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 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠فيينا، 
  من جدول األعمال٦البند 
    املساعدة التقنية أنشطة

   أنشطة املساعدة التقنية     
   ورقة عمل أعّدهتا األمانة            

   إضافة 
   املرفق األول    
 ا تقوم به كيانات دولية من أنشطة املساعدة التقنيةملموجز   

 ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاملتصلة باتفاق
   والربوتوكولني امللحقني هبا

 املساعدة التقنية القانونية اليت قّدمها أعضاء الفريق املشترك بني اإلدارات  -جيم 
   "عصر تطبيق القانون الدويل"لتنفيذ خطة العمل املعنونة 

  األمم املتحدة لشؤون الالجئنيية مفوض -٦ 
، فإن   املهاجرين  وهتريب  باألشـخاص  رغـم عـدم وجـود واليـة مباشـرة تـتعلق باالجتـار              -١

األساسي مبوجب نظامها   مهمـة احلمايـة املكلفـة هبـا مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجئني                  
يف اتفاقــية عــام واملشــروحة مبــزيد مــن التفصــيل ، ))٥-د (٤٢٨املــرفق بقــرار اجلمعــية العامــة (
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 متتد  )ب(اخلاص بوضع الالجئني،   ١٩٦٧وبـروتوكول عام     )أ(،ضـع الالجـئني    بو ة اخلاصـ  ١٩٥١
 .حباجة إىل محاية دوليةهاتني اجلرميتني  ما دام ضحايا  على السواءلتشمل االجتار والتهريب

ــثال و -٢ ــبيل املــ ــة  ،عــــلى ســ ) A/AC.95/965/Add.1( يتضــــمن جــــدول أعمــــال احلمايــ
 : ن الصكنيهبذياملقترحات امللموسة التالية املتعلقة 

أن تـنظر الـدول يف االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             )أ(  
 مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو       وبـروتوكول    ٢٠٠٠عـرب الوطنـية لعـام       

مــنع وقمــع ومعاقــبة االجتــار    بــروتوكول ، و)، املــرفق الثالــث ٥٥/٢٥قــرار اجلمعــية العامــة   (
 ؛)، املرفق الثاين٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة  (شخاص، وخباصة النساء واألطفالباأل

تلقي مطالبات  أمام  اللجوء مفتوحة   ب اخلاصة   اعملـياهت جعـل   أن تكفـل الـدول       )ب(  
   يف مطالبات اللجوء   االستناد  ، الذين يستطيعون    سـيما النسـاء والفتـيات      جر هبـم، ال   األفـراد املـت

 بوضوح من الصحة؛إىل أسس ليست جمردة 

ــدول عــن   )ج(   هتريــب األشــخاص  الــيت تطــال الضــالعني يف  عقوبــات الأن تعلــن ال
 ؛االجتار هبمو

أن تـنظر مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني يف عقـد اجـتماع للخرباء                    )د(  
 .يركّز على احتياجات احلماية لدى األطفال املتجر هبم

بتنفــيذ بــروتوكول املتصــلة دة لشــؤون الالجــئني أنشــطة مفوضــية األمــم املــتحوتشــمل  -٣
 :على سبيل املثال وليس احلصراالجتار باألشخاص وبروتوكول املهاجرين، األنشطة التالية 

 
  :املنع )أ(   

، مبا  النظاميةالالجئني مبخاطر اهلجرة غري     لدى  محـالت إعالمية إلذكاء الوعي       ‘١‘ 
 ؛يف ذلك االجتار والتهريب

كوسـيلة لــلحد   األوىل بلــدان الـلجوء احلمايـة يف  نوعـية  د لتحســني هـو بـذل اجل  ‘٢‘ 
غالبا ما الالجئني إىل التحرك إىل وجهة أخرى مـن عوامـل اجلـذب الـيت تدفـع       

 ؛باالجتار والتهريبتتسم 

ــية  ‘٣‘   باالجتـــار والتهريـــب يف حمـــيط  ذات الصـــلة املباشـــرةدعـــم املشـــاريع البحثـ
 ؛الالجئني
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  :اعدم محاية الضحايا ومس     )ب(   

األشخاص جر هبم و  ألشخاص املت ضمان إتاحة الفرصة ل   السـعي لـدى الـدول ل        ‘١‘  
؛للتقدم بطلب منحهم حق اللجوءبني املهر 

  ‘٢‘    ــة والدعــم املعــد ــيات اإلحال ــية املشــاركة يف آل ــياجات ة لتلب مــن الضــحايا احت
 ؛حلماية والدعما

 
  :ردود العدالة اجلنائية  )ج(   

املتعلقة سائل  يف امل ب موظفـي مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجئني             تدريـ   ‘١‘  
 ماية الالجئني؛اخلاصة حب يف سياق مهمة املفوضية ، وذلكاالجتار والتهريبب

حتظى د مـن أن شـواغل محايـة الالجئني    اإلسـهام يف التدريـب اخلـارجي للـتأكّ         ‘٢‘  
ــب   ــتمام الواجـ ــية   باالهـ ــة اجلنائـ ــياق ردود العدالـ ــار   يفيف سـ ــة االجتـ مكافحـ

 .والتهريب

تأكـيدا مـنها عـلى أمهـية التنسـيق والـتعاون بـني أصـحاب املصـلحة، أبلغـت مفوضية                     و -٤
يف فـــريق االتصـــال الـــتابع الفعالـــة األمـــم املـــتحدة لشـــؤون الالجـــئني أيضـــا عـــن مشـــاركتها  

أبلغت عن ، كما للمـنظمات احلكومـية الدولـية املعـين مبسـألة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين        
 .دورها القيادي يف فريق جنيف املعين باهلجرة

  
 احلواشي

 
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، الد جمموعة املعاهدات  األمم املتحدة،  )أ( 
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد )  ب( 

 


