الضحايا والضحايا

    
    إرشادات دولية إضافية  -جيم  

له أمهية  )١١(٢٠٣٠بعض أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام   -٥١
خاصة ملناقشة التعاون الدويل الذي يأخذ يف االعتبار احتياجات وحقوق ضحايا االجتار باألشخاص. 

، الذي يدعو إىل تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط ١٧وهي تشمل، على وجه اخلصوص، اهلدف 
ة بني اجلنسني ، الذي يهدف إىل حتقيق املساوا٥الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة، واهلدف 

إىل ذلك، فإن األهداف التالية من أهداف التنمية املستدامة ومتكني كل النساء والفتيات. وباإلضافة 
ذات صلة بالتصدي لالجتار باألشخاص: القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات 

)؛ وتيسري اهلجرة ٧-٨ ايةغ)؛ والقضاء على العمل القسري والرق واالجتار بالبشر (ال٢-٥(الغاية 
هناء إساءة إو )؛٧-١٠وتنقل األشخاص على حنو منظم وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية (الغاية 

                                                                    
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة،   )١١(  
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 )؛٢-١٦املعاملة واالستغالل واالجتار بالبشر ومجيع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم (الغاية 
)؛ وتعزيز الدعم ٤-١٦اية واحلد بقدر كبري من التدفقات غري املشروعة لألموال واألسلحة (الغ

  ).٩-١٧الدويل لتنفيذ بناء القدرات (الغاية 
بشـــــــأن خطة عمل عاملية ملكافحة االجتار  ٦٤/٢٩٣وكررت اجلمعية العامة يف قرارها   -٥٢

م يهدد كرامة اإلنسـان باألشـخاص، إدانتها الشـديدة لالجتار باألشـخاص وحددته بأنه خطر جسـي
  وحقوق اإلنسان والتنمية. ومشلت خطة العمل األغراض التالية:

شامل ومنسَّق ومتَّسق على   (أ)   د الوطين واإلقليمي يعالصتشجيع التصدي على حنو 
  ملكافحة االجتار باألشخاص؛ والدويل

ســـــانية الترويج التباع هنج يســـــتند إىل حقوق اإلنســـــان ويراعي االعتبارات اجلن  (ب)  
والســــن يف التصــــدي جلميع العوامل اليت تعرِّض األشــــخاص لالجتار وتعزيز تصــــدي نظم العدالة 
اجلنائية يف هذا املجال، بوصــــفهما عاملني ضــــروريني ملنع االجتار باألشــــخاص ومحاية ضــــحاياه 

  ومقاضاة مرتكبيه؛
لدول   (ج)   ها ا مبا في ية،  عاون والتنســــــيق بني مجيع اجلهات املعن األعضـــــــاء تعزيز الت

واملنظمــات الــدوليــة ومنظمــات املجتمع املــدين والقطــاع اخلــاص، ويف خمتلف كيــانــات منظومــة 
  املتحدة، مع أخذ أفضل املمارسات القائمة والدروس املستفادة يف االعتبار. األمم
عدد من الفقرات الواردة يف اخلطة العاملية ملكافحة االجتار باألشــــخاص بصــــفة  ويشــــدِّد  -٥٣

املســـائل خاصـــة على أمهية محاية الضـــحايا ومســـاعدهتم والتعاون الدويل، مع التركيز املحدد على 
التالية: حقوق الضــحايا، ووضــعهم باعتبارهم ضــحايا للجرمية واخلدمات الوطنية املتاحة (الفقرات 

)؛ واخلصــوصــية والســالمة (الفقرة ٣٠)؛ وعدم املعاقبة وعدم املالحقة القضــائية (الفقرة ٢٨-٢٦
)؛ واإلعادة إىل ٣٣(الفقرة يف البقاء املحتمل )؛ واحلق ٣٢)؛ والتعايف وإعادة التأهيل (الفقرة ٣١

 )؛٣٧)؛ ومصــــاحل الطفل العليا (الفقرة ٣٦)؛ واخلدمات املتخصــــصــــة (الفقرة ٣٤(الفقرة  الوطن
)؛ وتوفري املعلومــات ٤٠)؛ والــدور اهلــام ملنظمــات املجتمع املــدين (الفقرة ٣٩والتعويض (الفقرة 

عدد من الفقرات على وجه التحديد بالتعاون الدويل، يتعلق ). وباإلضــــــافة إىل ذلك، ٤١(الفقرة 
ــــــاعدة )، وا٤٩)، وتبادل املعلومات (الفقرة ٤٨ويبيِّن احلاجة إىل التنســــــيق والتعاون (الفقرة  ملس

)، والتعاون يف جمال إنفاذ القانون ٥٢)، وتســــــليم املطلوبني (الفقرة ٥١القانونية املتبادلة (الفقرة 
  ).٥٥واملساعدة التقنية (الفقرة  ،)٥٤(الفقرة 
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    إرشادات إقليمية  -دال  
رامية يبيِّن الفصــل الثالث من اتفاقية جملس أوروبا بشــأن مكافحة االجتار بالبشــر التدابري ال  -٥٤

ــــاواة بني اجلنســــني والنهج املراعية لالعتبارات  إىل محاية وتعزيز حقوق الضــــحايا، وضــــمان املس
من اتفاقية  ١٢من املادة  ٢و ١العمرية، وخصوصًا فيما يتعلق باألطفال الضحايا. وحتدِّد الفقرتان 

جتار باألشــــخاص. جملس أوروبا بعضــــًا من تدابري احلماية والدعم اليت ينبغي أن ُتتاح لضــــحايا اال
وتشــمل هذه التدابري تقدمي املســاعدة لدعم التعايف البدين والنفســي واالجتماعي، مثل املأوى اآلمن 
والدعم النفسي واملساعدة املادية، والعالج الطيب، والترمجة الشفوية والترمجة التحريرية، وخدمات 

الفقرة  تعيِّنوعلى التعليم لألطفال. املشورة، والوصول إىل املعلومات، والتمثيل القانوين واحلصول 
ــــــباب  ٣٠ر مدهتا من االتفاقية مهلة للتعايف والتفكُّ ١٣من املادة  ١ يوما عندما تكون هناك أس

بإتاحة أذون  ١٤معقولة لالعتقاد بأن الشــــــخص املعين ضــــــحية. وعالوة على ذلك، تتعلق املادة 
التعويض وســبل االنتصــاف القانوين واإلعادة  ١٦و ١٥اإلقامة وشــروط إتاحتها. وتتناول املادتان 

تدابري محاية الضــــــحايا أثناء  ٢٨و ٢٧إىل الوطن والعودة للضــــــحايا، على التوايل. وتبيِّن املادتان 
ية. وعلى وجه اخلصــــــوص، تبيِّن الفقرة  ملادة  ٥اإلجراءات اجلنائ جة  ٢٨من ا حلا يف  لنظرإىل اا

. ويتناول الفصــــــل الســــــادس من االتفاقية التعاون الدويل التعاون الدويل للوفاء مبثل هذه التدابري
يد من  مة، فضــــــال عن املز عا تدابري ال بادئ وال ملدين. وُيجمل الفصـــــــل امل عاون مع املجتمع ا والت

  اإلجراءات املحددة.
من اإلعالن املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص يف اجلماعة االقتصادية  ٦وتشدِّد الفقرة   -٥٥

قيا (اإليكواس) على احلاجة إىل تدابري التعاون الدويل املحددة وتربط ربطا مباشرا لدول غرب أفري
عن االلتزام باختاذ التدابري الالزمة، بالتشاور  ، من خالل اإلعراببني هذه التدابري ورفاه الضحايا

الوثيق مع البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد، ومع الضحايا أنفسهم، من أجل رعاية أي 
من مواطنيها الذين وقعوا ضحايا لالجتار سواء داخل إقليم الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية 

  نطقة دون اإلقليمية، وكذلك من أجل إعادهتم إىل أوطاهنم.لدول غرب أفريقيا، أو خارج امل
اتفاقية مكافحة االجتار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفال لرابطة أمم جنوب  وتربط  -٥٦

بد  ربطا مباشرا بني التعاون الدويل ومحاية الضحايا، وتؤكِّد أن التعاون أمر الشرق آسيا (آسيان) 
منه لنجاح التحقيقات، واملالحقة القضــائية والقضــاء على املالذات اآلمنة للجناة واملتواطئني معهم 

ن م ١٣يف االجتار باألشــــخاص، وتوفري احلماية الفعالة واملســــاعدة لضــــحايا االجتار. وتتعلق املادة 
اتفاقية الرابطة آســــيان بالتعاون عرب احلدود الرامي إىل منع جرائم االجتار باألشــــخاص والكشــــف 

 إعادة وعودة الضــحايا.ب ١٥املادة  وتتعلق .١٤عنها. وترد تدابري حمددة حلماية الضــحايا يف املادة 
املتبادلة، وتســــليم املجرمني، على وجه التحديد املســــاعدة القانونية  ٢٢إىل  ١٨وتتناول املواد من 

  جرامية، على التوايل.اإلوالتعاون يف جمال إنفاذ القانون ومصادرة العائدات 
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      أدوات أساسية وموارد مرجعية موصى هبا  -خامسًا 
    القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص    

مكتب املخدِّرات عن ادر الصـــــ، القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشـــــخاصيهدف   -٥٧
إىل مســــــاعدة الدول يف تنفيذ األحكام الواردة يف بروتوكول االجتار باألشــــــخاص.  )١٢(واجلرمية،

والقصــد منه تســهيل اســتعراض وتعديل التشــريعات املوجودة، وكذلك اعتماد تشــريعات جديدة. 
رات عدَّة، مشــفوع بتعليق مفصــل، يوفر للمشــرِّعني خيا القانون النموذجيوكل حكم من أحكام 

ومما له صــلة هامة على وجه اخلصــوص املادة حســب االقتضــاء، وكذلك مصــادر وأمثلة قانونية. 
املتعلق حبماية الضحايا والشهود،  عدم املسؤولية (يف الفصل اخلامس) والفصل السابع، بشأن، ١٠

وتقدمي املســـــاعدة والتعويض، والفصـــــل الثامن املتعلق باهلجرة والعودة إىل الوطن. ويؤكِّد التعليق 
ــــــتنادًا إىل، القانون النموذجيمن  ٢٦على املادة  أنه على من اتفاقية اجلرمية املنظمة،  ٢٤املادة  اس

برام اتفاقات مع دول أخرى بشـــأن تغيري أماكن إقامة الشـــهود ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إ
أن تغيري أماكن اإلقامة ميكن أن حيدث عندما  ٢٦والضــــــحايا. وعالوة على ذلك، حتدد املادة 

شهود، بناء على طلب الضحايا أو  تقتضي الضرورة ذلك لصون السالمة اجلسدية للضحايا أو ال
العوامل املعينة الواجب مراعاهتا عند البت يف طلب  الشـــهود أنفســـهم أو بالتشـــاور معهم. وبعض

، مبا يف ذلك خماطر االنتقام ٣١اإلقامة املقدم من ضــحية االجتار بالبشــر مبيَّنة يف التعليق على املادة 
أو االضــطهاد، واإلمكانات املتاحة لإلدماج يف املجتمع، وملزاولة أســلوب حياة مســتقل ومســتدام 

ومدى توافر خدمات املساندة املالئمة اليت تصون السرية وتقي من وصمة وإنساين يف بلد املنشأ، 
التأكيد على أن وضــــعية اهلجرة للضــــحايا أو  ُيجدَّد، ٢٨و ٢٧ويف الفقرتني  العار يف بلد املنشــــأ.

  عودهتم إىل بلداهنم األصلية ينبغي أال تؤثر على احلق يف التعويض وتوافره.
    

    بالبشر موجَّه إىل ممارسي العدالة اجلنائيةدليل بشأن مكافحة االجتار     
الصادر عن مكتب  )١٣(،دليل مكافحة االجتار بالبشر املوجَّه إىل ممارسي العدالة اجلنائية  -٥٨

واجلرمية، هو نتاج عملية تعاونية عاملية أسهم فيها خرباء ميثلون  خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل
مؤسسات أكادميية ومنظمات غري حكومية ومنظمات دولية، وموظفون يف أجهزة إنفاذ القانون 
وأعضاء يف النيابات العامة وقضاة من مجيع أحناء العامل، خبرباهتم الفنية وجتارهبم. وتوافقا مع 

شخاص، يتمثل الغرض من هذا الدليل ملكافحة االجتار بالبشر يف تقدمي الدعم بروتوكول االجتار باأل
ملمارسي العدالة اجلنائية يف جمال منع االجتار باألشخاص ومحاية ضحاياه واملالحقة القضائية ملرتكبيه، 

كيز حتديدا التعاون الدويل، مع تر ٦والتعاون الدويل الالزم لتحقيق هذه األهداف. وتتناول النميطة 
باحتياجات الضحايا يف إجراءات  ١٣و ١٢و ١١قوي على التعاون القانوين الدويل. وُتعىن النمائط 
  الشهود وتعويض الضحايا، على التوايل.-العدالة اجلنائية، وتوفري احلماية واملساعدة للضحايا

    

                                                                    
  .A.09.V.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١٢(  
  )١٣(  www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html
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    األشخاصاملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار ب    
 )١٤(قوق اإلنسان واالجتار باألشخاصفيما يتعلق حباملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا   -٥٩

الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، توفر التوجيه السياسايت القائم على احلقوق بشأن 
ضحايا االجتار باألشخاص. والغرض منها ه و تعزيز وتيسري إدماج منع االجتار باألشخاص ومحاية 

النهج القائم على حقوق اإلنســان يف القوانني والســياســات والتدخالت الوطنية واإلقليمية والدولية 
عشر املوصى هبا إىل تعزيز ومحاية حقوق  األحدملكافحة االجتار بالبشر. وهتدف املبادئ التوجيهية 

جتار ومحايتهم، مع إيالء اهتمام خاص اإلنسان فيما يتصل باالجتار بالبشر والتعرف على ضحايا اال
تركز على حتديد هوية املتجرين ومالحقتهم قضـــــــائيًّا، ومنع االجتار وهي باألطفال الضــــــحايا. 

بل االنتصــاف. وتدعو  باألشــخاص، وضــمان األســاس القانوين الوايف مع إمكانية احلصــول على ســُ
ــــــية واملبادئ التوجيهية املوصــــــى هب ــــــاس ا إىل تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة املبادئ األس

  باألشخاص.  االجتار
    

املتعلقة  ١٩٥١) من اتفاقية عام ٢ألف ( ١املبادئ التوجيهية بشأن احلماية الدولية: تطبيق املادة     
امللحق هبا على ضحايا االجتار واألشخاص املعرَّضني  ١٩٦٧مبركز الالجئني و/أو بروتوكول عام 

    خلطر االجتار
) من اتفاقية عام ٢ألف ( ١تشـــدِّد "املبادئ التوجيهية بشـــأن احلماية الدولية: تطبيق املادة   -٦٠

على ضــحايا االجتار واألشــخاص  فيما يتعلق بوضــع الالجئني ١٩٦٧و/أو بروتوكول عام  ١٩٥١
صكوك درة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، على أن الاالصو )١٥(املعرَّضني خلطر االجتار هبم"

الدولية املتعلقة بالالجئني تنطبق على ســــياق االجتار باألشــــخاص. وتؤكِّد على وجه التحديد على 
أن األشخاص املتجر هبم، الذين خيشون االضطهاد لدى عودهتم إىل بلدهم األصلي أو االجتار هبن 

  ذلك.ل وفقًاوالذين ينطبق عليهم تعريف الالجئ، ينبغي االعتراف هبم كالجئني ومحايتهم 
    

    كتيِّب رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن التعاون القانوين الدويل يف قضايا االجتار باألشخاص    
كتيِّب رابطة أمم جنوب شــــرق آســــيا بشــــأن التعاون القانوين الدويل يف قضــــايا االجتار   -٦١

 واجلرمية، والرابطة آســـيان وحكومة خدِّراتهو منشـــور مشـــترك بني مكتب امل )١٦(،باألشـــخاص
أســتراليا، يقدم املشــورة بشــأن تدابري التعاون القانوين الدويل، مع التركيز على الدول األعضــاء يف 

ع خمتلفة من التعاون الدويل، مبا يف ذلك ارابطة أمم جنوب شــــرق آســــيا (آســــيان). وترد فيه أنو
صــــمم مشــــاورات غري رمسية بني أجهزة الشــــرطة وأنواع أكثر حتديدا من التعاون الرمسي. وهو م

ســـيما املوظفني   ليكون أداة عملية لتزويد االختصـــاصـــيني املمارســـني يف جمال العدالة اجلنائية، وال
املكلفني بإنفاذ القوانني واملدعني العامني واملحامني وغريهم من أعضــــــاء الســــــلطة املركزية داخل 

                                                                    
  )١٤(  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/401/66/PDF/N0240166.pdf. 
  )١٥(  www.unhcr.org/publications/legal/443b626b2/guidelines-international-protection-7-application-article-

1a2-1951-convention.html. 
  )١٦(  www.unodc.org/documents/humantrafficking/ASEAN_Handbook_on_International_ 

Legal_Cooperation_in_TIP_Cases.pdf. 
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ــيا، للتصــدي للتحدياتشــرق منطقة رابطة أمم جنوب  ــُّ اليت يطرحها االجتار من خال آس بل ل الس
  الوافية بالغرض يف التحقيق واملالحقة القضائية يف قضايا االجتار وتنفيذ طلبات املساعدة الدولية.

    
  املبادئ التوجيهية إلنشاء آلية إلحالة األشخاص املتجر هبم عرب احلدود الوطنية يف أوروبا:    

)TRM-EU االحتاد األورويب(    
آلية إلحالة ضحايا االجتار باألشخاص عرب احلدود الوطنية املبادئ التوجيهية إلنشاء هتدف   -٦٢

، الصادرة عن املركز الدويل لوضع سياسات اهلجرة إىل تيسري تقدمي الدعم إىل الضحايا يف أوروبا
عرب احلدود من خالل آليات للتعاون املؤسسي واإلجراءات اليت تستخدمها اجلهات املتعددة املعنية 

يف مجيع أحناء جنوب شرق أوروبا. ومسامهًة يف اجلهود الرامية إىل مكافحة مبكافحة االجتار بالبشر 
ُوضـــعت مخســـة إجراءات عمل موحدة يتعيَّن تطبيقها يف قضـــايا  ،واحلد منه االجتار باألشـــخاص

هبم ومساعدهتم ومحايتهم مبا  املتاجر االجتار بالبشر. وتركز اإلجراءات على حتديد هوية األشخاص
يتضــمن  املبادئ التوجيهيةإىل أوطاهنم، وعلى إجراءات املقاضــاة. وكل قســم من يف ذلك إعادهتم 

ممارسات جيدة، وتوجيهات عملية، وجوانب ذات صلة بالتنفيذ. ويوفر اجلزء باء األدوات العملية 
  الالزمة لتنفيذ املبادئ التوجيهية.

    
وخالصة القضايا املتعلقة مبسائل  قاعدة بيانات السوابق القضائية املتعلقة جبرائم االجتار بالبشر    

    باألشخاصاإلثبات يف حاالت االجتار 
بيانات الســــــوابق القضــــــائية املتعلقة جبرائم االجتار بالبشــــــر، التابعة ملكتب هتدف قاعدة   -٦٣
متكني القضـــــــاة واملــدعني العــامني، وواضــــــعي  ) إىلwww.unodc.org/cldواجلرميــة، ( خــدِّراتامل

الســياســات، ووســائط اإلعالم، والباحثني واألطراف املهتمة األخرى من توســيع معرفتهم بكيفية 
استخدام خمتلف الدول قوانينها ملكافحة االجتار باألشخاص، مع اهلدف النهائي املنشود يف املسامهة 

، ٢٠١٦الصــــعيد العاملي. ويف تشــــرين األول/أكتوبر  يف تعزيز تدابري تصــــدي العدالة اجلنائية على
خالصــــة القضــــايا املتعلقة مبســــائل اإلثبات يف حاالت االجتار أطلق املكتب منشــــورا جديدا، هو 

اليت هتدف إىل مســاعدة االختصــاصــيني املمارســني يف جمال العدالة اجلنائية يف خمتلف  )١٧(،بالبشــر
املتكررة اليت ختص قضـــايا االجتار باألشـــخاص. وتناولت أحناء العامل على معاجلة مســـائل اإلثبات 

والية قضائية، مع تقدمي جمموعة من اخليارات واإلمكانيات  ٣١قضية من  ١٣٥بالتحليل  اخلالصة
صة باإلثبات ستمدة من قاعدة  .للتعامل مع حتديات معينة خا ضايا الواردة يف اخلالصة م وأكثر الق

  بالبشر.بيانات السوابق القضائية لالجتار 
    

                                                                    
  )١٧( https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2017/Case_Digest_Evidential_Issues_in_Trafficking.pdf. 
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    توفري ُسبل انتصاف فعالة لضحايا االجتار باألشخاص    
أعدت  )١٨(ورقة املناقشة املعنونة "توفري ُسبل انتصاف فعالة لضحايا االجتار باألشخاص"،  -٦٤

باالشـــــتراك بني الوكاالت األعضـــــاء يف الفريق املشـــــترك بني الوكاالت املعين بالتنســـــيق يف جمال 
ستنادا إىل  ستعراض ملؤلفات يف القانون الدويل مكافحة االجتار باألشخاص، ا ضائية ا سوابق الق وال

أيضًا  وهي حتدداليت حتدد التزامات الدول بتوفري ُسبل انتصاف فعالة لضحايا االجتار باألشخاص. 
بعض والفرص املتاحة والعقبات القائمة يف جمال تنفيذ تلك املعايري الدولية على الصــــــعيد الوطين، 

  الصعوبات الشائعة اليت يواجهها الضحايا يف الوصول إىل ُسبل االنتصاف.
  

                                                                    
  )١٨(  http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_
in_Persons_2016_ARABIC.pdf . 


