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 مقدمة -أوال  
ــرار  - ١ ــق  ٦١/١٤٤يف القـ ــاراملتعلـ ــة    باالجتـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــات، دعـ ــساء والفتيـ  بالنـ

إىل  بالنـساء والفتيـات والقـضاء عليـه، و         االجتـار كافحة   مل  جهودها الوطنية  احلكومات إىل تعزيز  
االضــطالع بــإجراءات علــى الــصعد الثنائيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة والدوليــة بالتعــاون مــع  

؛ مجيع األطراف الفاعلة املعنية، مبا يف ذلك الدول واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمـع املـدين               
ــت باحلكو ــكال       وأهابـ ــع أشـ ــرمي مجيـ ــرى، بتجـ ــور أخـ ــة أمـ ــوم، يف مجلـ ــات أن تقـ ــارمـ  االجتـ

 وحتـسني   ، وتقدمي الـدعم إلـيهم     االجتار ومحاية ضحايا    ، وتعزيز اإلجراءات الوقائية   ،باألشخاص
 األمــني العــام أن يقــدم إليهــا يف دورهتــا الثالثــة   إىلطلبــت ؛ وتبــادل املعلومــات ومجــع البيانــات 

فـضال عـن التحـديات الـيت       لألنـشطة واالسـتراتيجيات الناجحـة    والستني تقريرا يتضمن جتميعـا    
 باألشـخاص، وحيـدد اجلوانـب اجلنـسانية فيمـا          االجتـار تواجه معاجلـة األبعـاد اجلنـسانية ملـشكلة          

م ، الـيت مل تعـاجل بعـد أو الـيت مل تعـاجل مبـا فيـه الكفايـة، ويقـيِّ                     االجتـار يبذل من جهـود ملكافحـة       
وُيقدم هذا التقرير بنـاء علـى هـذا الطلـب،           . املؤشرات املناسبة اختذ من إجراءات من خالل       ما

وهو يستند يف مجلة أمور إىل معلومات واردة من الدول األعضاء ومن كيانـات تابعـة ملنظومـة                  
ويغطـي التقريـر الفتـرة املنقـضية منـذ صـدور التقريـر          . األمم املتحدة فضال عن منظمات أخرى     

 . ٢٠٠٨ونيه ي/ حزيران٦ وحىت )A/59/185( األخري
 

  التدابري اليت أبلغت عنها الدول األعضاء - ثانيا 
ــه / حزيــران٦يف  - ٢ ــة مــن الــدول األعــضاء قــد اســتجابت   ٤٠، كانــت ٢٠٠٨يوني  دول

وقُـدمت معلومـات    .)١(٦١/١٤٤قـرار   اللطلب األمني العام احلصول على معلومات عن تنفيـذ          
 بالنساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك تعزيـز األطـر      االجتارعن طائفة من التدابري اليت اختذت ملكافحة   

القانونيــة ووضــع سياســات لتحــسني التنــسيق والتعــاون مــع خمتلــف أصــحاب املــصلحة وعلــى   
الصعد الثنائية واملتعددة األطراف فضال عن تعـضيد اإلجـراءات الوقائيـة واجلهـود املبذولـة مـن                  

 . إليهمأجل حماكمة مرتكيب اجلرائم ومحاية الضحايا وتقدمي الدعم 
 

__________ 
ــا،    : وردت ردود مــن )١(  االحتــاد الروســي، وأذربيجــان، واألرجنــتني، وأســتراليا، وإســتونيا، وإكــوادور، وألباني

م، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبـريو،    وأملانيا، واإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، والربتغـال، وبـروين دار الـسال     
ــة التــشيكية، ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، وســان      وتايلنــد، وجامايكــا، واجلزائــر، واجلمهوري
ــان، ولكــسمربغ،        ــا، ولبن ــدا، وكولومبي ــام، وقطــر، وكن ــبني، وفييــت ن ــارينو، وســلوفاكيا، وشــيلي، والفل م

 الـــشمالية، وأيرلنـــداملكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وليتوانيـــا، وليختنـــشتاين، ومـــصر، واملكـــسيك، وامل
 .وهنغاريا، واليابان، واليونانونيجرييا، والنرويج، 



A/63/215
 

4 08-44959 
 

 )٢(الصكوك الدولية - ألف 
تلزم األطـر القانونيـة الدوليـة الـدول باعتمـاد قوانينـها وسياسـاهتا اخلاصـة هبـا ملكافحـة                      - ٣

 وتقدم هلا اإلرشاد يف هذا الشأن، وهي توفر إطارا للدول يف تعاوهنا من أجـل مكافحـة             االجتار
 زيـادة   ٢٠٠٤لتقريـر األخـري يف عـام        شهدت الفترة املنقضية منـذ صـدور ا       قد  و.  بالبشر االجتار

ــصلة مبكافحــة      ــة ذات ال ــدول األطــراف يف الــصكوك الدولي ــساء االجتــاركــبرية يف عــدد ال  بالن
قت علــى اتفاقيــة األمــم  دولــة قــد صــّد١٤٤، كانــت ٢٠٠٨يونيــه /فــي حزيــرانف. والفتيــات

 ١١٨صـدقت    فيما    أو انضمت إليها؛   ،املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية      
 باألشــخاص، وخباصــة االجتــارنــع وقمــع  امللحــق باالتفاقيــة واملتعلــق مبربوتوكــولالدولــة علــى 

ــه، أو انــضمت إليــه؛ وصــدقت    ــة علــى بروتوكــول  ١١٢النــساء واألطفــال، واملعاقبــة علي  دول
ومـن بـني الـدول      . ، أو انـضمت إليـه     مكافحة هتريب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو             

يف هذا التقرير، أصبح كل مـن أملانيـا، وبلجيكـا،    بقصد إيرادها  ضاء اليت قدمت معلومات     األع
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وشيلي، وهنغاريـا، ولبنـان، وليختنـشتاين، واململكـة            

 والربوتوكــولني؛  املــذكورة الــشمالية طرفــا يف االتفاقيــة  وأيرلنــدااملتحــدة لربيطانيــا العظمــى   
؛ وأصـــبح كـــل مـــن باالجتـــارت كولومبيـــا طرفـــا يف االتفاقيـــة والربوتوكـــول املتعلـــق وأصـــبح

ــا يف االتفاقيـــة؛    اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، وبـــروين دار الـــسالم، وقطـــر، ولكـــسمربغ طرفـ
مـصر طرفـا يف الربوتوكـول املتعلـق         ، و باالجتـار وأصبحت أستراليا طرفا يف الربوتوكول املتعلـق        

 . طرفا يف الربوتوكولنيسلوفاكيا، وباملهاجرين

علـى الربوتوكـول    قت  قـد صـدّ    دولـة عـضوا      ١٢٦كانـت   ،  ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران  - ٤
 األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف            بشأن بيع  االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل    

ــة ــه؛ وصــدقت  ،املــواد اإلباحي ــة ٩٠ أو انــضمت إلي علــى الربوتوكــول االختيــاري  عــضوا  دول
الـدول األعـضاء الـيت قـدمت        بـني   ومـن   . تفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           ال

تقارير، أصبح كل من أستراليا، وإستونيا، وألبانيا، والبحرين، وبـروين دار الـسالم، وبلجيكـا،            
طرفـا  وتايلند، واجلزائر، وسلوفينيا، وكندا، ولبنان، وليتوانيا، وليختنشتاين، واليابان، واليونان          

ــا،  أصــبح يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل؛ و   كــل مــن األرجنــتني، وبلغاري
وســـان مـــارينو، وكولومبيـــا، وليتوانيـــا، واململكـــة املتحـــدة، ونيجرييـــا طرفـــا يف الربوتوكـــول  

 . االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

__________ 
املعلومات الواردة يف هذا اجلزء مستمدة من التقارير الـيت قدمتـها احلكومـات، واملوقـع الـشبكي للمعاهـدات                  )٢( 

انونية، ومن املواقـع الـشبكية ملنظمـة العمـل الدوليـة            املتعددة األطراف التابع ملكتب األمم املتحدة للشؤون الق       
 .ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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يت قدمت تقارير أطـراٌف يف مجيـع الـصكوك الـواردة يف             والعديد من الدول األعضاء ال     - ٥
ــرة  ــرار   ٥الفق ــن الق ــال،      (٦١/١٤٤م ــا، والربتغ ــوادور، وألباني ــتني، وإك أذربيجــان، واألرجن

وبلجيكا، وبلغاريا، وبريو، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وسـلوفاكيا، والفلـبني،         
ن الـدول أطـراف يف كـل هـذه الـصكوك عـدا              ومثـة عـدد مـ     ). وليتوانيا، واملكـسيك، والنـرويج    

االحتـاد الروسـي، أسـتراليا، وإسـتونيا، وأملانيـا، والبحـرين، واجلزائـر، وشـيلي، وكنـدا،                  (واحد  
 ).وكولومبيا، ولبنان، ومصر، واململكة املتحدة، ونيجرييا، وهنغاريا

لحـق باتفاقيـة   تصديق علـى الربوتوكـول االختيــاري امل   للوأشارت أملانيا إىل أهنا تستعد       - ٦
 األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة، بينمـا تتخـذ              بشأن بيع حقوق الطفل   

، وتبـذل اجلمهوريـة التـشيكية       باالجتار الربوتوكول املتعلق    اعتمادلكسمربغ خطوات من أجل     
جلرميـة املنظمـة   ابلتـصديق علـى االتفاقيـة املتعلقـة      بغيـة ا  اجلهود من أجـل تعـديل قانوهنـا اجلنـائي           

 بشأن بيـع   والربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل        باالجتاروالربوتوكول املتعلق   
 .األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

 االجتـار وأشارت دول إىل التزامها بـصكوك دوليـة وإقليميـة أخـرى ذات صـلة مبـسألة                   - ٧
 االجتـار مكافحـة   اإلجراءات الراميـة إىل     ها اتفاقية جملـس أوروبـا املتعلقـة بـ         بالنساء والفتيات، من  

ــشر  ــا،       (بالب ــستعد كــل مــن أملاني ــرويج؛ فيمــا ي ــدول هــي الربتغــال، وســلوفاكيا، والن وهــذه ال
وبلجيكا، واململكـة املتحـدة للتـصديق علـى االتفاقيـة املـذكورة الـيت وقعهـا كـل مـن مجهوريـة                       

؛ )بقة، ولكـسمربغ، وليتوانيـا، وهنغاريـا وتـستعد إسـتونيا لتوقيعهـا            مقدونيا اليوغوسالفية الـسا   
االحتـــاد الروســـي،  (١٩٤٩ باألشـــخاص واســـتغالل بغـــاء الغـــري لعـــام االجتـــارواتفاقيـــة قمـــع 

؛ واتفاقيـة البلـدان     )وأذربيجان، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وإكـوادور، ومـصر          
؛ ونظـام رومـا األساسـي       )إكوادور وبريو  (١٩٩٤صر لعام    الدويل بالق  االجتاراألمريكية بشأن   

 ).كولومبيا (١٩٩٨للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 
 

 التشريعات ونظام العدالة - باء 
يعد وجود إطار قانوين شامل، يندرج فيـه التجـرمي والتـدابري الوقائيـة ومحايـة الـضحايا                   - ٨

وقـد  .  بالنساء والفتيـات   االجتارسألة  الفعال مل وتقدمي الدعم إليهم، أمرا حاسم األمهية للتصدي        
قُطع شوط طويل حنو تعزيز األطر القانونية ومواءمة التشريعات مـع املعـايري الدوليـة واإلقليميـة                 

وقامت دول عديدة بتنقـيح قوانينـها، اجلنائيـة         .  بالنساء والفتيات والقضاء عليه    االجتارملكافحة  
 تـشمل   لالجتـار ات جديدة مبا يف ذلـك قـوانني مناهـضة           منها وغريها، واعتمد عدد منها تشريع     

 .تدابري للوقاية واحلماية
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ــا إىل      - ٩ ــدول يف تقاريره ــدا، أشــارت ال ــر حتدي ــى حنــو أكث ــا أدرجــت  وعل ــوانني أهن يف ق
جــرائم حتظــر صــراحة االجتــار بالبــشر العقوبــات اخلاصــة هبــا ويف قــوانني اهلجــرة ومــنح اللجــوء 

 واألرجنتني، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، واإلمـارات        االحتاد الروسي، وأذربيجان،  (
العربية املتحـدة، والربتغـال، وبـروين دار الـسالم، وبلجيكـا، وبلغاريـا، واجلمهوريـة التـشيكية،                  
ومجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية الــــسابقة، وســــلوفاكيا، وقطــــر، وكنــــدا، وكولومبيــــا،   

ن، واململكـــة املتحـــدة، والنـــرويج، وهنغاريـــا، واليابـــان، ولكـــسمربغ، وليتوانيـــا، وليختنـــشتاي
 ألغـراض منـها االسـتغالل    االجتـار وتغطـي بعـض هـذه القـوانني أشـكاال خمتلفـة مـن             ). واليونان

وتــشمل العقوبــات توقيــع . اجلنــسي، أو العمــل أو تقــدمي اخلــدمات ســخرة، أو نــزع األعــضاء 
 عامــا، مــع تغلــيظ العقوبــة يف ١٥  و أعــوام٣بــني  متوســطها تــراوحيالغرامــات واحلــبس ملــدد 

 ومنـها علـى سـبيل املثـال أملانيـا وليختنـشتاين، يغطـي               ،ويف بعض البلدان  . الظروف املشددة هلا  
 بالبشر املرتكبة يف البلدان األخرى، بينما ينص القانون يف بلـدان            االجتارالقانون اجلنائي جرائم    

كرت أيـضا جـرائم أخـرى       ذُو. لألطفالمثل كندا على أحكام حمددة حتظر االستغالل اجلنسي         
، واالختطــاف )أســتراليا ومــصر( مثــل االســترقاق االجتــارميكــن أن تنــدرج يف إطارهــا جــرائم  

، واإلكـراه   )أملانيـا (، وانتـزاع القـصر مـن حـضانة األبـوين            )االحتاد الروسي، واجلزائـر، وكنـدا     (
 ). مصر(لألطفال والنساء ، واالستغالل اجلنسي والتجاري )ليختنشتاين والنرويج(والتهديد 

 االجتـار وجد لـديها أطـر قانونيـة ذات نطـاق واسـع ملكافحـة               تويتزايد عدد الدول اليت      - ١٠
وقـد اعتمـدت دول عـدة       .  فضال عن تدابري الوقاية واحلمايـة      االجتارباألشخاص، تغطي جرائم    
بري األخـرى    باألشخاص وينص كذلك على جمموعة مـن التـدا         االجتارقانونا واحدا شامال جيرم     

مثـل محايـة   ) البحرين، وبلغاريا، وبريو، وتايلنـد، وجامايكـا، والفلـبني، واملكـسيك، ونيجرييـا      (
؛  هبــملحــقيت تر الــاضــرعــن األ تعــويض الــضحاياوالــضحايا وتقــدمي الــدعم واخلــدمات إلــيهم؛ 

والتــدابري الوقائيــة؛ والتعــاون بــني خمتلــف أصــحاب املــصلحة؛ وإنــشاء هيئــات وطنيــة للتــصدي  
ومثـة دول أخـرى لـديها قـوانني أو أحكـام منفـصلة       .  باألشـخاص باالجتارلمسائل ذات الصلة  ل

ــة         ــصاريح اإلقام ــال إصــدار ت ــى ســبيل املث ــساعدهتم تغطــي عل ــضحايا وم ــة ال ــتونيا، (حلماي إس
ــا،    ــا، وليختنـــشتاين، والنـــرويج، وهنغاريـ ــا، وكنـــدا، وليتوانيـ ــال، وبلجيكـ ــتراليا، والربتغـ وأسـ

أملانيــــا، وبلغاريــــا، ومجهوريــــة مقــــدونيا (؛ والتعــــويض عــــن األضــــرار )واليابــــان، واليونــــان
؛ وتقـــدمي الـــدعم واخلـــدمات )اليوغوســـالفية الـــسابقة، وفييـــت نـــام، وليتوانيـــا، وليختنـــشتاين

 العائـدات مـن     ن، مبـا يف ذلـك مـساعدة النـساء املتجـر هبـ             )أذربيجان، والربتغال، وليختنشتاين  (
ــدماج    ــى إعــادة االن ــامفييــت (اخلــارج عل ــدول لوضــع    ). ن ــد مــن ال ــة يف العدي واجلهــود جاري

  وتـشمل  ،)االحتـاد الروسـي، وشـيلي، ومـصر        (االجتـار مسودات لتشريعات ترمي إىل مناهـضة       
 ). لكسمربغ( تدابري حلماية الضحايا ومساعدهتم ، يف حالة واحدة على األقلأيضا،
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ا اجلنائيــة حلمايــة ضــحايا وقامــت البلــدان بتعزيــز التــدابري املنــصوص عليهــا يف إجراءاهتــ - ١١
ــيهم  االجتــار ــساعدة إل ــدمي امل ــنص    .  وتق ــال، ت ــى ســبيل املث ــة أو   وعل ــوانني اإلجــراءات اجلنائي ق

أملانيــا، وجامايكــا، ومجهوريــة (يتــصل هبــا مــن قــوانني علــى وضــع بــرامج حلمايــة الــشهود    مــا
ري خاصــة لتقــدمي تــدابعلــى ، و)مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، وليتوانيــا، ونيجرييــا، وهنغاريــا

االحتــاد الروســي، وأذربيجــان، وأملانيــا، وبــروين دار (الــدعم إىل الــضحايا عنــد تقــدميهم األدلــة 
أملانيـــا، (، وإتاحـــة املعلومـــات الكاملـــة للـــضحايا )الـــسالم، وليختنـــشتاين، واململكـــة املتحـــدة

ــا  ــشتاين، وهنغاري ــروين د (، واســتبعاد اجلمهــور مــن احملاكمــات   )وليختن ــا، وب ــسالم، أملاني ار ال
 بالبــشر االجتــاروجــرى يف عــدد مــن البلــدان تــوفري بــرامج ومــواد تدريبيــة عــن ). وليختنــشتاين

أذربيجان، وأستراليا، وأملانيا، وجامايكـا، واجلمهوريـة التـشيكية،    (أو ممثلي اإلدعاء    /للشرطة و 
دات خاصـة   ، وأُنـشئت وحـ    )والفلبني، وقطر، واململكة املتحدة، والنرويج، وهنغاريا، واليونان      

أذربيجـان، وأسـتراليا، والبحـرين، وبـريو، وسـلوفاكيا، والفلـبني،            (أو هيئـة اإلدعـاء      /للشرطة و 
 ). ولكسمربغ، واملكسيك، والنرويج، واليونان

 
 خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية، وآليات التنسيق الوطنية -جيم  

ــصميم اســتراتيجيات شــا     - ١٢ ــة إطــارا لت ــوفر خطــط العمــل الوطني ، االجتــارملة ملكافحــة ت
وإرســاء تلــك االســتراتيجيات وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا وذلــك لكفالــة وضــع اســتجابات   

يها مثــل هــذه اخلطــط دوالعديــد مــن البلــدان لــ.  بالبــشر وتنفيــذ تقييمــات لألثــرلالجتــارمنــسقة 
ــتونيا، وإكـــوادور، واإلمـــارات العربيـــة املتحـــد  ( ــتراليا، وإسـ ة، أذربيجـــان، واألرجنـــتني، وأسـ

والربتغال، وبلغاريا، وبريو، وتايلند، واجلمهورية التـشيكية، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية             
السابقة، وسلوفاكيا، وفييت نام، وقطر، وكولومبيا، وليتوانيا، واملكسيك، واململكـة املتحـدة،            

ري ملنـع   تـداب مجيعهـا   وتـشمل تلـك اخلطـط       ). والنرويج، ونيجرييا، وهنغاريا، واليابان، واليونـان     
 وإجــراء التحقيقــات بــشأنه وحماكمــة مرتكبيــه؛ وتقــدمي الــدعم واملــساعدة إىل الــضحايا االجتــار

وإعادة إدماجهم؛ ووضع القوانني؛ وإجراء البحـوث ومجـع البيانـات؛ وتـدريب أفـراد الـشرطة                 
واملوظفني القانونيني واملختصني بـاهلجرة والـصحة وغـري ذلـك مـن اجملـاالت؛ وتوطيـد التعـاون                   

) تايلنـد (ومثـة بلـد واحـد علـى األقـل      .  بالبـشر االجتـار ما بني األطراف املشاركة يف مكافحـة     في
ويعمـل  .  وتقيـيم هـذا التنفيـذ    اخلاصـة بـه  عمـل الوطنيـة  اللديه أيضا مؤشرات لرصد تنفيذ خطة    

ــة عمــل       ــى وضــع خط ــريو عل ــن بلجيكــا وب ــة كــل م ــدة ملكافحــة  وطني ــشراالجتــارجدي .  بالب
ــذل   ويف ــا، ُتب ــى  االجتــاراجلهــود مــن أجــل إرســاء خطــط عمــل ملكافحــة     كولومبي ــشر عل  بالب

 .احمللي الصعيد
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والكثري من الدول، ومنها األرجنتني وألبانيا واجلمهورية التشيكية ومجهوريـة مقـدونيا             - ١٣
.  باألطفـــالاالجتـــار الـــسابقة، لـــديها خطـــط عمـــل أو بـــرامج وطنيـــة ملكافحـــة ةاليوغوســـالفي

النساء كمسألة شاملة لعدة قطاعات يف خطـة عملـها الراميـة ملكافحـة         ب االجتاروأدرجت أملانيا   
وحتتـوي خطـة    .  يف خطط عملـها املتعلقـة باألطفـال        االجتارالعنف ضد املرأة، وتناولت كذلك      

ــدا   ــة لكن ــسي     والعمــل الوطني ــصدي لالســتغالل اجلن ــى اســتراتيجيات للت ــال عل ــة باألطف املتعلق
املتعلقـة بتحقيـق املـساواة بـني الرجـل          وة للكـسمربغ    لألطفال، فيما تشمل خطة العمـل الوطنيـ       

 .  بالنساء والفتياتاالجتارواملرأة تدابري ملكافحة 

 سـائر  بإرسـاء آليـات وطنيـة مكرسـة لتحـسني التنـسيق فيمـا بـني                   عديـدة  دولت  وقام - ١٤
أصــحاب املــصلحة يف جمــال وضــع وتنفيــذ القــوانني والــسياسات، مبــا يف ذلــك خطــط العمــل     

ــة املتحــدة،    الوطنيــة؛ و ــا، واإلمــارات العربي تــشمل هــذه الــدول أذربيجــان، وإكــوادور، وأملاني
والبحرين، والربتغال، وبلجيكا، وبريو، وتايلند، وجامايكا، واجلمهورية التـشيكية، ومجهوريـة      
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وسلوفاكيا، وشـيلي، والفلـبني، وكنـدا، وكولومبيـا، وليتوانيـا،           

، ومصر، واملكسيك، واململكة املتحدة، والنرويج، ونيجرييا، وهنغاريا، واليابـان،          وليختنشتاين
وتتألف هذه اآلليات، يف العديد من احلاالت، من ممثلني للكيانات احلكوميـة، مبـا يف               . واليونان

جملتمـع املـدين وال سـيما    امقـدمي اخلـدمات و    ، و ذلك هيئـات إنفـاذ القـوانني واإلدعـاء واهلجـرة          
ــة  املنظمــات  ــة واملنظمــات الدولي ــسيق والعمــل   وُوضــعت مبــ . غــري احلكومي ــة للتن ادئ توجيهي

مجهوريــة (، وإجــراءات تــشغيلية موحــدة للتعامــل مــع الــضحايا   )تايلنــد(بــني الوكــاالت  فيمــا
ــسابقة  ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــن األدوات ) مقـ ــري ذلـــك مـ ــت، ووغـ ــهاأُدجمـ ــن   كلـ ــزء مـ  كجـ

 .عملاالستراتيجيات سعيا إىل ضمان فعالية ال
 

 والدويل واإلقليمي الثنائي الصعيد من كل على التعاون أنشطةو االتفاقات - دال 
 بالنـساء  االجتـار  مكافحـة  يف أساسـيا  عنـصرا  األطـراف  واملتعـدد  الثنائي التعاون يشكل - ١٥

 للحـــدود عـــابر دويل بطـــابع تتـــسم مـــا كـــثريا اجلرميـــة ههـــذ أن إذ عليـــه، والقـــضاء والفتيـــات
 برمــتأُو .اجملــال هــذا يف اتعاوهنــ بتعزيــز الــدول مــن العديــد قامــت قــدو .يــةالوطن وللواليــات
 وبلغاريـا  الـسالم  دار وبـروين  والربتغـال  وأملانيا الروسي االحتاد بني فيما ثنائية ترتيبات/اتفاقات
 وليتوانيـا  وكنـدا  نـام  وفييـت  وشـيلي  الـسابقة  اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية واجلزائر وتايلند

 بـشأن  تفـاهم  مـذكرة  علـى  بلـدان  سـتة  وقعـت  اإلقليمـي،  الـصعيد  وعلى .ونيجرييا واملكسيك
 وأبرمـت  اإلقليميـة،  دون الكـربى  امليكونـغ  منطقة يف باألشخاص االجتار مكافحة على التعاون
 بـشأن  اتفاقـا  ،وأذربيجـان  الروسـي  االحتـاد  فيهـا  مبـا  ،املـستقلة  الـدول  رابطة يف األعضاء الدول
 الـسوق  أعضاء واتفق .البشرية واألنسجة األعضاءبو باألشخاص االجتار مكافحة على التعاون
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 بـشأن  اإلعـالم  جمال يف حبملة القيام على هلا املنتسبة والبلدان اجلنويب املخروط لبلدان املشتركة
 واملعـايري  املمارسـات  ألفـضل  خطـة  األورويب االحتـاد  واعتمـد  .منه والوقاية باألشخاص االجتار

 بـايل  عمليـة  عـن  تقريـرا  أسـتراليا  وقـدمت  .ومنعـه  بالبشر االجتار مكافحة الجم يف واإلجراءات
، وطنيـــة عـــرب جــرائم  مـــن بـــذلك يتــصل  ومـــا باألشـــخاص واالجتــار  سكان الـــهتريـــب بــشأن 

 مـن  اإلقليميـة  التـدابري  طـوير وت الثنـائي  العمـل  وتـشجيع  الـوعي  إذكـاء هذه العمليـة     تستهدفو
 اتفـاق  اعتمـاد  إىل نيجرييا وأشارت .وهتريبهم خاصباألش االجتار عمليات واعتراض منع أجل

 غـرب  يف والفتيـات،  النـساء  سـيما  وال ،باألشـخاص  االجتـار  ملكافحـة  األطراف املتعدد التعاون
 اجلماعـة  إطـاري  يف وذلك ،باألشخاص االجتار ملكافحة املشتركة العمل وخطة أفريقيا ووسط

 .أفريقيا وسط لدول ةاالقتصادي واجلماعة أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 يف االدعـاء  وسـلطات  الـشرطة  تقـوم  واملقاضـاة،  القوانني إنفاذ جهود تعزيز إىل وسعيا - ١٦
 للـشرطة  الدوليـة  املنظمـة  منـها  هيئـات  خـالل  مـن  املعلومات، وتبادل التعاونب البلدان من عدد

 للتعـاون  ألورويبا االحتـاد  وحـدة  أو )يوروبـول ( األورويب الشرطة مكتب أو )أنتربول( اجلنائية
 الــسابقة اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة وأملانيــا الروســي االحتــاد( )وروجاســتي( القــضائي
 فـرق  يف الـدول  بعـض  شاركوتـ  ).واليونـان  وهنغاريا والنرويج وليختنشتاين وكندا وسلوفاكيا

 أةاملنـش  الـشبكات  أو العمـل  فـرق  مثـل  ،شـخاص باأل االجتـار  ملكافحة إقليمية شبكات أو عمل
 دول دةـعـ  استضافتو .)والنرويج وليتوانيا وإستونيا الروسي االحتاد( البلطيق حبر دول رعايةب

 إكـوادور ( فيهـا  شـاركت  أو باألشـخاص  االجتـار  بـشأن  دوليـة  أو إقليميـة  اجتماعات/مؤمترات
 ).واليونان واليابان املتحدة واململكة واملكسيك وكندا وشيلي مارينو وسان وجامايكا

 األطــراف متعــددة أو/و ثنائيــة ومــشاريع بــرامج مــستوى علــى الــدول معظــم عــاونوتت - ١٧
 اإلقليميـة  والكيانـات  املتحـدة  األمـم  جانـب  إىل الـدعم،  هلـا  تقـدم  أو/و بالبـشر  االجتار ملكافحة
 إىل الراميـة  املبـادرات  مـن  طائفـة  املشاريع هذه وتشمل .أخرى ودول للهجرة الدولية واملنظمة

 والقـضاء  القـوانني  إنفـاذ  مـوظفي  وتـدريب  التوعيـة؛  ذلـك  يف مبا بالبشر، اراالجت ومكافحة منع
 اقتـصاديا؛  والفتيـات  النـساء  ومتكـني  الـضحايا؛  ومـساعدة  دعـم  وتعزيـز  املـوظفني؛  من وغريهم

 املمارسـات؛  وأفـضل  املعلومـات  وتبـادل  إدمـاجهم؛  وإعـادة  لضحاياا من أنقذ ملن االعتبار ورد
 .وطبيعتها بالبشر االجتار رةظاه نطاق عن دراسات وإجراء

 
 القدرات وبناء الوعي إذكاء ذلك يف مبا الوقاية، تدابري - هاء 

 بالنـساء  االجتـار  مكافحـة  إىل ترمـي  اسـتراتيجية  أي مـن  يتجـزأ  ال جـزءا  الوقاية تشكل - ١٨
 ويف الوطنيـة  عملـها  خطـط  يف الوقاية تدابري الدول من العديد وتدرج عليه، والقضاء والفتيات

 بـاملرأة  اخلاصـة  اإلنـسان  وحقـوق  اجلنـسانية  القـضايا ب املتعلقـة  التثقيفيـة  الـربامج  وتعترب .وانينهاق
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 باملخـاطر  والتوعيـة  بالبـشر  االجتـار  بـشأن  املعارف حتسني إىل الرامية واإلعالم التوعية ومحالت
 ائلوسـ  مـن  هامـة  وسـائل  القائمـة  بالبـشر  االجتـار  مكافحـة  تـدابري  شأنوبـ  هلـا  التعـرض  املمكن
 واألرجنـتني  أذربيجـان  منـها  مـالت، واحل ربامجالـ  هـذه  مثـل  بتنفيـذ  دول عـدة  وقامـت  .الوقاية

 وبلغاريـا  وبلجيكـا  الـسالم  دار وبـروين  والربتغـال  والبحـرين  وأملانيـا  وألبانيـا  وإستونيا وأستراليا
ــريو ــد وب ــر وجامايكــا وتايلن ــة واجلزائ ــشيكية واجلمهوري ــة الت ــدونيا ومجهوري  ةاليوغوســالفي مق
 ومــصر وليتوانيــا ولكــسمربغ وكولومبيــا وكنــدا وقطــر نــام وفييــت والفلــبني وشــيلي الــسابقة

 األنـشطة  ومشلـت  .واليونـان  واليابـان  وهنغاريـا  ونيجرييـا  والنرويج املتحدة واململكة واملكسيك
 وبــث ومطبــوع؛ إلكتــروين شــكل يف وإعالميــة إعالنيــة وصــحائف وملــصقات مقــاالت نــشر
 االجتـار  مبكافحـة  تعـىن  اإلنترنـت  علـى  مواقـع  وإنـشاء  الفيـديو  شـرائط  ضعرو التلفزيون برامج

ــشر؛ ــالم وعــرض بالب ــة؛ والــشرائط األف ــار موضــوع وإدراج الوثائقي  املنــاهج يف بالبــشر االجت
 هـذه  مـن  العديـد  وأجـري  .العامـة  ناقـشات امل وتنظـيم  سرحياتاملـ و عروضال وتقدمي الدراسية؛
 احلكوميـة  غري املنظمات ذلك يف مبا الشركاء، من طائفة مع وبالتعاون متعددة بلغات األنشطة
  .واإلقليمية الدولية واملنظمات األعمال وقطاع اإلعالم ووسائط

 هــذه مــن عــدد وعــاجل .معــا اهلــدف وحمــددة عامــة إعالميــة محــالت الــدول ونظمــت - ١٩
 إطــار يف ،مــثال املتحــدة اململكــة وقامــت .اجلنــسية اخلــدمات علــى اإلقبــال موضــوع احلمــالت
 صـفوف  يف توعيـة  حبملـة  البغـاء،  علـى  للطلـب  التـصدي  أجـل  مـن  بـه  قامت الذي االستعراض

 اجلـنس  بـصناعة  املـشتغالت  النساء استغالل بشأن اجلنسية اخلدمات على يقبلون الذين الرجال
ــة وقامــت .هبــن واالجتــار ــشيكية اجلمهوري ــرويج الت ــة، حبمــالت والن ــضم مماثل  عمــل خطــة وت
 اجلـنس  جتـارة  عمـالء  توعيـة  علـى  ينـصب  شـقا  والرجـل  املـرأة  بني للمساواة الوطنية لكسمربغ
 االجتـار  بـشأن  اهلـدف  حمـددة  لالتـصاالت  اسـتراتيجية  أسـتراليا  ونفذت .بالبشر االجتار مبخاطر
 محــالت واســتهدفت .يعاشــروهنم ومــن اجلــنس صــناعة يف العــاملني تثقيــف أجــل مــن بالبــشر
 عـن  املـنقطعني  أو العـاطلني  مثـل  للخطـر،  املعرضة الفئاتو الريفية املناطق اهلدف حمددة أخرى

 حلقــات أجريــت الفلــبني، ويف ).وليتوانيــا الــسابقة اليوغوســالفية مقــدونيا مجهوريــة( الدراســة
 محــالت ونظمــت .رحيلــهم قبــل املهجــر يف للعمــل نواملرشــح فيهــا شــارك توجيهيــة دراســية
  .واملكسيك بريو يف والسياحية الفندقية املؤسسات لدى الوعي إذكاء أجل من إعالمية

 لالجتـار  عرضـة  النـاس  جتعـل  الـيت  للظروف التصدي على أيضا الوقاية جهود وركزت - ٢٠
 التعـاون  أنـشطة و التنميـة  مبـشاريع  املنـشأ  بلـدان  يف االضـطالع  منـها  وسـائل  جبملـة  وذلك هبم،

 وكنـدا  أملانيـا ( اإلنـسان  حقـوق  مـن  هلـا  مبـا  املـرأة  ومتتـع  اجلنـسني  بـني  املساواة تعزيز إىل الرامية
 الراميـة  الفقـر  علـى  القـضاء  أنشطة على األخرى اجلهود وركزت ).والنرويج املتحدة واململكة

 ألبانيــا( الــصغر البالغــة االئتمانــات مــنح املثــال، ســبيل علــى هاومنــ اقتــصاديا، املــرأة متكــني إىل
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 بــشكل الوصــول مــن ساءوالنــ الفتيــات متكــني وتــدابري ؛)ونيجرييــا وقطــر نــام وفييــت واجلزائــر
 محـالت و الـربامج و ؛)وتايلنـد  ألبانيـا ( للنـساء  املهين التدريب وإتاحة ؛)ألبانيا( التعليم إىل أفضل
 فريـق  ذلك ومثال ،)كسيكملوا وكندا جامايكا( للخطر املعرضة الفئات تستهدف اليت التوعية

 لتـشجيع  مبـادرات  أيـضا  واختـذت  .هبـم  االجتـار  مـن  الـشوارع  أطفـال  حلمايـة  العامل املكسيك
 املباشـر  اخلـط  مبـادرة  مثال ومنها بالبشر، االجتار مكافحة جهود يف املشاركة على الناس عموم

ــن اإلفـــصاح دون لالتـــصال ــة عـ ــان يف اهلويـ ــتراليا وعينـــت .اليابـ ــخا أسـ ــع يف نيصيصاتـ  مواقـ
 قــد الــيت الغــش حمــاوالت لكــشف الــسفر ةتأشــري طلبــات دراســة لتــويل اخلــارج يف اســتراتيجية

  .التأشرية منح إجراءات مستوى على االجتاهات وحتليل بالبشر االجتار إىل تؤدي

 إنفـاذ  ضـباط  مثـل  والفتيـات،  بالنـساء  الجتـار ل تـصدي ي مـن  كـل  لدى تكون أن ويلزم - ٢١
 القــدرة االجتمـاعيني،  واألخــصائيني والطبـيني  القــضائيني واملـوظفني  اهلجــرة ومـوظفي  القـوانني 

 .فعـال  حنـو  وعلى اجلنسني بني الفروق يراعي بشكل بالبشر االجتار نم النوع اهذ معاجلة على
 والفتيـات  بالنـساء  باالجتار املتعلقة والكتيبات التوجيهية واملبادئ التدريب برامج إتاحة وتسهم
ــسان وحبقــوق ــاملرأة اخلاصــة اإلن ــد .اجلهــود هــذه يف ب ــاح وق ــد أت ــ مــن العدي ــدريب دولال  اتت

 االجتمـــاعيني واألخـــصائيني القـــضائيني واملـــوظفني لـــشرطةا وضـــباط احلكـــوميني لمـــوظفنيل
 الروســي االحتــاد منــهاو ،بالبــشر االجتــار جمــال يف املهنــيني مــن وغريهــم واملدرســني والــصحيني
ــتني وأذربيجــان ــا وإكــوادور وأســتراليا واألرجن ــال والبحــرين وأملاني ــا والربتغ ــد وبلغاري  وتايلن
 وشـيلي  سـلوفاكيا و الـسابقة  اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهورية التشيكية واجلمهورية وجامايكا
 واليابـان  وهنغاريـا  والنـرويج  واملكـسيك  ومـصر  وليتوانيا وكولومبيا وكندا نام وفييت والفلبني
 والـشركاء  املـدين  اجملتمـع  مع بالتعاون احلاالت من كثري يف التدريبات هذه وأجريت .واليونان

ــدوليني، اإلقليمــيني  اكتــساب إتاحــة إىل ترمــي مــساعي ومشلــت أخــرى، دول عــن فــضال وال
 وحتديــد ومقاضــاهتم بالبــشر االجتــار أعمــال مــرتكيب مــع اتلتحقيقــا إلجــراء الالزمــة املهــارات
 لألفــراد أيــضا الــشأن هــذا يف تــدريب أتــيح وقــد .نــاجح بــشكل هــمودعم تــهمومحاي الــضحايا
 ).النرويج( األخرى الدولية عملياتال أو السالم حفظ جمال يف العاملني

 مكافحــة مركــز مثــل ،جديــدة مؤســسات إنــشاء أيــضا القــدرات بنــاء جهــود ومشلــت - ٢٢
 والتنـــسيق اخلـــربات لتطــوير  مركزيـــة أداة يــشكل  الـــذي املتحـــدة اململكــة  يف بالبـــشر االجتــار 

 يف والتحليــل لمعلومــاتل ومركــز بالبــشر؛ االجتــار مكافحــة جمــال يف والتنفيــذي االســتراتيجي
 .مصر يف باألطفال االجتار ملكافحة ووحدة بلجيكا، يف ريبهموهت بالبشر االجتار جمال
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 اإلعالم خدمات ومقدمي األعمال قطاع دور - واو 
 بالنــساء االجتــار علــى القــضاء يف املــساعدة يف بالغــة أمهيــة لــه شــريك األعمــال قطــاع - ٢٣

 مـدونات  مثـل  تنظيميـة،  آليـات  واعتمـاد  وضعب متزايد بشكل األعمال دوائر وتقوم .والفتيات
 العديـد  التـزم  فقـد  .بالبـشر  االجتـار  مكافحـة  تستهدف وأدوات دابريت حتدد اليت السلوك قواعد
ــن ــ م ــى شركاتال ــال ســبيل عل ــادئمب املث ــا ب ــة أثين ــام األخالقي ــيت ٢٠٠٦ لع ــن ال ــها تعل  مبوجب

 أملانيـا  بـدعم  حظـي  مـشروع  وأسـفر  .بالبـشر  االجتـار  إزاء مطلقـا  سامحالتـ  عدم عن الشركات
 لألطفـال  اجلنـسي  باالسـتغالل  األسـود  واجلبـل  ألبانيـا  يف الـسياحة  اتصـناع  توعيـة  ويستهدف
 الدوليـة  الـسلوك  قواعـد  مدونـة  علـى  سـياحية  شركة ٣٠٠ من أكثر توقيع عن جتارية ألغراض
 يف الـسياحة  صـناعات  ووقعت .والسياحة السفر خالل اجلنسي االستغالل من األطفال حلماية
 وعملـت  ).واليابـان  وبـريو  بلغاريـا ( مماثلة مدونات على أو دونةامل هذه على أخرى بلدان عدة

 األطفـال  اسـتغالل  أثـر  لتعقـب  أنظمة وضع على واخلاص العام القطاعني بني املربمة الشراكات
 شـبكة  باسـتخدام  األطفـال  باسـتغالل  صلةاملتـ  املعلومـات  تعقـب  يف الـشرطة  مـساعدة  أجل من

 مـع  التعـاون  تعزيـز  بضرورة البلدان بعض وأقرت ).تحدةامل واململكة وكندا أستراليا( اإلنترنت
  ).وهنغاريا جامايكا( اخلاص القطاع

 يف املعلومــات نــشرو التوعيــة يف األمهيــة بــالغ دورا اإلعــالم خــدمات مقــدمو ويــؤدي - ٢٤
 مـن  الـيت  واملعلومـات  اإلعالنـات  تنظـيم  يف أساسـي  بدور أيضا ويضطلعون .البلدان من العديد
 ممثلـو  أجـرى  املتحـدة،  اململكـة  ففـي  .والفتيـات  بالنـساء  االجتـار  على اإلقبال د من زيت أن شأهنا

 لـشواغل  التامـة  مراعاهتـا  ضـمان  أجـل  مـن  اإلعالنـات  جمـال  يف لتوجيهـاهتم  استعراضا الصحف
ــا وقامــت .بالبــشر االجتــار ــها بتعــديل ليتواني ــسية اخلــدمات إعالنــات مــن لحــدل قوانين  يف اجلن
 أو/و اإلباحيـة  املـواد  لنـشر  التـصدي  أجـل  مـن  بلـدان  عـدة  يف اجلهود وبذلت .اإلعالم وسائط
 ).وقطر وبلجيكا الروسي االحتاد( اإلنترنت مواقع على اجلنسية بالسياحة املتصلة املواد

 
 ودعمهم للضحايا اخلدمات تقدمي - زاي 

 هلـم  احلمايـة  تـوفري  يتـسىن  حـىت  صـحيح  حنـو  علـى  بالبـشر  االجتـار  ضـحايا  حتديـد  جيب - ٢٥
 اخلـدمات  مـن  جملموعـة  ذلـك  عـن  فـضال  الـضحايا  وحيتـاج  .حقـوقهم  انتـهاك  اسـتمرار  وتفادي
 صـدمة  مـن  التعـايف  هلـم  يتـيح  مبـا  اإلدمـاج  وإعادة االعتبار ورد االجتماعي الدعم تدابري تشمل
 مـــن جـــزءا متزايـــد حنـــو علـــى يـــشكالنو بالغـــة بأمهيـــة يتـــسمان معـــا والعنـــصران .تـــهمجترب

 .والفتيات بالنساء االجتار ملكافحة شاملةال الدول استراتيجيات
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 مـثال،  ،أفضل بشكل لضحاياا حتديد أجل من جديدة مبادرات الدول بعض اختذ وقد - ٢٦
 املتحـدة  اململكـة ( بالـضحايا  خاصـة  واسـتراتيجيات  توجيهيـة  ومـواد  مؤشرات وضع طريق عن

 ).والنرويج

 باملـساعدة  الـضحايا  مـد  إىل لراميـة ا ربامجالـ  تعزيز أو بوضع البلدان من العديد وقامت - ٢٧
ــة النفــسية ــة والطبي ــة والقانوني ــة/واالجتماعي  هلــم، األزمــات مراكــز أو/و ئجــاملال وإتاحــة املالي
 تولـت  أو كـثرية،  أحيـان  يف اآلخـرين  الـشركاء و احلكوميـة  غـري  املنظمـات  مـع  بالتعـاون  وذلك

 وأذربيجـان  الروسـي  االحتاد كذل يف مبا الدول، من بدعم بذلك القيام احلكومية غري املنظمات
 والبحـرين  املتحـدة  العربيـة  واإلمـارات  وأملانيا وألبانيا وإكوادور وإستونيا وأستراليا واألرجنتني
ــال ــا والربتغـ ــا وبلجيكـ ــريو وبلغاريـ ــد وبـ ــة وتايلنـ ــشيكية واجلمهوريـ ــة التـ ــدونيا ومجهوريـ  مقـ

ــسابقة اليوغوســالفية ــبني ســلوفاكياو ال ــر والفل ــدا وقط ــ وكن ــا ولكــسمربغ اوكولومبي  وليتواني
ــا والنــرويج املتحــدة واململكــة واملكــسيك وليختنــشتاين ــا ونيجريي ــان وهنغاري ــان والياب  .واليون

 مـن  للمـساعدة  اتـصال  خطـوط  أو مباشـر  اتـصال  خطـوط  البلـدان  هذه معظم يف أيضا وتوجد
ــادةو .للــضحايا واملــساعدة املعلومــات إتاحــة أجــل  خــدمات تقــدمي يف شــرع ذلــك، علــى زي
 مـن  تـدابري  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  واختـذت  .األطفـال  من بالبشر االجتار لضحايا صصةمتخ
 اإلدمـاج  عـادة إل بـرامج  ووضـعت  .األجانـب  العـاملني  أحـوال  وحتسني العمل عقود إنفاذ أجل
ــة املنظمــة مــع بالتعــاون بلــدان، عــدة يف ــة تايلنــد( كــثرية حــاالت يف للــهجرة الدولي  ومجهوري

 الــربامج وتــشكل ).وليتوانيــا نــام وفييــت والفلــبني ســلوفاكياو الــسابقة فيةاليوغوســال مقــدونيا
 مثـل  بلـدان  يف الوطنية االستراتيجيات أو اخلطط من يتجزأ ال جزءا املذكورة الدعم وخدمات
 إىل احلــاالت بعــض يف تــستندو .والنــرويج وليتوانيــا وكولومبيــا التــشيكية واجلمهوريــة إســتونيا

  .الضحايا مبساعدة املتعلق ليختنشتاين قانون مثل ،اتتشريعال

ــاك - ٢٨ ــات وهن ــى قائمــة آلي ــصعيد عل ــسيق املركــزي ال ــضل لتن ــة للمــساعدة أف  إىل املقدم
ــضحايا ــدم .ال ــا مركــز ويق ــشر االجتــار ملكافحــة كولومبي ــى ،بالب ــال ســبيل عل ــات ،املث  معلوم
 .ومحايتـهم  اياالـضح  ملـساعدة  وطنية تنسيق وحدة بإنشاء النرويج وقامت للضحايا، وخدمات
 تقـدمي  ضـمان  أجـل  من إنشاؤها، جيري أو ،لإلحالة وطنية آليات البلدان من عدد يف وأنشئت
 مقــدونيا ومجهوريــة التــشيكية واجلمهوريــة وبلغاريــا ألبانيــا( للــضحايا فعــالتني ومحايــة مــساعدة

 .الضحايا حتديد ذلك يف مبا ،)السابقة اليوغوسالفية

 الــتفكري مــن متكينـهم  أجــل مــن وللتفكـر  للتعــايف فتــرة لـدان ب عــدة يف للــضحايا تتـاح و - ٢٩
 وهنغاريــا والنـرويج  املتحـدة  واململكــة وكنـدا  بلجيكـا ( أمــامهم املطروحـة  اخليـارات  يف والنظـر 
 بعـض  يف أو مؤقتـا  هـا  فياإلقامـة  أوتـصاريح للتوقـف هبـا      البلـدان  مـن  عدد يف ومتنح ).واليونان
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 وليختنـشتاين  وليتوانيـا  وكنـدا  وبلجيكـا  والربتغـال  إستونياو أستراليا( حمددة غري لفترة احلاالت
 مـن  العديـد  يف مـشروط  اإلقامـة  تـصاريح  مـنح  أن غـري  ).واليونـان  واليابـان  وهنغاريـا  والنرويج
 .احملاكمة أو التحقيق إجراءات يف املساعدة بتقدمي البلدان

 
 مجع املعلومات والبحث -حاء  

يـات شـكال نـاقص توثيـق مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة                  ال يزال االجتار بالنساء والفت     - ٣٠
ــوف ). Corr.1  وA/61/122/Add.1انظــر (  لقــوانني وضــع بيانــات أفــضل أمــرا حامســا ل  ريوُيعــد ت

وتصميم تـدابري أخـرى حمـددة األهـداف وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك                مدروسة ومتطورة   وسياسات  
  وتقـوم الـدول يف الوقـت الـراهن    .التـدابري تلـك  تقيـيم أثـر     فضال عن   اخلدمات للضحايا،   تقدمي  

بتجميــع البيانــات واملعلومـــات عــن االجتـــار بالنــساء والفتيــات، وذلـــك يف املقــام األول مـــن       
اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية واإلحصاءات القـضائية، وسـجالت اهلجـرة، ومـن خـدمات دعـم                

ايا وبــالرغم مــن أن عــدة دول قــدمت مــا يتــوافر لــديها مــن بيانــات عــن الــضح          . الــضحايا
ــشر      ــضايا االجتــار بالب ــات يف ق ــضائية واإلدان ــات الق ــات واملالحق االحتــاد الروســي،  (والتحقيق

، أســتراليا، إســتونيا، إكــوادور، بلجيكــا، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، ســلوفاكيا 
، فـإن عـدد احلـاالت الـيت تـصل إىل علـم الـشرطة                )الفلبني، فييت نام، اململكة املتحدة، نيجرييا     
 .  عدد الضحايابشأن تقديرات ال وختتلف ،أو احملاكم أو مقدمي اخلدمات يبقى حمدودا

ونظرا ألمهية وجود قاعدة معرفيـة قويـة الختـاذ إجـراءات فعالـة، تبـذل الـدول جهـودا                     - ٣١
ــز  ــات لتعزي ــات  عملي ــل البيان ــرامج البحــث    عــن مجــع وحتلي االجتــار باألشــخاص مــن خــالل ب

أســتراليا ، البحــرين، الربتغــال، كنــدا، مــصر،     (ســبيل املثــال  والتــدريب والدراســات، علــى   
دراســة جــدوى وضــع إطــار الــيت ُتبــذل  اجلهــود األخــرى مــنو). املكــسيك، النــرويج، هنغاريــا

ــات   ــع البيانـ ــدا(وطـــين جلمـ ــار   و؛ )كنـ ــشأن االجتـ ــات بـ ــام وطـــين للمعلومـ ــشاء نظـ ــشر إنـ بالبـ
؛ )بلغاريـا، تايلنـد، ليتوانيـا، نيجرييـا    أذربيجـان، بلجيكـا،   (إنـشاء قواعـد بيانـات      و؛  )كولومبيا(

وضـع املؤشـرات    و؛  )اململكة املتحـدة  (ركز على مجع املعلومات االستخبارية      تعمليات  والقيام ب 
وُتعىن بعض الدول، مثل هنغاريا، بتحسني عملية مجـع البيانـات باعتبـار             ). الربتغال، فييت نام  (

وأمـا الربتغـال فهـي يف       .  بالبـشر  ذلك هـدفا حمـددا يف االسـتراتيجيات الوطنيـة ملكافحـة االجتـار             
 .االجتار باألشخاصسألة مبُيعىن سبيلها إىل إنشاء مرصد 
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  املضطلع هبا داخل منظومة األمم املتحدةاألنشطة -ثالثا  
ــات اخلــرباء    تواصــل  - ٣٢ ــة وهيئ ــة الدولي ــات احلكومي ــسألة  اهليئ ــساء  معاجلــة م االجتــار بالن

 عمـل وت.  اجتماعـات ومناقـشات علـى الـصعيد العـاملي حـول هـذا املوضـوع                ُتعقـد والفتيات، و 
إجـراء  لفتيـات، مبـا يف ذلـك        منظومة األمم املتحدة على مكافحة االجتار بالنساء وا       من  كيانات  

التركيـز  جيـري   و. املبـادرات لـدعم اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة         القيـام ب   والدراسات و  تتحليالال
 ملكافحـة    املتعـددين  صـحاب املـصلحة   ألهنـج مشـويل     تعزيـز   وعلـى   والتـآزر   على حتسني التعـاون     

اســتراتيجية بــني الرئيــسية تقــدمي الــدعم لتطــوير شــراكات  ومــن أوجــه العمــل . بــشراالجتــار بال
اجلهات الفاعلـة احلكوميـة، ومنظمـات اجملتمـع املـدين، والقطـاع اخلـاص، وأصـحاب املـصلحة                   

ــه / حزيــران٦يف و.  اآلخــرين كيانــات مــن كيانــات منظومــة األمــم    ١٠كانــت ، ٢٠٠٨يوني
 .)٣(علوماتاملحلصول على اعلى طلب األمني العام قد ردت املتحدة 

 
 اسات على الصعيد العامليتطوير القوانني والسي -ألف  

 القرارات والتوصيات  - ١ 

عتمـدها  تيتواصل تطـوير القـوانني والـسياسات مـن خـالل القـرارات والتوصـيات الـيت                   - ٣٣
فعلـى سـبيل   .  هيئات األمـم املتحـدة احلكوميـة الدوليـة وهيئـات اخلـرباء التابعـة لألمـم املتحـدة                 

مــايو / أيــار٢٧(ئيــة يف دورهتــا اخلامــسة عــشرة  املثــال، أقــرت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنا  
 جمـال    يف مشروع قرار بشأن تعزيـز التعـاون الـدويل        ) ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨-٢٤  و ٢٠٠٥

ار، وهــو القــرار الــذي اعتمــده منــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص ومحايــة ضــحايا هــذا االجتــ 
 جملـــس حقـــوق واعتمـــد). ٢٠٠٦/٢٧ القـــرار(بعـــد اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي  فيمــا 

بـشأن حقـوق الطفـل،       ٧/٢٩ القـرار ) ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨-٣(اإلنسان يف دورته السابعة     
 الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل   وأدرج. األطفالب يعاجل مسألة االجتار    الذي

ل أبريـ / نيـسان  ١٨ إىل   ٧التابع جمللس حقوق اإلنسان، والذي عقد دورته األوىل يف الفترة مـن             
 االجتـار بالنـساء والفتيـات    ، مـشكلةَ ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ١٩ إىل ٥ الثانيـة يف الفتـرة مـن      تهودور

__________ 
لجنـة  ال، معهد األمـم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة والعدالـة،               انة العامة إدارة شؤون اإلعالم التابعة لألم     )٣( 

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،     ، ئواالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـاد      لجنة االقتصادية    ال با،االقتصادية ألورو 
وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل          صندوق األمم املتحدة للسكان،    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،    

منظمة األمم املتحدة للتربيـة   سان،الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلن     
 .والعلم والثقافة
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ــاهرة يف     ــذه الظـ ــصدي هلـ ــيات للتـ ــدم توصـ ــدا  ٢٢وقـ ــل  بلـ ــن أصـ ــت  ٣٢مـ ــدا كانـ ــد  بلـ قيـ
 .)٤(هاستعراض

 االجتـار باألشـخاص،     املقررون اخلاصون التابعون جمللس حقوق اإلنسان مسألةَ       وخصَّ - ٣٤
فعلـى سـبيل    . معاجلتـها بـشأن كيفيـة     وقـدموا توصـيات     باهتمامهم  النساء واألطفال،    سيما الو

 باعتمـاد قـوانني     عواقبـه  مبسألة العنف ضد املـرأة وأسـبابه و        ة املعني ة اخلاص ة املقرر تاملثال، أوص 
 مـــن يـــستغلون قاضـــاةاحلمايـــة للـــضحايا وفقـــا للمعـــايري الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان ومتكفـــل 

ودعـا املقـرر    . )A/HRC/7/6  و A/HRC/4/34انظـر    (أو يعتـدون علـيهم    م  املتـاجر هبـ   األشخاص  
الـذين ُينظـر     املهاجرين غـري الـشرعيني       منح إىل    الدول ناخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجري    

ــيهم باعتبـــارهم متـــورطني   ــار والتـــهريب ضـــمانات احملاكمـــة العادلـــة     إلـ   يف ممارســـات االجتـ
)A/HRC/7/12( .ــةصــ اخلاة املقــررتونظــر ــضحايا االجتــار   ة املعني ــسان ل  جبوانــب حقــوق اإلن

يف سـياق   النـساء والفتيـات بـاإلكراه       ظـاهرة زواج    سيما النساء واألطفـال، يف       باألشخاص، ال 
 وتقـدمي  قاضـاة اجلنـاة   بتنفيذ القوانني ملنـع االجتـار باألشـخاص وم   ت، وأوص االجتار باألشخاص 
 .)A/HRC/4/23 (املساعدة للضحايا

هليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية معاجلـة              وواصلت ا  - ٣٥
 علـى سيما النـساء واألطفـال، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة      القضايا املتعلقة باالجتار باألشخاص، وال 

وأعربت تلك اهليئات عن قلقهـا العميـق إزاء اسـتمرار           . )٥(فالتقارير املقدمة من الدول األطرا    
لى الرغم من اعتماد الـدول األطـراف تـشريعات وخطـط عمـل وطنيـة، وغـري                   ع بشراالجتار بال 

نتيجــة لــذلك، أكــدت علــى أمهيــة التنفيــذ الفعــال للقــوانني والــسياسات،   و.ذلــك مــن التــدابري
أوصــت اهليئــات علــى وجــه التحديــد، و. هــاوحتليــل أثر وعلــى ضــرورة رصــد التــدابري املتخــذة

 تخـصيص مـا يكفـي مـن التمويـل لتنفيـذ التـدابري             باملنشأة مبوجـب معاهـدات الـدول األطـراف          

__________ 
ــا، باكــــستان، البحــــرين، الربازيــــل، بــــنن، بولنــــدا، بــــريو،     )٤(  األرجنــــتني، إكــــوادور، إندونيــــسيا، أوكرانيــ

اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة كوريــا، زامبيــا، سويــسرا، غــابون، غواتيمــاال، الفلــبني، مــايل،           اجلزائــر،
ــد، ــدا، اليابـــــــ  اهلنـــــ ــت     (. انهولنـــــ ــى اإلنترنـــــ ــسان علـــــ ــوق اإلنـــــ ــية حقـــــ ــع مفوضـــــ ــر موقـــــ : انظـــــ

)http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/search.aspx(. 
رأة لجنــــــة املعنيــــــة بالقــــــضاء علــــــى التمييــــــز ضــــــد املــــــكــــــل مــــــن الانظــــــر املالحظــــــات اخلتاميــــــة ل )٥( 

)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm(ــة    ؛ و ــصادية واالجتماعيــ ــوق االقتــ ــة احلقــ جلنــ
 املعنيـــة بالعمــال املهـــاجرين  ؛ واللجنــة )http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/sessions.htm (والثقافيــة 

)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/sessions.htm(حقـــــــــــــــــوق اإلنــــــــــــــــــسان  جلنـــــــــــــــــة  ؛ و
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/sessions.htm(جلنــــــــــــــــــة مناهــــــــــــــــــضة التعــــــــــــــــــذيب؛ و 
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm(ــز العنــــــصري  ؛ و ــى التمييــــ ــضاء علــــ ــة القــــ  جلنــــ
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds71.htm.( 
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 الفعاليـة يف   وكفالـة اعتماد تشريعات تتعلق باالجتـار بالبـشر أو تعديلـها أو تعزيزهـا؛              و؛  املتخذة
تـدريب مـوظفي إنفـاذ    وخطـورة األفعـال؛   ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم وفرض عقوبات تتناسب     

م، فـضال عـن احملـامني واملـدعني العـامني           القانون وحراسة احلدود ومراقبـة اهلجـرة وبنـاء قـدراهت          
والربملــانيني ومهنيــي الــصحة ومــوظفي احلكــم احمللــي والعــاملني يف وســائط اإلعــالم     والقــضاة 
ضمان حتديد هويـة الـضحايا علـى حنـو     و  االجتماعيني واملدرسني ومديري املدارس؛    واملرشدين

زيـادة التعـاون    و إدمـاجهم؛     اخلـدمات إلعـادة تأهيلـهم وإعـادة        ريصحيح وعدم معاقبتهم، وتوف   
 مـن أجـل إجـراء     منـهجيا  البيانات وحتليلهاومجعالثنائي واإلقليمي والدويل بشأن هذه املسألة؛   

تعزيـز التـدابري    وتقييم كامـل لنطـاق االجتـار بالنـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك االجتـار الـداخلي؛                     
والـيت  ت احملرومـة واملهمـشة،   محـالت التوعيـة الـيت تـستهدف الفئـا     بطرق منـها تنظـيم     الوقائية،  

، مبـا يف ذلـك       بالبـشر  معاجلـة األسـباب اجلذريـة لالجتـار       و؛  تتصدى للطلب على ضحايا االجتار    
 . التمييز والعنف ضد املرأة، وحالة املرأة احملرومة اجتماعيا واقتصاديا

 
 االجتماعات واملناقشات العاملية - ٢ 

 إىل  ١٣حة االجتار بالبـشر يف فيينـا يف الفتـرة مـن             انعقد ألول مرة املنتدى العاملي ملكاف      - ٣٦
 الــذي نظمــه  فيينــا العــاملي ملكافحــة االجتــار بالبــشر وضــم منتــدى. ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١٥

 مـــن املـــسؤولني ١ ٥٠٠مـــا يزيـــد علـــىمكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة 
األمـم  كيانـات   األكـادمييني، و  احلكوميني، وكبار رجال األعمال، واملنظمات غري احلكوميـة، و        

التوعيـة مبـسألة   يف  أهداف منتدى فيينا   متثلتو. املتحدة وغريها من املنظمات، وضحايا االجتار     
التابعـة  وقـدمت إدارة شـؤون اإلعـالم        . االجتار بالبشر وإقامة شراكات جديدة وتيسري التعـاون       

ريـــر منتـــدى فيينـــا، انظـــر لالطـــالع علـــى تق (نتـــدى فيينـــالألمانـــة العامـــة الـــدعم اإلعالمـــي مل
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf( . 

يونيـه  / حزيـران ٣وعقدت اجلمعية العامـة مناقـشة موضـوعية بـشأن االجتـار بالبـشر يف           - ٣٧
. بـشر ضي قـدما يف احلملـة العامليـة ملكافحـة االجتـار بال           وركز االجتماع علـى سـبل املـ       . ٢٠٠٨

 قوة دفع جديدة فيما بني الدول األعضاء وأصحاب املـصلحة اآلخـرين             إعطاءساعد على   كما  
كـان هنـاك أيـضا عـدد      (كـامال من أجل تعزيز التعاون وتنفيذ االتفاقات الدولية القائمة تنفيـذا   

والقــوانني، مبــا يف ذلــك خطــة عمــل واغــادوغو  مــن التطــورات اإلقليميــة يف جمــايل الــسياسات  
ــشر و  ــوزاري لالحتــاد    ســيما الملكافحــة االجتــار بالب ــساء واألطفــال الــيت اعتمــدها املــؤمتر ال  الن

 ٢٣  و٢٢األورويب والــدول األفريقيــة بــشأن اهلجــرة والتنميــة، املعقــود يف طــرابلس يــومي        
 املتعلقــة مبكافحــة االجتــار ٢٠٠٥؛ واتفاقيــة جملــس أوروبــا لعــام ٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين

 ).٢٠٠٨فرباير / شباط١بالبشر اليت دخلت حيز النفاذ يف 
 

http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf
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املبــادرات الــيت تقــوم هبــا كيانــات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك األنــشطة املنظمــة   - باء 
 دعما للجهود الوطنية

 جهود التنسيق - ١ 

يسري من مكتب األمم املتحـدة املعـين        أُطلقت املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، بت       - ٣٨
 وتــشارك فيهــا كيانــات مــن منظومــة األمــم      ،٢٠٠٧مــارس /باملخــدرات واجلرميــة، يف آذار 
مـن بـني أعـضاء    ( من اجملتمـع املـدين، والقطـاع اخلـاص           تنظيماتاملتحدة، ومنظمات إقليمية، و   

ب األمـم املتحـدة املعـين       اللجنة التوجيهية للمبـادرة العامليـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر هنـاك مكتـ               
باملخــدرات واجلرميــة، واليونيــسيف، ومفوضــية حقــوق اإلنــسان، ومنظمــة العمــل الدوليــة،         

إىل العامليــة وهتــدف املبــادرة ). واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا 
 مـن الطلـب؛ وإنقـاذ       ؛ وتعزيز إجراءات الوقايـة؛ واحلـد       بالبشر زيادة الوعي العام مبسألة االجتار    

 الدوليـة؛ وتعزيـز     االلتزامـات الضحايا ومحايتهم؛ وحتسني فعالية إنفـاذ القـانون؛ وضـمان تنفيـذ             
 .مجع البياناتطرائق الشراكات؛ وحتسني 

بواسـطة  طائفة واسعة مـن األنـشطة والـشركاء         بني  تنسيق  ال، جيري   ٢٠٠٦عام  الومنذ   - ٣٩
ي يرأسـه مكتـب األمـم       ذافحـة االجتـار باألشـخاص الـ       فريق التعاون املشترك بني الوكاالت ملك     

شارك كيانــات األمــم املتحــدة التاليــة يف فريــق التعــاون  تــ(املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  
مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح،          : املشترك بني الوكاالت 

املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجـل       وة،  ومفوضية حقوق اإلنسان، وشعبة النهوض باملرأ     
صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،        وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،          و،  ةالنهوض باملرأ 

ومــن املــشاركني اآلخــرين املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة واملنظمــة الدوليــة . البنــك الــدويلو
ق بني كيانات األمم املتحـدة وغريهـا مـن          ويهدف الفريق إىل حتسني التعاون والتنسي      .)للهجرة

املنظمات الدولية لتيسري اتباع هنج شامل ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك محايـة               
يتـوىل املستـشار يف شـؤون االجتـار بالبـشر لـدى مفوضـية                و .ضحايا االجتار وتقـدمي الـدعم هلـم       

ابع للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة املعـين         األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تنسيق فريق االتصال التـ        
باالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين، ويضم الفريـق مفوضـية حقـوق اإلنـسان، ومفوضـية األمـم                 

 الدوليـة للـهجرة، فـضال عـن ممثـل      ةاملتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة العمل الدوليـة، واملنظمـ    
ويواصـل فريـق االتـصال تعزيـز      . البـشر عن جتمع املنظمات غري احلكومية املعنية مبسألة االجتار ب        

 وانني يف جمــايل القــســيما السألة االجتــار بالبــشر، ومبــ تعــىنالتعــاون بــني املنظمــات الدوليــة الــيت 
 .والسياسات

 



A/63/215  
 

08-44959 19 
 

 تقاريرالدراسات وال - ٢ 

ألمم املتحدة اجتماعات للخرباء وواضـعي الـسياسات، وتقـوم          منظومة ا تعقد كيانات    - ٤٠
 عمل اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلـرباء وتـسهم يف           يسرحاليل اليت ت  بإعداد التقارير والت  

 .الجتار بالنساء والفتياتسألة اتطوير استجابات عاملية مل

 بـشأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد           ٢٠٠٦ دراسة األمـني العـام املتعمقـة لعـام           تناولتو - ٤١
باعتبارها شكال من أشكال العنـف      ، مسألة االجتار بالنساء     )Corr.1  و A/61/122/Add.1 (املرأة

ة عـن االجتـار بالبـشر هـي يف كـثري مـن              احوأشارت الدراسة إىل أن اإلحصاءات املت     . ضد املرأة 
االجتـار بالنـساء، وعـدم كفايـة        تتعلـق ب  م قوانني شاملة    اعداناألحيان غري موثوق هبا، والحظت      

جر هبــن باعتبــارهن جمرمــات  ااملتــللنــساء املتــاجر هبــن، ومعاملــة النــساء  املتاحــة تــدابري احلمايــة 
 .  ضحايا، والعقبات اليت حتول دون حصول ضحايا االجتار على اخلدمات ال

 خمتلـف أشـكال     )A/61/299 (طفـال وأبرزت دراسة األمني العام بـشأن العنـف ضـد األ           - ٤٢
ــا يف ذلــك االجتــار هبــم     ــال، مب ــة املناســبة   وأوصــت بو.  العنــف ضــد األطف ضــع األطــر القانوني

. ال كـام  اتنفيـذ ضة لالجتار باألشخاص    هنسجم واملعايري الدولية، وبتنفيذ القوانني احمللية املنا      ي مبا
، ا جنـسي  مواسـتغالهل هبم  كما أوصت بتعزيز اجلهود الرامية إىل محاية مجيع األطفال من االجتار            

اريف  التعـ  مواءمـة مبا يف ذلك من خالل التعاون الثنائي ودون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل، و              
 . واإلجراءات القانونية والتعاون القانوين على مجيع املستويات

ومبناسبات استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مضي عشر سـنوات علـى               - ٤٣
 E/CN.6/2005/2 (تقريـــراالتابعـــة لألمانـــة العامـــة لنـــهوض بـــاملرأة اصـــدورمها، أعـــدت شـــعبة 

تراعـي   ول الستراتيجيات شاملة متعددة التخصـصات  الد اعتماِد ضرورةَأبرزت فيه) Corr.1 و
مـن أجـل مكافحـة االجتـار بالبـشر،          بفعاليـة    وتنفيذ تلك االسـتراتيجيات      ة،اجلنسانياالعتبارات  

وأشــارت إىل أن النــهج ينبغــي أن تــشمل اعتمــاد تــشريعات ملكافحــة االجتــار بالبــشر وإنفاذهــا  
هـا، فـضال عـن تنفيـذ        ا في لـك الـدول أطرافـ      ت كـون على الدوام متشيا مع الصكوك الدولية اليت ت       

 . ، ومحاية الضحاياجلناةتدابري تتعلق بالسياسات العامة ترمي إىل منع االجتار بالبشر، ومعاقبة ا

 اخلرباء، مبا يف ذلـك تلـك        ةفرقأوُتناقَش مسألة االجتار بالنساء والفتيات يف اجتماعات         - ٤٤
واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط    مم املتحـدة االقتـصادية     اليت تعقدها على املستوى اإلقليمي جلنة األ      

وُتــدرج نتــائج هــذه االجتماعــات وتوصــياهتا بانتظــام يف التقــارير املقدمــة إىل اهليئــات  . ئاهلــاد
 . احلكومية الدولية
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 مجع البيانات وإجراء البحوث وتقدمي الدعم لعملية رسم السياسات - ٣ 

 البيانـات عـن     إتاحـة  مـن املنظمـات علـى حتـسني          تعمل كيانات األمم املتحـدة وغريهـا       - ٤٥
وميثــل مجــع وحتليــل البيانــات عــن أمنــاط االجتــار وطرائقــه وخطــوط . االجتــار بالنــساء والفتيــات

سريه ومعدالت تدفقه وتدابري مكافحتـه جـزءا مـن مـشاريع مكافحـة االجتـار الـيت يـضطلع هبـا                      
ومثـة قواعـد بيانـات خاصـة باالجتـار           .معهد األمم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة والعدالـة           

ــه، وقــد تولــت        ــسترشد هبــا يف وضــع اســتراتيجيات منــع االجتــار وإعــداد أنــشطة التــصدي ل ُي
إنـــشاءها وتعّهـــدها جهـــات منـــها املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   

 .باملخدرات واجلرمية
تطـوير  أنـارت جهـود     أو دعمها   ية  عدد من كيانات األمم املتحدة مبادرات حبث      أطلق  و - ٤٦

ســلطت هــذه البحــوث الــضوء علــى التــدخالت الواعــدة يف جمــال  كمــا ، القــانون والــسياسات
فعلى سبيل املثال، دعم صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة عـددا                . مكافحة االجتار بالبشر  

 هــذه مــن مبــادرات إجــراء البحــوث ومجــع البيانــات، وبــاألخص يف جنــوب آســيا، وركّــزت   
املبادرات على حتليل أطر القـانون والـسياسات الوطنيـة وعلـى إجـراء البحـوث ومجـع البيانـات                  

ــة     ــساء وأســبابه اجلذري ــات االجتــار بالن ــوق    . عــن اجتاه ــم املتحــدة حلق ونظمــت مفوضــية األم
ــابع لليونيــسيف، ثــالث       اإلنــسان، باالشــتراك مــع اليونيــسيف ومركــز إينوشــينيت للبحــوث الت

وأجـرى برنـامج األمـم      . منـهجيات حبـوث االجتـار باألشـخاص       حـول   خـرباء   للحلقات تـشاور    
املتحـــدة اإلمنـــائي حبوثـــا عـــن احلمايـــات القانونيـــة املكفولـــة حاليـــا للعـــامالت املهـــاجرات يف   
أوزبكستان، وأصدر توصيات هليئات الدولة عن كيفية معاجلة الفجوات املوجودة يف القـوانني             

) اليونـسكو (ت منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة     وأجر. واخلدمات املتعلقة باهلجرة  
يف ســتة بلــدان أفريقيــة علــى ســبيل  وذلــك حبوثــا عــن العوامــل املؤديــة إىل االجتــار باألشــخاص  

، وعّممـت جمموعـة     )بنن  وتوغو وجنـوب أفريقيـا  وليـسوتو وموزامبيـق  ونيجرييـا              (التجريب  
ي الـسياسات، ونـشرت مخـس       واضـع ث لـدعم    املمارسات اجليـدة املستخلـصة مـن هـذه البحـو          

 .)٦(سياساتذات صلة بالورقات 
 

 التوعية والدعوة وغري ذلك من التدابري الوقائية - ٤ 
والــدعوة وأنــشطة  يالــوعإذكــاء ال تــزال كيانــات األمــم املتحــدة تــشارك يف محــالت   - ٤٧

ــات    /التعمــيم، و ــساء والفتي ــسألة االجتــار بالن ــدعمها، للتعريــف مب ــا. أو ت ــم  وأق م صــندوق األم
__________ 

 )٦( http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?req=2&mt=100&mt_p=%3C&by=2&sc1=1&look= default& 

sc2=1&lin=1&mode=e&futf8=1&gp=1&text=Human+Trafficking&text_p=inc&submit= %C2%A0%C2 

%A0Search%C2%A0%C2%A0.( 
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املتحدة اإلمنائي للمرأة حتالفات من اإلعالميني للتصدي لالجتار، وهو يوظّف وسـائط اإلعـالم              
.  والــدعوةإذكــاء الــوعي البديلــة واملــسرح يف بنــاء القــدرات وإجــراء البحــوث ويف أنــشطة       

ار واضــطلع معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة حبمــالت للتوعيــة باالجتــ 
بالنساء والقّصر لتوعية الضحايا احملتملني، والزعماء السياسيني والدينيني، واملؤسـسات العامـة،            

واضـطلعت  . نيجرييـا  و وعامة اجلمهور، وذلك يف بلدان منـها أوكرانيـا وإيطاليـا وكوسـتاريكا            
هـة  املنظمة الدولية للهجرة أيضا حبمالت إعالمية يف بلدان املصدر والوجهـة علـى الـسواء موجّ         

وأنشأ برنـامج يدعمـه برنـامج األمـم         . إىل عامة اجلمهور وإىل الفئات السكانية املعّرضة للخطر       
ــدفقات املهــاجرين        ــع ت ــدعم املهــاجرين يف عــدة مــدن لتتّب ــا نقاطــا ل املتحــدة اإلمنــائي يف أرميني

 . وتزويد املهاجرين باملعلومات عن مدى موثوقية أرباب عملهم املستقبليني
انات األمم املتحدة، بشكل متزايد، بتوجيه االنتباه إىل االرتبـاط بـني االجتـار      وتقوم كي  - ٤٨

فعلـى سـبيل املثـال، أجنـز برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                . اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية   
 مشروعا استغرق ثالثـة أعـوام مـصّمما للحـد مـن الـضعف املـزدوج أمـام خطـري                     ٢٠٠٦عام  

وأقامــت اليونــسكو مــشاريع . اإليــدز يف جنــوب آســيا/ملناعــة البــشريةاالجتــار وفــريوس نقــص ا
حملاربة االجتار بالبشر عن طريق تعريف النساء والفتيات مبخاطر االجتار وباالرتباط بني االجتـار              

 . اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية
االجتـار بالنـساء    وُشّدد على أمهية إشـراك الرجـال والفتيـان يف اجلهـود الراميـة إىل منـع                   - ٤٩

ــساء        ــى الن ــى الطلــب عل ــة إىل القــضاء عل ــشمل اجلهــود الرامي ــات، وذلــك يف جمــاالت ت والفتي
حبمـالت تـستهدف الرجـال    سكان ويـضطلع صـندوق األمـم املتحـدة للـ     . والفتيات املّتجـر هبـن    

والفتيــان، وتتــضمن مبــادرات صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة إعــداد جمموعــة أدوات   
 . مع الرجال والفتيان يف جمال حماربة االجتار والعنف ضد املرأة والطفلللعمل 

 
 بناء القدرات  - ٥ 

ال تــزال منظومــة األمــم املتحــدة تــدعم تــدابري بنــاء القــدرات يف جمــال االجتــار بالنــساء   - ٥٠
والفتيــات لــصاحل خمتلــف األطــراف املعنيــة، مبــا فيهــا احلكومــات واجلهــات الفاعلــة يف اجملتمــع    

ــ ــي   امل ــوطين واحملل ــصعيدين ال ــى ال ــشرطة    . دين، وذلــك عل ــدريب ضــباط ال ــربامج ت ــضمن ال وتت
ليــشيت بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكّان؛   - ومــسؤويل اهلجــرة الــوطنيني يف تيمــور

وتـــدريب مـــسؤويل إنفـــاذ القـــوانني يف منغوليـــا بـــدعم مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي؛ 
ــذي يقدمــه صــندوق    ــدريب ال ــة    والت األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة للمنظمــات غــري احلكومي

والشرطة يف جمال تطبيـق تـدخالت الـصحة العقليـة لفائـدة الـضحايا يف عـدة واليـات يف نيبـال                
واهلند؛ والدورات التدريبية اليت ينظمها معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالـة          
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 لالجتـار باألطفـال يف أوكرانيـا، والتـدريب الـذي            “خناخلـط الـسا   ” العـاملني يف     للمتخصصني
يقدمه املعهد للقضاة واملدعني العامني يف كوستاريكا؛ والتدريب الـذي تقدمـه مفوضـية األمـم                
املتحدة حلقوق اإلنسان واملشاورات اليت جتريها مع املسؤولني احلكوميني والدعم الذي تقدمـه             

ــال  ــاء    . للبحــوث يف نيب ــود بن ــد اضــطلع جبه ــصادية     وق ــة االقت ــن اللجن ــضا كــل م ــدرات أي الق
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمـة            

 .العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة
ومن األدوات التدريبية اليت أنتجتـها كيانـات األمـم املتحـدة لتعزيـز قـدرات األطـراف                 - ٥١

 جمال التصدي لالجتـار بالنـساء والفتيـات الـدليل التـدرييب املتعـدد التخصـصات الـذي                   املعنية يف 
أعده معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة لفائدة مجيـع األطـراف املعنيـة مبنـع          
االجتار بالقّصر يف تايلند والتصدي له؛ واملبادئ التوجيهية املدعومة من صندوق األمـم املتحـدة        

ــ ــيت أعــدها      سكان لل ــديرين؛ وجمموعــة األدوات ال ــصحية وغريهــم مــن امل ملقــدمي اخلــدمات ال
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة لــتمكني احلكومــات ومقــرري الــسياسات     

لالجتــار بالبــشر مبزيــد مــن  هــا مــن التــصدي وأجهــزة الــشرطة واملنظمــات غــري احلكوميــة وغري 
 .الفعالية

 
  التشريعاتدعم تطوير - ٦ 

تعاونت كيانات األمم املتحدة مع الـسلطات واآلليـات احملليـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة                  - ٥٢
فعلى سبيل املثـال، دعـم صـندوق        . لتحسني القوانني يف جمال مكافحة االجتار بالنساء والفتيات       

ــم املتحــدة للــ   ــصد صــياغة القــ سكان األم ــيت تت ــسيا   وانني ال ــشر يف إندوني ــار بالب ــّدم ى لالجت وق
ودعــم . املــساعدة التقنيــة إلنــشاء أمانــة للمــساعدة فيمــا يتــصل بقــانون االجتــار بالبــشر يف غانــا 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عمليــة تنقــيح القــانون اجلنــائي يف منغوليــا حيــث أعيــد تعريــف  
 . االجتار بالبشر فأصبح مصنفا كجرمية جسيمة وُحّددت له العقوبات

مم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة حاليـا بوضـع الـصيغة النهائيـة               ويقوم مكتب األ   - ٥٣
للتــشريع النمــوذجي اخلــاص باالجتــار باألشــخاص بقــصد اختــاذه دلــيال للبلــدان يف جمــال تنفيــذ   

ــع االجتــار باألشــخاص   ــال  بروتوكــول من ــساء واألطف ــانون   . ، وخباصــة الن ــل أهــداف الق وتتمث
كافحته، مع االهتمام بـشكل خـاص بـاملرأة والطفـل؛           النموذجي يف منع االجتار باألشخاص وم     

وكفالة فرض عقوبات عادلة وفعالـة علـى املّتجـرين؛ ومحايـة ضـحايا هـذا االجتـار ومـساعدهتم                
مع االحترام التام لتمـتعهم حبقـوق اإلنـسان؛ وتعزيـز التعـاون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                     

 . وتسهيله من أجل حتقيق هذه األهداف
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  منهياتت املقدمة لضحايا االجتار والناجاخلدما - ٧ 
ــن أجــل حتــسني           - ٥٤ ــف األطــراف املعنيــة م ــم املتحــدة تــدعم خمتل ــزال كيانــات األم ال ت

ل، قـام برنـامج األمـم       افعلى سبيل املث  . اخلدمات املقدمة لضحايا االجتار باألشخاص من النساء      
أوى والعـالج الطـيب والتمثيـل       املتحدة اإلمنـائي بـدعم منظمـة غـري حكوميـة يف أرمينيـا تـوفر املـ                 

القانوين يف احملاكم جمانا للنساء املتجر هبن، وتقدم املساعدة يف جمال إعادة اإلدمـاج ممـا يـساعد                 
وابتـدأ معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة          . على متكني املرأة اقتـصاديا واجتماعيـا      

 مـن نيجرييـا إىل إيطاليـا، مـستفيدا يف           اتقوالعدالة مؤخرا برناجما خاصا بتهريب النساء واملراه      
يف وجيــري . ٢٠٠٤ذلــك مــن الــدروس املــستفادة مــن املرحلــة التجريبيــة الــيت أُجنــزت يف عــام   

 تتضمن بناء القدرات وتقدمي الـدعم الـتقين للمنظمـات غـري       اليتتنفيذ عناصر الربنامج،    البلدين  
 والـصحية واملهنيـة للـضحايا وأسـرهم،          االجتماعية -احلكومية يف جمال إسداء املشورة النفسية       

واملساعدة القانونية واإلدارية، وتزويد الضحايا باملعلومات عن االستراتيجيات اخلاصة مبـصادر           
ويقـدم صـندوق األمـم املتحـدة        . الرزق البديلـة، إىل جانـب تقـدمي املـساعدة املباشـرة للـضحايا             

ة اإلجنابيـة، بينمـا يـستعني       ق بالـصح  ملـشورة للـضحايا فيمـا يتعلـ       يف براجمـه اخلـدمات وا     سكان  لل
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بطائفـة متنوعـة مـن التـدخالت ابتـداء مـن املنـع والوقايـة                  
وانتهاء بتوفري املخرج اآلمن وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيـل، وذلـك للتـصدي لالجتـار بطريقـة             

 مبـادئ توجيهيـة بـشأن مـسح املـوارد           لمـرأة األمم املتحدة اإلمنـائي ل    وضع صندوق   كما  كلّية؛  
 .إتاحة خيارات كسب الرزق البديلةمن أجل 

 
 االستنتاجات والتوصيات -رابعا  

اتُّخذت إجـراءات عديـدة علـى الـصعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملنـع االجتـار                   - ٥٥
راف وقـد زاد عـدد الـدول األطـ        . سيما االجتار بالنساء واألطفال، ومكافحتـه      بالبشر، وال 

ــادة كــبرية    ــصلة زي ــة ذات ال ــصكوك الدولي ــا  دولوعــززت . يف ال ــدة أطره ــة  عدي الوطني
واضطُلع جبهود لتعزيز اإلجراءات املتخـذة والتنـسيق فيمـا        . السياساتاخلاصة ب القانونية و 

 .التعاون الثنائي واملتعدد األطرافزيادة ول بني طائفة متنوعة من األطراف املعنية
وهــو جرميــة غالبــا . ت، ال يــزال االجتــار باألشــخاص مــستمراورغــم هــذه التطــورا - ٥٦
تــشمل عــدة مواقــع وعــادة يــشترك فيهــا جنــاة مــن   تكــون عــابرة للحــدود القطريــة، و  مــا

وبنــاء علــى ذلــك، يقتــضي األمــر انتــهاج خمتلــف األطــراف املعنيــة         . مــستويات متباينــة 
نــسانية حبيــث يتــصدى والــشركاء هنجــا شــامال ومنــسَّقا ومتناغمــا ومراعيــا لالعتبــارات اجل

لألسباب اجلذرية وعوامل اخلطر الـيت جتعـل النـساء والفتيـات أكثـر تعرضـا خلطـر االجتـار                     
ومـن املهـم مبكـان إقامـة الـشراكات      . هبن، ويكفل مقاضاة اجلناة ومحاية الضحايا ودعمهن  
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اص بني اجلهات احلكومية الفاعلة واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخل  فيما  االستراتيجية  
 .وغري ذلك من اجلهات

االجتـار بالبـشر بوصـفها جرميـة        جرميـة   علـى   قوانني العديد مـن الـدول اآلن        تنص  و - ٥٧
عليهـا  بلدان أخرى عـدد مـن اجلـرائم ذات الـصلة الـيت تنطبـق                قائمة بذاهتا؛ كما أن لدى      

نمـا  وتركز بعض الدول بصفة رئيسية على جترمي االجتـار بالبـشر، بي           .  بالبشر اراالجتقوانني  
وقامت عدة  . وّسعت دول أخرى نطاق تشريعاهتا وضّمنت قوانينها تدابري للمنع واحلماية         

 .دول باعتماد قانون شامل واحد يغطي كل هذه اجملاالت
يـتعني عليهـا    و. وينبغي للدول مواصلة التصديق على الـصكوك الدوليـة وتنفيـذها           - ٥٨

يحهــا لــضمان االمتثــال اللتزاماهتــا اســتعراض أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وتنقأيــضا مواصــلة 
الدولية، مبا فيها االلتزام بتجرمي مجيع أشـكال االجتـار باألشـخاص مـن مجيـع األعمـار، مـع                    

مع تلك املفروضة على اجلرائم اخلطرة األخرى، وتضمني القوانني تتناسب فرض عقوبات 
مبا يتماشى ومعـايري  أحكاما منشئة للتدابري الوقائية وأحكاما تكفل محاية الضحايا ودعمهم       

ــسان  ــوق اإلن ــار       . حق ــوانني مكافحــة االجت ــع ق ــذ مجي ــات لرصــد تنفي ــي وضــع اآللي . وينبغ
مبـا يتناسـب مـع    ينبغي تعزيز اجلهود الرامية إىل كفالة مقاضاة مجيـع اجلنـاة ومعاقبتـهم           كما

 .خطورة جرائمهم
ر تكـون   وينبغي للدول أن تضع خطط عمل واستراتيجيات وطنيـة ملكافحـة االجتـا             - ٥٩

 قابلـة للقيـاس وجـداول زمنيـة،         اأهـداف وتتـضمن   شاملة وذات نطاق متعدد التخصصات،      
لة، وتتيح إجـراء تقييمـات األثـر، وتكفـل تنـسيق العمـل بـني مجيـع                  ءوتدابري للرصد واملسا  

وينبغــي أيــضا، مــن أجــل زيــادة الفعاليــة، تنــسيق هــذه اخلطــط القطاعيــة . األطــراف املعنيــة
. ات واالســتراتيجيات الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني والتنميــةبــشكل فعــال مــع الــسياس

وينبغي للـدول أن    . وجيب وضع آليات للتنسيق لدعم تنفيذ هذه اخلطط واالستراتيجيات        
تواصل إبرام االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف وإقامـة بـرامج التعـاون، وتنفيـذ هـذه                    

جـراءات الفعالـة يف مجيـع اجملـاالت مبـا فيهـا          االتفاقات والـربامج، وذلـك لتـسهيل اختـاذ اإل         
، وأن تواصـل  نإنفاذ القوانني واملقاضاة واملنع وبنـاء القـدرات ودعـم الـضحايا ومـساعدهت         
 .تبادل املعلومات واملمارسات اجليدة فيما يتصل باالجتار بالنساء والفتيات

محـالت لإلعـالم    فّـذت بـرامج تثقيفيـة و      ندابري وقائية، و  تول  العديد من الد  وتتخذ   - ٦٠
ــة ــع يف أي      . والتوعي ــادرات املن ــة إدراج مب ــود وكفال ــذه اجله ــدان مواصــلة ه ــي للبل وينبغ

وينبغي وضـع التـدابري     . استراتيجية توضع ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات والقضاء عليه       
قـر  ملعاجلة الظروف اليت جتعل النساء والفتيات أكثر تعّرضا خلطر االجتـار هبـن، مبـا فيهـا الف                 
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ممارسـة العنـف   ووالبطالة وحمدودية التعلـيم والتمييـز ضـد املـرأة يف القـوانني واملمارسـات،            
وينبغي للدول كفالة أن ينصب تركيز هذه الربامج واحلمالت على تعزيز مساواة            . ضدها

املرأة بالرجل ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان، مبـا فيهـا حقوقهـا كـضحية لالجتـار؛ وأن تـسلط                   
 واحلمــالت الــضوء علــى التهديــدات واألخطــار الــيت ينطــوي عليهــا االجتــار  هــذه الــربامج

بالبشر؛ وأن توجه االنتباه إىل تدابري مكافحة االجتار القائمـة مـن قبيـل القـوانني وخـدمات                  
وينبغي أن تستهدف محالت اإلعالم والتوعية الفئات املعرضة للخطر؛ وصـناعات           . الدعم

 .  عن السكان بوجه عامالسياحة والفندقة واإلعالم؛ فضال
وقــد نفــذت دول عديــدة بــرامج تدريبيــة ألفــراد الــشرطة، واملــوظفني القــضائيني،   - ٦١

وينبغي للـدول   . والعاملني يف اجملالني االجتماعي والصحي، واملعلمني وغريهم من املوظفني        
ــوافر جلميــع األشــخاص       ــة أن تت ــة فيهــا، وكفال ــة حتقّــق املنهجي ــربامج وكفال ــز هــذه ال تعزي
املّتصدين لالجتار بالنساء والفتيات واملتعاملني مع ضـحايا االجتـار القـدرات الالزمـة للقيـام        

وقـد تزايـد    . بذلك على حنو فعال ويف ظل االحترام التام لتمّتـع الـضحايا حبقـوق اإلنـسان               
. التعــاون مــع القطــاع اخلــاص، إال أن الــدول قــد أدركــت احلاجــة إىل تعزيــز هــذا التعــاون

ــة إىل إعطــاء دور للقطــاع اخلــاص وإقامــة     وينبغــي للــدول   أن تكثــف مــن جهودهــا الرامي
 . الشراكات معه، وذلك بوسائل منها دعم اعتماد مدونات سلوك التنظيم الذايت

وينبغـي للـدول    . واضطُلع جبهود كبرية يف بلدان عديدة لتعزيز نظم دعم الضحايا          - ٦٢
ل صــحيح وكفالــة االّتجــار بــشكمواصــلة هــذه اجلهــود وتعزيزهــا، وكفالــة حتديــد ضــحايا 

 هلن من دعم ومحاية مبا يتماشى ومعايري حقوق اإلنـسان ومبـدأ عـدم               حصوهلن على ما حيق   
وذلـك بوسـائل منـها      من جديد ضحايا لالجتار،     لوقوع  اوينبغي محاية الضحايا من     . املعاقبة

 العمـل أو غـري      محايتهن من املالحقة القضائية بتـهم اهلجـرة غـري القانونيـة أو خمالفـة قـوانني                
وينبغي تزويد . ذلك من األفعال، وينبغي محايتهن أثناء اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد اجلناة

، وينبغـي دعمهـن ومحايتـهن     . الضحايا باملعلومات عـن حقـوقهن ومتكينـهن مـن املطالبـة هبـا             
أوى يف ذلك إمـدادهن باملـساعدة القانونيـة والنفـسية والطبيـة واالجتماعيـة؛ وتـوفري املـ                  مبا

ــة؛ وإصــدار       ــوظيفهن يف أشــغال بديل ــربامج لت ــوفري ال ــضهن عــن األضــرار؛ وت هلــن؛ وتعوي
وينبغــي . التــصاريح إلقامتــهن يف بلــدان ثالثــة أو الــسماح هلــن بالبقــاء فيهــا لفتــرات ممتــدة  

لتدابري محاية الضحايا ودعمهن، مبا فيها منحهن تصاريح اإلقامة أو السماح هلن بالبقاء يف              
ون غري مشروطة وغري متوقفة على توافر القدرة أو االستعداد لدى الـضحية             البلد، أن تك  

وينبغي تعزيز اجلهود الرامية إىل تقييم آثـار        . للمساعدة يف التحقيق مع اجلناة أو مقاضاهتم      
 . التدابري املتخذة
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وبينمـا  . وال توجد بيانات يعّول عليها عن نطاق االجتار بالنساء والفتيات وطبيعته           - ٦٣
طلع الدول ببعض اجلهود لتحسني قاعدة املعارف، مثة احتياج إىل بيانات أكثر وأفضل          تض

نوعيــة ليــسترشد هبــا لــدى إعــداد الــسياسات والــربامج الوطنيــة، ورصــد آثارهــا، وتقيــيم   
ــات     ــساء والفتي ــصدي لالجتــار بالن ــدم احملــرز يف الت ــات   . التق ــل جبمــع البيان ــي التعجي وينبغ

ــها وتكثيــف إجــراء الب  ــة لتــسهيل فهــم هــذه الظــاهرة بــشكل أفــضل     وحتليل حــوث النوعي
 .والتصدي هلا بشكل أكثر كفاءة وفعالية

 


