
A/59/185  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
28 July 2004 
Arabic 
Original: English 

 

 
030904    010904    04-44543 (A) 

*0444543* 

 الدورة التاسعة واخلمسونالدورة التاسعة واخلمسون
 ** من جدول األعمال املؤقت من جدول األعمال املؤقت١٠٠١٠٠البند البند 

   النهوض باملرأةالنهوض باملرأة
 االجتار بالنساء والفتياتاالجتار بالنساء والفتيات  

 
 تقرير األمني العامتقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــة   عع  ــة العام ــرار اجلمعي ــة   مــال بق ــة العام ــرار اجلمعي ــدابري    ١٧٦١٧٦//٥٧٥٧مــال بق ــر معلومــات عــن الت ــدم هــذا التقري ــدابري    ، يق ــر معلومــات عــن الت ــدم هــذا التقري ، يق

 هبـا    هبـا   تتاألنشـطة الـيت اضـطلع     األنشـطة الـيت اضـطلع     عـن   عـن   تها الـدول األعضـاء، و     تها الـدول األعضـاء، و     سـن سـن   القانونية واملتعلقة بالسياسات الـيت    القانونية واملتعلقة بالسياسات الـيت    
الكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات يف مكافحــة االجتــار بالنســاء   الكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات يف مكافحــة االجتــار بالنســاء   

ــات ــاتوالفتي ــر  . . والفتي ــتم التقري ــر  وخيت ــتم التقري ــا يف     ببوخيت ــاإلجراءات الواجــب اختاذه ــق ب ــا يف     سلســلة مــن التوصــيات تتعل ــاإلجراءات الواجــب اختاذه ــق ب سلســلة مــن التوصــيات تتعل
 ..املستقبلاملستقبل
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 مقدمةمقدمة -أوال أوال  
ديســـمرب ديســـمرب // األول األولكـــانونكـــانون  ١٨١٨ املـــؤرخ  املـــؤرخ ١٧٦١٧٦//٥٧٥٧أهابـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا أهابـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا  -  ١١

 تعزيـز جهودهـا الوطنيـة بغيـة          تعزيـز جهودهـا الوطنيـة بغيـة         علـى علـى العمل  العمل  احلكومات  احلكومات  بب بشأن االجتار بالنساء والفتيات،       بشأن االجتار بالنساء والفتيات،      ٢٠٠٢٢٠٠٢
مكافحة االجتار بالنساء والفتيات، وتنفيذ اإلجراءات املشتركة املتخذة على املسـتويات الثنـائي     مكافحة االجتار بالنساء والفتيات، وتنفيذ اإلجراءات املشتركة املتخذة على املسـتويات الثنـائي     

 ملنـع االجتـار بالنسـاء والفتيـات،          ملنـع االجتـار بالنسـاء والفتيـات،         وطرحـت اجلمعيـة توصـيات مفصـلة       وطرحـت اجلمعيـة توصـيات مفصـلة       . . ودون اإلقليمي والدويل  ودون اإلقليمي والدويل  
وطلبـت اجلمعيـة إىل األمـني العـام         وطلبـت اجلمعيـة إىل األمـني العـام         . . ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية، ومحاية ضحاياها ومسـاندهتن       ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية، ومحاية ضحاياها ومسـاندهتن       

وهذا التقرير مقـدم وفقـا      وهذا التقرير مقـدم وفقـا      . . أن يقدم إليها، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ القرار          أن يقدم إليها، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، تقريرا عن تنفيذ القرار          
ت مـن الــدول األعضـاء والكيانــات   ت مـن الــدول األعضـاء والكيانــات   لـذلك الطلــب اسـتنادا، يف مجلــة أمـور، إىل معلومــات ورد   لـذلك الطلــب اسـتنادا، يف مجلــة أمـور، إىل معلومــات ورد   

وهــو يغطــي الفتــرة املمتــدة مــن تــاريخ وهــو يغطــي الفتــرة املمتــدة مــن تــاريخ . . التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وســواها مــن املنظمــاتالتابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وســواها مــن املنظمــات
جلمعيـة  جلمعيـة  علـى ا  علـى ا  وترد يف تقرير آخـر مطـروح        وترد يف تقرير آخـر مطـروح        . . ٢٠٠٤٢٠٠٤مايو  مايو  //أيارأيار  ١٤١٤  حىتحىت و  و ))١١((صدور آخر تقرير  صدور آخر تقرير  

ل العنـف ضـد     ل العنـف ضـد      بشـأن القضـاء علـى مجيـع أشـكا           بشـأن القضـاء علـى مجيـع أشـكا          ١٨١١٨١//٥٧٥٧معلومات تتعلق بتنفيذ قرار اجلمعية      معلومات تتعلق بتنفيذ قرار اجلمعية      
ــرأة،  ــرأة، امل ــامل ــة والعشــرين     مبــمب ــدورة االســتثنائية الثالث ــة لل ــة والعشــرين     ا يف ذلــك اجلــرائم احملــددة يف الوثيقــة اخلتامي ــدورة االســتثنائية الثالث ــة لل ا يف ذلــك اجلــرائم احملــددة يف الوثيقــة اخلتامي

 بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن        بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن       سـاواة سـاواة املامل: : ٢٠٠٠٢٠٠٠املرأة عام   املرأة عام   ””للجمعية العامة املعنونة    للجمعية العامة املعنونة    
رائم املرتكبـة   رائم املرتكبـة    بشأن العمـل مـن أجـل القضـاء علـى اجلـ              بشأن العمـل مـن أجـل القضـاء علـى اجلـ             ١٧٩١٧٩//٥٧٥٧، والقرار   ، والقرار   ““احلادي والعشرين احلادي والعشرين 

بإجراء دراسة متعمقة بشأن مجيـع أشـكال        بإجراء دراسة متعمقة بشأن مجيـع أشـكال        املتعلق  املتعلق    ١٨٥١٨٥//٥٨٥٨ضد املرأة باسم الشرف، والقرار      ضد املرأة باسم الشرف، والقرار      
 ..العنف ضد املرأةالعنف ضد املرأة

 
 التدابري اليت اختذهتا الدول األعضاءالتدابري اليت اختذهتا الدول األعضاء -ثانيا ثانيا  

 دولة عضوا هي االحتـاد الروسـي، وأذربيجـان، واألرجنـتني،      دولة عضوا هي االحتـاد الروسـي، وأذربيجـان، واألرجنـتني،     ٤١٤١ا جمموعه   ا جمموعه   استجاب م استجاب م  -  ٢٢
ــا، وأمل ــا، وأملواألردن، وألبانيـ ــلندا،     واألردن، وألبانيـ ــدا، وأيسـ ــا، وأيرلنـ ــتان، وأوكرانيـ ــيا، وأوزبكسـ ــا، وإندونيسـ ــلندا،     انيـ ــدا، وأيسـ ــا، وأيرلنـ ــتان، وأوكرانيـ ــيا، وأوزبكسـ ــا، وإندونيسـ انيـ

ــة       ــة العربي ــيالروس، واجلمهوري ــنغالديش، وب ــال، وبلجيكــا، وب ــاراغواي، والربتغ ــا، وب ــة      وإيطالي ــة العربي ــيالروس، واجلمهوري ــنغالديش، وب ــال، وبلجيكــا، وب ــاراغواي، والربتغ ــا، وب وإيطالي
اجلبــل اجلبــل الســورية، ومجهوريــة كوريــا، ومجهوريــة املالــديف، والــدامنرك، والســويد، وصــربيا و       الســورية، ومجهوريــة كوريــا، ومجهوريــة املالــديف، والــدامنرك، والســويد، وصــربيا و       

وقريغيزيســتان، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، والكويــت، وقريغيزيســتان، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، والكويــت،  والصــني، والفلــبني، وفنلنــدا،  والصــني، والفلــبني، وفنلنــدا، األســود،األســود،
وليتوانيا، ومالطة، وماليزيا، واملغرب، واململكـة العربيـة السـعودية، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا                وليتوانيا، ومالطة، وماليزيا، واملغرب، واململكـة العربيـة السـعودية، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا                
ــة،        ــات املتحــدة األمريكي ــرويج، والنمســا، والوالي ــار، والن ــدا الشــمالية، وميامن ــة،       العظمــى وأيرلن ــات املتحــدة األمريكي ــرويج، والنمســا، والوالي ــار، والن ــدا الشــمالية، وميامن العظمــى وأيرلن

ي الرسـويل، لطلـب األمانـة العامـة تقـدمي معلومـات             ي الرسـويل، لطلـب األمانـة العامـة تقـدمي معلومـات             الكرسـ الكرسـ   وو هـ   هـ  واليابان، وعضو مراقب واحـد    واليابان، وعضو مراقب واحـد    
مـا مت اختـاذه مـن       مـا مت اختـاذه مـن       كمـا قـدمت معلومـات بشـأن         كمـا قـدمت معلومـات بشـأن         . . ١٧٦١٧٦//٥٧٥٧تتعلق بتنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة          تتعلق بتنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة          

تــدابري قانونيــة فضــال عــن التــدابري املتعلقــة بالسياســات املعمــول هبــا ملكافحــة االجتــار بالنســاء     تــدابري قانونيــة فضــال عــن التــدابري املتعلقــة بالسياســات املعمــول هبــا ملكافحــة االجتــار بالنســاء     
 ..والفتياتوالفتيات
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 التدابري القانونيةالتدابري القانونية -ألف ألف  
 تزامات الدوليةتزامات الدوليةااللاالل -  ١١ 

ــرار   -  ٣٣ ــذ اختــاذ الق ــرار  من ــذ اختــاذ الق ــة الرئيســية يف جمــال مكافحــة    ١٧٦١٧٦//٥٧٥٧من ــة الرئيســية يف جمــال مكافحــة    ، مشلــت اإلجنــازات الدولي ، مشلــت اإلجنــازات الدولي
اتفاقيـة األمـم    اتفاقيـة األمـم    : : االجتار بالنساء والفتيات دخول االتفاقيـات والربوتوكـوالت التاليـة حيـز النفـاذ             االجتار بالنساء والفتيات دخول االتفاقيـات والربوتوكـوالت التاليـة حيـز النفـاذ             

، ، ٢٠٢٠٠٣٠٣ســبتمرب ســبتمرب //أيلــولأيلــول  ٢٩٢٩املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة يف       املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة يف       
ــال       ــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطف ــة االجت ــع ومعاقب ــع وقم ــال      وبروتوكــول من ــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطف ــة االجت ــع ومعاقب ــع وقم  املكمــل  املكمــل ،،وبروتوكــول من

ديســـمرب ديســـمرب // األول األولكـــانونكـــانون  ٢٥٢٥التفاقيـــة مكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة يف التفاقيـــة مكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة يف 
، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو املكمـل التفاقيـة        ، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو املكمـل التفاقيـة        ٢٠٠٣٢٠٠٣

ــاير // الثـــاين الثـــاينكـــانونكـــانون  ٢٨٢٨املنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة يف  املنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة يف  مكافحـــة اجلرميـــة مكافحـــة اجلرميـــة  ــاير ينـ   ))٢٢((٢٠٠٤٢٠٠٤ينـ
ربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واملــواد   ربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واملــواد   والوال

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢يناير يناير // الثاين الثاينكانونكانون  ١٨١٨  ))٣٣((اإلباحية عن األطفالاإلباحية عن األطفال
ــول  -  ٤٤ ــول وحبل ــرانوحبل ــرانحزي ــه //حزي ــه يوني ــى اتفاق    ٧٩٧٩، كانــت ، كانــت ٢٠٠٤٢٠٠٤يوني ــد صــدقت عل ــة ق ــى اتفاق  دول ــد صــدقت عل ــة ق ــة األمــم  دول ــة األمــم  ي ي

  ٦١٦١املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة أو انضـمت إليهـا، كمـا كانـت                      املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة أو انضـمت إليهـا، كمـا كانـت                      
دولــة قــد صــدقت علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء  دولــة قــد صــدقت علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء  

دولــة قــد صــدقت علــى بروتوكــول مكافحــة دولــة قــد صــدقت علــى بروتوكــول مكافحــة   ٥٥٥٥ أو انضــمت إليهــا، كمــا كانــت  أو انضــمت إليهــا، كمــا كانــت ،،واألطفــالواألطفــال
ومن بـني الـدول األعضـاء الـيت         ومن بـني الـدول األعضـاء الـيت         . .  طريق الرب والبحر واجلو أو انضمت إليه        طريق الرب والبحر واجلو أو انضمت إليه       هتريب املهاجرين عن  هتريب املهاجرين عن  

قــدمت معلومــات ألغــراض هــذا التقريــر، أصــبح كــل مــن الســويد وفنلنــدا واملغــرب طرفــا يف   قــدمت معلومــات ألغــراض هــذا التقريــر، أصــبح كــل مــن الســويد وفنلنــدا واملغــرب طرفــا يف   
منرك طرفا يف االتفاقيـة ويف بروتوكـول مكافحـة االجتـار؛ فيمـا غـدا كـل                  منرك طرفا يف االتفاقيـة ويف بروتوكـول مكافحـة االجتـار؛ فيمـا غـدا كـل                  اااالتفاقية، وغدت الد  االتفاقية، وغدت الد  

نيــا والربتغــال وبــيالروس وصــربيا نيــا والربتغــال وبــيالروس وصــربيا اارجنــتني وألبانيــا وأوكررجنــتني وألبانيــا وأوكرمــن االحتــاد الروســي وأذربيجــان واألمــن االحتــاد الروســي وأذربيجــان واأل
ومونتينيغرو والفلبني وقريغيزيستان وكوستاريكا وليتوانيـا ومالطـة وميامنـار والنـرويج طرفـا يف               ومونتينيغرو والفلبني وقريغيزيستان وكوستاريكا وليتوانيـا ومالطـة وميامنـار والنـرويج طرفـا يف               

. . وأفـادت النمسـا بأنـه سـيجري قريبـا مناقشـة االتفاقيـة يف برملاهنـا                وأفـادت النمسـا بأنـه سـيجري قريبـا مناقشـة االتفاقيـة يف برملاهنـا                . . االتفاقية ويف الربوتوكولني  االتفاقية ويف الربوتوكولني  
ــأن العمــل جــ   ــدا ب ــأن العمــل جــ  وأبلغــت أيرلن ــدا ب ــة     وأبلغــت أيرلن ــى االتفاقي ــيح هلــا التصــديق عل ــى إعــداد تشــريعات تت ــة     ار عل ــى االتفاقي ــيح هلــا التصــديق عل ــى إعــداد تشــريعات تت ار عل

ليابــان ليابــان ااوأفــادت وأفــادت . . ٢٠٠٤٢٠٠٤والربوتوكــولني وأنــه ســوف جيــري إصــدار هــذه التشــريعات يف عــام والربوتوكــولني وأنــه ســوف جيــري إصــدار هــذه التشــريعات يف عــام 
االجتــار، يف حــني أبلغــت الواليــات االجتــار، يف حــني أبلغــت الواليــات بببأهنــا اســتهلت عمليــة التصــديق علــى الربوتوكــول املتعلــق بأهنــا اســتهلت عمليــة التصــديق علــى الربوتوكــول املتعلــق 

. . ىل جملـس الشـيوخ للتصـديق عليـه       ىل جملـس الشـيوخ للتصـديق عليـه       إإ  الالار أحـي  ار أحـي  املتحدة األمريكية أن االتفاقيـة وبروتوكـول االجتـ        املتحدة األمريكية أن االتفاقيـة وبروتوكـول االجتـ        
ــان علــى العمــل مــن أجــل التصــديق علــى بروتوكــول       ــا والســويد بأهنمــا عاكفت ــان علــى العمــل مــن أجــل التصــديق علــى بروتوكــول      وأفــادت أملاني ــا والســويد بأهنمــا عاكفت وأفــادت أملاني

أهنــا عاكفــة علــى أهنــا عاكفــة علــى بباالجتــار، فيمــا أبلغــت اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية االجتــار، فيمــا أبلغــت اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية 
 ..العمل على عملية التصديق على الصكوك الثالثةالعمل على عملية التصديق على الصكوك الثالثة



 

04-44543 5 
 

A/59/185  

 دولـــة عضـــو قـــد صـــدقت علـــى  دولـــة عضـــو قـــد صـــدقت علـــى ٧٣٧٣، كانـــت ، كانـــت ٢٠٠٤٢٠٠٤يونيـــه يونيـــه //حزيـــرانحزيـــران شـــهر  شـــهر ولغايـــةولغايـــة -  ٥٥
املــواد املــواد الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال و    الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال و    

ــة عــن األطفــال أو انضــمت إليهــا   ــة عــن األطفــال أو انضــمت إليهــا  اإلباحي ومــن بــني الــدول األعضــاء الــيت أبلغــت عــن هــذه    ومــن بــني الــدول األعضــاء الــيت أبلغــت عــن هــذه    . . اإلباحي
ذربيجـان واألرجنـتني وأوكرانيـا      ذربيجـان واألرجنـتني وأوكرانيـا      اإلجراءات، كـان قـد أصـبح طرفـا يف هـذا الصـك كـل مـن أ                  اإلجراءات، كـان قـد أصـبح طرفـا يف هـذا الصـك كـل مـن أ                  

وأيســلندا وإيطاليــا وبــاراغواي والربتغــال وبــنغالديش وبــيالروس واجلمهوريــة العربيــة الســورية وأيســلندا وإيطاليــا وبــاراغواي والربتغــال وبــنغالديش وبــيالروس واجلمهوريــة العربيــة الســورية 
ــتان    ــتان   ومجهوريــــة املالــــديف والــــدامنرك وصــــربيا ومــــونتينيغرو والصــــني والفلــــبني وقريغيزيســ ومجهوريــــة املالــــديف والــــدامنرك وصــــربيا ومــــونتينيغرو والصــــني والفلــــبني وقريغيزيســ

وأفـادت  وأفـادت  . . مريكيـة مريكيـة وكوستاريكا وكولومبيـا واملغـرب والنـرويج والنمسـا والواليـات املتحـدة األ             وكوستاريكا وكولومبيـا واملغـرب والنـرويج والنمسـا والواليـات املتحـدة األ             
  ،،، عملية التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري        ، عملية التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري        ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل  أبريل  //نيساننيساناليابان بأن برملاهنا أقر يف      اليابان بأن برملاهنا أقر يف      

فيما أبلغت ليتوانيا بأن عمليـة التصـديق علـى الربوتوكـول االختيـاري مـا زالـت قيـد النظـر يف                       فيما أبلغت ليتوانيا بأن عمليـة التصـديق علـى الربوتوكـول االختيـاري مـا زالـت قيـد النظـر يف                       
 ..الربملانالربملان

وليــة وإقليميــة وليــة وإقليميــة  عــدة دول أبلغــت عــن إجراءاهتــا إىل انضــمامها إىل صــكوك د  عــدة دول أبلغــت عــن إجراءاهتــا إىل انضــمامها إىل صــكوك د فــادتفــادتوأوأ -  ٦٦
أخرى تتضـمن أحكامـا ذات صـلة مبسـألة االجتـار بالنسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك بروتوكـول                       أخرى تتضـمن أحكامـا ذات صـلة مبسـألة االجتـار بالنسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك بروتوكـول                       

، واالتفاقيـة الدوليـة لقمـع       ، واالتفاقيـة الدوليـة لقمـع       ))الربتغـال الربتغـال  ( (١٩٢١١٩٢١تعديل اتفاقية قمع االجتار بالنساء واألطفال لعـام         تعديل اتفاقية قمع االجتار بالنساء واألطفال لعـام         
غالل بغـاء   غالل بغـاء   ، واتفاقيـة قمـع االجتـار باألشـخاص واسـت          ، واتفاقيـة قمـع االجتـار باألشـخاص واسـت          ))الربتغالالربتغال ( (١٩٤٧١٩٤٧االجتار بالراشدات لعام    االجتار بالراشدات لعام    

 والربوتوكـول    والربوتوكـول   ))االحتاد الروسـي وأوزبكسـتان واجلمهوريـة العربيـة السـورية          االحتاد الروسـي وأوزبكسـتان واجلمهوريـة العربيـة السـورية           ( (١٩٥٠١٩٥٠الغري لعام   الغري لعام   
 املتعلقـة بـالتمييز      املتعلقـة بـالتمييز     ١١١١١١، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        ))أوزبكستانأوزبكستان((النهائي هلذه االتفاقية    النهائي هلذه االتفاقية    
يـز ضـد املـرأة      يـز ضـد املـرأة      ، واتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمي          ، واتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمي          ))فنلندافنلندا ( (١٩٥٨١٩٥٨يف العمل واملهن لعام     يف العمل واملهن لعام     

ــام  ــام لع ــة باجلوانــب   ))االحتــاد الروســي وأوزبكســتان واملغــرب  االحتــاد الروســي وأوزبكســتان واملغــرب   ( (١٩٧٩١٩٧٩لع ــة الهــاي املتعلق ــة باجلوانــب   ، واتفاقي ــة الهــاي املتعلق ، واتفاقي
، واالتفاقيـة األوروبيـة املتعلقـة       ، واالتفاقيـة األوروبيـة املتعلقـة       ))أوزبكسـتان أوزبكسـتان  ( (١٩٨٠١٩٨٠الختطـاف الـدويل لألطفـال لعـام         الختطـاف الـدويل لألطفـال لعـام         للاملدنية  املدنية  

  ١٩٩٠١٩٩٠، واتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام          ، واتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام          ))الربتغـال الربتغـال  ( (١٩٨٣١٩٨٣بتعويض ضحايا جرائم العنـف لعـام        بتعويض ضحايا جرائم العنـف لعـام        
، واالتفاقيــة الدوليــة ، واالتفاقيــة الدوليــة ))االحتـاد الروســي واألرجنــتني وأوزبكســتان واجلمهوريــة العربيــة الســورية االحتـاد الروســي واألرجنــتني وأوزبكســتان واجلمهوريــة العربيــة الســورية ((

، واتفاقيـة   ، واتفاقيـة   ))قريغيزيسـتان قريغيزيسـتان  ( (١٩٩٠١٩٩٠حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم لعـام               حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم لعـام               
، وإعـالن   ، وإعـالن   ))الربتغـال الربتغـال  ( (١٩٩٣١٩٩٣محاية الطفل والتعـاون فيمـا يتصـل بـالتبين فيمـا بـني البلـدان لعـام                   محاية الطفل والتعـاون فيمـا يتصـل بـالتبين فيمـا بـني البلـدان لعـام                   

، ونظــام رومــا  ، ونظــام رومــا  ))األرجنــتنياألرجنــتني((مل بشــأن اســتغالل األطفــال جنســيا ألغــراض جتاريــة      مل بشــأن اســتغالل األطفــال جنســيا ألغــراض جتاريــة      ووههككوواســتاســت
، والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة    ، والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة    ))الربتغالالربتغال ( (١٩٩٨١٩٩٨األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام      األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام      

، واتفاقيـة منظمـة العمـل       ، واتفاقيـة منظمـة العمـل       ))الربتغـال الربتغـال  ( (١٩٩٩١٩٩٩القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة لعـام             القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة لعـام             
 األطفـال واختـاذ إجـراءات فوريـة للقضـاء            األطفـال واختـاذ إجـراءات فوريـة للقضـاء           عمـل عمـل ملتعلقة حبظر أسـوأ أشـكال       ملتعلقة حبظر أسـوأ أشـكال        ا  ا ١٨٢١٨٢الدولية رقم   الدولية رقم   
االحتــاد الروســي وفنلنــدا واململكــة العربيــة الســعودية والواليــات املتحــدة   االحتــاد الروســي وفنلنــدا واململكــة العربيــة الســعودية والواليــات املتحــدة    ( (١٩٩٩١٩٩٩عليهــا لعــام عليهــا لعــام 
مـن اتفاقيـة   مـن اتفاقيـة   ) ) ١١ ( (٤٣٤٣غته استنادا إىل املادة غته استنادا إىل املادة اا الذي متت صي الذي متت صي٢٠٠٠٢٠٠٠، وبروتوكول عام   ، وبروتوكول عام   ))األمريكيةاألمريكية

، ، ))الربتغـال الربتغـال (( مـن مرفـق تلـك االتفاقيـة           مـن مرفـق تلـك االتفاقيـة          ٢٢للمـادة   للمـادة   بصـيغتها املعدلـة     بصـيغتها املعدلـة      أورويب،    أورويب،   ةةإنشاء مكتب شرط  إنشاء مكتب شرط  
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للتعــاون اإلقليمــي املتعلــق مبنــع ومكافحــة االجتــار بالنســاء   للتعــاون اإلقليمــي املتعلــق مبنــع ومكافحــة االجتــار بالنســاء   رابطــة دول جنــوب آســيا  رابطــة دول جنــوب آســيا  واتفاقيــة واتفاقيــة 
العــاملي بشــأن العــاملي بشــأن يوكوهامــا يوكوهامــا والتــزام والتــزام ) ) مجهوريــة ملــديفمجهوريــة ملــديف ( (٢٠٠٢٢٠٠٢واألطفــال ألغــراض البغــاء لعــام واألطفــال ألغــراض البغــاء لعــام 

 ).).األرجنتنياألرجنتني ( (٢٠٠١٢٠٠١ لعام  لعام استغالل األطفال جنسيا ألغراض جتاريةاستغالل األطفال جنسيا ألغراض جتارية
وأفاد االحتاد الروسي وليتوانيـا بـأن برملـان كـل منـهما عـاكف علـى العمـل مـن أجـل                       وأفاد االحتاد الروسي وليتوانيـا بـأن برملـان كـل منـهما عـاكف علـى العمـل مـن أجـل                        -  ٧٧

. . التصــديق علــى الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة التصــديق علــى الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
قـة باجلوانـب    قـة باجلوانـب    وأفادت بـيالروس بأهنـا أجنـزت اإلجـراءات الالزمـة لالنضـمام إىل االتفاقيـة املتعل                وأفادت بـيالروس بأهنـا أجنـزت اإلجـراءات الالزمـة لالنضـمام إىل االتفاقيـة املتعل                

أما أملانيا والسويد والنمسا فتشارك بنشـاط يف املفاوضـات          أما أملانيا والسويد والنمسا فتشارك بنشـاط يف املفاوضـات          . . املدنية لالختطاف الدويل لألطفال   املدنية لالختطاف الدويل لألطفال   
اجلارية يف إطار جملس أوروبا بغيـة وضـع اتفاقيـة ملكافحـة االجتـار بالبشـر، ي توقـع أن ت سـتكمل                   اجلارية يف إطار جملس أوروبا بغيـة وضـع اتفاقيـة ملكافحـة االجتـار بالبشـر، ُيتوقـع أن ُتسـتكمل                   

نيـا العظمـى وأيرلنـدا      نيـا العظمـى وأيرلنـدا      أما أيرلندا والربتغـال وفنلنـدا واململكـة املتحـدة لربيطا          أما أيرلندا والربتغـال وفنلنـدا واململكـة املتحـدة لربيطا          . . ٢٠٠٤٢٠٠٤بنهاية عام   بنهاية عام   
 الصـادر عـن      الصـادر عـن     ٢٠٠٢٢٠٠٢يوليـه   يوليـه   // متـوز   متـوز  ١٩١٩ املـؤرخ     املـؤرخ    JHA/2002/629الشمالية، فتؤيد املقـرر اإلطـاري       الشمالية، فتؤيد املقـرر اإلطـاري       

 ..جملس االحتاد األورويب بشأن مكافحة االجتار بالبشرجملس االحتاد األورويب بشأن مكافحة االجتار بالبشر
 

 التدابري القانونية احملليةالتدابري القانونية احمللية -  ٢٢ 
يعاهتا يعاهتا وأبلغـت بعــض الــدول، مبـا فيهــا إيطاليــا وبــيالروس وفنلنـدا والنــرويج، بــأن تشــر   وأبلغـت بعــض الــدول، مبـا فيهــا إيطاليــا وبــيالروس وفنلنـدا والنــرويج، بــأن تشــر    -  ٨٨

املتصلة باالجتار تنسجم واملعايري اليت حددهتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب               املتصلة باالجتار تنسجم واملعايري اليت حددهتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب               
احلدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            احلدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            

وأفـادت  وأفـادت  . . اإلنسـان اإلنسـان أو غريها من الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة حلقـوق     أو غريها من الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة حلقـوق     //املكم ل هلذه االتفاقية، و املكّمل هلذه االتفاقية، و 
بلجيكا بأهنا عاكفة على وضع تشريعات جتعـل قوانينـها تنسـجم مـع الربوتوكـول املتعلـق مبنـع                    بلجيكا بأهنا عاكفة على وضع تشريعات جتعـل قوانينـها تنسـجم مـع الربوتوكـول املتعلـق مبنـع                    

 ..وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالوقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
ففـي أملانيـا، يتـوىل      ففـي أملانيـا، يتـوىل      . . وأفادت دول عديدة بأن قوانينها اجلنائية تتصـدى لالجتـار بالبشـر           وأفادت دول عديدة بأن قوانينها اجلنائية تتصـدى لالجتـار بالبشـر            -  ٩٩

 مــن القــانون اجلنــائي التصــدي   مــن القــانون اجلنــائي التصــدي  ٢٠٠١٢٠٠١ينــاير ينــاير // كــانون الثــاين كــانون الثــاين٢٤٢٤ؤرخ ؤرخ  املــ املــ٨٧٣٣٨٧٣٣القــانون رقــم القــانون رقــم 
 سـنة مـن السـجن     سـنة مـن السـجن    ٢٠٢٠ سـنوات و   سـنوات و  ٧٧جلرمية االجتار بالبشر، إذ ينص على عقوبـات تتـراوح بـني        جلرمية االجتار بالبشر، إذ ينص على عقوبـات تتـراوح بـني        

 مكـررا   مكـررا  ١٢٧١٢٧ مكـررا و   مكـررا و  ١٢٧١٢٧ملرتكيب هذه اجلرمية، فيما تتصدى األرجنتني من خـالل املـادتني          ملرتكيب هذه اجلرمية، فيما تتصدى األرجنتني من خـالل املـادتني          
ــة،     ــائي هلــذه اجلرمي ــا اجلن ــة،    مكــررا مــن قانوهن ــائي هلــذه اجلرمي ــا اجلن ــانون علــى جــزاءات تطــال    مكــررا مــن قانوهن ــنص ذلــك الق ــانون علــى جــزاءات تطــال    حيــث ي ــنص ذلــك الق حيــث ي

األشخاص الذين يروجون أو يسه لون لدخول األشخاص واألطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن               األشخاص الذين يروجون أو يسّهلون لدخول األشخاص واألطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن               
ــه ألغــراض البغــاء     ــد أو اخلــروج من ــة عشــر ســنة إىل البل ــه ألغــراض البغــاء    الثامن ــد أو اخلــروج من ــة عشــر ســنة إىل البل ــواد   . . الثامن ــا يف النمســا، فتغطــي امل ــواد   أم ــا يف النمســا، فتغطــي امل أم

ــار    ٢١٧٢١٧و و ) ) أأ ( (١٠٤١٠٤و و  ١٠٤١٠٤ ــة االجت ــائي جرمي ــانون اجلن ــن الق ــار     م ــة االجت ــائي جرمي ــانون اجلن ــن الق ــق . .  م ــق وينطب ــام   وينطب ــن أحك ــدد م ــام   ع ــن أحك ــدد م ع
القــانون اجلنــائي ألذربيجــان علــى حــاالت االجتــار بالبشــر، مبــا يف ذلــك االســترقاق، واحلجــر    القــانون اجلنــائي ألذربيجــان علــى حــاالت االجتــار بالبشــر، مبــا يف ذلــك االســترقاق، واحلجــر    

 أنشـطة    أنشـطة   ةةالقسري، واالجتـار باألعضـاء البشـرية، واخلطـف، واالختطـاف، والقسـر علـى ممارسـ                القسري، واالجتـار باألعضـاء البشـرية، واخلطـف، واالختطـاف، والقسـر علـى ممارسـ                
لـى  لـى  جنسية، وتوريط القص ر يف البغاء، واالجتار بالقصر، والتبين بصورة غـري قانونيـة، والقسـر ع               جنسية، وتوريط القّصر يف البغاء، واالجتار بالقصر، والتبين بصورة غـري قانونيـة، والقسـر ع               
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وينص القانون اجلنائي لبيالروس على جترمي االجتار بالبشـر، مبـا يف      وينص القانون اجلنائي لبيالروس على جترمي االجتار بالبشـر، مبـا يف      . . البغاء، وإدارة دور الدعارة   البغاء، وإدارة دور الدعارة   
وينص قانون الصـني اجلنـائي      وينص قانون الصـني اجلنـائي      . . ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي أو سوى ذلك من املمارسات        ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي أو سوى ذلك من املمارسات        

 ..أيضا على إنزال عقوبات مشددة مبرتكيب جرائم خطف أو بيع أو اختطاف النساء واألطفالأيضا على إنزال عقوبات مشددة مبرتكيب جرائم خطف أو بيع أو اختطاف النساء واألطفال
ــاد القــرار           -  ١٠١٠ ــن خــالل اعتم ــا اجلنــائي م ــن إصــالح قانوهن ــا تقريــرا ع ــدمت كولومبي ــاد القــرار          وق ــن خــالل اعتم ــا اجلنــائي م ــن إصــالح قانوهن ــا تقريــرا ع ــدمت كولومبي وق
وعالوة علـى ذلـك،    وعالوة علـى ذلـك،    . .  الذي يتصدى ملسألة االجتار بالبشر      الذي يتصدى ملسألة االجتار بالبشر     ٢٠٠٢٢٠٠٢يوليه  يوليه  // متوز  متوز ١٩١٩املؤرخ  املؤرخ   ٧٤٧٧٤٧

 الـذي يـنص علــى    الـذي يـنص علــى   ٠٠٠١١٠٠٠٠١١٠ املرسـوم   املرسـوم  ٢٠٠٤٢٠٠٤ينـاير  ينـاير  // كـانون الثـاين   كـانون الثـاين  ٢١٢١اعتمـدت كولومبيـا يف   اعتمـدت كولومبيـا يف   
نصلية واجلاليات الكولومبية يف اخلارج التابعة لـوزارة اخلارجيـة          نصلية واجلاليات الكولومبية يف اخلارج التابعة لـوزارة اخلارجيـة          املهام املنوطة بإدارة الشؤون الق    املهام املنوطة بإدارة الشؤون الق    

. . بوصف ذلك سبيال إىل محايـة مواطنيهـا القـاطنني يف اخلـارج، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باالجتـار                       بوصف ذلك سبيال إىل محايـة مواطنيهـا القـاطنني يف اخلـارج، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باالجتـار                       
ومشلـت التعــديالت  ومشلـت التعــديالت  . . ٢٠٠٢٢٠٠٢يونيــه يونيــه //وأفـادت الــدامنرك بأهنـا عــد لت قانوهنـا اجلنــائي يف حزيـران    وأفـادت الــدامنرك بأهنـا عــّدلت قانوهنـا اجلنــائي يف حزيـران    

ر بالبشــر، وزيــادة العقوبــة القصــوى علــى جرميــة االجتــار،  ر بالبشــر، وزيــادة العقوبــة القصــوى علــى جرميــة االجتــار،  إدراج حكــم مســتقل يتعلــق باالجتــا إدراج حكــم مســتقل يتعلــق باالجتــا 
وحتسني أدوات التحقيق املتعلقة بالتدخل يف سـرية االتصـاالت، وتوسـيع احتمـاالت املصـادرة                وحتسني أدوات التحقيق املتعلقة بالتدخل يف سـرية االتصـاالت، وتوسـيع احتمـاالت املصـادرة                

 إصـالحا    إصـالحا   ٢٠٠٣٢٠٠٣مـارس   مـارس   //فضال عن ذلك، اعتمـد برملـان هـذا البلـد يف آذار            فضال عن ذلك، اعتمـد برملـان هـذا البلـد يف آذار            . . يف حاالت االجتار  يف حاالت االجتار  
ــال يف إنتــاج املــو     ــريعيا يتعلــق باســتغالل األطف ــال يف إنتــاج املــو    تش ــريعيا يتعلــق باســتغالل األطف ــتش ــاد اإلباحي . . ة، واســتغالهلم جنســيا وبــيعهم  ة، واســتغالهلم جنســيا وبــيعهم  اد اإلباحي

 ..أفادت كوستاريكا بأهنا اعتمدت تشريعات حمددة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفالأفادت كوستاريكا بأهنا اعتمدت تشريعات حمددة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال كماكما
 قانونا جديدا يعد ل قانوهنـا اجلنـائي     قانونا جديدا يعّدل قانوهنـا اجلنـائي    ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس  مارس  //وأبلغت أيسلندا بأهنا أقرت يف آذار     وأبلغت أيسلندا بأهنا أقرت يف آذار      -  ١١١١

وأشـار  وأشـار  . .  تصل إىل مثـاين سـنوات   تصل إىل مثـاين سـنوات  الذي ينص على معاقبة جرمية االجتار باألشخاص باحلبس مدة     الذي ينص على معاقبة جرمية االجتار باألشخاص باحلبس مدة     
ديوان الرئاسة يف إندونيسيا إىل أن هـذا البلـد عـاكف علـى اسـتعراض مشـروع مرسـوم بشـأن              ديوان الرئاسة يف إندونيسيا إىل أن هـذا البلـد عـاكف علـى اسـتعراض مشـروع مرسـوم بشـأن              
القضاء على االجتار باألشـخاص، وأنـه ي توقـع أن يغـدو هـذا التشـريع مظلـة تيسـر اعتمـاد هنـج                        القضاء على االجتار باألشـخاص، وأنـه ُيتوقـع أن يغـدو هـذا التشـريع مظلـة تيسـر اعتمـاد هنـج                        

نـائي اإلندونيسـي    نـائي اإلندونيسـي    وأ شـري أيضـا إىل أن القـانون اجل        وأُشـري أيضـا إىل أن القـانون اجل        . . وطين شامل إزاء جرمية االجتار باألشـخاص      وطين شامل إزاء جرمية االجتار باألشـخاص      
 املتعلــق حبقــوق اإلنســان  املتعلــق حبقــوق اإلنســان ١٩٩٩١٩٩٩//٣٩٣٩يــنص علــى أحكــام ملكافحــة االجتــار، منــها القــانون رقــم يــنص علــى أحكــام ملكافحــة االجتــار، منــها القــانون رقــم 

 .. املتعلق حبماية األطفال املتعلق حبماية األطفال٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٣٢٣والقانون والقانون 
  ٩٤٩٤ املرســوم رقــم  املرســوم رقــم ٢٠٠٢٢٠٠٢أبريــل أبريــل // نيســان نيســان٢١٢١وأبلغــت قريغيزســتان بأهنــا اعتمــدت يف وأبلغــت قريغيزســتان بأهنــا اعتمــدت يف  -  ١٢١٢

مكافحـة النقـل غـري القـانوين لألشـخاص          مكافحـة النقـل غـري القـانوين لألشـخاص          الصادر عن رئيس مجهورية قريغيزستان بشأن تـدابري         الصادر عن رئيس مجهورية قريغيزستان بشأن تـدابري         
 الـذي   الـذي  ١٩٣١٩٣، اعتمـدت قريغيزسـتان القـانون رقـم     ، اعتمـدت قريغيزسـتان القـانون رقـم     ٢٠٠٣٢٠٠٣أغسـطس  أغسـطس  // آب آب٩٩ويف ويف . . واالجتار هبـم  واالجتار هبـم  

ــائي       ــانون اجلن ــدا الق ــوانني التشــريعية، وحتدي ــل خمتلــف الق ــّدل ويكّم ــائي      يع ــانون اجلن ــدا الق ــوانني التشــريعية، وحتدي ــد ل ويكمــ ل خمتلــف الق ــادة ((يع ــادة امل االجتــار االجتــار  ،،١٢٤١٢٤امل
ويصـف  ويصـف  . . لية اإلداريـة  لية اإلداريـة  وقـانون املسـؤو   وقـانون املسـؤو   ) ) ، تنظيم اهلجـرة غـري القانونيـة       ، تنظيم اهلجـرة غـري القانونيـة       ٢٠٤٢٠٤باألشخاص، واملادة   باألشخاص، واملادة   

القانون االجتار باألشخاص بأنه جرمية خطرية وينص على املالحقـة اجلنائيـة والعقوبـات بشـأهنا         القانون االجتار باألشخاص بأنه جرمية خطرية وينص على املالحقـة اجلنائيـة والعقوبـات بشـأهنا         
 لعـام    لعـام   ١٦١٦وأفادت الكويت بـأن قـانون العقوبـات الكـوييت رقـم             وأفادت الكويت بـأن قـانون العقوبـات الكـوييت رقـم             . . وكذلك على جزاءات إدارية   وكذلك على جزاءات إدارية   
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ه يتضـمن   ه يتضـمن    ينص على تـدابري ملنـع االجتـار بالنسـاء واسـتغالهلن ألغـراض البغـاء، كمـا أنـ                     ينص على تـدابري ملنـع االجتـار بالنسـاء واسـتغالهلن ألغـراض البغـاء، كمـا أنـ                    ١٩٦٠١٩٦٠
 ..أحكاما قانونية صارمة جتعل هذه األفعال جرائم يعاقب عليها القانونأحكاما قانونية صارمة جتعل هذه األفعال جرائم يعاقب عليها القانون

يتضـمن أحكامـا   يتضـمن أحكامـا   ) ) ١٩٦٠١٩٦٠ لعـام    لعـام   ١٦١٦القـانون رقـم     القـانون رقـم     ((وأفادت األردن بأن قانوهنا اجلنائي      وأفادت األردن بأن قانوهنا اجلنائي       -  ١٣١٣
وعلى حنو أكثر حتديدا، تنص املـواد       وعلى حنو أكثر حتديدا، تنص املـواد       . . تتصدى جلميع اجلرائم اليت تنطوي على االعتداء اجلنسي       تتصدى جلميع اجلرائم اليت تنطوي على االعتداء اجلنسي       

نون على عقوبـات تتعلـق باالجتـار بالنسـاء، والبغـاء، والتحـريض علـى                نون على عقوبـات تتعلـق باالجتـار بالنسـاء، والبغـاء، والتحـريض علـى                 من القا   من القا  ٣٢٠٣٢٠ إىل    إىل   ٣٠٩٣٠٩
االحنالل، وإقامة املواخري، وجرائم خدش احلياء العام واملس باألخالق العامـة وارتكـاب أفعـال       االحنالل، وإقامة املواخري، وجرائم خدش احلياء العام واملس باألخالق العامـة وارتكـاب أفعـال       

كما جيري بذل جهود من أجل تعديل النص بغيـة تعـويض            كما جيري بذل جهود من أجل تعديل النص بغيـة تعـويض            . . منافية للحشمة يف األماكن العامة    منافية للحشمة يف األماكن العامة    
 ..لى مرتكيب اجلرائملى مرتكيب اجلرائمالنقص يف العقوبات املفروضة عالنقص يف العقوبات املفروضة ع

 مـادة إىل القـانون اجلنـائي جتـر م االجتـار       مـادة إىل القـانون اجلنـائي جتـّرم االجتـار      ١٩٩٨١٩٩٨وأفادت ليتوانيـا بأهنـا أضـافت يف عـام          وأفادت ليتوانيـا بأهنـا أضـافت يف عـام           -  ١٤١٤
مـايو  مـايو  // أيـار   أيـار  ١١وأ درج نص مماثل يف القانون اجلنائي اجلديـد الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف                  وأُدرج نص مماثل يف القانون اجلنائي اجلديـد الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف                  . . بالبشربالبشر
، فيمـا نصـت     ، فيمـا نصـت     تعريـف االجتـار بالبشـر     تعريـف االجتـار بالبشـر     إىل  إىل   من القانون اجلديد      من القانون اجلديد     ١٤٧١٤٧وقد وسعت املادة    وقد وسعت املادة    . . ٢٠٠٣٢٠٠٣
 .. على جترمي بيع األطفال أو شرائهم على جترمي بيع األطفال أو شرائهم١٥٧١٥٧ املادةاملادة
 إصـــدار قـــانون الطفـــل الـــذي أ ضـــيف إىل القـــوانني   إصـــدار قـــانون الطفـــل الـــذي أُضـــيف إىل القـــوانني  ٢٠٠١٢٠٠١ويف ماليزيـــا، مت يف عـــام ويف ماليزيـــا، مت يف عـــام  -  ١٥١٥

ــائي    ــانون اجلن ــائي   األخــرى الــيت تعــاجل مســألة االجتــار يف الق ــانون اجلن ــاب   . . األخــرى الــيت تعــاجل مســألة االجتــار يف الق ــاب   فضــال عــن ذلــك، مت تعــديل الب فضــال عــن ذلــك، مت تعــديل الب
ــانون اهلجــرة   ) ) دد) () (١١(( ٥٦٥٦ ــن ق ــانون اهلجــرة   م ــن ق ــنص ح ١٩٦٣١٩٦٣//١٩٥٩١٩٥٩م ــث ي ــنص ح  حي ــث ي ــهمني    حي ــى ضــرب املت ــا عل ــهمني   الي ــى ضــرب املت ــا عل الي

) )  مـن قـوانني مالطـة       مـن قـوانني مالطـة      ٩٩الفصـل   الفصـل   (( مـن القـانون اجلنـائي         مـن القـانون اجلنـائي        ١٩٧١٩٧وأفـادت مالطـة بـأن املـادة         وأفـادت مالطـة بـأن املـادة         . . بالعصابالعصا
ومنــذ عــام ومنــذ عــام . . تتضــمن إشــارة إىل جتــرمي املتجــرين بالنســاء والفتيــات والعقوبــات املوقعــة علــيهم   تتضــمن إشــارة إىل جتــرمي املتجــرين بالنســاء والفتيــات والعقوبــات املوقعــة علــيهم   

سـتهدف  سـتهدف   ألف وباء وجيم ودال وهاء ت       ألف وباء وجيم ودال وهاء ت      ٢٤٨٢٤٨، غدت األبواب اجلديدة للقانون اجلنائي       ، غدت األبواب اجلديدة للقانون اجلنائي       ٢٠٠٢٢٠٠٢
بشكل خاص االجتار باألشخاص لغـرض اسـتغالهلم اقتصـاديا، وألغـراض البغـاء وإنتـاج املـواد                  بشكل خاص االجتار باألشخاص لغـرض اسـتغالهلم اقتصـاديا، وألغـراض البغـاء وإنتـاج املـواد                  

وأفيــد بــأن هــذه اجلــرائم تســتتبع عقوبــة مشــددة حــني  وأفيــد بــأن هــذه اجلــرائم تســتتبع عقوبــة مشــددة حــني  . . اإلباحيــة واســتغالل األعضــاء البشــريةاإلباحيــة واســتغالل األعضــاء البشــرية
تكــون اجلرميــة املنظمــة عنصــرا فيهــا، ويعاقــب عليهــا يف هــذه احلالــة بالســجن مــدة تصــل إىل     تكــون اجلرميــة املنظمــة عنصــرا فيهــا، ويعاقــب عليهــا يف هــذه احلالــة بالســجن مــدة تصــل إىل     

 ..سنةسنة ٢٠٢٠
وأبلغت النرويج بأن التعديالت اليت أدرجتها يف قانوهنا اجلنائي دخلت حيـز النفـاذ يف                وأبلغت النرويج بأن التعديالت اليت أدرجتها يف قانوهنا اجلنائي دخلت حيـز النفـاذ يف                 -  ١٦١٦
يتعلـق باالجتـار بالبشـر،      يتعلـق باالجتـار بالبشـر،      ) ) ٢٢٤٢٢٤املـادة   املـادة   ((، وهي تتضمن حاليا نصا مسـتقال        ، وهي تتضمن حاليا نصا مسـتقال        ٢٠٠٣٢٠٠٣يوليه  يوليه  // متوز  متوز ٤٤

 أصحاب السـوابق، وال سـيما مـن      أصحاب السـوابق، وال سـيما مـن     علىعلىكما تنص هذه التعديالت على إنزال عقوبات مشددة         كما تنص هذه التعديالت على إنزال عقوبات مشددة         
ليت تستهدف كسـب األمـوال، وجـرائم العنـف واالعتـداء اجلنسـي، وكـذلك                ليت تستهدف كسـب األمـوال، وجـرائم العنـف واالعتـداء اجلنسـي، وكـذلك                مرتكيب اجلرائم ا  مرتكيب اجلرائم ا  

ومن شأن النصوص األخرى للقـانون اجلنـائي وسـواه مـن األنظمـة أن تسـري                 ومن شأن النصوص األخرى للقـانون اجلنـائي وسـواه مـن األنظمـة أن تسـري                 . . اجلرائم املنظمة اجلرائم املنظمة 
 ..على األفعال املرتكبة يف ما يتعلق باالجتار بالبشرعلى األفعال املرتكبة يف ما يتعلق باالجتار بالبشر
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. . جتـار باألشـخاص   جتـار باألشـخاص    قـانون مكافحـة اال      قـانون مكافحـة اال     ٢٠٠٣٢٠٠٣مايو  مايو  //وأفادت الفلبني بأهنا أقرت يف أيار     وأفادت الفلبني بأهنا أقرت يف أيار      -  ١٧١٧
وقد أسس هذا القانون الشـامل لسياسـات القضـاء علـى االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء                    وقد أسس هذا القانون الشـامل لسياسـات القضـاء علـى االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء                    
واألطفال، وأنشأ اآلليات املؤسسية الالزمة حلماية األشـخاص املتجـر هبـم ومسـاندهتم، وحـدد            واألطفال، وأنشأ اآلليات املؤسسية الالزمة حلماية األشـخاص املتجـر هبـم ومسـاندهتم، وحـدد            

ر هبـم   ر هبـم   اجلزاءات والعقوبات اليت يتعني إنزاهلا باملتاجرين ومبن يشتري خدمات األشخاص املتـاج           اجلزاءات والعقوبات اليت يتعني إنزاهلا باملتاجرين ومبن يشتري خدمات األشخاص املتـاج           
 ..ألغراض البغاء أو يشارك فيهاألغراض البغاء أو يشارك فيها

 مـن القـانون    مـن القـانون   ١٦٩١٦٩وأبلغت الربتغال بأن االجتار باألشخاص جرمية تعاقب عليهـا املـادة      وأبلغت الربتغال بأن االجتار باألشخاص جرمية تعاقب عليهـا املـادة       -  ١٨١٨
، والـيت ختـول   ، والـيت ختـول   ٢٠٠١٢٠٠١//٩٩٩٩ مبوجـب القـانون       مبوجـب القـانون      ٢٠٠١٢٠٠١أغسـطس   أغسـطس   //اجلنائي، بصيغتها املعدلة يف آب    اجلنائي، بصيغتها املعدلة يف آب    

. . ار باألشــخاصار باألشــخاصمباشــرة يف االجتــمباشــرة يف االجتــمالحقــة ومعاقبــة مجيــع مــن يســاهم بصــورة مباشــرة أو غــري   مالحقــة ومعاقبــة مجيــع مــن يســاهم بصــورة مباشــرة أو غــري   
. .  مـن القـانون اجلنـائي فتشـمل األحكـام املتعلقـة بشـراء األطفـال واملتـاجرة هبـم                 مـن القـانون اجلنـائي فتشـمل األحكـام املتعلقـة بشـراء األطفـال واملتـاجرة هبـم                ١٧٦١٧٦املادة  املادة   أماأما

ويغطي القانون اجلنائي أيضا حاالت أخرى تتصل باالجتار من قبيـل االسـترقاق وجتـارة الـرق،               ويغطي القانون اجلنائي أيضا حاالت أخرى تتصل باالجتار من قبيـل االسـترقاق وجتـارة الـرق،               
 ..والتهديد والقسر واخلطف واالختطافوالتهديد والقسر واخلطف واالختطاف

ــ علــ٢٠٠٤٢٠٠٤وعملــت مجهوريــة كوريــا يف عــام  وعملــت مجهوريــة كوريــا يف عــام   -  ١٩١٩ ى تعزيــز قــانونني يهــدفان إىل مكافحــة  ى تعزيــز قــانونني يهــدفان إىل مكافحــة   عل
ويهــدف القــانون األول إىل منــع االجتــار بالنســاء والفتيــات بغــرض ويهــدف القــانون األول إىل منــع االجتــار بالنســاء والفتيــات بغــرض . . االجتــار بالنســاء والفتيــاتاالجتــار بالنســاء والفتيــات

أمـا القـانون الثـاين فريمـي إىل معاقبـة مـرتكيب هـذه               أمـا القـانون الثـاين فريمـي إىل معاقبـة مـرتكيب هـذه               . . استغالهلن جنسيا، ويوفر احلماية للضحايا    استغالهلن جنسيا، ويوفر احلماية للضحايا    
  ٢٠٠٣٢٠٠٣//٢٢٨٢٢٨ القـانون     القـانون    ٢٠٠٣٢٠٠٣ت يف عـام     ت يف عـام     وأفادت إيطاليا بأهنا أقر   وأفادت إيطاليا بأهنا أقر   . . اجلرائم، مبن فيهم الوسطاء   اجلرائم، مبن فيهم الوسطاء   

. . املتعلق بتدابري مكافحة االجتار باألشخاص والذي ي عر ف االجتار بالبشر بوصـفه جرميـة حمـددة              املتعلق بتدابري مكافحة االجتار باألشخاص والذي ُيعرِّف االجتار بالبشر بوصـفه جرميـة حمـددة              
أما قانون االحتاد الروسي، فقد عر ف عناصـر معينـة مـن االجتـار باألشـخاص، وكـذلك أفعـاال                    أما قانون االحتاد الروسي، فقد عّرف عناصـر معينـة مـن االجتـار باألشـخاص، وكـذلك أفعـاال                    

فعلـى  فعلـى  . . اإلداري واجلنـائي  اإلداري واجلنـائي  الوطين  الوطين  حمددة مرتكبة على أهنا أفعال جنائية وجرائم مبوجب التشريع          حمددة مرتكبة على أهنا أفعال جنائية وجرائم مبوجب التشريع          
 مـــن القـــانون اجلنـــائي جلرميـــة االجتـــار باألشـــخاص،   مـــن القـــانون اجلنـــائي جلرميـــة االجتـــار باألشـــخاص،  ١١-١٢٧١٢٧ســـبيل املثـــال، تصـــدت املـــادة ســـبيل املثـــال، تصـــدت املـــادة 

 .. جرمية القسر على ممارسة اجلنس جرمية القسر على ممارسة اجلنس١٣٣١٣٣ جرمية اخلطف واملادة  جرمية اخلطف واملادة ١٢٦١٢٦غطت املادة غطت املادة  فيمافيما
جتـار، مبـا يف     جتـار، مبـا يف     وأفادت اململكة العربية السعودية بوجود عدد من التدابري القانونية ملنع اال          وأفادت اململكة العربية السعودية بوجود عدد من التدابري القانونية ملنع اال           -  ٢٠٢٠

 الـذي يـأيت تنفيـذا ألحكـام          الـذي يـأيت تنفيـذا ألحكـام         ٢٠٠١٢٠٠١أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ١٦١٦م املـؤرخ    م املـؤرخ    //٣٣ذلك املرسـوم امللكـي رقـم        ذلك املرسـوم امللكـي رقـم        
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال واختـاذ إجـراءات              املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال واختـاذ إجـراءات             ١٨٢١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية     اتفاقية منظمة العمل الدولية     

 الــذي حيظــر  الــذي حيظــر ٢٠٠٢٢٠٠٢يونيــه يونيــه // حزيــران حزيــران٢٨٢٨ املــؤرخ  املــؤرخ ١٣٠٠٠١٣٠٠٠فوريــة للقضــاء عليهــا، واألمــر رقــم فوريــة للقضــاء عليهــا، واألمــر رقــم 
ألطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنـة عشـرة يف سـباقات اجلمـال أو مشـاركتهم يف               ألطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنـة عشـرة يف سـباقات اجلمـال أو مشـاركتهم يف               ركوب ا ركوب ا 

 الصـادر عـن وزيـر     الصـادر عـن وزيـر    ٢٠٠٤٢٠٠٤فربايـر  فربايـر  // شـباط  شـباط ١٩١٩ املؤرخ  املؤرخ ٦٦//٢٠٧٨٩٢٠٧٨٩هذه السباقات؛ والقرار رقم  هذه السباقات؛ والقرار رقم  
العدل والشؤون االجتماعية الذي حيدد املهن وأمناط العمل الـيت ال ي سـمح لليـافعني واملـراهقني                العدل والشؤون االجتماعية الذي حيدد املهن وأمناط العمل الـيت ال ُيسـمح لليـافعني واملـراهقني                

 ..االضطالع هبااالضطالع هبا
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وأبلغـــت صـــربيا واجلبـــل األســـود بـــأن االجتـــار بالبشـــر يعـــد فعـــال جنائيـــا مبوجـــب    وأبلغـــت صـــربيا واجلبـــل األســـود بـــأن االجتـــار بالبشـــر يعـــد فعـــال جنائيـــا مبوجـــب     -  ٢١٢١
أبريـل  أبريـل  // نيسـان   نيسـان  ١١١١من القانون اجلنـائي جلمهوريـة صـربيا، بصـيغته املعدلـة يف              من القانون اجلنـائي جلمهوريـة صـربيا، بصـيغته املعدلـة يف              ) ) بب(( ١١١١١١ املادةاملادة

. . ، وتنص أيضا املواد األخرى من القانون اجلنائي جلمهورية صربيا علـى أحكـام بشـأنه               ، وتنص أيضا املواد األخرى من القانون اجلنائي جلمهورية صربيا علـى أحكـام بشـأنه               ٢٠٠٣٢٠٠٣
، عدلت مجهورية اجلبـل األسـود قانوهنـا اجلنـائي حبيـث             ، عدلت مجهورية اجلبـل األسـود قانوهنـا اجلنـائي حبيـث             ٢٠٠٣٢٠٠٣    ديسمربديسمرب// كانون األول   كانون األول  ١٧١٧ويف  ويف  

؛ ؛ ))٤٤٥٤٤٥املـادة   املـادة   (( االجتار باألطفال ألغراض التـبين        االجتار باألطفال ألغراض التـبين       من قبيل من قبيل بات جير م عناصر إضافية من االجتار،       بات جيّرم عناصر إضافية من االجتار،       
 ).).٤٤٦٤٤٦املادة املادة ((وإرغام األشخاص على العبودية ونقل األشخاص ألغراض العبودية وإرغام األشخاص على العبودية ونقل األشخاص ألغراض العبودية 

االجتـار بالبشـر ألغـراض اجلـنس دخـل حيـز            االجتـار بالبشـر ألغـراض اجلـنس دخـل حيـز            وأفادت السويد بأن التشريع الـذي جيـر م         وأفادت السويد بأن التشريع الـذي جيـّرم          -  ٢٢٢٢
 تشـريع    تشـريع   ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليـه   يوليـه   // متـوز   متـوز  ١١ويتوقع أن يدخل حيز النفـاذ يف        ويتوقع أن يدخل حيز النفـاذ يف        . . ٢٠٠٢٢٠٠٢يوليه  يوليه  // متوز  متوز ١١النفاذ يف   النفاذ يف   

جديد جير م مجيع أشكال االجتار باألشخاص، ومن بينها االجتـار ضـمن نطـاق احلـدود الوطنيـة                  جديد جيّرم مجيع أشكال االجتار باألشخاص، ومن بينها االجتـار ضـمن نطـاق احلـدود الوطنيـة                  
  ٥١٠٥١٠وتــنص املادتــان وتــنص املادتــان . . ققأو االجتــار ألشــكال أخــرى مــن االســتغالل، مــن قبيــل الســخرة والــرأو االجتــار ألشــكال أخــرى مــن االســتغالل، مــن قبيــل الســخرة والــر

علــى فــرض عقوبــات قاســية علــى  علــى فــرض عقوبــات قاســية علــى  للجمهوريــة العربيــة الســورية للجمهوريــة العربيــة الســورية  مــن القــانون اجلنــائي  مــن القــانون اجلنــائي ٥١٢٥١٢ وو
وأبلغــت وأبلغــت . . مــرتكيب اجلــرائم املتصــلة باالجتــار بالنســاء والفتيــات أو التحــريض علــى االجتــار هبــن مــرتكيب اجلــرائم املتصــلة باالجتــار بالنســاء والفتيــات أو التحــريض علــى االجتــار هبــن 

  ٢٠٠٣٢٠٠٣ة لعـام    ة لعـام    اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية بـأن قـانون اجلـرائم اجلنسـي                 اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية بـأن قـانون اجلـرائم اجلنسـي                 
يغطي جرائم جديدة واسعة النطاق تتعلق باالجتار بالبشـر ألي غـرض مـن أغـراض االسـتغالل                  يغطي جرائم جديدة واسعة النطاق تتعلق باالجتار بالبشـر ألي غـرض مـن أغـراض االسـتغالل                  

ممارسـة هـذا   ممارسـة هـذا    اجلنسي سواء عن طريق جلبهم إىل داخـل اململكـة املتحـدة أو إخـراجهم منـها أو            اجلنسي سواء عن طريق جلبهم إىل داخـل اململكـة املتحـدة أو إخـراجهم منـها أو            
. .  سـنة   سـنة  ١٤١٤ويـنص هـذا القـانون علـى عقوبـة أقصـاها             ويـنص هـذا القـانون علـى عقوبـة أقصـاها             . . االستغالل داخل اململكة املتحدة نفسها    االستغالل داخل اململكة املتحدة نفسها    

. .  القانون أيضا على أحكام خاصة تتعلق باستغالل األطفـال جنسـيا لألغـراض التجاريـة                 القانون أيضا على أحكام خاصة تتعلق باستغالل األطفـال جنسـيا لألغـراض التجاريـة                وينصوينص
وهـو يغطـي   وهـو يغطـي   . . وجيري حاليا داخل الربملان النظـر يف سـن قـانون جديـد يتعلـق بـاللجوء واهلجـرة              وجيري حاليا داخل الربملان النظـر يف سـن قـانون جديـد يتعلـق بـاللجوء واهلجـرة              

جرمية جديدة من جرائم االجتار ألغراض االستغالل، حيـث يشـمل االجتـار ألغـراض السـخرة                 جرمية جديدة من جرائم االجتار ألغراض االستغالل، حيـث يشـمل االجتـار ألغـراض السـخرة                 
أما يف أوكرانيا، فقد دخـل القـانون        أما يف أوكرانيا، فقد دخـل القـانون        . . يفة واالجتار ألغراض نقل األعضاء    يفة واالجتار ألغراض نقل األعضاء    واالجتار بالفئات الضع  واالجتار بالفئات الضع  

 منـه علـى      منـه علـى     ١٤٩١٤٩، وهـو يـنص يف املـادة         ، وهـو يـنص يف املـادة         ٢٠٠٢٢٠٠٢سـبتمرب   سـبتمرب   //أيلـول أيلـول  ١١اجلنائي اجلديد حيز النفـاذ يف       اجلنائي اجلديد حيز النفـاذ يف       
ــخاص   ــرين باألشـ ــرمي املتجـ ــخاص  جتـ ــرين باألشـ ــرمي املتجـ ــق      . . جتـ ــة تتعلـ ــا خاصـ ــا أحكامـ ــانون أيضـ ــذا القـ ــمن هـ ــد تضـ ــق      وقـ ــة تتعلـ ــا خاصـ ــا أحكامـ ــانون أيضـ ــذا القـ ــمن هـ ــد تضـ وقـ

 ..باألطفالباألطفال باالجتارباالجتار
ن معلومـات عـن اجلهـود اجلـاري بـذهلا حاليـا مـن أجـل تعـديل                   ن معلومـات عـن اجلهـود اجلـاري بـذهلا حاليـا مـن أجـل تعـديل                   وقد قدمت عـدة بلـدا     وقد قدمت عـدة بلـدا      -  ٢٣٢٣

، عـــرض القـــانون احلكـــومي   ، عـــرض القـــانون احلكـــومي   ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريـــل أبريـــل //ففـــي فنلنـــدا، مت يف نيســـان  ففـــي فنلنـــدا، مت يف نيســـان  . . قوانينـــها اجلنائيـــة قوانينـــها اجلنائيـــة 
HE 34/2004  ويهدف هذا القانون إىل تعديل القـانون اجلنـائي بغيـة زيـادة فعاليـة               ويهدف هذا القانون إىل تعديل القـانون اجلنـائي بغيـة زيـادة فعاليـة               . .  على الربملان   على الربملان

وقـد اقترحـت أيضـا تعـديالت     وقـد اقترحـت أيضـا تعـديالت     . . ألغراض البغـاء ألغراض البغـاء شرائهم واستغالهلم   شرائهم واستغالهلم     منع االجتار باألشخاص أو   منع االجتار باألشخاص أو   
على األحكام اجلنائية املتعلقة بترتيب اهلجرة غـري القانونيـة واسـتغالل األطفـال يف إنتـاج املـواد                   على األحكام اجلنائية املتعلقة بترتيب اهلجرة غـري القانونيـة واسـتغالل األطفـال يف إنتـاج املـواد                   

 قـانون األجانـب الـذي        قـانون األجانـب الـذي       ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ٢٣٢٣عالوة على ذلـك، أقـر الربملـان يف          عالوة على ذلـك، أقـر الربملـان يف          . . اإلباحيةاإلباحية
كميلية لقانون األجانب، أحكاما تتعلـق حبـال        كميلية لقانون األجانب، أحكاما تتعلـق حبـال        يستلزم من احلكومة أن ت عد، يف إطار القواعد الت        يستلزم من احلكومة أن ُتعد، يف إطار القواعد الت        
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وأبلغت أملانيا باعتزامها اسـتعراض     وأبلغت أملانيا باعتزامها اسـتعراض     . . ضحايا االجتار بغية االستماع إليها يف إطار جلسات نيابية        ضحايا االجتار بغية االستماع إليها يف إطار جلسات نيابية        
ــة القــرار اإلطــاري      ــه مــن مواكب ــة متكين ــائي بغي ــة القــرار اإلطــاري     قانوهنــا اجلن ــه مــن مواكب ــة متكين ــائي بغي ، لالحتــاد األورويب ، لالحتــاد األورويب JHA/2002/629قانوهنــا اجلن

 ..املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاصاملتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص
اد بعض الدول بأنه أقر تشريعات تنص على محايـة الضـحايا والشـهود، مبـا يشـمل             اد بعض الدول بأنه أقر تشريعات تنص على محايـة الضـحايا والشـهود، مبـا يشـمل             وأفوأف -  ٢٤٢٤

ــة هــؤالء خــالل احملاكمــات   التكــتم التكــتم  ــة هــؤالء خــالل احملاكمــات   علــى هوي ــا ((علــى هوي ــا االحتــاد الروســي وبلجيكــا وليتواني ، وإتاحــة ، وإتاحــة ))االحتــاد الروســي وبلجيكــا وليتواني
ــهمني مــن قاعــات احملــاكم        ــاب املت ــدلوا بشــهاداهتم يف غي ــهمني مــن قاعــات احملــاكم       الفرصــة للضــحايا والشــهود لكــي ي ــاب املت ــدلوا بشــهاداهتم يف غي الفرصــة للضــحايا والشــهود لكــي ي

إيطاليــا، إيطاليــا، ((ار بتصــاريح إقامــة مؤقتــة، حــىت يف القضــايا اجلنائيــة ار بتصــاريح إقامــة مؤقتــة، حــىت يف القضــايا اجلنائيــة ، وتزويــد ضــحايا االجتــ، وتزويــد ضــحايا االجتــ))اليابــاناليابــان((
أمــا يف الواليــات أمــا يف الواليــات ). ). بلجيكــا، الســويد، فنلنــدا، ليتوانيــا، النمســا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة  بلجيكــا، الســويد، فنلنــدا، ليتوانيــا، النمســا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة  

املتحدة األمريكية، فإن من شأن ضحايا االجتار أن يقدموا مبوجب قانون محاية ضحايا االجتـار               املتحدة األمريكية، فإن من شأن ضحايا االجتار أن يقدموا مبوجب قانون محاية ضحايا االجتـار               
، وهـو مركـز يتـاح للضـحايا         ، وهـو مركـز يتـاح للضـحايا         ))Tتأشـرية   تأشـرية   (( مركـز غـري مهـاجر         مركـز غـري مهـاجر         طلبا للحصول على    طلبا للحصول على   ٢٠٠٠٢٠٠٠لعام  لعام  

ــة بتقــدمي املســاعدة يف التحقيــق أو     ــوا للطلبــات املعقول ــذين امتثل ــة بتقــدمي املســاعدة يف التحقيــق أو    ال ــوا للطلبــات املعقول ــذين امتثل . . احملاكمــة يف أفعــال االجتــار احملاكمــة يف أفعــال االجتــار ال
يوليــه يوليــه // متــوز متــوز٢٥٢٥ املــؤرخ  املــؤرخ ٢٨٦٢٨٦ مــن املرســوم التشــريعي رقــم  مــن املرســوم التشــريعي رقــم ١٨١٨يف إيطاليــا، فتــنص املــادة يف إيطاليــا، فتــنص املــادة  وأمــاوأمــا

ــام امل ””املعنـــون املعنـــون   ١٩٩٨١٩٩٨ ــام امل الـــنص املوحـــد لألحكـ تعلقـــة بـــاهلجرة الوافـــدة للمـــواطنني األجانـــب  تعلقـــة بـــاهلجرة الوافـــدة للمـــواطنني األجانـــب  الـــنص املوحـــد لألحكـ
علـــى مـــنح تصـــاريح اإلقامـــة لضـــحايا االجتـــار مـــن منطلـــق احلمايـــة القضـــائية   علـــى مـــنح تصـــاريح اإلقامـــة لضـــحايا االجتـــار مـــن منطلـــق احلمايـــة القضـــائية   “ “ ومركـــزهمومركـــزهم

وي فاد بأن منح تصاريح اإلقامة ألغراض احلمايـة االجتماعيـة ال يفـرض التزامـا               وُيفاد بأن منح تصاريح اإلقامة ألغراض احلمايـة االجتماعيـة ال يفـرض التزامـا               . . االجتماعيةاالجتماعية أوأو
بل األسـود بـأن العمـل جـار مـن      بل األسـود بـأن العمـل جـار مـن      وقد أبلغت صربيا واجلوقد أبلغت صربيا واجل. . على الضحايا بإبالغ الشرطة باجلرمية  على الضحايا بإبالغ الشرطة باجلرمية  

وأفـادت أملانيـا أن معهـد العمـل     وأفـادت أملانيـا أن معهـد العمـل     . . أجل إقـرار قـانون محايـة الشـهود يف مجهوريـة اجلبـل األسـود            أجل إقـرار قـانون محايـة الشـهود يف مجهوريـة اجلبـل األسـود            
 مرســوما يــنظم القضــايا الصــعبة الــيت تتعامــل معهــا  مرســوما يــنظم القضــايا الصــعبة الــيت تتعامــل معهــا ٢٠٠١٢٠٠١مــايو مــايو // أيــار أيــار٢٩٢٩الفيــدرايل أصــدر يف الفيــدرايل أصــدر يف 

ــة ــةوزارة العمــل االحتادي ــذين يــؤدون   . . وزارة العمــل االحتادي ــذين يــؤدون   ومبوجــب ذلــك، غــدا بإمكــان الضــحايا ال دور الشــهود دور الشــهود ومبوجــب ذلــك، غــدا بإمكــان الضــحايا ال
 ..مبوجب املفهوم التعاوين احلصول على تصاريح عملمبوجب املفهوم التعاوين احلصول على تصاريح عمل

 
 البيانات املتصلة مبالحقة املتاجرينالبيانات املتصلة مبالحقة املتاجرين -  ٣٣ 

فخـالل  فخـالل  . . أفاد بعض الدول عن نطاق االجتار وال سيما عـن جهـوده ملالحقـة املت جـرين               أفاد بعض الدول عن نطاق االجتار وال سيما عـن جهـوده ملالحقـة املّتجـرين                -  ٢٥٢٥
 جمرمـــا يف جمـــال االجتـــار بالنســـاء  جمرمـــا يف جمـــال االجتـــار بالنســـاء ٥٢١٥٢١، كشـــفت ألبانيـــا عـــن هويـــة ، كشـــفت ألبانيـــا عـــن هويـــة ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢الفتـــرة الفتـــرة 

اطـــت بـــيالروس اللثـــام عـــن اطـــت بـــيالروس اللثـــام عـــن مم، أ، أ٢٠٠٣٢٠٠٣ويف عـــام ويف عـــام . . رمـــا يف جمـــال االجتـــار باألطفـــالرمـــا يف جمـــال االجتـــار باألطفـــالجمجم ٦١٦١ وو
نـوفمرب  نـوفمرب  //وأبلغت كوستاريكا بأنـه مت يف تشـرين الثـاين         وأبلغت كوستاريكا بأنـه مت يف تشـرين الثـاين         . . جرمية تتصل باالجتار باألشخاص   جرمية تتصل باالجتار باألشخاص    ٣٨٩٣٨٩

وقـد مت  وقـد مت  . .  إصدار حكم بالسجن مدة اثين عشر عاما علـى أحـد أكـرب املتـاجرين بالبشـر               إصدار حكم بالسجن مدة اثين عشر عاما علـى أحـد أكـرب املتـاجرين بالبشـر              ٢٠٠٢٢٠٠٢
 مـن القـانون اجلنـائي     مـن القـانون اجلنـائي    ١٣١١٣١ قضـية اجتـار مبوجـب املـادة      قضـية اجتـار مبوجـب املـادة     ٢٠٢٠يل يل  تسـج  تسـج ٢٠٠٢٢٠٠٢يف ليتوانيا يف عـام      يف ليتوانيا يف عـام      

 قضـية اجتـار، مت فيهـا         قضـية اجتـار، مت فيهـا        ١٥١٥، أقيمت دعـاوى جنائيـة يف        ، أقيمت دعـاوى جنائيـة يف        ٢٠٠٣٢٠٠٣ويف عام   ويف عام   . . املتعلق باالجتار بالبشر  املتعلق باالجتار بالبشر  
 مـن هـذه القضـايا إىل احملكمـة، فيمـا أسـفرت               مـن هـذه القضـايا إىل احملكمـة، فيمـا أسـفرت              ٦٦ مشتبها هبـم ووصـلت        مشتبها هبـم ووصـلت       ٢٤٢٤الكشف عن هوية    الكشف عن هوية    
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يوليـه إىل   يوليـه إىل   //ار، فقد مت يف الفترة املمتدة من متوز       ار، فقد مت يف الفترة املمتدة من متوز       وأما يف ميامن  وأما يف ميامن  . . منها عن صدور أحكام باإلدانة    منها عن صدور أحكام باإلدانة     ٤٤
ويف صــربيا ومــونتينغرو، مت ويف صــربيا ومــونتينغرو، مت . .  متــاجرا متــاجرا٥٤٠٥٤٠ إلقــاء القــبض علــى  إلقــاء القــبض علــى ٢٠٠٢٢٠٠٢ديســمرب ديســمرب //كــانون األولكــانون األول

ــام     ــن عـ ــعة األوىل مـ ــهر التسـ ــرة األشـ ــالل فتـ ــام    خـ ــن عـ ــعة األوىل مـ ــهر التسـ ــرة األشـ ــالل فتـ ــدار ٢٠٠٣٢٠٠٣خـ ــدار  إصـ ــة  ١١١١ إصـ ــةإدانـ ــق  إدانـ ــة يف حـ ــق   جنائيـ ــة يف حـ  جنائيـ
نيـــا، مت يف عـــام نيـــا، مت يف عـــام ويف أوكراويف أوكرا. .  فعـــال جنائيـــا متصـــال باالجتـــار فعـــال جنائيـــا متصـــال باالجتـــار٧٤٧٤شخصـــا بتهمـــة ارتكـــاب شخصـــا بتهمـــة ارتكـــاب  ٣٣٣٣

 مـن القـانون اجلنـائي، مت فيهـا مقاضـاة             مـن القـانون اجلنـائي، مت فيهـا مقاضـاة            ١٤٩١٤٩ جرمية معرفة يف املادة       جرمية معرفة يف املادة      ٢٨٩٢٨٩الكشف عن   الكشف عن    ٢٠٠٣٢٠٠٣
 إقامـة دعـاوى جنائيـة يف       إقامـة دعـاوى جنائيـة يف      ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠١٢٠٠١وأما يف أوزبكستان، فقد مت يف الفتـرة         وأما يف أوزبكستان، فقد مت يف الفتـرة         . .  شخصا  شخصا ٩٩٩٩

 قضية تنطوي على جتنيد ونقل مواطنني أوزبك إىل اخلـارج ألغـراض العمالـة               قضية تنطوي على جتنيد ونقل مواطنني أوزبك إىل اخلـارج ألغـراض العمالـة              ٦٠٦٠ما يزيد على    ما يزيد على    
؛ وقـد ثبـت ضـلوع مـا يزيـد           ؛ وقـد ثبـت ضـلوع مـا يزيـد           ))االستغالل اجلنسي وسواه من ضروب االسـتغالل      االستغالل اجلنسي وسواه من ضروب االسـتغالل      ((القانونية  القانونية  غري  غري  
 .. شخص يف هذه اجلرمية شخص يف هذه اجلرمية١٠٠١٠٠على على 

 
 التدابري املتعلقة بالسياساتالتدابري املتعلقة بالسياسات -باء باء  

 استراتيجيات مكافحة االجتار وآليات تنسيقهااستراتيجيات مكافحة االجتار وآليات تنسيقها -  ١١ 
اربـة جرميـة   اربـة جرميـة   أفادت دول عدة بإقرار استراتيجيات شاملة ملكافحة االجتـار هتـدف إىل حم         أفادت دول عدة بإقرار استراتيجيات شاملة ملكافحة االجتـار هتـدف إىل حم          -  ٢٦٢٦

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وتشمل هذه االستراتيجيات تدابري منـع االجتـار      االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وتشمل هذه االستراتيجيات تدابري منـع االجتـار      
وقد مت اعتماد اسـتراتيجيات أو خطـط عمـل ملكافحـة            وقد مت اعتماد اسـتراتيجيات أو خطـط عمـل ملكافحـة            . . ومالحقة املتاجرين ومساعدة الضحايا   ومالحقة املتاجرين ومساعدة الضحايا   

اجلبـل  اجلبـل  االجتار يف كل من أذربيجـان وألبانيـا وإيطاليـا وبلجيكـا وبـيالروس والـدامنرك وصـربيا و               االجتار يف كل من أذربيجـان وألبانيـا وإيطاليـا وبلجيكـا وبـيالروس والـدامنرك وصـربيا و               
أما أيسلندا والسويد وفنلندا واليابان فقـد أفـادت بأهنـا           أما أيسلندا والسويد وفنلندا واليابان فقـد أفـادت بأهنـا           . . األسود والفلبني وقريغيزستان وليتوانيا   األسود والفلبني وقريغيزستان وليتوانيا   

وقــد مت أيضــا التصــدي وقــد مت أيضــا التصــدي . . عاكفــة علــى إعــداد أو مناقشــة خطــط عمــل وطنيــة ملكافحــة االجتــار عاكفــة علــى إعــداد أو مناقشــة خطــط عمــل وطنيــة ملكافحــة االجتــار 
ي ي ، وخطط العمل ملكافحـة االسـتغالل اجلنسـ        ، وخطط العمل ملكافحـة االسـتغالل اجلنسـ        ))الياباناليابان((لالجتار يف خطط العمل ملكافحة اجلرمية       لالجتار يف خطط العمل ملكافحة اجلرمية       

، وخطـط العمـل لتحسـني وضـع املـرأة والنـهوض باملسـاواة بـني                 ، وخطـط العمـل لتحسـني وضـع املـرأة والنـهوض باملسـاواة بـني                 ))باراغواي، مجهوريـة كوريـا    باراغواي، مجهوريـة كوريـا    ((
 ).).بنغالديشبنغالديش((، وخطط العمل املتعلقة بالطفل ، وخطط العمل املتعلقة بالطفل ))االحتاد الروسي، أوكرانيااالحتاد الروسي، أوكرانيا((اجلنسني اجلنسني 

وأشار معظم الدول اليت قـدمت معلومـات ألغـراض هـذا التقريـر إىل أنـه أنشـأ آليـات             وأشار معظم الدول اليت قـدمت معلومـات ألغـراض هـذا التقريـر إىل أنـه أنشـأ آليـات              -  ٢٧٢٧
ويف العديـد مـن احلـاالت، تتكـون هـذه اآلليـات مـن               ويف العديـد مـن احلـاالت، تتكـون هـذه اآلليـات مـن               . . كافحة االجتـار  كافحة االجتـار  وطنية للتنسيق يف جمال م    وطنية للتنسيق يف جمال م    

ممثلي اهليئات احلكومية واجملتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة، وهـي ترمـي إىل                    ممثلي اهليئات احلكومية واجملتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة، وهـي ترمـي إىل                    
. . حتسني التنسيق بني خمتلف األوساط يف تنفيذ السياسات والتدابري الراميـة إىل مكافحـة االجتـار               حتسني التنسيق بني خمتلف األوساط يف تنفيذ السياسات والتدابري الراميـة إىل مكافحـة االجتـار               

ية للتنسيق، مبا يف ذلك هيئـات مشـتركة بـني الوكـاالت، يف كـل مـن       ية للتنسيق، مبا يف ذلك هيئـات مشـتركة بـني الوكـاالت، يف كـل مـن       وقد مت إنشاء آليات وطن  وقد مت إنشاء آليات وطن  
االحتاد الروسي وأذربيجان وألبانيا وأملانيا وإندونيسيا وأوكرانيا وإيطاليا وبـيالروس ومجهوريـة            االحتاد الروسي وأذربيجان وألبانيا وأملانيا وإندونيسيا وأوكرانيا وإيطاليا وبـيالروس ومجهوريـة            
كوريا والدامنرك وصربيا واجلبل األسـود والفلـبني وقريغيزسـتان وكولومبيـا والنـرويج والنمسـا                كوريا والدامنرك وصربيا واجلبل األسـود والفلـبني وقريغيزسـتان وكولومبيـا والنـرويج والنمسـا                

 إىل تعـيني مقـرر       إىل تعـيني مقـرر      ١٩٩٨١٩٩٨وقـد عمـدت السـويد يف عـام          وقـد عمـدت السـويد يف عـام          . . مريكيـة واليابـان   مريكيـة واليابـان   والواليات املتحدة األ  والواليات املتحدة األ  
 ..وأنشأت ميامنار وحدة ملكافحة االجتار داخل وزارة الداخليةوأنشأت ميامنار وحدة ملكافحة االجتار داخل وزارة الداخلية. . وطين بشأن االجتار بالبشروطين بشأن االجتار بالبشر
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 تدابري منع االجتار ومساندة الضحاياتدابري منع االجتار ومساندة الضحايا -  ٢٢ 
ل وضـع بـرامج   ل وضـع بـرامج   واصل العديد من الدول تنفيذ التدابري الرامية إىل منع االجتار، مبـا يشـم     واصل العديد من الدول تنفيذ التدابري الرامية إىل منع االجتار، مبـا يشـم      -  ٢٨٢٨

الستئصال الفقر، وشن محالت توعوية وإعالمية، واالضطالع بأنشطة بناء القـدرات، ووضـع             الستئصال الفقر، وشن محالت توعوية وإعالمية، واالضطالع بأنشطة بناء القـدرات، ووضـع             
مدونات لقواعد سلوك القوات املسلحة، فضـال عـن تـدابري حلمايـة ومسـاندة ضـحايا االجتـار،                   مدونات لقواعد سلوك القوات املسلحة، فضـال عـن تـدابري حلمايـة ومسـاندة ضـحايا االجتـار،                   
مبا يف ذلك إقامة مالجئ وخطـوط هاتفيـة حلـاالت الطـوارئ، وإسـداء خـدمات املشـورة، إىل                    مبا يف ذلك إقامة مالجئ وخطـوط هاتفيـة حلـاالت الطـوارئ، وإسـداء خـدمات املشـورة، إىل                    

وقد أفيد بأن معظـم هـذه األنشـطة يضـطلع هبـا      وقد أفيد بأن معظـم هـذه األنشـطة يضـطلع هبـا      . . ابري أخرى إلعادة اإلدماج والتأهيل  ابري أخرى إلعادة اإلدماج والتأهيل  جانب تد جانب تد 
وقـد تفـردت املنظمـات    وقـد تفـردت املنظمـات    . . حكومات، بالتعاون يف كثري من األحيان مع املنظمات غري احلكومية       حكومات، بالتعاون يف كثري من األحيان مع املنظمات غري احلكومية       

 ..غري احلكومية بتنفيذ أنشطة عدة من جانبهاغري احلكومية بتنفيذ أنشطة عدة من جانبها
ــا وإندونيســيا و    -  ٢٩٢٩ ــتني واألردن وأملاني ــاد كــل مــن األرجن ــا وإندونيســيا و   وقــد أف ــتني واألردن وأملاني ــاد كــل مــن األرجن ــا  وقــد أف ــا  أوزبكســتان وأوكراني أوزبكســتان وأوكراني

ــدا        ــدامنرك والســويد والصــني وفنلن ــيالروس وال ــنغالديش وب ــاراغواي وب ــا وب ــدا       وأيســلندا وإيطالي ــدامنرك والســويد والصــني وفنلن ــيالروس وال ــنغالديش وب ــاراغواي وب ــا وب وأيســلندا وإيطالي
وقريغيزســتان والكرســي الرســويل وليتوانيــا وماليزيــا واململكــة املتحــدة وميامنــار والنــرويج بأنــه  وقريغيزســتان والكرســي الرســويل وليتوانيــا وماليزيــا واململكــة املتحــدة وميامنــار والنــرويج بأنــه  

أو قـدم   أو قـدم   //ترونية و ترونية و اضطلع بأنشطة توعوية ومحالت إعالمية يف وسائط اإلعالم املطبوعة أو االلك          اضطلع بأنشطة توعوية ومحالت إعالمية يف وسائط اإلعالم املطبوعة أو االلك          
وقـد مشلـت احلمـالت اإلعالميـة توزيـع منشـورات            وقـد مشلـت احلمـالت اإلعالميـة توزيـع منشـورات            . . الدعم يف جمال هـذه األنشـطة واحلمـالت        الدعم يف جمال هـذه األنشـطة واحلمـالت        

أمـا يف   أمـا يف   . . وكراسات وملصقات وإعالنات، فضال عن إنتاج وعرض شـرائط سـينمائية ووثائقيـة            وكراسات وملصقات وإعالنات، فضال عن إنتاج وعرض شـرائط سـينمائية ووثائقيـة            
اململكة العربية السعودية، فاالستعدادات جارية على قدم وساق لوضع دليـل وكـراس إعالمـي               اململكة العربية السعودية، فاالستعدادات جارية على قدم وساق لوضع دليـل وكـراس إعالمـي               

للعمال الوافدين، تتوىل السـفارات السـعودية توزيعهـا علـى بلـدان منشـأ هـؤالء العمـال                   للعمال الوافدين، تتوىل السـفارات السـعودية توزيعهـا علـى بلـدان منشـأ هـؤالء العمـال                   موجز  موجز  
. . فيما تتوىل السفارات ومكاتب العمل والتوظيف هذه املهمة داخـل اململكـة العربيـة السـعودية               فيما تتوىل السفارات ومكاتب العمل والتوظيف هذه املهمة داخـل اململكـة العربيـة السـعودية               

وأبلغت اجلمهورية العربية السورية مبـا تتخـذه مـن تـدابري توعويـة لتعزيـز دور املـرأة والفتـاة يف                      وأبلغت اجلمهورية العربية السورية مبـا تتخـذه مـن تـدابري توعويـة لتعزيـز دور املـرأة والفتـاة يف                      
 ..ععاجملتماجملتم
وكشفت املعلومات املقدمة أنه مت أيضا االضطالع بأنشطة لبناء القـدرات، وال سـيما               وكشفت املعلومات املقدمة أنه مت أيضا االضطالع بأنشطة لبناء القـدرات، وال سـيما                -  ٣٠٣٠

ــراد الشــرطة،       ــدريب املــوظفني احلكــوميني، والعــاملني يف جمــال إنفــاذ القــوانني، وأف ــراد الشــرطة،      يف جمــال ت ــدريب املــوظفني احلكــوميني، والعــاملني يف جمــال إنفــاذ القــوانني، وأف يف جمــال ت
والعــاملني االجتمــاعيني، والعــاملني الصــحيني، واملدر ســني وســواهم مــن الفنــيني بشــأن مســألة  والعــاملني االجتمــاعيني، والعــاملني الصــحيني، واملدّرســني وســواهم مــن الفنــيني بشــأن مســألة  

وقد مت االضطالع هبذه األنشطة يف بلدان عدة، من بينها االحتاد الروسي، وأوكرانيـا،              وقد مت االضطالع هبذه األنشطة يف بلدان عدة، من بينها االحتاد الروسي، وأوكرانيـا،              . . االجتاراالجتار
وإيطاليا، وباراغواي، وصربيا ومونتينيغرو، وكولومبيا، وليتوانيـا، وماليزيـا، وميامنـار والنـرويج             وإيطاليا، وباراغواي، وصربيا ومونتينيغرو، وكولومبيا، وليتوانيـا، وماليزيـا، وميامنـار والنـرويج             

 ..واليابانواليابان
وقــدم بعــض الــدول معلومــات عــن اجلهــود الــيت يبــذهلا مــن أجــل التصــدي لألســباب   وقــدم بعــض الــدول معلومــات عــن اجلهــود الــيت يبــذهلا مــن أجــل التصــدي لألســباب    -  ٣١٣١
ذرية لظاهرة االجتار، عن طريق مجلة أنشـطة مـن بينـها القضـاء علـى الفقـر الـذي يرمـي إىل                 ذرية لظاهرة االجتار، عن طريق مجلة أنشـطة مـن بينـها القضـاء علـى الفقـر الـذي يرمـي إىل                 اجلاجل

ــوعي          ــيم الن ــرأة إىل خــدمات التعل ــاة وامل ــدابري حتســني وصــول الفت ــرأة اقتصــاديا، وت ــوعي         متكــني امل ــيم الن ــرأة إىل خــدمات التعل ــاة وامل ــدابري حتســني وصــول الفت ــرأة اقتصــاديا، وت متكــني امل
وقد أنشأت إندونيسيا مشـروعا يرمـي       وقد أنشأت إندونيسيا مشـروعا يرمـي       . . والتدريب املهين تعزيزا ألنشطة املرأة يف جمال األعمال       والتدريب املهين تعزيزا ألنشطة املرأة يف جمال األعمال       
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فا ذات أولويــة يف إطـار اخلطــة اإلمنائيـة الوطنيــة اخلمســية   فا ذات أولويــة يف إطـار اخلطــة اإلمنائيـة الوطنيــة اخلمســية   ااهـد هـد أأئصـال الفقــر، موليـة إيــاه   ئصـال الفقــر، موليـة إيــاه   إىل استإىل است
ــرة  ــرة للفت ــة صــغرية      . . ٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠٠٢٠٠٠للفت ــدمت قروضــا ائتماني ــدريب املهــين وق ــار الت ــرت ميامن ــة صــغرية      ووف ــدمت قروضــا ائتماني ــدريب املهــين وق ــار الت ــرت ميامن ووف

للفقراء من النساء والفتيات متكينا هلن من الشـروع يف مشـاريع جتاريـة صـغرية؛ فيمـا واصـلت                    للفقراء من النساء والفتيات متكينا هلن من الشـروع يف مشـاريع جتاريـة صـغرية؛ فيمـا واصـلت                    
 قدرات النساء احملرومـات حتسـينا إلنتاجيتـهن؛ ووفـرت قريغيزيسـتان الـدعم                قدرات النساء احملرومـات حتسـينا إلنتاجيتـهن؛ ووفـرت قريغيزيسـتان الـدعم               الفلبني برامج بناء  الفلبني برامج بناء  

 ..اهلادف للمواطنني القريغيزيني العاطلني عن العمل، وخاصة يف املناطق الريفية واملدن الصغريةاهلادف للمواطنني القريغيزيني العاطلني عن العمل، وخاصة يف املناطق الريفية واملدن الصغرية
ووضعت النرويج، يف إطـار التـدابري الوقائيـة، مدونـة لقواعـد سـلوك القـوات املسـلحة                   ووضعت النرويج، يف إطـار التـدابري الوقائيـة، مدونـة لقواعـد سـلوك القـوات املسـلحة                    -  ٣٢٣٢

ــة الســتخدام ا  ــة الســتخدام ا النروجيي ــات حفــظ الســالم   النروجيي ــاملني املنخــرطني يف عملي ــات حفــظ الســالم   لع ــاملني املنخــرطني يف عملي ــة قواعــد   . . لع ــرب مدون ــة قواعــد   وتعت ــرب مدون وتعت
السلوك أداة تسـاعد املـواطنني النـروجييني، أو أي أشـخاص آخـرين يعملـون باسـم النـرويج يف                     السلوك أداة تسـاعد املـواطنني النـروجييني، أو أي أشـخاص آخـرين يعملـون باسـم النـرويج يف                     

 ..أي عملية دولية، على جتنب أن يصبحوا شركاء يف عمليات االجتار بالبشرأي عملية دولية، على جتنب أن يصبحوا شركاء يف عمليات االجتار بالبشر
  االجتــاراالجتــارمايــة ودعــم ضــحايا   مايــة ودعــم ضــحايا   ومعظــم الــدول الــيت قــدمت تقــارير اختــذت تــدابري حل      ومعظــم الــدول الــيت قــدمت تقــارير اختــذت تــدابري حل       -  ٣٣٣٣

أو مراكـــز طـــوارئ يف االحتـــاد الروســـي، واألردن،     أو مراكـــز طـــوارئ يف االحتـــاد الروســـي، واألردن،     //فقـــد أقيمـــت مـــآوى و   فقـــد أقيمـــت مـــآوى و   . . باألشـــخاص باألشـــخاص 
ــ ــوبــنغالديش، وب ويف اململكــة املتحــدة ويف اململكــة املتحــدة . . الروس، وصــربيا واجلبــل األســود، والصــني، واليابــان  الروس، وصــربيا واجلبــل األســود، والصــني، واليابــان  ييوبــنغالديش، وب

أمـا يف الواليـات     أمـا يف الواليـات     . .  الشمالية، حيصل ضحايا االجتار على املأوى اآلمن        الشمالية، حيصل ضحايا االجتار على املأوى اآلمن       وأيرلنداوأيرلندالربيطانيا العظمى   لربيطانيا العظمى   
ــة، و      ــات األغذي ــد كالســكن، وكوبون ــة، فهــم حيصــلون علــى فوائ ــة، و     املتحــدة األمريكي ــات األغذي ــد كالســكن، وكوبون ــة، فهــم حيصــلون علــى فوائ ســاعدة ســاعدة املاملاملتحــدة األمريكي

ــةالال ــةنقدي ــة    . . نقدي ــن بعــض املســاعدات املالي ــهم االســتفادة م ــة    ويف بلجيكــا، ميكن ــن بعــض املســاعدات املالي ــهم االســتفادة م ــا،إإووضــعت ووضــعت   ..ويف بلجيكــا، ميكن ــا،يطالي   يطالي
توانيا، والواليات املتحدة األمريكيـة خطوطـا سـاخنة    توانيا، والواليات املتحدة األمريكيـة خطوطـا سـاخنة     والدامنرك، ولي والدامنرك، ولي،،وأوزبكستان، وبنغالديش وأوزبكستان، وبنغالديش 

ندونيســـيا، والربتغـــال، والصـــني، ندونيســـيا، والربتغـــال، والصـــني، إإوهنـــاك يف وهنـــاك يف   ..لإلعـــالم باخلـــدمات املقدمـــة لـــدعم الضـــحايا لإلعـــالم باخلـــدمات املقدمـــة لـــدعم الضـــحايا 
والواليات املتحدة خدمات لتقدمي املشورة واملساعدة القانونية، وحلقات عمـل تدريبيـة بشـأن              والواليات املتحدة خدمات لتقدمي املشورة واملساعدة القانونية، وحلقات عمـل تدريبيـة بشـأن              

وقـد مت   وقـد مت   . . ى تلك اخلـدمات بتكلفـة منخفضـة       ى تلك اخلـدمات بتكلفـة منخفضـة       أو كيفية حصوهلم عل   أو كيفية حصوهلم عل   //احلماية القانونية للضحايا و   احلماية القانونية للضحايا و   
ــا  إإيف يف  ــا، وليتواني ــا  ندونيســيا، وبلجيك ــا، وليتواني ــرامج     ،،ندونيســيا، وبلجيك ــذ ب ــة، تنفي ــات املتحــدة األمريكي ــرامج      والنمســا، والوالي ــذ ب ــة، تنفي ــات املتحــدة األمريكي  والنمســا، والوالي

ونفذت أيضا حتت رعايـة     ونفذت أيضا حتت رعايـة     . . جتماعيةجتماعيةالالااساعدة  ساعدة  املاملهيلهم ومتكينهم من    هيلهم ومتكينهم من    أأملساعدة الضحايا طبيا وت   ملساعدة الضحايا طبيا وت   
 ..اصاصالكرسي الرسويل أنشطة شاملة لدعم ضحايا االجتار باألشخالكرسي الرسويل أنشطة شاملة لدعم ضحايا االجتار باألشخ

ــبني،   األردناألردنومولــت أو نفــذت  ومولــت أو نفــذت   -  ٣٤٣٤ ــنغالديش، والصــني، والفل ــا، وبلجيكــا، وب ــبني،   ، وأوكراني ــنغالديش، والصــني، والفل ــا، وبلجيكــا، وب ، وأوكراني
ــرويج    غيزغيزوقريوقري ــار، والن ــا، وميامن ــرويج    ســتان، والكرســي الرســويل، وليتواني ــار، والن ــا، وميامن ــل   ،،ســتان، والكرســي الرســويل، وليتواني ــرامج لتأهي ــل    والنمســا ب ــرامج لتأهي  والنمســا ب

وقد مت يف عدد من البلـدان األصـلية لضـحايا االجتـار             وقد مت يف عدد من البلـدان األصـلية لضـحايا االجتـار             . . أو إعادة إدماجهم يف اجملتمع    أو إعادة إدماجهم يف اجملتمع    //الضحايا و الضحايا و 
ضـطالع بـربامج    ضـطالع بـربامج    الالص، وبالتعـاون يف غالـب احلـاالت، مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة، ا                ص، وبالتعـاون يف غالـب احلـاالت، مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة، ا                باألشخاباألشخا

 ..معاهتممعاهتمتتإلعادة إدماجهم يف جمإلعادة إدماجهم يف جم
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 التعاون على الصعد دون اإلقليمي، واإلقليمي، والدويلالتعاون على الصعد دون اإلقليمي، واإلقليمي، والدويل -  ٣٣ 
ذكرت عدة بلدان يف تقاريرها أهنـا أبرمـت اتفاقـات ثنائيـة، ودون إقليميـة، وإقليميـة،                  ذكرت عدة بلدان يف تقاريرها أهنـا أبرمـت اتفاقـات ثنائيـة، ودون إقليميـة، وإقليميـة،                   -  ٣٥٣٥

وعقــد االحتــاد الروســي، وعقــد االحتــاد الروســي،   ..جتــارجتــارالالزيــز التعــاون علــى مكافحــة هــذا النــوع مــن ا زيــز التعــاون علــى مكافحــة هــذا النــوع مــن ا ودوليــة بغيــة تعودوليــة بغيــة تع
والربتغـــال، وبـــيالروس، ومجهوريـــة كوريـــا، والصـــني، وصـــربيا واجلبـــل األســـود، وليتوانيـــا،  والربتغـــال، وبـــيالروس، ومجهوريـــة كوريـــا، والصـــني، وصـــربيا واجلبـــل األســـود، وليتوانيـــا،  

ــا إىل وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، وق  وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، وقَّ . . وميامنــار، والنــرويج، والنمســا، اتفاقــات ثنائيــة وميامنــار، والنــرويج، والنمســا، اتفاقــات ثنائيــة  ــا إىل عــت ماليزي عــت ماليزي
 إجــراءات  إجــراءات اختــاذاختــاذ تبــادل املعلومــات و تبــادل املعلومــات وبشــأنبشــأن  ااي آســيا اتفاقــي آســيا اتفاقــجانــب عــدة بلــدان مــن جنــوب شــرقجانــب عــدة بلــدان مــن جنــوب شــرق

نضمت إليه فيما بعد كل مـن       نضمت إليه فيما بعد كل مـن       ااوقد  وقد  . .  يغطي مسألة االجتار بالنساء والفتيات      يغطي مسألة االجتار بالنساء والفتيات     ،،االتصاالتاالتصاالتإلقامة  إلقامة  
 ..تايلند، وكمبودياتايلند، وكمبوديا

جتـار بالنسـاء    جتـار بالنسـاء    الالومن الدول اليت استضافت مؤمترات إقليميـة أو دوليـة ناقشـت مسـألة ا              ومن الدول اليت استضافت مؤمترات إقليميـة أو دوليـة ناقشـت مسـألة ا               -  ٣٦٣٦
ــات، أو شـــاركت يف   ــات، أو شـــاركت يف  والفتيـ ــك املســـألة، األرجنـــتني، وأوزبكســـتان،      والفتيـ ــؤمترات ناقشـــت تلـ ــك املســـألة، األرجنـــتني، وأوزبكســـتان،      مـ ــؤمترات ناقشـــت تلـ مـ

ومـن الـدول    ومـن الـدول    . . واليابانواليابان  وكوستاريكا، وكولومبيا، وليتوانيا،  وكوستاريكا، وكولومبيا، وليتوانيا،    كرانيا، والفلبني، وقريغيزستان،  كرانيا، والفلبني، وقريغيزستان،  وووأوأ
أنشــطة مشــتركة مــع شــرطة دول أخــرى  أنشــطة مشــتركة مــع شــرطة دول أخــرى  يف يف شــرطتها شــرطتها إىل مشــاركة إىل مشــاركة  يف تقاريرهــا  يف تقاريرهــا شــارتشــارتالــيت أالــيت أ
نائية الدولية والشـرطة اجلنائيـة األوروبيـة،        نائية الدولية والشـرطة اجلنائيـة األوروبيـة،        خالل الشرطة اجل  خالل الشرطة اجل  يف ذلك، يف بعض احلاالت من       يف ذلك، يف بعض احلاالت من        مبامبا
ــل األســود،       أأ ــا، والســويد، وصــربيا واجلب ــة كوري ــال، ومجهوري ــدا، وأوزبكســتان، والربتغ ــل األســود،       يرلن ــا، والســويد، وصــربيا واجلب ــة كوري ــال، ومجهوري ــدا، وأوزبكســتان، والربتغ يرلن

 ..والصني، وليتوانيا، وماليزيا، والنرويج، والنمساوالصني، وليتوانيا، وماليزيا، والنرويج، والنمسا
هنـا تقـيم تعاونـا ثنائيـا أو متعـدد األطـراف يف بـرامج                هنـا تقـيم تعاونـا ثنائيـا أو متعـدد األطـراف يف بـرامج                أأوورد يف تقارير عدد من الدول       وورد يف تقارير عدد من الدول        -  ٣٧٣٧
للتصـدي لألسـباب    للتصـدي لألسـباب    أملانيـا مـع بلـدان املـوطن         أملانيـا مـع بلـدان املـوطن         وتتعـاون   وتتعـاون   . . ألشـخاص ألشـخاص اريع ملكافحة االجتـار با    اريع ملكافحة االجتـار با    ومشومش

 احلـد مـن الفقـر مسـؤولية          احلـد مـن الفقـر مسـؤولية         ::٢٠١٥٢٠١٥، من خالل برنامج عملها لعام       ، من خالل برنامج عملها لعام       باألشخاصباألشخاصالجتار  الجتار  اجلذرية ل اجلذرية ل 
ــة ــةعاملي ــة   عاملي ــة األملاني ــة   ، مســامهة احلكوم ــة األملاني ــامل     يف يف ، مســامهة احلكوم ــع أحنــاء الع ــدقع يف مجي ــر امل ــدل الفق ــامل     ختفــيض مع ــع أحنــاء الع ــدقع يف مجي ــر امل ــدل الفق   إىلإىلختفــيض مع
مـن أجـل احلـد مـن الفقـر وتنميـة        مـن أجـل احلـد مـن الفقـر وتنميـة        معونة إمنائية رمسيـة للبلـدان الناميـة         معونة إمنائية رمسيـة للبلـدان الناميـة         اليابان،  اليابان،  وقدمت  وقدمت  . . النصفالنصف

وسـاعدت الواليـات املتحـدة األمريكيـة بلـدان          وسـاعدت الواليـات املتحـدة األمريكيـة بلـدان          . . نع االجتار باألشخاص  نع االجتار باألشخاص  ململ وكوسيلة    وكوسيلة   هذه البلدان هذه البلدان 
، يف حني شاركت اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى     ، يف حني شاركت اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى     باألشخاصباألشخاصأخرى على مكافحة االجتار  أخرى على مكافحة االجتار  

وأوردت اململكــة العربيــة  وأوردت اململكــة العربيــة    .. باألشــخاص باألشــخاصريع يف اخلــارج ملنــع االجتــار  ريع يف اخلــارج ملنــع االجتــار  يرلنــدا، يف عــدة مشــا  يرلنــدا، يف عــدة مشــا  أأوو
االجتــار االجتــار الســعودية يف تقريرهــا أهنــا تواصــل التعــاون مــع عــدد مــن الســفارات هبــدف مكافحــة    الســعودية يف تقريرهــا أهنــا تواصــل التعــاون مــع عــدد مــن الســفارات هبــدف مكافحــة    

 ..األشخاص ألغراض التسولاألشخاص ألغراض التسولبب
ــدول إىل   -  ٣٨٣٨ ــدول إىل  وأشــارت بعــض ال ــة مشــاركتها مشــاركتها وأشــارت بعــض ال ــة يف فــرق عمــل إقليمي ــا، فأيســلندافأيســلندا. . يف فــرق عمــل إقليمي ــا، ، وليتواني ، وليتواني

وشـاركت  وشـاركت  . . بلدان مشال البلطيق ملكافحة االجتار بالبشر     بلدان مشال البلطيق ملكافحة االجتار بالبشر     عمل  عمل  علني يف فرقة    علني يف فرقة    والنرويج، أعضاء فا  والنرويج، أعضاء فا  
ليتوانيا، والنرويج أيضا يف فرقة العمـل التابعـة جمللـس دول حبـر البلطيـق املعنيـة باجلرميـة املنظمـة                      ليتوانيا، والنرويج أيضا يف فرقة العمـل التابعـة جمللـس دول حبـر البلطيـق املعنيـة باجلرميـة املنظمـة                      
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وتعاونت صربيا واجلبل األسود مـع فرقـة العمـل التابعـة ملنظمـة األمـن        وتعاونت صربيا واجلبل األسود مـع فرقـة العمـل التابعـة ملنظمـة األمـن        . . وغريها من فرق العمل   وغريها من فرق العمل   
 ..ستقرارستقرارالالكافحة االجتار بالبشر املنبثقة عن ميثاق حتقيق اكافحة االجتار بالبشر املنبثقة عن ميثاق حتقيق امبمبأوروبا املعنية أوروبا املعنية والتعاون يف والتعاون يف 

 
 الدولية ملكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء والفتياتالدولية ملكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء والفتيات//سنة األمم املتحدةسنة األمم املتحدة  

 عن تأييدها للمقترح الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة              عن تأييدها للمقترح الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة             -  أوكرانياأوكرانيا  -أعربت دولة عضو    أعربت دولة عضو     -  ٣٩٣٩
لألمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة لألمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة //نة دوليــةنة دوليــة الــداعي إىل عقــد ســ الــداعي إىل عقــد ســ١٧٦١٧٦//٥٧٥٧

النساء والفتيات واألطفال، وذلك هبدف تكثيف اجلهود املشتركة جلميـع البلـدان املشـاركة يف      النساء والفتيات واألطفال، وذلك هبدف تكثيف اجلهود املشتركة جلميـع البلـدان املشـاركة يف      
 ..منع ومكافحة أنشطة االجتار الدويل باألشخاصمنع ومكافحة أنشطة االجتار الدويل باألشخاص

 
 التدابري املتخذة يف إطار منظومة األمم املتحدةالتدابري املتخذة يف إطار منظومة األمم املتحدة -ثالثا ثالثا  

منـذ اعتمـاد قـرار      منـذ اعتمـاد قـرار      م املتحـدة    م املتحـدة    مـ مـ  احلكومية الدولية وهيئـات اخلـرباء يف األ         احلكومية الدولية وهيئـات اخلـرباء يف األ        اهليئاتاهليئاتتواصل  تواصل   -  ٤٠٤٠
وقــد تضــمنت التــدابري اعتمــاد وقــد تضــمنت التــدابري اعتمــاد . . التصــدي لالجتــار بالنســاء والفتيــاتالتصــدي لالجتــار بالنســاء والفتيــات  ١٧٦١٧٦//٥٧٥٧اجلمعيــة العامــة اجلمعيــة العامــة 

ــرارات وتوصــيات يف هــذا الشــأن   ــرارات وتوصــيات يف هــذا الشــأن  ق ــذلت كــذلك جهــود    ..ق ــذلت كــذلك جهــود  وب ــة لتجســيد  وب ــة لتجســيد  هام ــرارات  هام ــرارات  هــذه الق هــذه الق
شـطة الـيت اضـطلعت هبـا كيانـات األمـم املتحـدة            شـطة الـيت اضـطلعت هبـا كيانـات األمـم املتحـدة            من خالل عدد مـن األن     من خالل عدد مـن األن     يف الواقع   يف الواقع   والتوصيات  والتوصيات  

 ..قليمية، ومؤسسات اجملتمع املدينقليمية، ومؤسسات اجملتمع املدينبالتعاون مع سائر املنظمات الدولية واإلبالتعاون مع سائر املنظمات الدولية واإل
 

 اللجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعياللجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي -  ألفألف 
ــرت  -  ٤١٤١ ــرت أجـ ــرة      أجـ ــة عشـ ــا الثانيـ ــة، يف دورهتـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــة منـ ــرة      جلنـ ــة عشـ ــا الثانيـ ــة، يف دورهتـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ ــة منـ  إىل  إىل ١٣١٣((جلنـ
 واعتمـدت    واعتمـدت   ““البشر وخباصـة النسـاء واألطفـال      البشر وخباصـة النسـاء واألطفـال      بباالجتار  االجتار  ””موضوع  موضوع  حول  حول  شة  شة   مناق  مناق ))مايومايو//أيارأيار ٢٢٢٢

تعزيز التعـاون الـدويل علـى منـع االجتـار باألشـخاص ومكافحتـه ومحايـة                 تعزيز التعـاون الـدويل علـى منـع االجتـار باألشـخاص ومكافحتـه ومحايـة                 ””مشروع قرار بشأن    مشروع قرار بشأن    
 ).).A/RES/58/137 ( ( العامة فيما بعد العامة فيما بعد، اعتمدته اجلمعية، اعتمدته اجلمعية““ضحاياهضحاياه

مـارس، إىل   مـارس، إىل   / /  آذار  آذار ١٧١٧((واعتمدت جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني            واعتمدت جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني             -  ٤٢٤٢
 عــدة قــرارات تعــاجل أيضــا مســألة االجتــار باألشــخاص، مــن بينــها    عــدة قــرارات تعــاجل أيضــا مســألة االجتــار باألشــخاص، مــن بينــها   ))٢٠٢٠٠٠٣٣  أبريــلأبريــل// نيســان نيســان٢٤٢٤

 بشـأن القضـاء      بشـأن القضـاء     ٤٥٤٥//٢٠٠٣٢٠٠٣ بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، والقـرار           بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار، والقـرار          ١٢١٢//٢٠٠٣٢٠٠٣القرار  القرار  
ــر   ــف ضــد امل ــى العن ــر  عل ــف ضــد امل ــى العن ــرار أأعل ــرار ة والق ــرار    ٤٦٤٦//٢٠٠٣٢٠٠٣ة والق ــاجرين، والق ــوق اإلنســان للمه ــرار     بشــأن حق ــاجرين، والق ــوق اإلنســان للمه  بشــأن حق

 بشــأن اختطــاف  بشــأن اختطــاف ٨٥٨٥//٢٠٠٣٢٠٠٣أن حالــة حقــوق اإلنســان يف كمبوديــا والقــرار  أن حالــة حقــوق اإلنســان يف كمبوديــا والقــرار   بشــ بشــ٧٩٧٩//٢٠٠٣٢٠٠٣
ــا الســــتني، . .  بشــــأن حقــــوق الطفــــل بشــــأن حقــــوق الطفــــل٨٦٨٦//٢٠٠٣٢٠٠٣األطفــــال يف أفريقيــــا والقــــرار األطفــــال يف أفريقيــــا والقــــرار  ــا الســــتني، ويف دورهتــ ويف دورهتــ

ــان٢٣٢٣مـــارس إىل مـــارس إىل //آذارآذار ١٥١٥(( ــان نيسـ ــرار  ))٢٠٠٤٢٠٠٤أبريـــل أبريـــل // نيسـ ــان القـ ــة حقـــوق اإلنسـ ــرار   اعتمـــدت جلنـ ــان القـ ــة حقـــوق اإلنسـ  اعتمـــدت جلنـ
دهتا ثــالث ســنوات ملقــرر  دهتا ثــالث ســنوات ملقــرر  ، بشــأن االجتــار بالنســاء والفتيــات، وأنشــأت واليــة مــ  ، بشــأن االجتــار بالنســاء والفتيــات، وأنشــأت واليــة مــ  ٤٥٤٥//٢٠٠٤٢٠٠٤

، يركــز علــى جوانــب حقــوق اإلنســان بالنســبة لضــحايا ، يركــز علــى جوانــب حقــوق اإلنســان بالنســبة لضــحايا ))١١٠١١٠//٢٠٠٤٢٠٠٤املقــرر املقــرر ((خــاص جديــد خــاص جديــد 
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وعاجلت اللجنـة أيضـا مسـألة االجتـار بالبشـر يف            وعاجلت اللجنـة أيضـا مسـألة االجتـار بالبشـر يف            . . االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال    االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال    
 بشـأن حقـوق اإلنسـان والفقـر املـدقع، والقـرار              بشـأن حقـوق اإلنسـان والفقـر املـدقع، والقـرار             ٢٣٢٣//٢٠٠٤٢٠٠٤قرارات أخرى، مـن بينـها القـرار         قرارات أخرى، مـن بينـها القـرار         

ن حقـوق الطفـل،     ن حقـوق الطفـل،     أأ بشـ   بشـ  ٤٨٤٨//٢٠٠٤٢٠٠٤ة والقـرار    ة والقـرار    أأ بشأن القضاء على العنف ضـد املـر         بشأن القضاء على العنف ضـد املـر        ٤٦٤٦//٢٢٠٠٤٠٠٤
ــرار  ــرار والق ــرار    ٤٩٤٩//٢٠٠٤٢٠٠٤والق ــاجرات، والق ــامالت امله ــرار     بشــأن العنــف ضــد الع ــاجرات، والق ــامالت امله  بشــأن  بشــأن ٥٣٥٣//٢٠٠٤٢٠٠٤ بشــأن العنــف ضــد الع

 ..حقوق اإلنسان للمهاجرينحقوق اإلنسان للمهاجرين
اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان الـدول علـى           اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان الـدول علـى            حثت    حثت   ٣٣//٢٠٠٣٢٠٠٣يف قرارها   يف قرارها    -  ٤٣٤٣

الوطين، واإلقليمي، والدويل ملنـع ومكافحـة مجيـع         الوطين، واإلقليمي، والدويل ملنـع ومكافحـة مجيـع         الصعد  الصعد  ذ وتعزيز تدابري فعالة على      ذ وتعزيز تدابري فعالة على      وتنفيوتنفياختاذ  اختاذ  
  ةةمـن خـالل اسـتراتيجيات شـاملة ملكافحـ     مـن خـالل اسـتراتيجيات شـاملة ملكافحـ       والقضـاء عليهـا وذلـك،   والقضـاء عليهـا وذلـك،   باألشـخاص  باألشـخاص  أشكال االجتار  أشكال االجتار  

واهتمـت اللجنـة   واهتمـت اللجنـة   . . تدابري تشـريعية ومحـالت وقايـة وتبـادل معلومـات       تدابري تشـريعية ومحـالت وقايـة وتبـادل معلومـات       االجتار باألشخاص ومنها    االجتار باألشخاص ومنها    
ــة أيضــا باالجتــار  ــة أيضــا باالجتــار الفرعي ــرق     الفرعي ــرق      باألشــخاص مــن خــالل أنشــطة فريقهــا العامــل املعــين بأشــكال ال  باألشــخاص مــن خــالل أنشــطة فريقهــا العامــل املعــين بأشــكال ال

 ..املعاصرةاملعاصرة
 

 اإلجراءات االستثنائية للجنة حقوق اإلنساناإلجراءات االستثنائية للجنة حقوق اإلنسان -باء باء  
اهتم عدد مـن املقـررين اخلاصـني للجنـة حقـوق اإلنسـان مبسـائل االجتـار باألشـخاص                    اهتم عدد مـن املقـررين اخلاصـني للجنـة حقـوق اإلنسـان مبسـائل االجتـار باألشـخاص                     -  ٤٤٤٤

 ضــد املــرأة، وأســبابه  ضــد املــرأة، وأســبابه فقــد عاجلــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف فقــد عاجلــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف . . وخباصــة النســاء واألطفــالوخباصــة النســاء واألطفــال
، هــذه املشــكلة يف تقريريهــا عــن وحــدة حقــوق اإلنســان للمــرأة، واملنظــور اجلنســاين  ، هــذه املشــكلة يف تقريريهــا عــن وحــدة حقــوق اإلنســان للمــرأة، واملنظــور اجلنســاين  نتائجــهنتائجــهوو

ــا التاســعة واخلمســني      ــوق اإلنســان يف دورتيه ــة حق ــهما إىل جلن ــذين قدمت ــا التاســعة واخلمســني     الل ــوق اإلنســان يف دورتيه ــة حق ــهما إىل جلن ــذين قدمت . . ))٥٥((، والســتني، والســتني))٤٤((الل
لدوليـة  لدوليـة  سـتعرض التطـورات ا    سـتعرض التطـورات ا    ااإىل اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني الـذي             إىل اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني الـذي             خباصة تقريرهـا    خباصة تقريرهـا    وو

املمارسـات ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة خـالل الفتـرة املمتـدة مـن                  املمارسـات ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة خـالل الفتـرة املمتـدة مـن                  أفضـل   أفضـل   واإلقليمية والوطنية و  واإلقليمية والوطنية و  
 ..سهاب موضوع االجتار باألشخاصسهاب موضوع االجتار باألشخاصإإ، وتناول ب، وتناول ب٢٠٠٣٢٠٠٣ إىل  إىل ١٩٩٤١٩٩٤
اسـتغالهلم يف البغـاء   اسـتغالهلم يف البغـاء   بيـع األطفـال و  بيـع األطفـال و  بباملقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين    املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين    وإدراج  وإدراج   -  ٤٥٤٥

لومــات عــن االجتــار باألطفــال يف تقريريــه إىل اللجنــة يف دورتيهــا لومــات عــن االجتــار باألطفــال يف تقريريــه إىل اللجنــة يف دورتيهــا معمعويف إنتــاج املــواد اإلباحيــة ويف إنتــاج املــواد اإلباحيــة 
إىل اإلجـرام   إىل اإلجـرام   حتـول األطفـال     حتـول األطفـال     إزاء  إزاء  وقد أعرب عن قلقه البالغ      وقد أعرب عن قلقه البالغ      . . ))٧٧((، والستني ، والستني ))٦٦((التاسعة واخلمسني التاسعة واخلمسني 

عاملــة األطفــال الــذين عاملــة األطفــال الــذين تقضــي مبتقضــي مباختــاذ تــدابري اختــاذ تــدابري وحــث مجيــع الــدول علــى وحــث مجيــع الــدول علــى مــن جــراء االجتــار هبــم مــن جــراء االجتــار هبــم 
اسـتغالهلم ألغـراض البغـاء أو يف إنتـاج مـواد إباحيـة بوصـفهم                اسـتغالهلم ألغـراض البغـاء أو يف إنتـاج مـواد إباحيـة بوصـفهم                تعرضوا للبيع أو لالجتار هبـم أو        تعرضوا للبيع أو لالجتار هبـم أو        

 ..))٨٨((ضحايا هلذه اجلرائمضحايا هلذه اجلرائم
، املقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق         ، املقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق          باألشـخاص   باألشـخاص  وتناولت بصورة منتظمة موضوع االجتار    وتناولت بصورة منتظمة موضوع االجتار     -  ٤٦٤٦

أكـدت  أكـدت  وو. . اإلنسان املعنية حبقوق املهاجرين يف تقاريرها عن األنشطة املتصلة حبقوق املهـاجرين           اإلنسان املعنية حبقوق املهاجرين يف تقاريرها عن األنشطة املتصلة حبقوق املهـاجرين           
علـى ضـعف املهـاجرين الـذي جيعلـهم          علـى ضـعف املهـاجرين الـذي جيعلـهم          ،  ،  ))٩٩((للجنة يف دورهتا التاسـعة واخلمسـني      للجنة يف دورهتا التاسـعة واخلمسـني      يف تقريرها إىل ا   يف تقريرها إىل ا   

كافحة هاتني الظاهرتني مـن زاويـة الـدفاع         كافحة هاتني الظاهرتني مـن زاويـة الـدفاع         اختاذ تدابري مل  اختاذ تدابري مل  وأوصت ب وأوصت ب وهتريبهم  وهتريبهم  عرضة لالجتار هبم    عرضة لالجتار هبم    
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واهتمــت املقــررة اخلاصــة أيضــا مبوضــوع االجتــار باألشــخاص مبناســبة   واهتمــت املقــررة اخلاصــة أيضــا مبوضــوع االجتــار باألشــخاص مبناســبة   . . عــن حقــوق اإلنســانعــن حقــوق اإلنســان
 ..))١١٠٠(( واملكسيك واملكسيك))١١١١(( إىل كل من الفلبني إىل كل من الفلبني٢٢٠٠٢٠٠٢الزيارة اليت قامت هبا عام الزيارة اليت قامت هبا عام 

 
 اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنساناهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان -  جيمجيم 

ترة املشمولة هبذا التقرير، مجيع اهليئات املنشأة مبوجـب صـكوك رئيسـية             ترة املشمولة هبذا التقرير، مجيع اهليئات املنشأة مبوجـب صـكوك رئيسـية             ففعاجلت يف ال  عاجلت يف ال   -  ٤٧٤٧
، يف ، يف  واألطفــال واألطفــالدوليــة حلقــوق اإلنســان، املســائل املتصــلة باالجتــار باألشــخاص وخباصــة النســاء  دوليــة حلقــوق اإلنســان، املســائل املتصــلة باالجتــار باألشــخاص وخباصــة النســاء  

فقــد أشــارت فقــد أشــارت . . مالحظاهتــا اخلتاميــة علــى تقــارير الــدول األطــراف يف تلــك الصــكوك مالحظاهتــا اخلتاميــة علــى تقــارير الــدول األطــراف يف تلــك الصــكوك //تعليقاهتــاتعليقاهتــا
توصـياهتا يف   توصـياهتا يف   األمـر املهـم وأدرجتـه مـع         األمـر املهـم وأدرجتـه مـع         اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل هـذا                اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل هـذا                

 بشـأن األرجنـتني، وأرمينيـا، وبربـادوس، وبـريو، واجلمهوريـة              بشـأن األرجنـتني، وأرمينيـا، وبربـادوس، وبـريو، واجلمهوريـة             ٢٠٠٢٢٠٠٢ اخلتامية يف عام      اخلتامية يف عام     ااتعليقاهتتعليقاهت
ــا، واليونــان التشــالتشــ ــا، واليونــان يكية، واملكســيك، وهنغاري ــا،  ٢٠٠٣٢٠٠٣؛ ويف عــام ؛ ويف عــام ))١٢١٢((يكية، واملكســيك، وهنغاري ــا،   بشــأن إكــوادور، وألباني  بشــأن إكــوادور، وألباني

والربازيل، والسـلفادور، وسـلوفينيا، وسويسـرا، وفرنسـا، وكنـدا وكوسـتاريكا، ولكسـمربغ،               والربازيل، والسـلفادور، وسـلوفينيا، وسويسـرا، وفرنسـا، وكنـدا وكوسـتاريكا، ولكسـمربغ،               
   وبـيالروس،   وبـيالروس،  ،،ثيوبيـا، وبوتـان، وأملانيـا     ثيوبيـا، وبوتـان، وأملانيـا     إإ بشأن كل من      بشأن كل من     ٢٠٠٤٢٠٠٤  ؛ ويف عام  ؛ ويف عام  ))١٣١٣((والنرويج، واليابان والنرويج، واليابان 

ــالغيزســتان، ونغيزســتان، ونوقريوقري ــا، ونيب ــاليجريي ــا، ونيب ــة حقــوق الطفــل مســألة   ٢٠٠٢٢٠٠٢ويف عــام ويف عــام . . ))١٤١٤((يجريي ــارت جلن ــة حقــوق الطفــل مســألة   ، أث ــارت جلن ، أث
ــا اخلتاميــــة بشــــأن األرجنــــتني  ــا اخلتاميــــة بشــــأن األرجنــــتني االجتــــار باألطفــــال يف مالحظاهتــ ــا فاســــو، ، ))١٥١٥((االجتــــار باألطفــــال يف مالحظاهتــ ــا فاســــووبوركينــ ، ، ))١٦١٦((وبوركينــ

واململكـة  واململكـة  ،  ،  ))٢٠٢٠((اإلمـارات العربيـة املتحـدة     اإلمـارات العربيـة املتحـدة     ، و ، و ))١٩١٩((، وأوكرانيا ، وأوكرانيا ))١٨١٨((، ومجهورية مولدوفا  ، ومجهورية مولدوفا  ))١٧١٧((وبولنداوبولندا
، ، ))٢٢٢٢((بـــنغالديشبـــنغالديش بشـــأن  بشـــأن ٢٠٠٣٢٠٠٣ويف عـــام ويف عـــام ، ، ))٢١٢١((أيرلنـــدا الشـــماليةأيرلنـــدا الشـــماليةاملتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى واملتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و

، ، ))٢٧٢٧((إســــــتونياإســــــتونيا، و، و))٢٦٢٦((إريتريــــــاإريتريــــــا، و، و))٢٥٢٥((اجلمهوريــــــة التشــــــيكيةاجلمهوريــــــة التشــــــيكية، و، و))٢٤٢٤((قــــــربصقــــــربص، و، و))٢٣٢٣((كنــــــداكنــــــداوو
اجلماهرييـــة اجلماهرييـــة وو  ،،))٣٢٣٢((كازاخســـتانكازاخســـتان، و، و))٣١٣١((جامايكـــاجامايكـــا، و، و))٣٠٣٠((إيطاليـــاإيطاليـــا، و، و))٢٩٢٩((هـــاييتهـــاييتوو  ،،))٢٨٢٨((جورجيـــاجورجيـــاوو

ــة ــة الليبي ــةالعربي ــة الليبي ــا، و، و))٣٥٣٥((باكســتانباكســتان، و، و))٣٤٣٤((مدغشــقرمدغشــقر، و، و))٣٣٣٣((العربي ــاروماني ــام، و، و))٣٦٣٦((روماني ــامفييــت ن ويف عــام ويف عــام   ،،))٣٧٣٧((فييــت ن
ــا ٢٠٠٤٢٠٠٤ ــأن أرمينيـ ــا  بشـ ــأن أرمينيـ ــة  ، و، و))٣٨٣٨(( بشـ ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ ــة كوريـ ــة  مجهوريـ ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ ــة كوريـ ــلفادور، و، و))٣٩٣٩((مجهوريـ ــلفادورالسـ ، ، ))٤٠٤٠((السـ

هولنـــدا هولنـــدا وو  ،،))٤٦٤٦((ميامنـــارميامنـــار، و، و))٤٥٤٥((ليربيـــاليربيـــا، و، و))٤٤٤٤((إندونيســـياإندونيســـياوو  ،،))٤٣٤٣((اهلنـــداهلنـــد، و، و))٤٢٤٢((أملانيـــاأملانيـــا، و، و))٤١٤١((فرنســـافرنســـاوو
، عاجلــت جلنــة حقــوق ، عاجلــت جلنــة حقــوق ٢٠٠٢٢٠٠٢ويف عــام ويف عــام   ..))٥٠٥٠((ســلوفينياســلوفينيا، و، و))٤٤٩٩((روانــداروانــدا، و، و))٤٨٤٨((بنمــابنمــا، و، و))٤٧٤٧((وأروبــاوأروبــا

، ويف عـام  ، ويف عـام  ))٥٢٥٢((توغـو توغـو ، و ، و ))٥١٥١((مولـدوفا مولـدوفا اإلنسان االجتار باألشـخاص يف مالحظاهتـا اخلتاميـة بشـأن            اإلنسان االجتار باألشـخاص يف مالحظاهتـا اخلتاميـة بشـأن            
  ،،))٥٧٥٧((، والفلـبني  ، والفلـبني  ))٥٦٥٦((مـايل مـايل ، و ، و ))٥٥٥٥((لكسـمربغ لكسـمربغ ، و ، و ))٥٤٥٤((التفيـا التفيـا ، و ، و ))٥٣٥٣((إسـرائيل إسـرائيل ، بشأن كل من     ، بشأن كل من     ٢٠٠٣٢٠٠٣

، ، ))٦١٦١(( بشـأن أملانيـا   بشـأن أملانيـا  ٢٠٠٤٢٠٠٤م م ، ويف عـا  ، ويف عـا  ))٦٠٦٠((سـري النكـا   سـري النكـا   ، و ، و ))٥٩٥٩((سـلوفاكيا سـلوفاكيا  و  و ،،))٥٨٥٨((االحتاد الروسـي  االحتاد الروسـي  وو
 جلنــة احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة  جلنــة احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة كمــا فعلــت ذلــك أيضـا  كمــا فعلــت ذلــك أيضـا  . . ))٦٣٦٣((ســورينامســورينام، و، و))٦٢٦٢((ليتوانيـا ليتوانيـا وو

ــيت أ   ــة الـ ــا اخلتاميـ ــة يف مالحظاهتـ ــيت أ  والثقافيـ ــة الـ ــا اخلتاميـ ــة يف مالحظاهتـ ــها والثقافيـ ــها عربـــت عنـ ــام عربـــت عنـ ــام  يف عـ ــأن ٢٠٠٢٢٠٠٢ يف عـ ــأن  بشـ ــتونياإإ بشـ ــتونياسـ ، ، ))٦٤٦٤((سـ
ــاوو ــاجورجيـــ ــدا، و، و))٦٥٦٥((جورجيـــ ــدابولنـــ ــلوفاكيا))٦٦٦٦((بولنـــ ــلوفاكيا، وســـ ــام ))٦٧٦٧((، وســـ ــام ، ويف عـــ ــأن ٢٠٠٣٢٠٠٣، ويف عـــ ــأن  بشـــ ــل بشـــ ــلالربازيـــ ، ، ))٦٨٦٨((الربازيـــ
وأدرجـت جلنـة    وأدرجـت جلنـة    . . ))٧٢٧٢((االحتاد الروسي االحتاد الروسي وو  ،،))٧١٧١((لدوفالدوفاوو، ومجهورية م  ، ومجهورية م  ))٧٠٧٠((سمربغسمربغلكلك، و ، و ))٦٩٦٩((إسرائيلإسرائيلوو

 بشـأن    بشـأن   ٢٠٠٣٢٠٠٣القضاء على التمييز العنصري أيضا هـذه املسـألة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة يف عـام                  القضاء على التمييز العنصري أيضا هـذه املسـألة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة يف عـام                  
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  كـذلك فعلـت  كـذلك فعلـت  ، ، ))٧٥٧٥(( بشـأن إسـبانيا     بشـأن إسـبانيا    ٢٠٠٤٢٠٠٤يف عام   يف عام   ، و ، و ))٧٤٧٤((، ومجهورية كوريا  ، ومجهورية كوريا  ))٧٣٧٣((الرأس األخضر الرأس األخضر 
ــة منا ــة مناجلن ــام    جلن ــة يف ع ــا اخلتامي ــذيب يف مالحظاهت ــام    هضــة التع ــة يف ع ــا اخلتامي ــذيب يف مالحظاهت ــربص ٢٠٠٢٢٠٠٢هضــة التع ــربص  بشــأن ق ــام ))٧٦٧٦(( بشــأن ق ــام ، ويف ع ، ويف ع
 ..))٧٩٧٩((أملانياأملانيا، و، و))٧٨٧٨((اجلمهورية التشيكيةاجلمهورية التشيكية بشأن  بشأن ٢٠٠٤٢٠٠٤، ويف عام ، ويف عام ))٧٧٧٧(( بشأن كمبوديا بشأن كمبوديا٢٠٠٣٢٠٠٣

 
 أنشطة كيانات منظومة األمم املتحدةأنشطة كيانات منظومة األمم املتحدة -رابعا رابعا  

كافحـة االجتـار    كافحـة االجتـار    ململته  ته  ة األمـم املتحـدة معلومـات عـن أنشـط          ة األمـم املتحـدة معلومـات عـن أنشـط          قدم عدد من كيانات منظوم    قدم عدد من كيانات منظوم     -  ٤٨٤٨
 ..بالنساء والفتياتبالنساء والفتيات

 
 ة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةإدارإدار//شعبة النهوض باملرأةشعبة النهوض باملرأة -  ألفألف 

ة خـالل الفتـرة     ة خـالل الفتـرة     أأعمـل شـعبة النـهوض بـاملر       عمـل شـعبة النـهوض بـاملر       أولويات  أولويات  كان االجتار بالنساء والفتيات من      كان االجتار بالنساء والفتيات من       -  ٤٩٤٩
رميـة،  رميـة،   املتحـدة املعـين باملخـدرات واجل        املتحـدة املعـين باملخـدرات واجل       األمـم األمـم نظمت بالتعاون مع مكتب     نظمت بالتعاون مع مكتب     فقد  فقد  . . املشمولة بالتقرير املشمولة بالتقرير 

  ١٨١٨اجتماعا لفريق من اخلرباء بشأن االجتار بالنساء والفتيات، يف غلن كـوف، نيويـورك، مـن                 اجتماعا لفريق من اخلرباء بشأن االجتار بالنساء والفتيات، يف غلن كـوف، نيويـورك، مـن                 
، نظر فيما ميكن أن يتخذ، يف إطـار العدالـة اجلنائيـة، مـن               ، نظر فيما ميكن أن يتخذ، يف إطـار العدالـة اجلنائيـة، مـن               ٢٠٠٢٢٠٠٢نوفمرب  نوفمرب  // تشرين الثاين   تشرين الثاين  ٢٢٢٢إىل  إىل  

ون ون اجملتمعـ اجملتمعـ أكـد  أكـد  وو. . حقـوق اإلنسـان  حقـوق اإلنسـان  املنـاظري اجلنسـانية ومنـاظري    املنـاظري اجلنسـانية ومنـاظري    حلول ملعاجلة هذه املشـكلة مـن     حلول ملعاجلة هذه املشـكلة مـن     
يف يف   ، واملسـاواة بـني اجلنسـني،      ، واملسـاواة بـني اجلنسـني،      االجتاراالجتارنسان لضحايا   نسان لضحايا   إلإلحقوق ا حقوق ا إدراج مناظري محاية    إدراج مناظري محاية    على وجوب   على وجوب   

مركـز  مركـز  وعرضت نتائج االجتماع علـى جلنـة        وعرضت نتائج االجتماع علـى جلنـة        . . صميم استراتيجيات مكافحة االجتار باألشخاص    صميم استراتيجيات مكافحة االجتار باألشخاص    
لنظـر فيهـا   لنظـر فيهـا   لل  ))٢٠٠٣٢٠٠٣مـارس  مـارس  // مـن آذار  مـن آذار ٢٥٢٥ ويـوم   ويـوم  ١٤١٤إىل إىل  ٣٣((املرأة يف دورهتا السابعة واألربعني    املرأة يف دورهتا السابعة واألربعني    

ضوع حقوق املرأة والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضدها علـى النحـو احملـدد يف                ضوع حقوق املرأة والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضدها علـى النحـو احملـدد يف                يف إطار مو  يف إطار مو  
. . منهاج وخطة عمل بيجني والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثـة والعشـرين             منهاج وخطة عمل بيجني والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثـة والعشـرين             

يضا على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورهتـا الثانيـة عشـرة        يضا على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورهتـا الثانيـة عشـرة        أأوعرضت نتائج االجتماع    وعرضت نتائج االجتماع    
، يف سياق دعم املناقشة املوضوعية الـيت أجرهتـا بشـأن االجتـار              ، يف سياق دعم املناقشة املوضوعية الـيت أجرهتـا بشـأن االجتـار              ))٢٠٠٣٢٠٠٣مايو  مايو  //أيارأيار ٢٢٢٢     إىل  إىل ١٣١٣((

 ..بالبشر وخباصة النساء واألطفالبالبشر وخباصة النساء واألطفال
الشــعبة الشــعبة تعمــل تعمــل ، ، ص إليهــا فريــق اخلــرباء يف اجتماعــهص إليهــا فريــق اخلــرباء يف اجتماعــهويف ســياق متابعــة النتــائج الــيت خلــويف ســياق متابعــة النتــائج الــيت خلــ -  ٥٠٥٠

األمـم املتحـدة حلقـوق    األمـم املتحـدة حلقـوق    بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضـية      بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضـية      
ــداد  اإلنســان، اإلنســان،  ــى إع ــداد  عل ــى إع ــدة واضــعي السياســات وا  عل ــل لفائ ــدة واضــعي السياســات وا  دلي ــل لفائ ــوق   ألألدلي ــيني عــن حق ــوق   خصــائيني املعن ــيني عــن حق خصــائيني املعن

 ..جتار باألشخاص وخباصة املرأة واألطفالجتار باألشخاص وخباصة املرأة واألطفالالالاإلنسان واملمارسات التشريعية ملكافحة ااإلنسان واملمارسات التشريعية ملكافحة ا
 

 إدارة عمليات حفظ السالمإدارة عمليات حفظ السالم -  باءباء 
اجلديـدة يف  اجلديـدة يف  سـقا لـدعم سياسـاهتا      سـقا لـدعم سياسـاهتا      عينت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفـظ السـالم من         عينت إدارة األمم املتحدة لعمليات حفـظ السـالم من          -  ٥١٥١

امليدانيـة علـى كشـف      امليدانيـة علـى كشـف      بعثاهتـا   بعثاهتـا   ، يتـوىل مسـاعدة      ، يتـوىل مسـاعدة       واستحداث آليـات    واستحداث آليـات   مكافحة االجتار بالبشر  مكافحة االجتار بالبشر  جمال  جمال  
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وجتـرى اختبـارات ميدانيـة لنمـاذج تدريبيـة لتسـتعني هبـا دائرتـا تـدريب                  وجتـرى اختبـارات ميدانيـة لنمـاذج تدريبيـة لتسـتعني هبـا دائرتـا تـدريب                  . . االجتار بالبشر ومنعـه   االجتار بالبشر ومنعـه   
كمـا جيـري   كمـا جيـري   الـوعي، و  الـوعي، و  يـادة   يـادة   لزلزدارة حفظ السالم، وجيري تطـوير مـواد         دارة حفظ السالم، وجيري تطـوير مـواد         إإالعسكريني واملدنيني يف    العسكريني واملدنيني يف    

ــادرات للتصــدي لالجتــار  اإلاإلونفــذت ونفــذت . . شــراك الــدول األعضــاء يف ذلــك شــراك الــدول األعضــاء يف ذلــك إلإلالعمــل العمــل  ــادرات للتصــدي لالجتــار  دارة عــدة مب دارة عــدة مب
يــا، يــا، يربيربفغانســتان، وبعثاهتــا حلفــظ الســالم يف ل   فغانســتان، وبعثاهتــا حلفــظ الســالم يف ل   أأباألشــخاص وخباصــة يف بعثتــها السياســية يف    باألشــخاص وخباصــة يف بعثتــها السياســية يف    

 ..وكوسوفو، وتيمور ليشيتوكوسوفو، وتيمور ليشيت
ــم املتحــدة للمســاعدة يف     -  ٥٢٥٢ ــة األم ــدمت بعث ــم املتحــدة للمســاعدة يف    وق ــة األم ــدمت بعث ــام   فغانســتان الــ فغانســتان الــ أأوق ــدرات النظ ــاء ق ــام   دعم لبن ــدرات النظ ــاء ق دعم لبن

وعينـت  وعينـت  . . القضائي وسلطات إنفاذ القوانني اليت تتعامل مع املسائل املتعلقة باالجتار باألشـخاص           القضائي وسلطات إنفاذ القوانني اليت تتعامل مع املسائل املتعلقة باالجتار باألشـخاص           
البعثــة منســقا يف وحــدهتا حلقــوق اإلنســان يراقــب ويســهل خمتلــف مــا تتخــذه املؤسســات           البعثــة منســقا يف وحــدهتا حلقــوق اإلنســان يراقــب ويســهل خمتلــف مــا تتخــذه املؤسســات           

ــن الشــركاء        ــة وســواها م ــم املتحــدة، واملنظمــات غــري احلكومي ــات األم ــة، وهيئ ــن الشــركاء       احلكومي ــة وســواها م ــم املتحــدة، واملنظمــات غــري احلكومي ــات األم ــة، وهيئ ــن احلكومي ــن م م
وقــدمت أيضــا الــدعم للجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق  وقــدمت أيضــا الــدعم للجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق  . . مبــادرات بشــأن االجتــار باألشــخاصمبــادرات بشــأن االجتــار باألشــخاص

  اإلنســان يف جهودهــا للتحقيــق يف حــاالت العنــف ضــد املــرأة ورصــدها، مبــا يف ذلــك االجتــار  اإلنســان يف جهودهــا للتحقيــق يف حــاالت العنــف ضــد املــرأة ورصــدها، مبــا يف ذلــك االجتــار  
، وشـاركت يف جلنـة رأسـها وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة، أنيطـت هبـا                    ، وشـاركت يف جلنـة رأسـها وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة، أنيطـت هبـا                    بالنساء والفتيات بالنساء والفتيات 

 .. وطنية ملكافحة االجتار باألطفال وطنية ملكافحة االجتار باألطفالمهمة وضع خطة عملمهمة وضع خطة عمل
وشــاركت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف تيمــور ليشــىت يف فريــق عامــل بشــأن  وشــاركت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف تيمــور ليشــىت يف فريــق عامــل بشــأن   -  ٥٣٥٣

 اإلدارات احلكوميـة الرئيسـية ووكـاالت         اإلدارات احلكوميـة الرئيسـية ووكـاالت        وشاركت فيـه  وشاركت فيـه  اخلارجية  اخلارجية  برئاسة وزارة   برئاسة وزارة   البشر،  البشر،  بباالجتار  االجتار  
تيجيات ملكافحـة االجتـار     تيجيات ملكافحـة االجتـار     األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة وأنيطت به مهمة وضـع اسـترا           األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة وأنيطت به مهمة وضـع اسـترا           

وجـه انتبـاه    وجـه انتبـاه     وقدمت البعثة الدعم لألعمال التحضـريية لتقريـر عـن االجتـار بالبشـر                 وقدمت البعثة الدعم لألعمال التحضـريية لتقريـر عـن االجتـار بالبشـر                ..باألشخاصباألشخاص
إىل حجم ظاهرة االجتار باألشخاص يف تيمور ليشيت، ومهـد العتمـاد تـدابري              إىل حجم ظاهرة االجتار باألشخاص يف تيمور ليشيت، ومهـد العتمـاد تـدابري              صانعي القرارات   صانعي القرارات   

نتـائج التقريـر الـذي    نتـائج التقريـر الـذي     يف  يف جملـس الـوزراء والدبلوماسـيني املقـيمني يف البلـد     جملـس الـوزراء والدبلوماسـيني املقـيمني يف البلـد     إشـراك  إشـراك  ومت ومت   ..ملكافحتـه ملكافحتـه 
شـؤون اهلجـرة يف جهـاز       شـؤون اهلجـرة يف جهـاز       استعانت به يف معاجلة احلاالت املتصلة باالجتـار باألشـخاص، وحـدة             استعانت به يف معاجلة احلاالت املتصلة باالجتـار باألشـخاص، وحـدة             

ــة التابعــة     ــة لتيمــور الشــرقية، وإدارة التحقيقــات الوطني ــة التابعــة    الشــرطة الوطني ــة لتيمــور الشــرقية، وإدارة التحقيقــات الوطني لشــرطة األمــم املتحــدة  لشــرطة األمــم املتحــدة  الشــرطة الوطني
 ..تيمور ليشيتتيمور ليشيتللالوطنية الوطنية لشرطة لشرطة للوالوحدة املعنية بالضعفاء التابعة والوحدة املعنية بالضعفاء التابعة 

 املتحدة يف ليربيا وحدة للمساواة بني اجلنسني تعاجل يف مجلة أمـور              املتحدة يف ليربيا وحدة للمساواة بني اجلنسني تعاجل يف مجلة أمـور             األمماألممت بعثة   ت بعثة   وأنشأوأنشأ -  ٥٤٥٤
ومشلــت أنشــطة هــذه الوحــدة تــدريب وتوعيــة أفــراد قــوات ومشلــت أنشــطة هــذه الوحــدة تــدريب وتوعيــة أفــراد قــوات . . مســألة االجتــار بالنســاء والفتيــاتمســألة االجتــار بالنســاء والفتيــات

ومت ومت . . حفظ السالم والشرطة املدنية بشأن االجتار باألشخاص واستغالهلم يف األغـراض اجلنسـية            حفظ السالم والشرطة املدنية بشأن االجتار باألشخاص واستغالهلم يف األغـراض اجلنسـية            
ئل االجتـار باألشـخاص مبـوظفي الشـؤون املدنيـة يف البعثـة عمـل بالتعـاون                  ئل االجتـار باألشـخاص مبـوظفي الشـؤون املدنيـة يف البعثـة عمـل بالتعـاون                  إحلاق مستشـار ملسـا    إحلاق مستشـار ملسـا    

مـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو يف فرقـة              مـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو يف فرقـة              ألألوشاركت بعثة ا  وشاركت بعثة ا  . . الوثيق مع شرطتها املدنية   الوثيق مع شرطتها املدنية   
. . العمــل املعنيــة باالجتــار بالبشــر املنبثقــة عــن ميثــاق حتقيــق االســتقرار يف جنــوب شــرق أوروبــا  العمــل املعنيــة باالجتــار بالبشــر املنبثقــة عــن ميثــاق حتقيــق االســتقرار يف جنــوب شــرق أوروبــا  

املشــترك بــني املشــترك بــني ون مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف الفريــق العامــل  ون مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف الفريــق العامــل  يضــا منســقها لشــؤيضــا منســقها لشــؤأأوشــارك وشــارك 
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املعــين مبكافحــة االجتــار باألشــخاص الــذي أنيطــت بــه مهمــة وضــع خطــة عمــل يف   املعــين مبكافحــة االجتــار باألشــخاص الــذي أنيطــت بــه مهمــة وضــع خطــة عمــل يف   الــوزارات الــوزارات 
بشــأن مكافحــة االجتــار بالبشــر بشــأن مكافحــة االجتــار بالبشــر بعثــة بعثــة الالونفــذت اســتراتيجية ونفــذت اســتراتيجية . . كوســوفو ملكافحــة االجتــار بالبشــركوســوفو ملكافحــة االجتــار بالبشــر

ــوزارة العــدل يف كوســوفو وهــي   وحــدة الــدفاع عــن الضــحايا ومســاعدهتم الت  وحــدة الــدفاع عــن الضــحايا ومســاعدهتم الت  بواســطة بواســطة  ــوزارة العــدل يف كوســوفو وهــي   ابعــة ل ابعــة ل
 ومحايـة ضـحايا هـذا        ومحايـة ضـحايا هـذا       باألشـخاص باألشـخاص أنشـطة االجتـار     أنشـطة االجتـار     التوعيـة ب  التوعيـة ب  الوحدة اليت سامهت كثريا يف زيـادة        الوحدة اليت سامهت كثريا يف زيـادة        

واضـطلعت شـرطة البعثـة أيضـا بـدور نشـط يف جمـال التحقيـق يف جـرائم                    واضـطلعت شـرطة البعثـة أيضـا بـدور نشـط يف جمـال التحقيـق يف جـرائم                    . . جتار ومسـاعدهتم  جتار ومسـاعدهتم  الالاا
 ..ارة العدلارة العدلبالتعاون مع شعبة اجلرائم يف وزبالتعاون مع شعبة اجلرائم يف وز  اامرتكبيهمرتكبيهاالجتار باألشخاص ومالحقة االجتار باألشخاص ومالحقة 

 
 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -  جيمجيم 

قوق اإلنسان العمل بشـأن االجتـار باألشـخاص مـن           قوق اإلنسان العمل بشـأن االجتـار باألشـخاص مـن           األمم املتحدة حل  األمم املتحدة حل  واصلت مفوضية   واصلت مفوضية    -  ٥٥٥٥
منـع  منـع  : : وهـو برنـامج يعتمـد علـى هنـج اسـتراتيجي مـن شـقني               وهـو برنـامج يعتمـد علـى هنـج اسـتراتيجي مـن شـقني                 خالل برناجمها اخلاص مبكافحتـه،    خالل برناجمها اخلاص مبكافحتـه،    

السياسـات والقيـادة،    السياسـات والقيـادة،    : :  مخسـة قطاعـات     مخسـة قطاعـات    وقسـمت أنشـطة الربنـامج إىل      وقسـمت أنشـطة الربنـامج إىل        ..االجتار ومحاية ضحاياه  االجتار ومحاية ضحاياه  
وبناء القدرات الداخلية، وتقدمي الدعم لوكاالت األمـم املتحـدة، ودعـم املنظمـات واملبـادرات              وبناء القدرات الداخلية، وتقدمي الدعم لوكاالت األمـم املتحـدة، ودعـم املنظمـات واملبـادرات              

ــة؛ ــة؛اخلارجي ــالم   اخلارجي ــدريب واإلع ــالم والت ــدريب واإلع ــة للمســتعملني        ..والت ــث صــيغ مالئم ــادرات نشــر وب ــت املب ــة للمســتعملني      ومشل ــث صــيغ مالئم ــادرات نشــر وب ــت املب ومشل
، وأعمـال التنسـيق     ، وأعمـال التنسـيق     البشـر البشـر جتـار ب  جتـار ب  الالاملتعلقـة حبقـوق اإلنسـان وا      املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان وا      املوصى هبـا    املوصى هبـا      واإلرشاداتواإلرشاداتللمبادئ  للمبادئ  

باألشـخاص  باألشـخاص  االجتـار   االجتـار   اليت يقوم هبا فريق االتصاالت فيما بني املنظمات احلكومية الدوليـة بشـأن              اليت يقوم هبا فريق االتصاالت فيما بني املنظمات احلكومية الدوليـة بشـأن              
االتفاقيـة األوروبيـة ملكافحـة االجتـار        االتفاقيـة األوروبيـة ملكافحـة االجتـار        مشـروع   مشـروع   وهتريب املهاجرين؛ ومواصلة املسامهة يف صياغة       وهتريب املهاجرين؛ ومواصلة املسامهة يف صياغة       

ــتقين للمكاتــ    بالبشــر بالبشــر  ــدعم ال ــدمي ال ــا اجمللــس األورويب؛ وتق ــيت يرعاه ــتقين للمكاتــ    ال ــدعم ال ــدمي ال ــا اجمللــس األورويب؛ وتق ــيت يرعاه ــة للمفوضــية،  ال ــة للمفوضــية،  ب امليداني ب امليداني
 ..باملبادرات القانونية واملتعلقة بالسياساتباملبادرات القانونية واملتعلقة بالسياساتفيما يتعلق فيما يتعلق وخباصة وخباصة 

 
 االجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية واللجنة االقتصادية و -  دالدال 

  ٢٠٠٣٢٠٠٣أصـــدرت اللجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ يف عـــام  أصـــدرت اللجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ يف عـــام   -  ٥٦٥٦
دليــل دليــل : : مكافحــة االجتــار بالبشــر يف آســيا مكافحــة االجتــار بالبشــر يف آســيا ””ووزعــت علــى نطــاق واســع دلــيال إعالميــا عنوانــه  ووزعــت علــى نطــاق واســع دلــيال إعالميــا عنوانــه  

وقـد  وقـد  . . ““إعالمي عن الصكوك الدولية والقانونية، االلتزامات السياسية واملمارسات املوصى هبـا          إعالمي عن الصكوك الدولية والقانونية، االلتزامات السياسية واملمارسات املوصى هبـا          
شــكل هــذا الــدليل إطــارا شــامال لالســتعانة بالصــكوك القانونيــة وغريهــا ملكافحــة االجتــار           شــكل هــذا الــدليل إطــارا شــامال لالســتعانة بالصــكوك القانونيــة وغريهــا ملكافحــة االجتــار           

  ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسـمرب   ديسـمرب   //نون األول نون األول ونظمت اللجنة أيضا يف كـا     ونظمت اللجنة أيضا يف كـا     . . باألشخاص وخباصة النساء واألطفال   باألشخاص وخباصة النساء واألطفال   
قليمـي  قليمـي  إلإللتعزيـز التعـاون ا    لتعزيـز التعـاون ا    االستشـاريني   االستشـاريني   فكار بـني اخلـرباء      فكار بـني اخلـرباء      ألأللتبادل ا لتبادل ا استغرقت يومني   استغرقت يومني   حلقة عمل   حلقة عمل   

 ..قليمي على منع االجتار بالبشرقليمي على منع االجتار بالبشرإلإلودون اودون ا
 

 ق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةصندوصندو -  هاءهاء 
ر بالنسـاء والفتيـات     ر بالنسـاء والفتيـات     نفذ صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة تـدابري ملكافحـة االجتـا              نفذ صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة تـدابري ملكافحـة االجتـا               -  ٥٧٥٧

ويف ويف . . جـــراءات الراميـــة إىل القضـــاء علـــى العنـــفجـــراءات الراميـــة إىل القضـــاء علـــى العنـــفإلإل االســـتئماين لـــدعم ا االســـتئماين لـــدعم اههصـــندوقصـــندوقعـــن طريـــق عـــن طريـــق 
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 يف جنوب آسيا للتصدي لالجتار بالنساء واألطفال يركز علـى            يف جنوب آسيا للتصدي لالجتار بالنساء واألطفال يركز علـى           اا إقليمي  إقليمي اا، نفذ برناجم  ، نفذ برناجم  ٢٠٠٣٢٠٠٣ عامعام
، إنشـاء   ، إنشـاء   وكان من بني نتـائج هـذا الربنـامج        وكان من بني نتـائج هـذا الربنـامج        . . منع االجتار ومحاية ضحاياه ومالحقة املتجرين هبم      منع االجتار ومحاية ضحاياه ومالحقة املتجرين هبم      

أربع شبكات جديدة تعىن هبذا النـوع مـن االجتـار يف املنطقـة، ومبـادرة حبثيـة إلعـادة النظـر يف                       أربع شبكات جديدة تعىن هبذا النـوع مـن االجتـار يف املنطقـة، ومبـادرة حبثيـة إلعـادة النظـر يف                       
ــع شــبكي ل إقليمــي إقليمــي نشــاء مركــز  نشــاء مركــز  إإالقــوانني القائمــة، و القــوانني القائمــة، و  ــع شــبكي ل للمعلومــات وموق خصــائيني وواضــعي  خصــائيني وواضــعي  ألألللمعلومــات وموق

لتيسـري  لتيسـري  ، والبـدء يف عمليـة وضـع مبـادئ توجيهيـة ملعـايري دنيـا         ، والبـدء يف عمليـة وضـع مبـادئ توجيهيـة ملعـايري دنيـا          مكافحة االجتار بالبشر    مكافحة االجتار بالبشر   سياساتسياسات
  ٢٠٠٤٢٠٠٤ويف عــام ويف عــام   ..هيلــهم اســتنادا إىل احلقــوقهيلــهم اســتنادا إىل احلقــوقأأضــحايا االجتــار باألشــخاص وتضــحايا االجتــار باألشــخاص وتليــات إنقــاذ ليــات إنقــاذ عمعم

سـنتني بـني حكومـات بلـدان جنـوب آسـيا           سـنتني بـني حكومـات بلـدان جنـوب آسـيا           كـل   كـل   مـرة   مـرة   تم  تم  االجتماع الذي ي  االجتماع الذي ي  عقد  عقد  الصندوق  الصندوق  دعم  دعم  
عــالن منــهاج عمــل بــيجني، حيــث التزمــت مجيــع الــدول مبواصــلة تنفيــذ   عــالن منــهاج عمــل بــيجني، حيــث التزمــت مجيــع الــدول مبواصــلة تنفيــذ   إإلالحتفــال بــذكرى لالحتفــال بــذكرى 

 ..بالنساء واألطفالبالنساء واألطفالاالجتار االجتار منع منع قليمي على قليمي على إلإلتعاون اتعاون ااتفاقية رابطة بلدان جنوب آسيا للاتفاقية رابطة بلدان جنوب آسيا لل
 

 منظمة األمم املتحدة للطفولةمنظمة األمم املتحدة للطفولة -  واوواو 
عاجلت منظمة األمم املتحدة للطفولة مسألة االجتار باألطفال من خالل بـرامج حمـددة              عاجلت منظمة األمم املتحدة للطفولة مسألة االجتار باألطفال من خالل بـرامج حمـددة               -  ٥٨٥٨
وتــدريب وتــدريب   ..عالميــة لتحــذير الضــحايا احملــتملني مــن أخطــار االجتــار هبــم عالميــة لتحــذير الضــحايا احملــتملني مــن أخطــار االجتــار هبــم إلإلاحلمــالت ااحلمــالت ايــل يــل ببمــن قمــن ق

رس احلدود على سبل كشف هذا النوع من االجتـار، أو بتسـهيل وضـع مـذكرات                 رس احلدود على سبل كشف هذا النوع من االجتـار، أو بتسـهيل وضـع مـذكرات                 الشرطة وح الشرطة وح 
وقـدمت املنظمـة الـدعم للجهـود        وقـدمت املنظمـة الـدعم للجهـود        . . تفاهم بني البلدان بشـأن موجـات الوافـدين مـن املتجـر هبـم              تفاهم بني البلدان بشـأن موجـات الوافـدين مـن املتجـر هبـم              

 يف بنن مثال حيث مت تشكيل أكثـر مـن    يف بنن مثال حيث مت تشكيل أكثـر مـن   ؛؛الرامية إىل توفري احلماية على مستوى اجملتمعات احمللية     الرامية إىل توفري احلماية على مستوى اجملتمعات احمللية     
نشطة االجتار باألشخاص؛ ويف أنغـوال حيـث وضـعت          نشطة االجتار باألشخاص؛ ويف أنغـوال حيـث وضـعت          أأ احمللية ملنع     احمللية ملنع     فريق لرصد اجملتمعات    فريق لرصد اجملتمعات   ٩٠٠٩٠٠

بالتعاون مـع سـلطات احلـدود إجـراءات للكشـف عـن احلـاالت احملتملـة لالجتـار باألشـخاص،                     بالتعاون مـع سـلطات احلـدود إجـراءات للكشـف عـن احلـاالت احملتملـة لالجتـار باألشـخاص،                     
الشـباب  الشـباب  مبشـاركة   مبشـاركة   عدد من احلمالت اإلعالمية     عدد من احلمالت اإلعالمية     مت االضطالع ب  مت االضطالع ب   أوروبا حيث     أوروبا حيث    ييويف جنوب شرق  ويف جنوب شرق  

يف جمـال   يف جمـال   مة أيضا إىل معاجلة جانب الطلب       مة أيضا إىل معاجلة جانب الطلب       وسعت املنظ وسعت املنظ . . بغرض حتذيرهم من خطر االجتار هبم     بغرض حتذيرهم من خطر االجتار هبم     
صــــالحات يف جمــــال االتصــــاالت، والتــــدريب صــــالحات يف جمــــال االتصــــاالت، والتــــدريب إلإلبــــأن قــــدمت الــــدعم لبــــأن قــــدمت الــــدعم لاالجتــــار باألطفــــال االجتــــار باألطفــــال 

مسـألة منـع االجتـار باألشـخاص        مسـألة منـع االجتـار باألشـخاص        الواسـعة النطـاق للمنظمـة       الواسـعة النطـاق للمنظمـة       ربامج  ربامج  الـ الـ وأدرجت يف   وأدرجت يف   . . والتشريعاتوالتشريعات
ايا ايا وقــوعهم ضــحوقــوعهم ضــححيــث تضــمنت مشــاريع لتــأمني فــرص التــدريب والعمــل لألطفــال احملتمــل    حيــث تضــمنت مشــاريع لتــأمني فــرص التــدريب والعمــل لألطفــال احملتمــل    

 ..لالستغالل اجلنسيلالستغالل اجلنسي
 

 صندوق األمم املتحدة للسكانصندوق األمم املتحدة للسكان -  زايزاي 
اعتمد صندوق األمم املتحدة للسكان إطار عمـل ملكافحـة االجتـار باألشـخاص يركـز          اعتمد صندوق األمم املتحدة للسكان إطار عمـل ملكافحـة االجتـار باألشـخاص يركـز           -  ٥٩٥٩

علــى الــدعوة وبنــاء الشــراكات، وبنــاء القــدرات، وتقــدمي املســاعدة يف جمــايل الصــحة اجلنســية  علــى الــدعوة وبنــاء الشــراكات، وبنــاء القــدرات، وتقــدمي املســاعدة يف جمــايل الصــحة اجلنســية  
برنـامج األمـم   برنـامج األمـم   واضطلع الصـندوق بالتعـاون مـع        واضطلع الصـندوق بالتعـاون مـع        . . فلفلملرأة والط ملرأة والط ااجنابية، وجمال متكني    جنابية، وجمال متكني    إلإلوالصحة ا والصحة ا 

ــائي و  ــائي و املتحــدة اإلمن ــدة أنشــطة تتصــل باالجتــار با   املتحــدة اإلمن ــدة أنشــطة تتصــل باالجتــار با   منظمــات أخــرى بع ــذ  ألألمنظمــات أخــرى بع ــذ  شــخاص مشلــت تنفي شــخاص مشلــت تنفي
مشــروع للصــحة اإلجنابيــة للفتيــات والنســاء مــن ضــحايا االجتــار هبــن يف البوســنة واهلرســك؛     مشــروع للصــحة اإلجنابيــة للفتيــات والنســاء مــن ضــحايا االجتــار هبــن يف البوســنة واهلرســك؛     
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 بشـأن مراعـاة الفـروق     بشـأن مراعـاة الفـروق    يبيبوتـدر وتـدر صدار منوذج تدرييب عن الصحة وتقـدمي املشـورة يف نيبـال؛            صدار منوذج تدرييب عن الصحة وتقـدمي املشـورة يف نيبـال؛            إإوو
بني اجلنسني يف سياق الصحة اجلنسية والصـحة اإلجنابيـة وتنفيـذ محلـة وطنيـة ملكافحـة االجتـار                    بني اجلنسني يف سياق الصحة اجلنسية والصـحة اإلجنابيـة وتنفيـذ محلـة وطنيـة ملكافحـة االجتـار                    
باألشخاص يف اهلند؛ ودراسة عابرة للحدود عن أمناط اهلجرة مبـا فيهـا االجتـار باألشـخاص يف                  باألشخاص يف اهلند؛ ودراسة عابرة للحدود عن أمناط اهلجرة مبـا فيهـا االجتـار باألشـخاص يف                  

يـدز  يـدز  إلإلاا//ية املكتسـب ية املكتسـب تايلند، وتنفيذ مشروع إقليمي عن الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـر               تايلند، وتنفيذ مشروع إقليمي عن الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـر               
ونظـم الصــندوق  ونظـم الصــندوق    ..اجلــنس يف بـابوا غينيــا اجلديـدة ونيبــال وفييـت نــام   اجلــنس يف بـابوا غينيــا اجلديـدة ونيبــال وفييـت نــام   العــاملني يف جمـال  العــاملني يف جمـال  لفائـدة  لفائـدة  

 ..أيضا اجتماعا استشاريا عامليا بشأن االجتار بالنساء والفتيات يف سلوفاكياأيضا اجتماعا استشاريا عامليا بشأن االجتار بالنساء والفتيات يف سلوفاكيا
 

 منظمة الصحة العامليةمنظمة الصحة العاملية -  حاءحاء 
واملعرفــة واملعرفــة ء لزيــادة الــوعي ء لزيــادة الــوعي واصــلت منظمــة الصــحة العامليــة العمــل مــع خمتلــف الشــركا  واصــلت منظمــة الصــحة العامليــة العمــل مــع خمتلــف الشــركا   -  ٦٠٦٠

ــة لنــدن    . . مبســألة االجتــار باألشــخاص  مبســألة االجتــار باألشــخاص   ــة لنــدن    وبالتعــاون مــع مدرس وطــب وطــب للعلــوم املتعلقــة بالصــحة   للعلــوم املتعلقــة بالصــحة   وبالتعــاون مــع مدرس
توصــيات منظمــة الصــحة العامليــة  توصــيات منظمــة الصــحة العامليــة  األمــراض االســتوائية، واالحتــاد األورويب، أصــدرت املنظمــة  األمــراض االســتوائية، واالحتــاد األورويب، أصــدرت املنظمــة  

ــادئ الســالمة الســتجواب النســاء مــن ضــحايا االجتــار هبــن، و   املتعلقــة باألخالقيــات املتعلقــة باألخالقيــات  ــادئ الســالمة الســتجواب النســاء مــن ضــحايا االجتــار هبــن، و   ومب هــي هــي ومب
آلثـار الصـحية املترتبـة    آلثـار الصـحية املترتبـة    للاسـتعراض  اسـتعراض  اسـتكمال  اسـتكمال  تعكف اآلن بالتعاون مع املدرسـة املـذكورة علـى        تعكف اآلن بالتعاون مع املدرسـة املـذكورة علـى        

 ..على االجتار باألشخاصعلى االجتار باألشخاص
 

 أنشطة اهليئات الدولية األخرىأنشطة اهليئات الدولية األخرى -خامسا خامسا  
 املنظمة الدولية للهجرةاملنظمة الدولية للهجرة  

ــهجرة باســتراتيجية مــن ثالثــ     -  ٦١٦١ ــة لل ــة الدولي ــهجرة باســتراتيجية مــن ثالثــ    اســتعانت املنظم ــة لل ــة الدولي  عناصــر ملكافحــة االجتــار   عناصــر ملكافحــة االجتــار  ةةاســتعانت املنظم
وقــد مشلــت وقــد مشلــت . . منــع هــذا االجتــار، ومحايــة ضــحاياه ومســاعدهتم؛ وبنــاء القــدرات  منــع هــذا االجتــار، ومحايــة ضــحاياه ومســاعدهتم؛ وبنــاء القــدرات  : : اصاصباألشــخباألشــخ

تزويـد البلـدان املعنيـة بتوصـيات        تزويـد البلـدان املعنيـة بتوصـيات        هذا املوضوع هبدف    هذا املوضوع هبدف     حبوثا عن     حبوثا عن    باألشخاصباألشخاصأنشطة منع االجتار    أنشطة منع االجتار    
الــوعي يف بلــدان املــوطن ملنــع الــوعي يف بلــدان املــوطن ملنــع لزيــادة لزيــادة بشــأن السياســة العامــة وأخــرى عمليــة، وتنظــيم محــالت  بشــأن السياســة العامــة وأخــرى عمليــة، وتنظــيم محــالت  

ومشلـت  ومشلـت  . . نشـطة االجتـار هبـن   نشـطة االجتـار هبـن   ألألالنسـاء والفتيـات مـن الوقـوع ضـحايا      النسـاء والفتيـات مـن الوقـوع ضـحايا      املهاجرات احملتمالت من  املهاجرات احملتمالت من  
ــة واملســاعدة تقــدمي املــأوى والســكن لضــحايا االجتــار باألشــخاص،       ــة واملســاعدة تقــدمي املــأوى والســكن لضــحايا االجتــار باألشــخاص،      األنشــطة املتصــلة باحلماي األنشــطة املتصــلة باحلماي

ومشـل تقـدمي املسـاعدة إىل       ومشـل تقـدمي املسـاعدة إىل       . . سداء املشـورة والـدعم فيمـا يتعلـق باملسـائل الصـحية والقانونيـة              سداء املشـورة والـدعم فيمـا يتعلـق باملسـائل الصـحية والقانونيـة              إإوو
 يف   يف  ننات لعـودهتن الطوعيـة إىل أوطـاهنن وإعـادة إدمـاجه           ات لعـودهتن الطوعيـة إىل أوطـاهنن وإعـادة إدمـاجه           النساء من ضحايا االجتـار وضـع ترتيبـ        النساء من ضحايا االجتـار وضـع ترتيبـ        

أمـا أنشـطة بنـاء القـدرات الـيت مشلـت تـدريب املسـؤولني عـن                  أمـا أنشـطة بنـاء القـدرات الـيت مشلـت تـدريب املسـؤولني عـن                  . . احلياة االجتماعية واالقتصـادية   احلياة االجتماعية واالقتصـادية   
منـها، تقـدمي الـدعم إىل       منـها، تقـدمي الـدعم إىل       قـد كـان اهلـدف       قـد كـان اهلـدف       املمارسات يف هذا اجملال، ف    املمارسات يف هذا اجملال، ف    أفضل  أفضل  نفاذ القوانني على    نفاذ القوانني على    إإ

تقـدمي  تقـدمي  ديات الـيت يطرحهـا االجتـار باألشـخاص و    ديات الـيت يطرحهـا االجتـار باألشـخاص و    التحالتحمواجهة مواجهة هتا على   هتا على   اااحلكومات لتحسني قدر  احلكومات لتحسني قدر  
 ..خدمات أفضل لضحاياهخدمات أفضل لضحاياه
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شـخاص، وضـعت    شـخاص، وضـعت    ألأل على حنو نشـط مـن جهـود ملكافحـة االجتـار با              على حنو نشـط مـن جهـود ملكافحـة االجتـار با             ههما تبذل ما تبذل ويف إطار   ويف إطار    -  ٦٢٦٢
ــز     ٢٠٠٢٢٠٠٢املنظمــة عــام  املنظمــة عــام   ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص ترمــي إىل تعزي ــات منوذجي ــز      قاعــدة بيان ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص ترمــي إىل تعزي ــات منوذجي  قاعــدة بيان

اهرة االجتـار باألشـخاص وعملياتـه واجتاهاتـه         اهرة االجتـار باألشـخاص وعملياتـه واجتاهاتـه         القدرات البحثية وفهم األسباب الكامنـة وراء ظـ        القدرات البحثية وفهم األسباب الكامنـة وراء ظـ        
جنيـف ولكنـها أنشـأت أيضـا مكاتـب يف منطقـة البلقـان               جنيـف ولكنـها أنشـأت أيضـا مكاتـب يف منطقـة البلقـان               يف  يف  وكان مقـر هـذه القاعـدة        وكان مقـر هـذه القاعـدة        . . وآثارهوآثاره

، عقدت املنظمة مـؤمترا يف هنغاريـا   ، عقدت املنظمة مـؤمترا يف هنغاريـا   ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس مارس //ويف آذارويف آذار. . وستنشأ مكاتب يف مناطق أخرى    وستنشأ مكاتب يف مناطق أخرى    
سـوء اسـتغالل    سـوء اسـتغالل     الشـرقية مـن       الشـرقية مـن      ا يتعرض له ضحايا االجتـار باألشـخاص يف أوروبـا          ا يتعرض له ضحايا االجتـار باألشـخاص يف أوروبـا          الوعي مب الوعي مب لزيادة  لزيادة  

سـاعدة  سـاعدة  ململمسـتدامة  مسـتدامة  وحدد املؤمتر اسـتراتيجيات لتطـوير رعايـة صـحية          وحدد املؤمتر اسـتراتيجيات لتطـوير رعايـة صـحية          . . جسماين ونفسي وإيذاء  جسماين ونفسي وإيذاء  
 ..جتار باألشخاصجتار باألشخاصالالضحايا اضحايا ا

 
 االستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصيات -  سادساسادسا 

اختذت إجراءات عديدة على الصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل ملكافحـة االجتـار               اختذت إجراءات عديدة على الصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل ملكافحـة االجتـار                -  ٦٣٦٣
صكوك وآليات دولية، واعتمدت الدول  صكوك وآليات دولية، واعتمدت الدول  وضع  وضع  ومت  ومت  . . اء والفتيات اء والفتيات باألشخاص وخباصة النس  باألشخاص وخباصة النس  

ن السياسـة   ن السياسـة   أأأو نفـذت تـدابري بشـ      أو نفـذت تـدابري بشـ      //وواختذت  اختذت  جتار باألشخاص، و  جتار باألشخاص، و  الالتشريعات وطنية ملكافحة ا   تشريعات وطنية ملكافحة ا   
ختــار بعــض الــدول منوذجــا ينحــو حنــو مالحقــة ختــار بعــض الــدول منوذجــا ينحــو حنــو مالحقــة ااوقــد وقــد . .  باألشــخاص باألشــخاصاالجتــاراالجتــارالعامــة ملكافحــة العامــة ملكافحــة 

اآلخـر هنجـا شـاملة ملكافحتـه تعـاجل          اآلخـر هنجـا شـاملة ملكافحتـه تعـاجل          ، بينما اعتمد بعضـها      ، بينما اعتمد بعضـها       قضائيا  قضائيا أنشطة االجتار باألشخاص  أنشطة االجتار باألشخاص  
 .. العميقة وتشدد على محاية ضحاياه العميقة وتشدد على محاية ضحاياهأسبابهأسبابهيضا يضا أأ

القضـائية  القضـائية  الحقـة   الحقـة   املاملجتـار باألشـخاص اجلمـع بـني         جتـار باألشـخاص اجلمـع بـني         الالويتطلب جنـاح مكافحـة أنشـطة ا       ويتطلب جنـاح مكافحـة أنشـطة ا        -  ٦٤٦٤
لكـي تكـون    لكـي تكـون    ذلك أن مالحقة املتجرين باألشخاص      ذلك أن مالحقة املتجرين باألشخاص        ..ملرتكيب هذه األنشطة ومحاية ضحاياها    ملرتكيب هذه األنشطة ومحاية ضحاياها    

حلمايـة الضـحايا مـن التعـرض بـدورهم للمالحقـة            حلمايـة الضـحايا مـن التعـرض بـدورهم للمالحقـة            أيضـا   أيضـا   عالة  عالة  تدابري ف تدابري ف جيب أن تكملها    جيب أن تكملها    فعالة  فعالة  
  العمل،العمل،وانني  وانني  النتهاكهم ق النتهاكهم ق   أوأو  حدود بلد آخر بطريقة غري قانونية،     حدود بلد آخر بطريقة غري قانونية،     عبورهم  عبورهم  بسبب  بسبب  القضائية  القضائية  

وينبغــي لتــدابري محايــة الضــحايا أن وينبغــي لتــدابري محايــة الضــحايا أن   ..ومتكينــهم مــن كســر حلقــة االضــطهاد املطبقــة علــيهم ومتكينــهم مــن كســر حلقــة االضــطهاد املطبقــة علــيهم 
لنظر عن استطاعتهم تقدمي املسـاعدة   لنظر عن استطاعتهم تقدمي املسـاعدة   وخباصة بقطع ا  وخباصة بقطع ا  قوقهم  قوقهم  املشروطة حل املشروطة حل   غريغريماية  ماية  احلاحلتشمل  تشمل  

جتــار  جتــار  الال وينبغــي للــدول أن تســلم بــأن ضــحايا ا     وينبغــي للــدول أن تســلم بــأن ضــحايا ا    ..يف مالحقــة اجلنــاة أو رغبتــهم يف ذلــك   يف مالحقــة اجلنــاة أو رغبتــهم يف ذلــك   
 وهلــم احلــق يف احلصــول علــى محايــة ودعــم  وهلــم احلــق يف احلصــول علــى محايــة ودعــم نســانيةنســانيةإلإلباألشــخاص بشــر انتــهكت حقــوقهم اباألشــخاص بشــر انتــهكت حقــوقهم ا

 ..الدولالدول
ات ات تـربم اتفاقـ   تـربم اتفاقـ   أن  أن  ن تواصـل التصـديق علـى الصـكوك الدوليـة ، و            ن تواصـل التصـديق علـى الصـكوك الدوليـة ، و            أأوينبغي للـدول    وينبغي للـدول     -  ٦٥٦٥

ــن          ــر ع ــاة، بغــض النظ ــة اجلن ــة ضــمان وتســهيل حماكم ــة بغي ــة وثنائي ــة ودون إقليمي ــن         إقليمي ــر ع ــاة، بغــض النظ ــة اجلن ــة ضــمان وتســهيل حماكم ــة بغي ــة وثنائي ــة ودون إقليمي إقليمي
 اجلرمية، وأن تلجأ إىل التعاون الـدويل لطلـب املسـاعدة وتبـادل               اجلرمية، وأن تلجأ إىل التعاون الـدويل لطلـب املسـاعدة وتبـادل              ممجنسياهتم ومكان ارتكاهب  جنسياهتم ومكان ارتكاهب  

 ..املمارسات ملكافحة االجتار باألشخاصاملمارسات ملكافحة االجتار باألشخاصأفضل أفضل املعلومات بشأن املعلومات بشأن 
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د تشـريعات شـاملة ملكافحـة االجتـار         د تشـريعات شـاملة ملكافحـة االجتـار         وينبغي للدول أن تشـدد علـى ضـرورة اعتمـا          وينبغي للدول أن تشـدد علـى ضـرورة اعتمـا           -  ٦٦٦٦
أصـبحت  أصـبحت  يف ذلـك بالصـكوك الدوليـة الـيت          يف ذلـك بالصـكوك الدوليـة الـيت          مسترشـدة   مسترشـدة   نفاذهـا بصـورة فعالـة       نفاذهـا بصـورة فعالـة       إإباألشخاص و باألشخاص و 

ائـر احلـدود   ائـر احلـدود   وووينبغي للدول أن تكفل تدريب ضباط الشرطة، واملسـؤولني يف د  وينبغي للدول أن تكفل تدريب ضباط الشرطة، واملسـؤولني يف د  . .  فيها  فيها طرفاطرفا
ن ن واهلجــرة، والعــاملني االجتمــاعيني والصــحيني ومجيــع أصــحاب املهــن األخــرى احملتمــل أ   واهلجــرة، والعــاملني االجتمــاعيني والصــحيني ومجيــع أصــحاب املهــن األخــرى احملتمــل أ   

وينبغي أن  وينبغي أن  . .  وأن تعترف هبؤالء الضحايا وتساعدهم      وأن تعترف هبؤالء الضحايا وتساعدهم     يتعاملوا مع ضحايا االجتار باألشخاص    يتعاملوا مع ضحايا االجتار باألشخاص    
تتضمن تـدابري محايـة ودعـم ضـحايا االجتـار باألشـخاص، متكينـهم مـن املسـاعدة النفسـانية                     تتضمن تـدابري محايـة ودعـم ضـحايا االجتـار باألشـخاص، متكينـهم مـن املسـاعدة النفسـانية                     

 واملآوى، وتوفري احلماية هلم أثناء فتـرة مالحقـة           واملآوى، وتوفري احلماية هلم أثناء فتـرة مالحقـة          ،،والطبية واالجتماعية، واملساعدة القانونية   والطبية واالجتماعية، واملساعدة القانونية   
اللجـوء أو   اللجـوء أو     ووأألإلقامـة،   لإلقامـة،   تصـرحيات   تصـرحيات   برامج بديلـة لتشـغيلهم؛ ومـنحهم        برامج بديلـة لتشـغيلهم؛ ومـنحهم        إتاحة  إتاحة   هبم؛ و   هبم؛ و  املتجريناملتجرين

 .. يف بلدان ثالثة إذا كان يف ترحيلهم إىل بلداهنم خطر علي سالمتهم يف بلدان ثالثة إذا كان يف ترحيلهم إىل بلداهنم خطر علي سالمتهمإقامتهمإقامتهملتمديد فترة لتمديد فترة 
ــدول أن تضــع أيضــا    -  ٦٧٦٧ ــدول أن تضــع أيضــا   وينبغــي لل ــدابري وينبغــي لل ــدابري ت ــات    ت ــات    ملعاجلــة جــذور االجتــار بالنســاء والفتي ملعاجلــة جــذور االجتــار بالنســاء والفتي

أخـرى مـن صـنع      أخـرى مـن صـنع        ووأأرأة وتشـردها بسـبب كـوارث طبيعيـة          رأة وتشـردها بسـبب كـوارث طبيعيـة          تتصدى يف مجلـة أمـور لفقـر املـ         تتصدى يف مجلـة أمـور لفقـر املـ         
ــرأة ســواء املكرســة يف النصــوص     كمــا كمــا اإلنســان، اإلنســان،  ــة ضــد امل ــرأة ســواء املكرســة يف النصــوص     تتصــدى للممارســات التمييزي ــة ضــد امل تتصــدى للممارســات التمييزي
إال إال لشـيء   لشـيء   الواقع، وللعنف املوجه ضدها داخل األسر واجملتمعات احملليـة ال           الواقع، وللعنف املوجه ضدها داخل األسر واجملتمعات احملليـة ال           يف  يف    القانونية أو القانونية أو 

سـاء والفتيـات ضـحية ألنشـطة        سـاء والفتيـات ضـحية ألنشـطة        احتمـاالت وقـوع الن    احتمـاالت وقـوع الن    يزيد إىل حـد بعيـد مـن         يزيد إىل حـد بعيـد مـن         ألهنا أنثى، مما    ألهنا أنثى، مما    
 ..جتار هبنجتار هبنالالاا

وعلى مجيع اجلهات الفاعلة من موظفني يف اجلهاز القضـائي ومسـؤولني عـن إنفـاذ                وعلى مجيع اجلهات الفاعلة من موظفني يف اجلهاز القضـائي ومسـؤولني عـن إنفـاذ                 -  ٦٨٦٨
القـــوانني، وســـلطات دوائـــر اهلجـــرة، ومؤسســـات أكادمييـــة، ومنظمـــات غـــري حكوميـــة   القـــوانني، وســـلطات دوائـــر اهلجـــرة، ومؤسســـات أكادمييـــة، ومنظمـــات غـــري حكوميـــة   

ج ج تعـاون علـى املسـتوى الـوطين علـى وضـع وتنفيـذ هنـ               تعـاون علـى املسـتوى الـوطين علـى وضـع وتنفيـذ هنـ               الالمؤسسات يف اجملتمعات املدنيـة،      مؤسسات يف اجملتمعات املدنيـة،      وو
وينبغـي إخضـاع تـدابري مكافحـة        وينبغـي إخضـاع تـدابري مكافحـة        . . شامل متعدد االختصاصات ملكافحة االجتار باألشـخاص      شامل متعدد االختصاصات ملكافحة االجتار باألشـخاص      

كمــا كمــا . . هــذا االجتــار للرصــد املســتمر لتقيــيم أثرهــا وتســهيل اختــاذ تــدابري أخــرى تصــحيحيةهــذا االجتــار للرصــد املســتمر لتقيــيم أثرهــا وتســهيل اختــاذ تــدابري أخــرى تصــحيحية
 لتحسني فهم هذه الظاهرة وإجياد حلول هلـا      لتحسني فهم هذه الظاهرة وإجياد حلول هلـا     إيصاهلا إىل املعنيني  إيصاهلا إىل املعنيني  ينبغي حتسني مجع البيانات و    ينبغي حتسني مجع البيانات و    

 ..يةيةأكثر جناعة وفعالأكثر جناعة وفعال
 

 احلواشياحلواشي 
 ))١١(( A/57/170.. 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود، وبروتوكوهلا ملنـع وقمـع االجتـار باألشـخاص وخباصـة         اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود، وبروتوكوهلا ملنـع وقمـع االجتـار باألشـخاص وخباصـة          ))٢٢(( 

النساء واألطفال واملعاقبة عليه وبروتوكوهلا ملنع هتريب املهاجرين عن طريق الرب واجلو والبحر اعتمدهتا اجلمعية               النساء واألطفال واملعاقبة عليه وبروتوكوهلا ملنع هتريب املهاجرين عن طريق الرب واجلو والبحر اعتمدهتا اجلمعية               
 ..٢٥٢٥//٥٥٥٥ب قرارها ب قرارها العامة مبوجالعامة مبوج

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد     الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد      ))٣٣(( 
 ..٢٦٣٢٦٣//٥٤٥٤اإلباحية اعتمدته اجلمعية العامة مبوجب قرارها اإلباحية اعتمدته اجلمعية العامة مبوجب قرارها 
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 ..Corr.1و و E/CN.4/2003/75/Add.1  و  و E/CN.4/2003/75/Add.1انظر انظر  ))٤٤(( 
 ..E/CN.4/2004/66/Add.1 و  و E/CN.4/2004/66انظر انظر  ))٥٥(( 
 ))٦٦(( E/CN.4/2003/79 و  و E/CN.4/2003/79/Add.1 و  و E/CN.4/2003/79/Add.2.. 
 ..E/CN.4/2004/9/Add.1 و  و E/CN.4/2004/9ر ر انظانظ ))٧٧(( 
 ..E/CN.4/2003/79انظر انظر  ))٨٨(( 
 ..E/CN.4/2003/85انظر انظر  ))٩٩(( 
 ..E/CN.4/2003/85/Add.2انظر انظر  ))١٠١٠(( 
 ..E/CN.4/2003/85/Add.4انظر انظر  ))١١١١(( 
 ..))A/57/38((  ٣٨٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  ))١٢١٢(( 
 ..))A/58/38((  ٣٨٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  ))١٣١٣(( 
 ..))A/59/38 (Part.1) ( (٣٨٣٨  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقمالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم ))١٤١٤(( 
 ))١٥١٥(( CRC/C/15/Add.187.. 
 ))١٦١٦(( CRC/C/15/Add.193.. 
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 ))٤٩٤٩(( CRC/C/15/Add.234.. 
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 ))٥٢٥٢(( CCPR/CO/76/TGO.. 
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 ))٥٤٥٤(( CCPR/CO/79/LVA.. 
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 ))٦٠٦٠(( CCPR/CO/79/LKA.. 
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