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  الدورة اخلامسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٢٨البند 

        النهوض باملرأة
      االجتار بالنساء والفتيات    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
ــا       ــة يف قراره ــة العام ــرزت اجلمعي ــع ضــحايا االجتــار    ٦٣/١٥٦أب ــة مجي  ضــرورة محاي

ــل      ــرام الكام ــالء االحت ــع إي ــساعدهتم، م ــسان حلوم ــوق اإلن ــم ق ــة هل ــدابري  .  الواجب وســطرت ت
ــع االجتــار باألشــخاص،         ــة، ملن ــن اجلهــات املعني ــا م ــدول وغريه ــا إىل ال ملموســة، توجهــت هب

وطلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يقـدم           . سيما النساء واألطفال، والقضاء عليـه      وال
ذلـك  بنـاء علـى   وُيقـدم هـذا التقريـر     .إليها يف دورهتا اخلامسة والستني تقريرا عن هـذه املـسألة   

 والفـرع الثـاين يـسرد    ؛ن املقدمـة مفـالفرع األول يتـض   :ينقـسم إىل أربعـة فـروع   هـو   و،الطلـب 
املـضطلع هبـا يف      والفـرع الثالـث خمـصص لبيـان األنـشطة            ؛التدابري اليت اختـذهتا الـدول األعـضاء       

وتـرد يف الفـرع الرابـع     .ضاء عليـه منظومة األمم املتحدة ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات والق      
  . املستقبلللعمل يفاستنتاجات وتوصيات 
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 مقدمة  -أوال   
ــة يف قرارهــا     - ١ ــة العام ــات   ٦٣/١٥٦لقــد حثــت اجلمعي ــساء والفتي ــق باالجتــار بالن  املتعل

احلكومــات علــى تعزيــز التــدابري الراميــة إىل مكافحــة مجيــع أشــكال االجتــار بالنــساء والفتيــات   
جراءات على املـستويات الثنـائي ودون اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل،        والقضاء عليها، وتنفيذ إ   

لعوامـل الـيت    عـاجل ا  وأهابـت اجلمعيـة العامـة باحلكومـات أن ت         . بالتعاون مع اجلهات املعنية كافة    
جتـرم مجيـع أشـكال االجتـار باألشـخاص، وتعـزز            أن  تزيد مـن خمـاطر تعـرض النـساء لالجتـار، و           

دعم لـضحايا االجتـار والناجيـات منـه، وتعـزز تبـادل املعلومـات               اإلجراءات الوقائيـة، وتقـدم الـ      
وطلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا يف دورهتــا اخلامــسة    .ومجــع البيانــات

ــادرات واالســتراتيجيات الناجحــة والثغــرات القائمــة يف      ــا للمب ــرا يتــضمن جتميع ــستني تقري وال
هـج تراعـي    جتار باألشخاص، وتوصيات بشأن سبل تعزيـز نُ       معاجلة األبعاد اجلنسانية ملشكلة اال    

االعتبــارات اجلنــسانية وعامــل الــسن يف خمتلــف جوانــب اجلهــود الراميــة إىل التــصدي لالجتــار    
وُيقدم هذا التقرير بناء على ذلك الطلب، وهـو يـستند، ضـمن أمـور أخـرى، إىل       . باألشخاص

 .منظومة األمم املتحـدة ومنظمـات أخـرى       عضاء ومن كيانات    األدول  الاملعلومات الواردة من    
  ). A/63/215(التقرير السابق تقدمي ويغطي التقرير الفترة املنقضية منذ 

  
  التدابري اليت أبلغت عنها الدول األعضاء   -ثانيا   

 لطلـب األمـني العـام      ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٧  دولة عضوا قد استجابت حىت     ٥٩كانت    - ٢
جلهــود والتــدابري املتخــذة ملكافحــة االجتــار بالنــساء      وتــشمل ا. )١(للحــصول علــى معلومــات  

، والـسياساتية والفتيات التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة، وتعزيـز األطـر القانونيـة                
الراميـة إىل   وتعزيز التنسيق والتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية، وتعزيـز تـدابري الوقايـة واجلهـود                

  .اجياتالن و الدعم للضحايا قضائيا وتقدميميةمالحقة مرتكيب اجلر
  

__________ 
ــدا    مــن وردت الــردود   )١(   ــا وإندونيــسيا وأوغن االحتــاد الروســي وأذربيجــان واألرجنــتني وإســبانيا وأســتراليا وأملاني

 املتعددة -دولة  (الربازيل والربتغال وبروين دار السالم وبلغاريا وبولندا وبوليفياوأوكرانيا وإيطاليا وباراغواي و
 وبيالروس وجامايكا واجلزائر ومجهورية ترتانيا املتحدة واجلمهورية الدومينيكية واجلمهوريـة العربيـة             )القوميات

نيا والـسنغال والـسودان     وسـلوفي وسـلوفاكيا   السورية ومجهورية كوريـا وجورجيـا وجيبـويت والـدامنرك وسـاموا             
والــسويد وشــيلي وصــربيا والــصني والفلــبني وفنلنــدا وقــربص وقطــر والكــامريون وكرواتيــا وكنــدا وكولومبيــا    
والكونغو وكينيا ولبنان وليتوانيا ومالطة واملكسيك واململكة العربيـة الـسعودية وموريـشيوس والنمـسا والنيجـر                 

  .منونيكاراغوا ونيوزيلندا وهاييت وهولندا والي
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  الصكوك الدولية  -ألف   
يلزم القانون الدويل الـدول باعتمـاد قـوانني وسياسـات ملكافحـة االجتـار باألشـخاص،                   - ٣

ويقدم هلا اإلرشاد يف هذا الشأن، وُيعد انضمام الـدول إىل املعاهـدات ذات الـصلة دلـيال علـى                     
اطـرادا يف   ملنقـضية منـذ صـدور التقريـر األخـري           وقـد شـهدت الفتـرة ا      . التزامها بالعمل املطلوب  

عـــدد الـــدول األطـــراف يف الـــصكوك الدوليـــة ذات الـــصلة مبكافحـــة االجتـــار بالنـــساء   تزايـــد 
ومــن بــني البلــدان الــيت قــدمت معلومــات مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر، أصــبحت   . والفتيــات

مـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة        إندونيسيا واجلمهورية العربية السورية من األطراف يف اتفاقيـة األ         
 االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء   ومعاقبــةاملنظمــة عــرب الوطنيــة، وبروتوكــول منــع وقمــع 

. واألطفـال، فـضال عـن بروتوكـول مكافحـة هتريــب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلــو          
كول منـع   روتوب االتفاقية؛ وأصبحت الصني وقطر من األطراف يف          هذه وأصبح اليمن طرفا يف   

  .االجتار؛ وأصبحت باراغواي والنيجر من األطراف يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين
معلومـات، أصـبحت أملانيـا والكونغـو مـن األطـراف يف             قـدمت   ومن بـني الـدول الـيت          - ٤

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل؛ وأصبحت أستراليا وسويسرا وموريشيوس مـن           
. وتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةاألطــراف يف الرب

ووقعت فنلندا ونيوزيلندا علـى الربوتوكـول االختيــاري امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن                    
بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة؛ يف حـني وقعـت الكونغـو علـى                    

  .تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالربوتوكول االختياري ال
ووجهــت الــدول االنتبــاه إىل الــصكوك اإلقليميــة ذات الــصلة مبــسألة االجتــار بالنــساء      - ٥

 واتفاقيـة جملـس أوروبـا حلمايـة     ؛كافحـة االجتـار بالبـشر    ملوالفتيات، مثـل اتفاقيـة جملـس أوروبـا          
كيـة بـشأن االجتـار الـدويل        يتفاقيـة البلـدان األمر     وا ؛واالعتداء اجلنـسيني   األطفال من االستغالل  

   . اخلليجبلدانملكافحة االجتار بالبشر يف ) القانون املوحد(وإعالن أبو ظيب  ،بالقّصر
  

  التشريعات ونظم العدالة  -باء   
الختـاذ إجـراءات فعالـة ملكافحـة االجتـار          الـالزم   توفر األطر القانونيـة الـشاملة األسـاس           - ٦

ولذلك فإن إحراز تقدم يف تعزيز هـذه األطـر وجعلـها             .ات على املستوى الوطين   بالنساء والفتي 
إال أن  . تتماشى مع املعايري الدولية واإلقليمية أمر ال بد منه ملكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات                

، يشكل عقبـة     من هذا القبيل   كافحة االجتار، أو التأخر يف اعتماد قوانني      خاصة مب غياب قوانني   
  . ةيتصدي لالجتار بفعالأمام ال
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قـوانني اهلجـرة واللجـوء ومـا يتـصل        وويف كثري من الدول، تنص القوانني اجلنائية، بـل            - ٧
االحتـاد الروسـي    (هبا من قوانني أيضا، على جترمي صريح لبعض األفعال املتعلقة باالجتار بالبـشر              

ــا وبول     ــال وبلغاري ــاراغواي والربتغ ــا وب ــا وأذربيجــان وأســتراليا وأوكراني ــة(يفي ــددة  - دول املتع
وســلوفينيا والــسويد وســلوفاكيا واجلزائــر ومجهوريــة كوريــا وجورجيــا والــدامنرك  ) القوميــات

ــشيوس      ــة وموريـ ــا ومالطـ ــا وليتوانيـ ــدا وكولومبيـ ــا وكنـ ــدا وكرواتيـ ــربيا وفنلنـ ــسرا وصـ وسويـ
ــدا  ــدا وهولن ويف بعــض الــدول، تــشمل هــذه القــوانني خمتلــف أشــكال    ). ونيكــاراغوا ونيوزيلن

 ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي والـسخرة أو اخلدمـة       مـا يكـون منـها   جتار بالبشر، مبا يف ذلـك    اال
 صــربيا وسويــسرا والــسويد وبلغاريــا والربتغــال واالحتــاد الروســي(القــسرية، أو نــزع األعــضاء 

الربتغـال وبلغاريـا وجورجيـا والـسويد        (، وكـذلك االجتـار الـداخلي        )هولنـدا  و مالطة و ليتوانياو
 االجتـار    جرائم العقوبات املفروضة على مرتكيب   بتشديد   دول   وقامت عدة  ).ومبياوكندا وكول 

وتـشمل   .حىت تصبح متناسبة مع العقوبات املنصوص عليها بالنسبة للجـرائم اخلطـرية األخـرى             
 عامـا، وهـي قابلـة للزيـادة     ١٥ أعـوام و   ٥العقوبات فرض غرامات والسجن ملدد تتراوح بـني         

تقـع املـسؤولية اجلنائيـة      و.  وخصوصا عندما يكون الـضحية طفـال       إذا توفرت ظروف التشديد،   
، مبـا يف ذلـك      والناجيات منـه  خدمات ضحايا االجتار    باالستفادة من   على كل من قام عن علم       

ــا  ــا وصــربيا وكرواتي ــد .يف الربتغــال وجورجي ــدا، يــشمل التــشريع  اويف ال منرك والــسويد وهولن
ــا  . ب يف بلــدان أخــرىاجلنــائي جــرائم االجتــار بالبــشر الــيت ُترتكــ   وحتظــر بــاراغواي وكولومبي

  . االجتار بالبشر يف دستوريهما
، )إسـبانيا (وقد تندرج ضمن جرمية االجتار جرائم أخرى، مبـا يف ذلـك نـزع األعـضاء                   - ٨

سـلوفينيا والـسودان    (، أو االسـترقاق     )بولندا(أو التغرير بشخص أو إكراهه على ممارسة البغاء         
، أو االختطــاف )جيبــويت والكــامريون واململكــة العربيــة الــسعودية(رة ، أو الــسخ)والكــامريون

، )الكونغـو (، أو االستغالل اجلنسي والتجاري لألطفـال        )اجلزائر(، والعنف اجلنسي    )السودان(
  ). إسبانيا وصربيا وكرواتيا(أو التبين غري القانوين 

وم عـدد متزايـد مـن البلـدان         باإلضافة إىل جترمي االجتـار يف إطـار القـانون اجلنـائي، يقـ             و  - ٩
باتباع ممارسة واعدة تتمثل يف وضع قوانني شاملة تغطي جرائم االجتار إىل جانب جمموعة مـن                

، مبـا يف   االجتـار والناجيـات منـه      التدابري األخرى، مثل توفري احلمايـة وخـدمات الـدعم لـضحايا           
واختـاذ   هبـن؛     حلقـت   عـن األضـرار الـيت       هلـن   وتقدمي تعويـضات   ؛ذلك منح تصاريح إقامة مؤقتة    

بلغاريـا وجورجيـا    ( وإنـشاء هيئـات تنـسيق وطنيـة معنيـة باالجتـار باألشـخاص                ؛التدابري الوقائية 
ولــدى دول أخــرى قــانون  ). واملكــسيك وموريــشيوس وجيبــويت والــسنغال والفلــبني وقــربص 

أذربيجـــان واألرجنـــتني وإندونيـــسيا وأوغنـــدا وبـــروين دار الـــسالم  (خـــاص باالجتـــار بالبـــشر 
يالروس وجامايكـا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة واجلمهوريـة العربيـة                 وب
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). الكـامريون (ص باالجتـار باألطفـال      ا، أو قانون خـ    )السورية وكينيا واململكة العربية السعودية    
ــضا  ــاك أي ــن    وهن ــدة م ــداد متزاي ــة      أع ــوفري احلماي ــى ت ــنص عل ــشريعية ت ــام الت ــوانني واألحك الق

أذربيجـان وإندونيــسيا  (منــه الناجيـات   االجتــار وة وخــدمات إعـادة اإلدمــاج لـضحايا  واملـساعد 
وإيطاليا وبلغاريا وبيالروس وسلوفاكيا والسويد وسويسرا وفنلنـدا وكنـدا وكولومبيـا ومالطـة              

ــدا ــة ن همـــنح وعلـــى ؛)ونيوزيلنـ ــلوفاكيا  (تـــصاريح اإلقامـ ــيالروس وسـ ــال وبـ ــا والربتغـ إيطاليـ
ومتكينهن من احلـصول     ؛)يا وفنلندا وليتوانيا ومالطة والنمسا وهولندا     وسلوفينيا والسويد وصرب  

مراقبــة كمــا تــنص علــى  ؛)بلغاريــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وليتوانيــا والنمــسا (ضات يــ تعوعلــى
وُتبـذل اجلهـود حاليـا يف العديـد         ). مجهورية كوريا  ( وتنظيمها وتنظيم وكاالت الزواج الدولية   

إسـبانيا وأوكرانيـا وبـاراغواي      (فحـة االجتـار بالبـشر أو اعتمادهـا          من الدول لتعديل قوانني مكا    
واجلمهوريــة الدومينيكيــة والــسويد  )  املتعــددة القوميــات- دولــة(والربازيــل وبولنــدا وبوليفيــا  

  ). وشيلي وقطر وكولومبيا ولبنان والنيجر واليمن
. إلجـراءات اجلنائيـة   الناجيات منه خـالل ا     و وأُحرز تقدم أيضا يف محاية ضحايا االجتار        - ١٠

االحتـاد  (حيث جيري العمل بعدد من التدابري، منـها، علـى سـبيل املثـال، بـرامج محايـة الـشهود                    
 وتقدمي الـدعم    ؛)الروسي وإسبانيا وبيالروس وجورجيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والفلبني والنمسا       

الـدامنرك وسـلوفاكيا    إندونيـسيا وبولنـدا و    ( اللـوايت يقـدمن أدلـة         منـه  الناجيات االجتار و  لضحايا
ــدا ــديو    ) وكن ــداول بالفي ــق الت ــن طري ــسويد(ع ــة    ؛)ال ــسات اســتماع مغلق ــد جل ــا ( وعق إيطالي

أو وحــدات تابعــة للنيابــة العامــة يف عــدد مــن البلــدان  /وأُنــشئت شــرطة خاصــة و ).وجورجيــا
ــة     ( ــا املتحــدة واجلمهوري ــة ترتاني ــدا وجامايكــا ومجهوري أذربيجــان واألرجنــتني وأســتراليا وبولن

وقــد مت تــوفري بــرامج ومــواد   ).الدومينيكيــة وسويــسرا والفلــبني وليتوانيــا واملكــسيك والنمــسا 
تدريبيــة بــشأن االجتــار بالبــشر، مبــا يف ذلــك املبــادئ التوجيهيــة للتحقيــق واملقاضــاة، للــشرطة     

، وبعض تلـك املـواد والـربامج        معلوماتأعضاء النيابة العامة يف معظم البلدان اليت قدمت          أو/و
ومع ذلك، ال تزال معـدالت املالحقـة القـضائية          . على االجتار باألطفال أو نزع األعضاء     ز  ترك

وإذا كان انعدام الكفايـة يف إنفـاذ القـوانني مـن األسـباب احملتملـة هلـذا                .يف مستويات منخفضة  
 قـضائيا ومعاقبتـهم، مبـن فـيهم       اجلنـاة الوضع، فقد أكـدت الـدول علـى ضـرورة مالحقـة مجيـع               

  .كوميون املتورطون مع أوساط االجتار بالبشراملوظفون احل
  

  خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية، وآليات التنسيق الوطنية  -جيم   
تتيح خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية أطرا شاملة للتدابري الرامية إىل منـع االجتـار       - ١١

ويتزايـد وضـع   . ملـصلحة بالبشر ومكافحته، وتعزيز التنـسيق بـني القطاعـات املعنيـة وأصـحاب ا          
ددة بـــشأن االجتــار بالنــساء  تــدابري حمــهاخطــط مكرســة ملكافحــة االجتــار، ويتــضمن العديــد منــ
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سبانيا وأستراليا وأوكرانيا والربازيل والربتغال وبلغاريـا       إأذربيجان واألرجنتني و  (األطفال   أو/و
 الدومينيكيـة ومجهوريـة    وبـيالروس واجلمهوريـة  ) املتعـددة القوميـات    -دولـة    (وبولندا وبوليفيا 

كوريا وجورجيا والدامنرك وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال والسويد وصربيا والـصني والفلـبني            
وفنلنــدا وقــربص وقطــر وكرواتيــا وكولومبيــا والكونغــو ولبنــان وليتوانيــا واملكــسيك واململكــة   

ربة املكتـسبة والـدروس   واستنادا إىل اخلـ ). العربية السعودية والنمسا ونيوزيلندا وهولندا واليمن     
املستفادة، عادة ما تشمل هذه اخلطط واالستراتيجيات تدابري يف مجيع اجملـاالت الالزمـة للقيـام             
بأعمال منهجية يف جمال مكافحة االجتار، وال سيما تدابري خاصة للتحقيق يف االجتار وحماكمـة               

ن وتأهيلـهن   مـؤازرهت يتـهن و  ومحاوالناجيـات منـه     االجتـار    بفعاليـة؛ وحتديـد هويـة ضـحايا       ناة  اجل
 يف اجملتمــع؛ ووضـع القــوانني أو تعديلـها؛ وإجـراء البحــوث وإعـداد التقــارير     نوإعـادة إدمـاجه  

ــات؛   ــاملون مــع ضــحايا االجتــار     وتقــدميومجــع البيان ــذين يتع ــيني ال ــدريب لطائفــة مــن املهن   الت
 مـن حيتمـل     ؛ وإذكـاء الـوعي واملعرفـة يف أوسـاط اجلمهـور وكـذلك يف أوسـاط                 منه الناجياتو

؛ وتعزيز التعاون بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة الـيت تتـصدى               هجناهتن من ووقوعهن ضحايا لالجتار    
وتتضمن بعض خطط العمل أهـدافا حمـددة وجـداول زمنيـة لألنـشطة، وجتـرى               . لالجتار بالبشر 

  . حاليا تقييمات لألثر يف عدة بلدان
ــعت  و  - ١٢ ة باالجتـــار بالنـــساء  ات متعلقـــ أو اســـتراتيجيابعـــض الـــدول خططـــ  قـــد وضـ
إندونيـسيا خطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة          أعـدت   فمـثال،   . األطفال، أو باالستغالل اجلنسي    أو/و

مجهورية كوريـا خطـة ملنـع       وضعت  االجتار بالنساء واألطفال، واالستغالل اجلنسي لألطفال؛ و      
ــا    ــة االجتـ ــتراتيجيات ملكافحـ ــيمن اسـ ــا والـ ــو وكرواتيـ ــد الكونغـ ــتغالل اجلنـــسي؛ واعتمـ ر االسـ

ــال ــتحدثت و. باألطفـ ــراض     اسـ ــار ألغـ ــى االجتـ ــزان علـ ــتراتيجيتني تركـ ــبانيا اسـ ــتراليا وإسـ أسـ
ووضعت هاييت خطة عمـل حلمايـة األطفـال املعرضـني خلطـر االجتـار، مبـن           . االستغالل اجلنسي 

وأدجمت الربازيـل أحكامـا بـشأن االجتـار بالنـساء واألطفـال           . هالناجني من  و فيهم ضحايا االجتار  
ــال   يف اســتراتيجي ــرأة واألطف ــالعنف ضــد امل ــة ب ــسنغال، توجــد خطــط عمــل   . تها املتعلق ويف ال

  . ملكافحة االجتار باألطفال على الصعيد احمللي
 اآلليات الوطنية املكرسة لتحسني التنسيق بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة املـشاركة                ربعتُتو  - ١٣

وتوجـد هـذه املؤسـسات      . يف وضع وتنفيذ القوانني والسياسات أداة مهمة يف مكافحة االجتـار          
 ختططـان  ةسوريواجلمهوريـة العربيـة الـ   الـدول املقدمـة للتقـارير، يف حـني أن هـاييت          لدى أغلبية   
متعـددة، وتتـألف مـن ممـثلني        قطاعـات   هـذه اآلليـات     تشمل  ويف العديد من البلدان،     . إلنشائها

دمو اخلـدمات؛   للسلطات العامة، مبا يف ذلـك سـلطات إنفـاذ القـانون واالدعـاء واهلجـرة؛ ومقـ                 
ــات          إقليميــة تنــسيقواجملتمــع املــدين؛ وأنــشأت إندونيــسيا وبلغاريــا والفلــبني وكولومبيــا هيئ

، )الـسويد وفنلنـدا وهولنـدا     (وعينت بعض البلدان مقررين وطنيني معنيني باالجتـار         . حملية أو/و
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عنيـة  ، أو وحـدات متخصـصة م      )الربازيـل (ملراكز  جمموعة من ا  يف حني أن بلدانا أخرى أنشأت       
االحتــاد الروســي وأذربيجــان وبــاراغواي وبولنــدا ( احلكوميــة الرئيــسية اهليئــاتباالجتــار ضــمن 

أو مؤســسات ) وبــيالروس واجلمهوريــة الدومينيكيــة وكولومبيــا وليتوانيــا ومالطــة ونيكــاراغوا 
  ).اململكة العربية السعودية(وطنية حلقوق اإلنسان 

  
  صعيد الثنائي واإلقليمي والدويلاالتفاقات والتعاون على كل من ال  - دال  

 الدول بأن التعاون الثنائي واملتعدد األطراف أساسي ملكافحة االجتـار بالنـساء             تعترفا  - ١٤
 دول متعددة جهودها الرامية إىل توسـيع نطـاق هـذا التعـاون            تززعوالفتيات والقضاء عليه، و   

  .وطيدهوت
تفاقـات واالسـتراتيجيات أو جيـري       على الصعيد اإلقليمي، جرى اعتماد طائفة من اال       ف  - ١٥

فمثال، لدى منظمة الدول األمريكيـة اسـتراتيجيات ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، يف               . وضعها
حني أن أعضاء السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب أبرمـت اتفاقـا ملنـع االجتـار باألطفـال               

وا االنتباه إىل ائـتالف دون      ووجهت نيكاراغ . واملراهقني وهتريبهم ألغراض االستغالل اجلنسي    
وأبلغـت أسـتراليا وإندونيـسيا    . هالناجيـات منـ   وإقليمي ملكافحة االجتـار ومحايـة ضـحايا االجتـار     

مبـادرة   وكندا ونيوزيلندا عن عملية بـايل، وهـي          ةسورياجلمهورية العربية ال  ومجهورية كوريا و  
لتنسيق اإلقليميني بـشأن هتريـب       بلدا ووكالة دولية لتعزيز التعاون وا      ٥٠ضم أكثر من    ت ةتعاوني

وأشــارت بلــدان أخــرى إىل  . البــشر واالجتــار باألشــخاص واجلرميــة عــرب الوطنيــة املتــصلة هبمــا  
مذكرة تفاهم وخطة عمل مشتركة بشأن التعاون على مكافحة االجتار باألشـخاص يف منطقـة        

املنــسقة ملكافحــة  الوزاريــة غمــدت يف إطــار مبــادرة ميكونــهنــر امليكونــغ الفرعيــة العظمــى، اعُت
برنـامج للتعـاون يف رابطـة الـدول املـستقلة، يـشمل             الضوء على   االحتاد الروسي   لقى  وأ. االجتار

ــشأن مكافحــة االجتــار وتقــدمي املــساعدة لــضحايا     ــة ب ــوانني منوذجي . هالناجيــات منــ ه ووضــع ق
يف جمـال   املتبعـة   جـراءات   اإلعـايري و  املمارسـات و  املواعتمد االحتاد األورويب خطة بـشأن أفـضل         

ويف جنـوب شـرق أوروبـا، ُوضـعت بـرامج متعـددة األطـراف               . مكافحة االجتار بالبـشر ومنعـه     
وأشـــار الـــسنغال . هلتعزيـــز االســـتجابات املتـــصلة مبكافحـــة االجتـــار بالبـــشر ومحايـــة ضـــحايا  

ــا      ــار باألشـــخاص يف غـــرب أفريقيـ ــة االجتـ ــاون ملكافحـ ــاق تعـ ــو إىل اتفـ ــامريون والكونغـ والكـ
طــة عمــل ملكافحــة االجتــار باألشــخاص يف إطــار اجلماعــة االقتــصادية  ووســطها، فــضال عــن خ

لــدول غــرب أفريقيــا واجلماعــة االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، وكالمهــا يركــز علــى النــساء 
وعدة دول من دول غـرب أفريقيـا بـصدد وضـع سياسـة إقليميـة حلمايـة ومـساعدة                    . واألطفال

اتفاقـــات دون إقليميـــة ملكافحـــة  و، وكـــذلك خطـــط عمـــلهالناجيـــات منـــ وضـــحايا االجتـــار
  .الباألطف االجتار
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شراكات ثنائية، وكثريا ما يكون ذلـك بغيـة          و وأبرم العديد من البلدان اتفاقات تعاون       - ١٦
إسبانيا وأوكرانيا وباراغواي والربازيل والربتغال وبلغاريـا        (االدعاءتعزيز إنفاذ القانون وجهود     

واجلزائــر ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة ومجهوريــة )  القوميــات املتعــددة-دولــة (وبولنــدا وبوليفيــا 
كوريـا وجورجيـا وسـلوفينيا والـسنغال وشـيلي وصـربيا والـصني وفنلنـدا وقـربص والكــامريون          
ــدا      ــدا وهولن ــا واملكــسيك والنمــسا ونيكــاراغوا ونيوزيلن ــا والكونغــو وليتواني ــدا وكولومبي وكن

 إطار املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية أو مكتـب         وأبرزت العديد من الدول تعاوهنا يف     ). واليمن
ــاون القـــضائي  الـــشرطة األورويب أو  ــة للتعـ ــة األوروبيـ ــة عمـــل )Eurojust(الوكالـ ، أو يف أفرقـ

شبكات إقليمية ملكافحة االجتار باألشخاص أو اجلرمية املنظمة، مثل الشبكات الـيت أنـشئت               أو
ا، ضـــباط اتـــصال يف ، مثـــل فنلنـــد بعـــض الـــدولانتـــدبتو. حتـــت رعايـــة دول حبـــر البلطيـــق

  .املنشأ بلدان
أو متعـــددة /وتتعـــاون أغلبيـــة الـــدول املقدمـــة للتقـــارير يف بـــرامج ومـــشاريع ثنائيـــة و   - ١٧

أو تـدعم هـذه الـربامج واملـشاريع، إىل جانـب            ترمي إىل مكافحة االجتار باألشخاص      األطراف  
جرة ودول أخرى، مبا يف ذلك مـشاريع        األمم املتحدة والكيانات اإلقليمية واملنظمة الدولية لله      

وتـشمل هـذه املـشاريع طائفـة مـن املبـادرات الراميـة              . التنمية يف بلدان املنشأ ومع هذه البلـدان       
إىل منع االجتار ومكافحته، مثل تدريب موظفي إنفاذ القانون واملـوظفني القـضائيني واملـوظفني           

زيــز مــا يقــدم للــضحايا مــن دعــم  الدبلوماســيني ومــوظفي اهلجــرة وغريهــم مــن املــوظفني؛ وتع 
 الـاليت جـرى إنقـاذهن وإعـادة إدمـاجهن يف      هالناجيـات منـ   وومساعدة؛ وتأهيل ضحايا االجتار  

اجملتمـع؛ وزيــادة الـوعي؛ واســتعراض األطـر التــشريعية واملؤسـسية؛ وتبــادل املعلومـات وأفــضل      
نـسني ومتكـني املـرأة      ؛ ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة لالجتـار؛ وتعزيـز املـساواة بـني اجل               تاملمارسا

واستـضافت العديـد مـن الـدول        . رهوالفتاة؛ وإجراء دراسـات عـن نطـاق وطبيعـة االجتـار وآثـا             
  .اجتماعات ثنائية أو إقليمية أو دولية بشأن االجتار باألشخاص وشاركت يف مؤمترات أو
  

  تدابري الوقاية، مبا يف ذلك إذكاء الوعي وبناء القدرات  - هاء  
 ال يتجــزأ مــن أي اســتراتيجية للقــضاء علــى االجتــار بالنــساء        اة جــزء تــشكل الوقايــ   - ١٨

ددت الربامج التثقيفيـة املتعلقـة      ُحقد  و. وتنفذ الدول طائفة متزايدة من تدابري الوقاية      . والفتيات
والعنف ضد املرأة واالسـتغالل اجلنـسي       الواجبة للمرأة   باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان      

الت التوعيــة واحلمــالت اإلعالميــة الراميــة إىل تعزيــز املعرفــة والــوعي   والعمــل القــسري، ومحــ 
باالجتار بالبشر وخماطره، وكذلك التدابري القائمة ملكافحة االجتـار، كـأدوات مفيـدة يف الوقايـة          

وتـشمل األنـشطة األخـرى نـشر املقـاالت وامللـصقات          . وتنفذها أغلبية الدول املقدمـة للتقـارير      
ــات ــشرات واإلعالن ــة    يف وســائط اإلعــالم اإل  والن ــربامج اإلذاعي ــة واملطبوعــة؛ وبــث ال لكتروني
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والتلفزيونية وأفالم الفيديو وإنشاء مواقع شـبكية ملكافحـة االجتـار؛ وعـرض األفـالم واألشـرطة              
ستخدم الرياضـة وغريهـا مـن       كمـا تُـ   . الوثائقية؛ ومناقشة االجتار بالبشر ضمن املناهج الدراسية      

مــة واملــسرحيات واملعــارض وحلقــات العمــل واحملاضــرات إلذكــاء   املــسابقات، والعــروض العا
وينفذ العديد من األنشطة بلغات متعددة، وبالتعاون مـع الـشركاء، مبـا يف    . الوعي وبناء املعرفة 

ــة حلقــوق       ــة واملؤســسات الوطني ــة واإلقليمي ــة واملنظمــات الدولي ذلــك املنظمــات غــري احلكومي
  .لن ووسائط اإلعالم وقطاع األعمااإلنسا
ــة وأخــرى حمــددة اهلــدف، وال ســيما ملعاجلــة مــسألة        - ١٩ ــة عام وأجريــت محــالت إعالمي

ففـي مجهوريـة كوريــا، ركـزت محلـة علـى منــع االسـتغالل اجلنـسي والـدعارة، بينمــا         . الطلـب 
ويف . اســتهدفت محلــة توعيــة يف هولنــدا األشــخاص الــذين يلجــؤون إىل اخلــدمات اجلنــسية        

ــا والــد  خــدمات ضــحايا االجتــار مــن دين احملــتملني فيحلمــالت املــستمنرك، اســتهدفت ااكرواتي
وجتـري الـسويد    . ، فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي وكذلك االستغالل يف العمل        هالناجيات من و

تقييما لتدابريها الرامية إىل احلد من الطلب على اخلدمات اجلنسية، وتنفـذ أسـتراليا اسـتراتيجية               
. العــاملني يف تقــدمي اخلــدمات اجلنــسية ومــن يتــصلون هبــم  تثقيــف ترمــي إىل للتوعيــة باالجتــار 

واالسـتغالل يف العمـل    سخرة  وهتدف احلمالت األخرى احلالية أو املقررة إىل إذكاء الـوعي بالـ           
ــدا والكــامريون ( ــا وبولن ــضخمة    )بلغاري ــة احمليطــة باملناســبات ال ــشطة اإلجرامي ــدا(، واألن ، )كن

الت ذات أهــداف حمــددة بــشأن االجتــار، مــع  ونفــذت محــ). كينيــا(واالعتــداء علــى األطفــال 
ــرض         ــر مفتـ ــة خلطـ ــاطق املعرضـ ــة، يف املنـ ــواد اإلعالميـ ــع املـ ــة وتوزيـ ــشطة للتوعيـ ــصني (أنـ الـ

، وكانـت   )شـيلي (، أو يف املطـارات      )اسـلوفاكي (، أو يف مرافق احتجـاز األجانـب         )ونيكاراغوا
 أوضاع الرعاية البديلـة؛      وكذلك لألطفال يف   آلباء، والطالب وا  ،موجهة إىل الضحايا احملتملني   

لني أو احلـــاليني أو املهـــاجرين والعـــاطلني عـــن العمـــل؛ وأفـــراد األقليـــات؛ واملهـــاجرين احملـــتم 
أوكرانيـا والربازيـل    (العمال األجانب املؤقتني، وال سـيما النـساء وأربـاب عملـهن احملـتملني                أو

وســلوفاكيا وصــربيا  بــروين دار الــسالم وبلغاريــا وبولنــدا وجامايكــا وجورجيــا      ووالربتغــال 
والــصني وفنلنــدا وكنــدا وليتوانيــا ومالطــة واملكــسيك واململكــة العربيــة الــسعودية والنمــسا         

وجـرت محـالت إعالميـة ملكافحـة االجتـار إلذكـاء الـوعي يف أوسـاط األشـخاص                  ). ونيوزيلندا
  . إسبانيا والسنغال واملكسيكالسياحة يفقطاع الذين يعملون يف 

 حنو متزايد ضرورة معاجلة الظـروف الـيت جتعـل النـساء واألطفـال          وأبرزت الدول على    - ٢٠
. عرضة لالجتار، مثـل الفقـر وانعـدام فـرص العمـل والتعلـيم، كجـزء مـن اسـتراتيجيات الوقايـة                     

برامج للقضاء على الفقـر وتوسـيع نطـاق شـبكات           وجود  وحتقيقا هلذه الغاية، أبلغت دول عن       
لقضاء علـى الفقـر تـستهدف املـرأة         ل؛ وأنشطة   )ليمناجلزائر واملكسيك وا  (الضمان االجتماعي   
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جيبــويت ( حــصول الفتيــات والنــساء علــى التعلــيم  لتعزيــزتــدابري اختــاذ ؛ و)جيبــويت والــسودان(
  ). السنغال وكولومبيا(ملهين للنساء اتدريب تقدمي ال؛ و)والسودان والكامريون

درة علــى التعامــل مــع  ويتطلــب مجيــع مــن يتــصدون إىل االجتــار بالنــساء والفتيــات قــ     - ٢١
ــة    ــة الــدول بــرامج  . االجتــار بطريقــة تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني وتكــون فعال وقــدمت أغلبي

، عـن حقـوق     تدريبية ومبادئ توجيهية وكتيبات عن االجتـار بالنـساء والفتيـات، وبـشكل أعـم              
اصـة   وكثريا ما كانت موجهـة إىل املـسؤولني احلكـوميني، وخب           .للمرأة والطفل اإلنسان الواجبة   

موظفي اهلجـرة واملـوظفني الدبلوماسـيني وأفـراد الـشرطة واملـوظفني القـضائيني؛ واألخـصائيني                 
؛ ومفتــشي التوظيــفاالجتمــاعيني؛ والعــاملني يف جمــال الــصحة؛ واملدرســني؛ وعــاملي مراكــز   

 مرافـق االحتجـاز ومرافـق الرعايـة البديلـة؛ وعـاملي خطـوط االتـصال لطلـب             يالعمل؛ وموظف 
. هالناجيات منـ   و يتصلون بضحايا االجتار  قد  ن  ممملدربني املعنيني باالجتار؛ وغريهم     املساعدة؛ وا 

ــة      مناســبات الوأجريــت  ــاون مــع املنظمــات غــري احلكومي ــان بالتع ــدريب يف كــثري مــن األحي ت
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والشركاء اإلقليميني والدوليني وغريهم من الدول أو مـن             

مشـل نطـاق هـذا التـدريب التحقيـق وحماكمـة اجملـرمني، وحتديـد اهلويـة               و. جانب هـذه اجلهـات    
 عـدة بلـدان تـدريبا يف جمـال االجتـار            توقدم. مؤازرهتن و هالناجيات من  و ومحاية ضحايا االجتار  

  .لألفراد العاملني يف حفظ السالم أو عمليات دولية أخرى
ال، أنــشئ مركــز فمــث. ومشلــت جهــود بنــاء القــدرات أيــضا إنــشاء مراكــز متخصــصة    - ٢٢

، همنـ  والناجيـات    ملكافحة االجتـار بالبـشر يف الـدامنرك لتعزيـز الـدعم املقـدم إىل ضـحايا االجتـار                  
وتنـــسيق التعـــاون بـــني املنظمـــات االجتماعيـــة وغريهـــا مـــن الـــسلطات العامـــة، ومجـــع ونقـــل 

يب التـدر ويف بيالروس، أنشئ مركز دويل للتـدريب لتـوفري          . املعلومات املتعلقة باالجتار بالبشر   
  .يف جمال اهلجرة ومنع االجتار

زال الـوعي العـام واملعرفـة العامـة          مـا ف. واعترفت الدول بضرورة تعزيز جهـود الوقايـة         - ٢٣
زال ضمان التمويل الالزم للمبادرات، مبـا يف ذلـك بنـاء             ، وما ضئيالباالجتار بالنساء والفتيات    

  .القدرات، حتديا من التحديات املستمرة
  

  منه ومؤازرهتنالناجيات  االجتار وضحاياإىل مي اخلدمات تقد  - واو  
هلــن   يتــسىن تــوفري احلمايــةلكــيصــحيح علــى حنــو ضــحايا االجتــار هويــة حتديــد ب جيــ  - ٢٤

 ورد االعتبـار وإعـادة      ة االجتماعي ؤازرةهذه اخلدمات، اليت تشمل تدابري امل     تتسم  و. ومؤازرهتن
 وقد تعززت اجلهـود املبذولـة يف عـدد مـن البلـدان        . ايةأثر اإلذ بالغة للتعايف من    بأمهية  اإلدماج،  

 وضـع مـواد   ،، منها على سبيل املثـال  منهالناجيات االجتار وضحاياهوية لتحسني عملية حتديد  
أذربيجــان  (ويــاهتنه مــا يتعلــق بعوامــل اخلطــر واملقــاييس املتبعــة يف حتديــد  مبــا فيهــا توجيهيــة، 
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؛ )وهولنــدا والنمــسا واملكــسيك وليتوانيــا واتيــاوكر وصــربيا وســلوفاكيا وجورجيــا والربتغــال
املتعلقــة جــراءات اإل أثنــاء ســريمنــه الناجيــات  االجتــار وضــحاياهويــة ووضــع آليــات لتحديــد  

يف صميم والية املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة         حتديد هوياهتن   ؛ وإدراج   )سلوفينيا(اللجوء  بطلبات  
حتديــد عمليــة شاء مركــز وطــين لتحــسني وتنظــر النمــسا يف إنــ). األرجنــتني(مبكافحــة االجتــار 

إىل اجلهـود املبذولـة      بعض الدول يف تقاريرها      توأشار. الناجيات منه  و ضحايا االجتار هويات  
فعلـى سـبيل املثـال، أعـدت     . مبـا يتمـتعن بـه مـن حقـوق         منـه  الناجيـات  و  ضحايا االجتـار   توعيةل

ســاليب اللجــوء إىل منــه وأالناجيــات  وحقــوق الــضحايامــوجزة عــن قــربص وإســبانيا نــشرات 
  . الشرطة بتقدمي هذه املعلومات هلمملَز ُتسلوفاكياويف عدة بلدان مثل فنلندا و .احملاكم
الناجيـات   و ويف عدد متزايد مـن البلـدان، تتـاح اخلـدمات املتخصـصة لـضحايا االجتـار                  - ٢٥

وقــد تــشمل هــذه .  يف بعــض األحيــان موجهــة خصيــصا للنــساء أو األطفــالتكــونمنــه، والــيت 
 وتـوفري املالجـئ الـيت       ،املاليـة  و خلدمات تقدمي املساعدة النفسية والطبية والقانونية واالجتماعية      ا

، مأو بالتعــاون معهــن وآخــر يف كــثري مــن األحيــان املنظمــات غــري احلكوميــة وشــركاء هاريُتــد
 وإندونيـسيا  وأسـتراليا  وإسـبانيا  واألرجنـتني  وأذربيجـان  االحتاد الروسي (بدعم مايل من الدول     

بوليفيـا  و وبولنـدا  وبلغاريـا  وبروين دار السالم   والربتغال وباراغواي وإيطاليا وأوكرانيا وأوغندا
واجلمهوريـة العربيـة    وبيالروس وجامايكا واجلمهورية الدومينيكية  )متعددة القوميات  -دولة  (

ــسورية ــا  ال ــة كوري ــا ومجهوري ــدامنرك وجورجي ــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا وال ــسرا وال  وسوي
 ولبنــان والكونغــو وكولومبيــا وكنــدا وكرواتيــا والكــامريون وقطــر وقــربص والفلــبني ربياوصــ

). والـيمن  وهولنـدا  ونيوزيلنـدا  والنمـسا  واململكة العربية الـسعودية    واملكسيك ومالطة وليتوانيا
ــساعدة ضــحايا االجتــار          ــر أو خطــوط اتــصال مل ــدان خطــوط اتــصال مباش ــشأت عــدة بل  وأن

وتباشــر بلــدان أخــرى أيــضا تنفيــذ بــرامج   .بــالغ عــن حــاالت االجتــار إلأو ل،  منــهالناجيــاتو
، وذلك يف كـثري مـن   نعودهتتأمني  ونوإدماجهمنه  الناجيات   االجتار و  إلعادة االعتبار لضحايا  

ــتراليا(أو املنظمـــات غـــري احلكوميـــة  /األحيـــان بالتعـــاون مـــع املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة و    أسـ
 والـدامنرك  وجورجيـا  واجلمهوريـة الدومينيكيـة    وبولنـدا  غارياوبل وإيطاليا وأوكرانيا وإندونيسيا
ــسودان وســلوفاكيا ــسويد وال ــسرا وال ــبني وسوي ــدا والفل ــا وفنلن ــا وكرواتي  واملكــسيك وليتواني
  ).واليمن ونيكاراغوا والنمسا

أصـبحت   يف بلدان املقـصد،       منه الناجيات و ضحايا االجتار هوية  ومبجرد أن يتم حتديد       - ٢٦
وثالثـة  واحـد  عمومـا بـني شـهر    مـدهتا   تتراوح   دبري للتعايف والت  فترات حنو متزايد    تتاح هلم على  

 وبلغاريـــا الربتغـــالإســـبانيا و(أشـــهر، لتمكينـــهم مـــن النظـــر يف اخليـــارات املطروحـــة أمـــامهم 
 والنمـسا  ومالطـة  وليتوانيـا  وكنـدا  وقـربص  وسويـسرا والسويد   وسلوفينيا وسلوفاكيا والدامنرك
تـصاريح اإلقامـة    اليت متنح أو اليت هـي بـصدد التحـضري ملـنح             يد من البلدان     العد مثةو). وهولندا
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 والربازيـــل وإيطاليـــا وأســـتراليا إســـبانيا(منـــه الناجيـــات  االجتـــار و لـــضحاياؤقتـــةامل أوالدائمـــة 
ــيالروس والربتغــال ــا وب ــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا وجورجي ــسرا وال ــدا وسوي  وقــربص وفنلن
  ).وهولندا ونيوزيلندا والنمسا ملكسيكوا ومالطة وليتوانيا وكندا
ت وطنيـــة لإلحالــة وشـــبكات وطنيـــة  إجـــراءا/ حنـــو إنـــشاء آليــات متزايــد  اجتـــاه مثــة و  - ٢٧
،  منـه  الناجيـات  االجتار و   ضحايا  إىل  لضمان تقدمي مساعدة ومحاية فعالتني     األطرافمتعددة   أو
 أذربيجـــان(ألحيـــان ســـيما األطفـــال، وذلـــك بالتعـــاون مـــع اجملتمـــع املـــدين يف كـــثري مـــن ا  ال

 واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة وبلغاريـــا والربتغـــال والربازيـــل وبـــاراغواي وأوكرانيـــا واألرجنـــتني
ــا ــدامنرك وجورجيـ ــربيا والـ ــبني وصـ ــربص والفلـ ــا وقـ ــا وكرواتيـ ــة وكولومبيـ ــسا ومالطـ  والنمـ
ة ذ الربازيل مشروعا رائـدا يتـوخى إنـشاء شـبكة للمـساعدة املوجهـ          وتنفّ). وهولندا ونيكاراغوا

وتـستخدم عـدة بلـدان الربوتوكـوالت واألدلـة          . الناجيات منه  و خصيصا للنساء ضحايا االجتار   
، ؤالء ومــؤازرهتنتــوفري احلمايــة هلــبــشأن  ملقــدمي اخلــدمات املعــدةالعمليــة واملبــادئ التوجيهيــة 

 متعـــددة -دولـــة ( وبوليفيـــا والربتغـــال وبـــاراغواي وأملانيـــا وإســـبانيا يف ذلـــك أذربيجـــان مبـــا
وحيتـوي بعـض األدلـة       .ونيكـاراغوا  واملكسيك وكولومبيا وكندا وكرواتيا والفلبني) ياتالقوم

  .العملية على أحكام خاصة باألطفال والنساء
يظـل حكـرا علـى      الناجيات منـه     و  لضحايا االجتار  تاحةالعديد من اخلدمات امل   على أن     - ٢٨

مـشروطة  ؤالء   املقدمـة هلـ    وباإلضـافة إىل ذلـك، تكـون املـساعدة        . أو حـضرية  / حمدودة و  مناطق
  .مشاركة يف إجراءات احملاكمةاستعدادهن للب

  
  دور قطاع األعمال ومقدمي خدمات اإلعالم  - زاي  

ــ  - ٢٩ سلّم الــدول بأمهيــة الــدور الــذي ميكــن أن يــضطلع بــه القطــاع اخلــاص يف مكافحــة    ت
تــه، تواصــل يف الوقــت ذاو. هاالجتــار بالنــساء والفتيــات ومنعــه، وبــضرورة تكثيــف التعــاون معــ

 آليات التنظـيم الـذايت واعتمادهـا، مثـل قواعـد الـسلوك الـيت حتـدد التـدابري           إجياددوائر األعمال   
 ي الـسياح   املؤسـسات العاملـة يف اجملـال       عـت وقّقـد   و .واألدوات الكفيلة مبنع االجتار ومكافحته    

واسـتغالهلم  يف كل من بلغاريا والسويد مدونة لقواعد السلوك تستهدف منع االجتار باألطفال             
ــرامج املــ  . جنــسيا ــسويد ب ــة للــشركات، وأقــرت شــركات االتــصاالت يف ال سؤولية االجتماعي

. يف ذلــك الــربامج الداعمــة إلنــشاء خطــوط اتــصال مباشــر لإلبــالغ عــن حــاالت االجتــار     مبــا
 الــسياحة يف التوعيــة مبخــاطر الــسياحة بــدافع ممارســة اجلــنس مــع   قطــاعوتتعــاون هولنــدا مــع  

كافحـة  ع الـشركات الـسياحية علـى تفعيـل مدونـة قواعـد الـسلوك مل               يتـشج ل  تواصـ األطفال، و 
ويف كولومبيا، مت التوقيع على إعالنات مـشتركة بـني القطـاعني العـام واخلـاص                . هذه املمارسة 

  يرجـى منـه    وقدمت إيطاليـا تقريـرا عـن مـشروع        .  منع عمالة األطفال والقضاء عليها     ترمي إىل 
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 األطفـال ضـحايا االجتـار     هويـة   تحديـد   فيمـا يتـصل ب    عام واخلاص   تعزيز التعاون بني القطاعني ال    
مالطـة محلـة توعيـة      تنفّـذ   ، يف حـني     مـؤازرهتم و الجتـار االناجني منه واألطفال املعرضـني خلطـر        و
 وذلـك باالشـتراك مـع إحـدى شـركات مستحـضرات       ،اتكافحة االجتـار باألطفـال واملراهقـ     مل

.  منـه  يـات الناج االجتـار و   م املقدمـة إىل ضـحايا     التجميل اليت تقدم أيضا تربعات خلـدمات الـدع        
  .  التوظيف خدماتوتعتزم اململكة العربية السعودية رصد وكاالت

ويـضطلعون  . ويعد مقدمو خدمات اإلعالم شريكا هامـا يف التوعيـة ونـشر املعلومـات               - ٣٠
قبـال  املعلومـات الـيت مـن شـأهنا أن تـؤجج اإل           إتاحـة   أيضا بدور أساسي يف تنظـيم اإلعالنـات و        

قــد قــدمت بلغاريــا وقــربص وكولومبيــا تقــارير عــن بــرامج   و. علــى االجتــار بالنــساء والفتيــات 
سـبانيا  إلوتـستهدف خطـة العمـل الوطنيـة         . تدريب موجهة للصحفيني يف جمال االجتـار بالبـشر        

 اضـطلع ويف بولنـدا،    . حلد من إعالنات اخلدمات اجلنسية يف وسائط اإلعالم       املكافحة االجتار،   
 طـات االجتـار، يف حـني أدرجـت احمل   شـناعة  دمات اإلعالم بتنفيذ محالت دعائيـة عـن    مقدمو خ 

التلفزيونية يف كولومبيـا وأوكرانيـا معلومـات عـن االجتـار يف براجمهـا يف إطـار محـالت التوعيـة                      
   .اليت تقوم هبا

  
  ثوالبحإجراء مجع البيانات و  - حاء  

ث والبحـ إجـراء   وُيعـد   . زال ينقصه التوثيق  ما  والفتيات  تقر الدول بأن االجتار بالنساء        - ٣١
تـدابري  اختـاذ   سياسات و تحـسني التـشريعات والـ     وتوفري البيانات وتبادهلا مـن األمـور األساسـية ل         

، وتقيـيم    منه الناجيات االجتار و  ضحاياإىل  أخرى حمددة األهداف، مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات         
 االجتـار   عـن ضـحايا    البيانـات املتاحـة      بعـض الدول بتقـدمي    دد من   وبالرغم من قيام ع   .  ذلك أثر
التحقيقـات واحملاكمـات واإلدانـات يف قـضايا االجتـار بالبـشر، فـإن عـدد                 عـن   ومنه  الناجيات  و

كما أن هنـاك    احلاالت اليت تصل إىل علم الشرطة أو احملاكم أو مقدمي اخلدمات يظل ضئيال،              
 تقــديرات املتعلقــة بعــدد ضــحايااملنــهجيات املتبعــة يف مجــع هــذه البيانــات وال أوجــه تبــاين بــني 

  .  منهالناجياتاالجتار و
كثفــت الــدول جهودهــا لبــدء أو تعزيــز عمليــات مجــع البيانــات املتعلقــة باالجتــار  قــد و  - ٣٢

بـرامج البحـث والتـدريب      مـن خـالل     وُيـضطلع هبـذا علـى سـبيل املثـال،           . باألشخاص وحتليلها 
املنظمـات غـري احلكوميـة يف كـثري مـن       وأبالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة       وذلـك    ،والدراسات

أسـباب االجتـار بالنـساء      : الـربامج مـا يلـي      وتشمل طائفـة املواضـيع الـيت تتناوهلـا تلـك          . األحيان
  خـدمات ضـحايا االجتـار      ؛ أو اإلقبال علـى    اختالف أشكال االستغالل يف العمل    ؛ أو   واألطفال

ــات منـــهو ــشهادهتم يف ا ؛ أو الناجيـ ــضحايا يف اإلدالء بـ ــة الـ ــة رغبـ ــراءات اجلنائيـ ــبانيا(إلجـ  إسـ
واجلمهوريــة  وبولنــدا وبلغاريــا والربتغــال وأوكرانيــا وأوغنــدا وإندونيــسيا وأملانيــا وأســتراليا
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 وشــيلي والــسويد والــسودان وســلوفينيا وســلوفاكيا وســاموا والــدامنرك وجيبــويت الدومينيكيــة
ويف  ).والـيمن  يوزيلنـدا ون والنيجر واملكسيك ولبنان وكولومبيا وكنداوقربص   وفنلندا وصربيا

أو املقـرر   ملعـضلة االجتـار     آليـة التنـسيق الوطنيـة املكرسـة         يتم تكليـف    السويد وقربص وهولندا،    
  . مع البياناتجب قضاياهاملعين ب
. خطوات واعدة اختذهتا إلثـراء قاعـدة املعـارف املتعلقـة باالجتـار            على  الدول  شددت  و  - ٣٣

؛ وإنـشاء   )كنـدا (ع إطـار وطـين جلمـع البيانـات          وضـ عـن     جـدوى  دراسـة إجراء  : ومنها ما يلي  
؛ ووضـع قواعـد بيانـات ونظـم أخـرى جلمـع البيانـات               )إيطاليـا وكولومبيـا   (نظام وطين للرصد    

 والفلــبني والــسنغال وســلوفينيا وســلوفاكيا وجورجيــا واجلزائــر وبلغاريــا والربازيــل األرجنــتني(
ــا ــسيك وليتوانيـ ــاالت االجتـــ   )واملكـ ــسجيل حـ ــام لتـ ــشاء نظـ ــخاص ؛ وإنـ ــاراغواي (ار باألشـ بـ
 اإلقليمي ودليـل حالـة االجتـار        املستوى؛ ووضع مبادئ توجيهية جلمع البيانات على        )والربتغال

ــتنادا إىل املؤشــرات   ــسويد (اس ــسا وال ــة  (؛ ووضــع املؤشــرات  )النم ــدامنرك ومالط ــدا وال ؛ )بولن
ت عـن   ؛ وإنـشاء مركـز خـربات متعـدد التخصـصا          )نيكـاراغوا ( االجتـار    دروبلـ  إجراء مـسح  و

). الربتغـال (؛ وإنـشاء مرصـد االجتـار باألشـخاص      )هولنـدا (االجتار بالبشر وهتريـب األشـخاص       
 يتـوىل وأفادت فنلندا بأن املعهد األورويب ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها املنتـسب إىل األمـم املتحـدة                   

   .البيانات املتعلقة باالجتار بالبشر وحتليلهامجع 
  

   خل منظومة األمم املتحدةاألنشطة املضطلع هبا دا  - ثالثا  
ــساء          - ٣٤ ــسألة االجتــار بالن ــات اخلــرباء معاجلــة م ــة وهيئ ــة الدولي ــات احلكومي تواصــل اهليئ

كيانـات  عـدد مـن      نفّـذ فقد  . بشأهنايف حمافل عاملية     اجتماعات ومناقشات    توالفتيات، وعقد 
ــدة،    ــادرات جديـ ــع مبـ ــشطة ووضـ ــدة أنـ ــم املتحـ ــيمااألمـ ــ ال سـ ــلـ ــةدعم اجلهـ يف و. ود الوطنيـ

 علـى طلـب األمـني       تردالـيت   كيانات منظومة األمم املتحـدة      بلغ عدد   ،  ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٧
  .)٢( كيانا١١ العام احلصول على معلومات

  

__________ 
إدارة شؤون اإلعالم، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، وصـندوق                        )٢(  

 وتــشغيل الالجــئني إلغاثــةاألمــم املتحــدة االســتئماين للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، ووكالــة األمــم املتحــدة  
ة والعلـم والثقافــة، ومكتـب األمــم املتحـدة املعــين    الفلـسطينيني يف الــشرق األدىن، ومنظمـة األمــم املتحـدة للتربيــ   

والتحليـل اإلمنـائي   ة الـسياسات اإلمنائيـة   باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، وشـعب          
ــةالتابعـــة إل دارة الـــشؤون االقتـــصادية  التابعـــة إلوشـــعبة اإلحـــصاءات ،دارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـ

  .املنظمة الدولية للهجرةواالجتماعية، و
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  صياغة القوانني والسياسات على الصعيد العاملي  - ألف  
  على الصعيد العاملي واملناقشات ، والتوصيات،القرارات    

ألمم املتحـدة اختـاذ قـرارات       ل  التابعة  اخلرباء  وهيئات وليةيئات احلكومية الد  اهلواصلت    - ٣٥
علــى ســبيل ف. االجتــار بالنــساء والفتيــاتما  ســيال االجتــار بالبــشر، وملكافحــةتوصــيات تقــدمي و

، القـرار  ٢٠٠٩ عـام  الرابعـة والـستني، الـيت ُعقـدت       ايف دورهتـ  ،  املثال، اعتمدت اجلمعية العامة   
اعتمـد اجمللـس    وملبذولـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص،          بشأن حتسني تنسيق اجلهود ا     ٦٤/١٧٨

ــصادي واالجتمــاعي  ــه ،االقت ــام ل يف دورت ــرار ٢٠٠٨ع ــشأن ٢٠٠٨/٣٣، الق ــسيق  ب ــز تن  تعزي
اعتمــد و.  يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص اجلهــود املبذولــةجهــود األمــم املتحــدة وغريهــا مــن

ــسان  ــة عــشرة  ،جملــس حقــوق اإلن ــه احلادي ــران ١٩-٢( يف دورت ــ/حزي ــرار )٢٠٠٩ هيوني ، الق
  .  بشأن االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال١١/٣
واصل جملـس حقـوق اإلنـسان الفريـق العامـل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل،                   و  - ٣٦

ــاخــالل دور ــة مــن هت ــةإىل الثالث ــيت ُعقــدت فيمــا بــني   الثامن ــسمرب /كــانون األول  ال  ٢٠٠٨دي
 النـساء واألطفـال يف   ما سـي الت بشأن االجتار باألشـخاص، و ، تقدمي توصيا  ٢٠١٠مايو  /أيارو

 علــى ضــرورة أن ا، مــشدداستعراضــه قيــد الــستة والتــسعني الــيت كانــتمــن البلــدان بلــدا  ٧٥
ــة، أو   ــدول املعني ــأنتواصــل ال ــة إىل  جهود،ف تكثّ ــشر مكافحــة االجتــار هــا الرامي ــ بالب ، ه ومنع

تقيـيم  بلـدول   ا  تقـوم  أنبـ وأوصى الفريق العامل    . لضحاياه والناجني منه    احلماية والدعم  وفريوت
  بالبـشر؛   ومعاجلة األسـباب اجلذريـة لالجتـار       ؛ لقياس مدى فعاليتها   ها ورصد اختذهتاالتدابري اليت   

 ؛نون احلكوميـ و، مبـن فـيهم املـسؤول    ومعاقبتـهم  وتعزيز اجلهود الرامية إىل مقاضـاة مجيـع اجلنـاة         
ــد  ومراعــاة ــة املو القواع ــادئ التوجيهي ــشأن  واملب ــا ب ــشر    صــى هب ــسان واالجتــار بالب ــوق اإلن حق

  .هاأو تنفيذ تدابريال عند وضع قوق اإلنسان،األمم املتحدة حلالصادرة عن مفوضية 
 معاجلـة مـسألة     ،يئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان األساسـية       اهلوواصلت    - ٣٧

اميـة بـشأن التقـارير املقدمـة         النساء واألطفال، يف مالحظاهتا اخلت     ما سي الاالجتار باألشخاص، و  
، هانتـشار و  وتناميـه استمرار االجتار باألشخاصمن  ا عن قلقهتوأعرب .)٣(من الدول األطراف  

تعزيــز اجلهــود ب وأوصــت بــأن تقــوم الــدول.  فيــه وحبــوث عنــهفــضال عــن عــدم وجــود بيانــات
ــة إىل  ــال الرامي ــذ الفّع ــها التنفي ــها وخطــط و لقوانين ــيم اسياســاهتعمل ــار، وتقي ــدابري   آث ــع الت مجي
ــذة ــات  . املتخـ ــة وأوصـــت اهليئـ ــه  التعاهديـ ــى وجـ ــي علـ ــا يلـ ــد مبـ ــشريعات  : التحديـ ــز التـ تعزيـ

لبيانـات  اجتميـع   والتمويـل لتنفيـذ مجيـع التـدابري املتخـذة؛           من  كفي  ما ي  وختصيص   ؛والسياسات

__________ 
  .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx :انظر الرابط التايل  )٣(  
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، تقيـيم كامـل ألسـباب االجتـار بالنـساء والفتيـات           مـن أجـل إجـراء       منـهجيا    هاوالبحوث وحتليل 
ــه،عواو ــشار قب ــة ال؛ ه ومــدى انت ــةوكفال ــق يففعالي ــع التحقي ــاة ومقاضــا  م ــهم، ومعاقبهتم اجلن  ت
الناجيـات   االجتـار و    ضـحايا   هويـة  حتديـد ضـمان    و ؛خطورة األفعـال  و عقوبات تتناسب    فرضو

 بغــض النظــر عــن ،خــدمات الــدعماســتفادهتن مــن تــأمني  ونومحايتــهمنــه علــى الوجــه املالئــم 
ــز التعــاون بــني بلــدان املنــشأ و  ؛ة مــع الــسلطات القــضائي نتعــاوهن بلــدان العبــور وبلــدان  وتعزي

 ه ومعاجلــة أســباب بالنــساء والفتيــاتالجتــاربا التوعيــة هــاتعزيــز تــدابري الوقايــة، مبــا في واملقــصد؛ 
ــةاالقتــصادياألحــوال  ما ســيالاجلذريــة، و ، لــهضــحية تقــع علــها جت الــيت ، للمــرأةة واالجتماعي

فـضال عـن    م،  حرس احلدود، وموظفي اهلجرة، وبنـاء قـدراهت       إنفاذ القانون، و  موظفي  وتدريب  
ني االجتمـاعيني  خـصائي  واأل،الـصحي يف اجملـال   ني  العـامل  القضاء والربملـانيني و     سلك العاملني يف 

  .واإلعالميني واملعلمني ومديري املدارس
ــابع و  - ٣٨ ــررون اخلاصــون  ت ــشأن االجتــار     املق ــسان إصــدار توصــيات ب ــوق اإلن جمللــس حق

املقرر اخلاص املعين باالجتـار     أوصى  على سبيل املثال،    ف.  النساء واألطفال  ال سيما  و باألشخاص
استفادة مجيع ضـحايا االجتـار      بتأمني  م الدول   وبأن تق  ،)٤(باألشخاص وخباصة النساء واألطفال   

 كفالـة ، و بالنـسبة لقـوانني اهلجـرة     ، بغض النظر عـن وضـعهم         املتخصصني لدعم واملساعدة امن  
 تهمشاركوية وضعهم من حيـث اإلقامـة واسـتفادهتن مـن اخلـدمات مـشروطني مبـ        يكون تس  الّأ

تـدابري املتخـذة ملنـع      لل يكـون    الّالـة أ  كفب الـدول    تقـوم أن  بوأوصى أيضا   . يف اإلجراءات اجلنائية  
وقعـوا ضـحية لـه       تأثري سليب على حقوق األشخاص الـذين         أّي ته، ومكافح باألشخاصاالجتار  

بانتظـام  تقـوم   إنـشاء هيئـات رصـد إقليميـة ميكـن أن            املقـرر ب   أوصـى وكـذلك   . تهمكرامعلى  و
  .)٥(ض تنفيذ الصكوك املعيارية وخطط العمل وتقدمي توصياتاستعربا

 اختـاذ   بشأن ا تفاعلي ا مواضيعي ا اجلمعية العامة حوار   أجرت،  ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٣يف  و  - ٣٩
رمسيـة للجمعيـة العامـة      الغري  شاورات  املقدت  وُع.  االجتار بالبشر  للقضاء على إجراءات مجاعية   

 للنظــر يف وضــع خطــة ،٢٠١٠ هيونيــ/حزيــران و،مــايو/أيــارو، أبريــل/نيــسانو، مــارس/يف آذار
مكافحـة االجتـار باألشـخاص، علـى النحـو املـشار إليـه يف               مـن أجـل     عمل عاملية لألمم املتحدة     

  .٦٤/١٧٨قرار اجلمعية العامة 
  

__________ 
  .A/HRC/14/16انظر الوثيقة   )٤(  
  .A/HRC/14/32انظر الوثيقة   )٥(  
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مــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك األنــشطة املنظمــة املبــادرات الــيت تقــوم هبــا كيانــات األ  - باء  
  دعما للجهود الوطنية

  تنسيق الجهود  -  ١  
العامليـة ملكافحـة االجتـار    األمـم املتحـدة     مبـادرة   جيري تنفيذ عدد من األنشطة يف إطـار           - ٤٠

 وتنـدرج   ،)٦(مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          عملها  تيسري  اليت يتوىل   بالبشر،  
زيـادة  و ؛الجتـار بالبـشر   بقـضية ا   ةوعيـ تالدعوة للمساعدة يف ال   : يف اجملاالت التالية  نشطة  تلك األ 
 العـاملي واإلقليمـي  علـى الـصعد    الـسياسات  رسـم  لإلفـادة منـها يف    االجتار بالبشر   بقضية  املعرفة  

ــوطينو ــسيق ؛ال ــة و فيمــا  والتن ــني املنظمــات الدولي ــب ــام   املشراكات ال بتكــرة بــني القطــاعني الع
ــة وت؛واخلــاص ــدرات نمي ــة  ق ــني الوكــاالت     . األطــراف املعني ــشترك ب ــسيق امل ــق التن ــد فري وعق

عـدة   ،)٧( مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة   برئاسة ،ملكافحة االجتار باألشخاص
اجتماعــات وواصــل عملــه لتحــسني التعــاون والتنــسيق بــني هيئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات  

، مبـا يف ذلـك      تـه ومكافح ل اتباع هنـج شـامل ملنـع االجتـار باألشـخاص           الدولية األخرى، وتسهي  
  .مؤازرهتن وه منالناجني واالجتار بالبشر محاية ضحايا

  
  دراسات وتقارير  -  ٢  

 تتحلـيال الكيانات منظومة األمم املتحدة عقد االجتماعات وإعداد التقارير و        تواصل    - ٤١
وضــع تــدابري ملواجهــة لمــسامهة يف لاخلــرباء هيئــات لتــسهيل عمــل اهليئــات احلكوميــة الدوليــة و

باجلرميـة واملخـدرات، يف       املعـين  كتـب املع  مجّـ و. عـاملي  علـى الـصعيد ال     الجتار بالنساء والفتيات  ا
علـى  هلذه املعـضلة    التصدي  معلومات عن حالة    ،   عن االجتار بالبشر   ٢٠٠٩ العاملي لعام    هتقرير

علـى  املتخـذة    تنفيذيـة التـشريعية و  اإلجراءات ال بـ املتعلقـة   بيانـات   ال العـاملي، مبـا يف ذلـك      الصعيد  
ــصعيد الــ  ــام ،وصــدرت. وطينال ــشتركدراســة  ،٢٠٠٩ يف ع ــنيةم ــس    ب ــم املتحــدة وجمل  األم

 تواشـتمل ،  ئهمزع أعـضا  ـنل واالجتار بالبشر    ،األنسجة واخلاليا و االجتار باألعضاء    عن ،أوروبا
  .على عدد من التوصيات ملعاجلة هذه الظواهر

__________ 
اجملتمـع املـدين ووسـائل      ات  هيئـ املبادرة العاملية كيانـات تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة ومنظمـات إقليميـة و                 تضم  )٦(  

، علــى ٢٠٠٩املبــادرة العامليــة، احملــرز يف التقــدم مــستجدات انظــر (إعــالم وأوســاط أكادمييــة والقطــاع اخلــاص 
  .http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/about/UNGIFT_progress_report09.pdf : التايلالرابط

مكتـب املمثـل اخلـاص    :  كل مـن ت ملكافحة االجتار باألشخاصاملشترك بني الوكاالفريق التعاون يشارك يف     )٧(  
قـوق اإلنـسان، وشـعبة النـهوض        األمـم املتحـدة حل    ، ومفوضـية    النــزاع املـسلح   لألمني العـام املعـين باألطفـال و       

، صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة       واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة،         وباملرأة،  
، واملنظمـة  )اإلنتربـول ( املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة    و والبنـك الـدويل،   ،ألمم املتحدة للسكانصندوق او

  .الدولية للهجرة
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الــذي أعدتــه شــعبة   (هاالجتــار بالنــساء والفتيــات يف تقريــر قــضية مــني العــام  األوعــاجل  - ٤٢
مبناســـبة  ) واالجتماعيـــة باألمانـــة العامـــةدارة الـــشؤون االقتـــصادية التابعـــة إلالنـــهوض بـــاملرأة

 سـيما  ال و،)٨( سـنة علـى اعتمـاده    ١٥ بعـد مـرور      نييجبـ  استعراض تنفيذ إعالن ومنهاج عمـل     
 ، علـى الـصعيد الـوطين   اجتاهات التنفيذتربز اليت و املرأة، ملمارس حبقا اليت تتناول العنف     هفروع
وفقــا لقــرار و. لعمــل الرئيـسية يف املــستقبل اوالتحــديات املتبقيـة، وجمــاالت  تتطـرق للفجــوات  و

 بـشأن االجتــار باألشـخاص وخباصـة النــساء واألطفـال، نظمــت     ٣/١١جملـس حقـوق اإلنــسان   
ســُبل مكافحــة دف حتديــد هبــ حلقــة دراســية ،٢٠١٠مــايو /أيــار  حقــوق اإلنــسان، يفمفوضـية 

م إىل  ، وسـيقدَّ   وإبـراز التحـديات املاثلـة يف هـذا اجملـال            على احلقـوق   ةقائم ال االجتار باألشخاص 
  . تقرير عن أعمال احللقة الدراسية ونتائجهااجمللس

  
  مجع البيانات وإجراء البحوث وتقدمي الدعم لعملية رسم السياسات  -  ٣  

 إتاحـة الراميـة إىل تعزيـز      أنـشطتها   نظمـات   غريهـا مـن امل    ئات األمم املتحدة و   هيتواصل    - ٤٣
ملنظمـة الدوليـة للـهجرة      اف. االجتـار بالنـساء والفتيـات     ب املتعلقـة ث  و والبحـ  تالبيانات والتحليال 

 األمــم املتحــدة للتربيــة منظمــةبينمــا تتــوىل قاعــدة بيانــات عامليــة بــشأن االجتــار بالبــشر، تتعهــد 
حـصاءات االجتـار بالبـشر يف آسـيا،         إلقاعدة بيانات على اإلنترنت     ) اليونسكو(افة  والعلم والثق 

نــشرت املنظمــة و. العمــروحــسب ت مبوبــة حــسب نــوع اجلــنس بيانــاوكالمهــا حيتــوي علــى 
يف عــام بالبــشر ملــشاريع مكافحــة االجتــار بالنــسبة الدوليــة للــهجرة كتيبــا عــن مؤشــرات األداء 

 للمــسائلإجــراء اســتعراض هــي اآلن بــصدد اء والفتيــات، وتعلــق بعــضها بالنــسالــيت ي، ٢٠٠٨
طلقـت قاعـدة بيانـات    أُو. االجتـار بالبـشر   جمـال    يف بإجراء البحـوث  املنهجية واألخالقية املتعلقة    

، اسـتجابة لقـرار اجلمعيـة    ٢٠٠٩مـارس  /آذار  يف املـرأة املمـارس حبـق   ألمني العام بشأن العنف     ا
قاعـدة  و. ضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة           بشأن تكثيف اجلهود للق    ٦١/١٤٣العامة  
جيد فيـه الراغـب    شبكي شامل أول موقع ، هي، اليت تديرها شعبة النهوض باملرأة تلك البيانات

، كافة املعلومات عن التدابري اليت تتخذها الدول األعضاء للتصدي للعنف املمـارس علـى املـرأة               
دخالت مـن الـدول األعـضاء مُـ      دولة   ٨٧ قّدمت،  حينهوحىت  .  االجتار بالنساء والفتيات   همبا في 
منظومـة األمـم    الـيت تـضطلع هبـا       ألنـشطة   ل جـردا شعبة   الـ   وُتعـد  .)٩(قاعدة البيانات دراجها يف   إل

جيـري حتديثـه مـرتني سـنويا،       ، هبـا   املرأة، مبا يف ذلـك االجتـار       املمارس حبق املتحدة بشأن العنف    

__________ 
الـدورة االسـتثنائية    أعمـال   عمـل بـيجني ونتـائج        و منـهاج و إعـالن تقرير األمني العـام بـشأن اسـتعراض تنفيـذ             )٨(  

ألهـداف اإلمنائيـة   ا إجنـاز  يكفـل  ينا منظـور جنـس  كيلتـش امها يف هسدى إ للجمعية العامة وم   الثالثة والعشرين 
  .)E/2010/4-E/CN.6/2010/2(لأللفية 

  )٩(  htm.database-v/vaw/daw/womenwatch/org.un.www://http.  
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 املـرأة التابعـة للـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت        أنشطة فرقة العمل املعنية بـالعنف ضـد    يف إطار 
  .املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني

ــياغة   - ٤٤ ــوُيـــسترشد يف صـ ــا بـــادرات البحـــوث  مبالـــسياساتوانني والقـ  الـــيت تـــضطلع هبـ
ــ أو ــوطين   ،هارّستي ــصعيد ال ــات األمــم املتحــدة علــى ال ــو.  كيان دعم صــندوق األمــم املتحــدة  ي

 البيانـات   ها لتحسني مجع البيانات عن االجتار بالبشر، مبا في         اليت ُتجرى  ثواإلمنائي للمرأة البح  
مولــدوفا مجهوريـة  االجتــار يف  قـضايا  تقيــيمل نياملتـصلة بنــوع اجلـنس، فــضال عـن إجــراء دراسـت    

املعنيـة   منتـدى وزاري بـشأن الـشراكات          لعقد دعم ال الصندوُققّدم   ،يف اهلند و. وجزر ملديف 
ــدز، / وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية اين والعنــف اجلنــس بالبــشراالجتــارمبكافحــة  وأفــضى اإلي
 سياسـات مكافحـة العنـف    عـن  امت اليونـسكو حـوار  نظّو. لمساءلةلإىل اعتماد ميثاق املنتدى  

منطقـة  يف  وزراء شـؤون املـرأة      لـ  خـالل منتـدى      ، واالجتار بالنساء والفتيات   ، املرأة املمارس على 
 وإنـشاء آليـات     ،و قائم منـها   ه ما   ل وطنية أو تعزيز    خطط عم  وضعالبحريات العظمى، هبدف    

 تعمــيمقامــت ب أســباب االجتــار بالنــساء والفتيــات، و   يف االيونــسكو حبوثــ أجــرت و. للرصــد
 يةوأجـرت مفوضـ   . صانعي السياسات يف العديد من البلدان األفريقية      على   السليمةاملمارسات  

هبــم، الجتــار  خلطــر ا يف تايلنــدلالجــئنييف تعــّرض ا احبوثــ األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   
، باالشتراك مع أعـضاء الفريـق العـاملي املعـين بـاهلجرة            فقام،    األمم املتحدة للسكان   صندوق أّما
تمويــل المكّــن يف منغوليــا، و. الجتــار هبــمخــاطر امل  العمــال املهــاجرينتعــّرضتقريــر عــن  نــشرب

 يفحبـوث   إجـراء   مـن    ،د املـرأة  صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين إلهنـاء العنـف ضـ             املقدم من   
ــ ،ملــرأة اصــندوقم ودعــ.  ألغــراض االســتغالل اجلنــسي  بالبــشراالجتــار  شراكة مــع مكتــببال

 آليــة ميثّــل،  بالبــشراالجتــار يف جمــال نــوب آســيا جلفكــرع للجممــ تــشكيل املخــدرات واجلرميــة،
  .نساء واألطفالقليمية ملكافحة االجتار بالاإلوطنية والتعزيز جهود التنسيق من أجل للحوار 

  
  بناء القدرات  -  ٤  

واصــلت كيانــات األمــم املتحــدة تقــدمي الــدعم لتــدابري بنــاء القــدرات يف جمــال االجتــار    - ٤٥
قيـام صـندوق األمـم      : وتشمل املبـادرات مـا يلـي       .اجلهات املعنية بالنساء والفتيات، إىل خمتلف     

مــم املتحــدة للــسكان وجهــات املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة بالتعــاون مــع اليونيــسيف وصــندوق األ
ــا   ــشرطة يف نيجريي ــدريب ال ــة بت ــة حملي ــدريب    ؛فاعل ــام مفوضــية األمــم املتحــدة لالجــئني بت  وقي

وإقامـة تـدريب بـدعم      االجتار وغريهم يف تايلند؛     ضحايا  مسؤولني حكوميني وموظفي مالجئ     
يفيـا املتعـددة    واالجتـار بالبـشر يف دولـة بول       من اليونسكو ملراسالت اإلذاعة عـن العنـف العـائلي           

تنظــيم القوميــات؛ وتــدريب حــرس احلــدود ومــوظفي املديريــة العامــة لالجــئني يف إكــوادور؛ و 
تــدريب مــشترك اضــطلعت بــه مفوضــية الالجــئني واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، لــضباط شــرطة    
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ويف مجهورية مولدوفا، يقدم صندوق األمم املتحدة االستئماين دعما جلهـود           . احلدود يف ألبانيا  
ويف . تمع املـدين لتـدريب االختـصاصيني الـذين يتعـاملون مـع ضـحايا االجتـار والنـاجني منـه                    اجمل

غانا، ساعد صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على إنـشاء جلنـة وطنيـة أوكـل إليهـا تنـسيق                    
  .تدابري مكافحة االجتار بالنساء

اجلهـود الـيت تبـذهلا      ويشكل وضع أدوات وأدلة التدريب ونشرها جـزءا ال يتجـزأ مـن                - ٤٦
وقـد وضـع مكتـب األمـم املتحـدة       .  اجلهـات املعنيـة    كيانات األمم املتحدة يف جمال بناء قدرات      

ــع وقمــع االجتــار      عمــلاملعــين باملخــدرات واجلرميــة إطــار   ــذ بروتوكــول من ــا للعمــل لتنفي  دولي
رميـة املنظمـة    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجل          

جمموعــة املــواد الــيت أعــدها لتــوفري التوجيــه للجهــات املعنيــة مبكافحــة  عــرب الوطنيــة، واســتكمل 
االجتار بالبشر وتزويـدها بالتوصـيات املوصـى هبـا وإطالعهـا علـى املمارسـات الواعـدة يف هـذا              

خـرى دليـل   وتـشمل مـواد التـدريب األ   . اجملال لتمكينها من التصدي هلذه الظاهرة بفعالية أكرب      
تدريب وضـعته منظمـة العمـل الدوليـة واليونيـسيف ملكافحـة االجتـار باألطفـال السـتغالهلم يف                    
العمــل واســتغالهلم جنــسيا وســائر أشــكال االســتغالل؛ وإعــداد كتيــب للربملــانيني صــادر عــن    
مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة واالحتـاد الربملـاين الـدويل؛ ودليـل صـادر عـن                  

ملنظمة الدولية للهجرة ملقدمي الرعاية الصحية، وكتيب عن املساعدة املباشرة لضحايا االجتـار             ا
ــة        ــم املتحــدة لالجــئني واملنظمــة الدولي ــة مــشتركة ملفوضــية األم ــة إطاري ــه؛ ووثيق ــاجني من والن

كتيـب صـادر عـن    للهجرة عن وضع إجراءات تنفيذية موحدة لتيسري محايـة ضـحايا االجتـار؛ و        
ــرأة   صــندوق األ ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــشرح ســبل  م ــضحايا االجتــار   ي ــة ل الوصــول إىل العدال

ــا؛  ــه يف نيجرييـ ــاجني منـ ــراءات واإل والنـ ــة جـ ــدة التنفيذيـ ــدة املعـــين  املوحـ ــم املتحـ ملكتـــب األمـ
 يف جنـويب آسـيا؛  ألغـراض جتاريـة     لتحقيـق يف جـرائم االسـتغالل اجلنـسي          لباملخدرات واجلرمية   

، جـرى   أوطـاهنم ل ضحايا االجتار والنـاجني منـه يف كوسـتاريكا إىل            بروتوكول إلعادة األطفا  و
دليـل تـدرييب مـشترك بـني وكـاالت األمـم            و إعداده بدعم من مفوضية األمم املتحدة لالجئني؛      

   .املتحدة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال يف منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية
  

  وعية والدعوةأنشطة الوقاية، ومن بينها الت  -  ٥  
تواصل كيانات األمم املتحدة املشاركة يف محالت التوعية والدعوة وأنـشطة االتـصال               - ٤٧

 .الرامية إىل زيـادة املعرفـة مبـسألة االجتـار بالنـساء واألطفـال، ودعـم هـذه احلمـالت واألنـشطة                     
ــسكو ومفوضــية الالجــئني و     ــة، نفــذت اليون ــدان أفريقي ــة لنظمــة املففــي عــدة بل ــهجرالدولي ة ل

ويف أمريكـا   . محالت للتوعية بشأن االجتار بالبشر، استهدف بعضها الالجـئني وطـاليب اللجـوء            
ن والالتينية، قدم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة الدعم لـربامج يـشترك فيهـا قـادة تقليـدي           
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يف جهــود مبذولــة للقــضاء علــى العنــف ضــد نــساء الــشعوب األصــلية، ويــشمل ذلــك االجتــار   
العامــة عــن واالتـصال ب  وقامــت إدارة شـؤون اإلعــالم مبجموعــة مـن أنــشطة التوعيــة   .الـداخلي 

طريق أنواع خمتلفة من وسائل اإلعالم، وخـصوصا فيمـا يتعلـق جبهـود األمـم املتحـدة ملكافحـة                
ونظم الصندوق اجتماعا إقليميا بشأن االجتار حـضره ضـباط شـرطة             .االجتار بالنساء والفتيات  
وأنتجـت اليونـسكو فيلمـا وثائقيـا      .٢٠٠٨م وحمامون يف نيبـال يف عـام         وممثلون لوسائل اإلعال  

ــوان  ــساء ”بعن ــار بالن ــساء يف     “االجت ــار بالن ــة لالجت ــة والثقافي ، يستكــشف الظــروف االجتماعي
جنوب شرقي آسيا، وأجرت حبوثا عن األسباب واهلياكـل االجتماعيـة الـيت تـؤدي إىل االجتـار                  

يع لتعزيز وصـول املـرأة إىل سـوق العمـل يف جمـاالت حمـددة       بالنساء والفتيات، كما تقوم مبشار  
ويعد تقدمي معلومات مالئمة من النـاحيتني اللغويـة والثقافيـة عـن االجتـار                .من األنشطة الثقافية  

بالنــساء والفتيــات املنتميــات إىل األقليــات العرقيــة يف منطقــة امليكونــغ الكــربى دون اإلقليميــة    
  .ليونسكوجزءا من مشروع آخر تضطلع به ا

  
  تطوير التشريعات وتنفيذهادعم   -  ٦  

ملكافحـة االجتـار   حتسني التـشريعات الوطنيـة   تواصل كيانات األمم املتحدة املسامهة يف       - ٤٨
وعلى سبيل املثال، وضع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                 .بالنساء والفتيات 

رشاد الدول يف تنفيـذها لربوتوكـول منـع         مشروع قانون منوذجي بشأن االجتار باألشخاص، إل      
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة              

ودعــم الــصندوق تعــديل القــوانني املتــصلة باالجتــار       .ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة    
ــا وباكــستان    ــها كمبودي ــدان، مــن بين ــصندوق  ويف .باألشــخاص يف عــدة بل ــدا، ســاعد ال  روان

 والربنامج اإلمنائي يف وضع مشروع قانون بشأن العنف ضد املرأة، يشمل أحكاما عـن االجتـار               
ملكافحة االجتار يراعي اللجوء الـسياسي،      سن تشريع   مفوضية الالجئني إىل    دعت  وقد   .بالبشر

خـرباء عقـد    مـن   ق  اجتمـاع لفريـ   نتـائج   وبناء علـى     .وذلك يف عدة بلدان، مثل أرمينيا واملغرب      
لعنـف ضـد املـرأة،    ات الرامية إىل التصدي ل    بشأن املمارسات اجليدة يف التشريع     ٢٠٠٨يف عام   

 كتيبـا   ٢٠٠٩إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف عـام         يف   أصدرت شعبة النهوض باملرأة   
وى ويعـرض الكتيـب توصـيات عـن حمتـ          .)١٠(لعنف ضد املـرأة   ل ات الرامية إىل التصدي   للتشريع

   .وأمثلة للممارسة اجليدةمشفوعة بشروح التشريع، 
  

__________ 
  )١٠(  http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm.  
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  اخلدمات املقدمة لضحايا االجتار والناجني منه  -  ٧  
، ومـن   اجلهـات املعنيـة   يواصل كثري من كيانـات األمـم املتحـدة تقـدمي الـدعم ملختلـف                  - ٤٩
ســبيل وعلــى  . لــدعم ضــحايا االجتــار والنــاجني منــه ا اجملتمــع املــدين، يف مــساعيها هيئــاتبينــه

املثال، ينفذ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية باالشتراك مع معهد األمم املتحـدة              
االجتار بالنـساء الـشابات والقـصر مـن         ملكافحة  األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة برنامج عمل       

ســتقالل نيجرييــا إىل إيطاليــا، يــشمل أنــشطة إلعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي ترمــي إىل حتقيــق اال  
ويوفر صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة الدعم للخـدمات املقدمـة للنـساء              .االقتصادي هلن 

من ضحايا االجتار والناجيات منه يف أفغانستان، بينما يقوم صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين               
أفرقــة ” هتـدف إىل إقامـة   بتقـدمي الـدعم ملـشاريع يف فييــت نـام     للقـضاء علـى العنـف ضـد املــرأة    

ويواصـل صـندوق     .والناجيـات منـه   ياه  حاهوية القـائمني باالجتـار وضـ       خاصة لتحديد    “تدخل
لسكان تقـدمي الـدعم خلـدمات الـصحة اإلجنابيـة وتقـدمي املـشورة يف هـذا اجملـال                   األمم املتحدة ل  

ويف عــدد مــن البلــدان،  . ســبيل املثــال يف الفلــبنيىلــضحايا االجتــار والنــاجني منــه، وذلــك علــ 
غـري حكوميـة إلقامـة آليـات        منظمـات   الالجئني مع منظمـات دوليـة و      شؤون   مفوضية   تعاونت

إلحالــة ضــحايا االجتــار والنــاجني منــه، بينمــا وضــعت وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل    
اخلـدمات  االسـتفادة مـن     حالـة لزيـادة إمكانيـة       نظما لإل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      

ويف اهلنـد، يـضطلع     .  منه، مبا يف ذلك االجتار     اتيات ضحايا العنف والناجي   املتاحة للنساء والفت  
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مبشروع يرمي إىل ضـمان محايـة حقـوق ضـحايا االجتـار                  

   .والناجني منه خالل اإلجراءات القانونية
  

  القطاع اخلاص  -  ٨  
كات مـع جهـات فاعلـة مـن القطـاع      قدمت كيانات األمم املتحدة الدعم لبعض الشرا     - ٥٠

يف مـشروع جتـرييب مـع    للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  ففي اهلند، على سبيل املثال، شرعت     .اخلاص
القطــاع اخلــاص واحلكومــة احملليــة إلعــادة تأهيــل النــساء ضــحايا االجتــار والناجيــات منــه، عــن  

على العنف ضد املـرأة     ويقوم صندوق األمم املتحدة االستئماين للقضاء       . طريق إجياد فرص هلن   
ويف  .والفتيـات بتقدمي الدعم ملالك الفنادق يف فييت نام لتوزيع معلومـات عـن االجتـار بالنـساء                 

الالجئني الدعم للمجتمع املدين للتوصل إىل اتفـاق غـري          شؤون  كوت ديفوار، قدمت مفوضية     
اآلبـاء  رمسي مع إحدى الـشركات لوقـف جلـب األطفـال للعمـل يف مـزارع النخيـل، وإلقنـاع           

  . بإرسال أطفاهلم إىل املدارس
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  النتائج والتوصيات   - رابعا  
والتـصدي  اُتـخذت إجراءات عديدة على مجيع األصعدة ملنـع االجتـار باألشـخاص               - ٥١
ومـا زال االلتـزام بالـصكوك الدوليـة         . ، وتركز كثري منها على االجتار بالنساء والفتيات       له

طر القانونية واملؤسسية واملتصلة بالسياسات، ومت      وجرت تقوية األ  . ذات الصلة يف ازدياد   
وبالرغم من هـذه التطـورات،      . تعزيز اجلهود الرامية إىل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف       

والسخرة ما زال االجتار بالنساء والفتيات مستمرا، ألغراض من بينها االستغالل اجلنسي            
اجلهـات املعنيـة     اتباع مجيع    ضمان على   وجيب أن يركز العمل مستقبال    . والزواج باإلكراه 

التمويــل الكــايف؛ تــوافر اجلنــسانية؛ واالعتبــارات لنــهج شــامل ومنــسق ومتــرابط ويراعــي  
ــدابري املتخــذة    ــع الت ــذ مجي ــل   وتنفي ــى حنــو كام ــا عل ــشراكات  .  ورصــدها وتقييمه ــد ال وتع

ع اخلــاص االسـتراتيجية بــني اجلهـات الفاعلــة احلكوميـة واملنظمــات غـري احلكوميــة والقطـا     
  .أمورا حيويةاجلهات املعنية وسائر 

بـإجراء إصـالحات قانونيـة تـشمل تـصنيف ممارسـات االجتـار              وقامت دول عديدة      - ٥٢
بالبشر إىل جرائم حمددة؛ وإدراج الظـروف املـشددة يف نـصوص األحكـام، ال سـيما حـني                   

جتــار؛ يكــون الــضحية طفــال؛ وتــشديد العقوبــات املفروضــة علــى املتــورطني يف جــرائم اال   
واعتمـد بعـض الـدول قـوانني حمـددة      . وتوسيع نطاق احلماية واملـؤازرة للـضحايا والنـاجني        

وتعد القوانني الشاملة والعريضة النطاق اليت تغطي جـرائم االجتـار           . لقمع االجتار باألطفال  
ــاجني،         ــضحايا والن ــدعم لل ــة وال ــوفري احلماي ــها ت ــدابري األخــرى، مــن بين وجمموعــة مــن الت

وينبغـي  . الوقائية، وإنشاء هيئات وطنية للتنسيق ممارسة جيـدة جيـب االقتـداء هبـا             والتدابري  
للدول أن تكفل جترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص مـن مجيـع األعمـار، بفـرض أحكـام                
تتناسب مع غريها من اجلرائم اخلطـرية، وتـشمل عقوبـات مـشددة حينمـا يكـون الـضحية                   

ــال ــستمر اإلصــالحات الق  . طف ــن  وجيــب أن ت ــة م ــانوين    انوني ــار ق أجــل ضــمان وجــود إط
ملنـع االجتـار بالنـساء والفتيـات ومكافحتـه، ومحايـة حقـوق اإلنـسان الواجبـة جلميـع                     مالئم

   .الضحايا والناجني
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اجلديدة على حنـو  القائمة و تقوم السلطات بإنفاذ القوانني  الويف كثري من األحيان    - ٥٣
وينبغـي  . منخفـضة القـضائية   معدالت املالحقـة    وما زالت   . غري فعال أو ال تستوعبها جيدا     

تعزيـز اجلهـود املبذولـة لــضمان إنفـاذ تـشريعات مكافحـة االجتــار علـى حنـو فعـال ويراعــي          
وجيب إجراء تدريب منتظم ملسؤويل إنفاذ القانون واهليئـة القـضائية        . اجلنسانيةاالعتبارات  

الواجبـة  ، ومحايـة حقـوق اإلنـسان        االجتار بالنساء والفتيات  املعنيني مبكافحة   وسائر األفراد   
إنشاء وجيب . ة اجلديداتلضحايا االجتار والناجني منه، واملسؤوليات املترتبة على التشريع    

وجيـب تـدعيم اجلهـود      . عقوبات على عدم االمتثـال للقـانون      فرض  آليات للمساءلة، مثل    
ع األصـعدة، مبـن     علـى مجيـ   االجتـار   ميع مرتكيب جرائم    القضائية جل الحقة  املاملبذولة لضمان   

وتعــد اآلليــات املؤســسية . ، واحلكــم علــيهم بأحكــام مالئمــةاملــسؤولون احلكوميــونفــيهم 
   .لرصد تنفيذ القانون حامسة األمهية

االجتار باألشخاص،  ملكافحة  وقد اعتمدت الدول خططا أو استراتيجيات مكرسة          - ٥٤
وينبغــي . األطفــالوالنــساء االجتــار بمعــضلة حيتــوي كــثري منــها علــى تــدابري حمــددة ملعاجلــة  

للدول أن تكفل احتواء مجيع خطط مكافحة االجتار على أحكام بـشأن النـساء والفتيـات،       
ــى        ــوي عل ــا، وأن حتت ــصاصات يف نطاقه ــددة االخت ــاملة ومتع ــك اخلطــط ش وأن تكــون تل

تدابري للرصد وتقييم األثر، وأن تـنص  على أهداف ومواعيد زمنية قابلة للقياس، وكذلك   
 التنــسيق علــى الــصعيد الــوطين،  وجيــب تــدعيم. نــسيق بــني مجيــع اجلهــات املعنيــة علــى الت

وينبغي للدول مواصلة إبرام وتنفيذ اتفاقات      . سيما عن طريق آليات مكرسة للتنسيق      وال
ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف، لضمان اختـاذ إجـراءات فعالـة يف مجيـع اجملـاالت، ومـن                  

، وتبـادل   ومؤازرة الضحايا ومـساعدهتم   ، والوقاية،    القضائية قةبينها إنفاذ القانون، واملالح   
  .البيانات واملعلومات واملمارسات اجليدة عن مكافحة االجتار بالنساء والفتيات

بــرامج تعليميــة ومحــالت للتوعيــة وغــري ذلــك مــن بتنفيــذ الــدول قامــت ويف حــني   - ٥٥
ــةاملبــادرات، فمــا زالــت هنــاك حاجــة إىل تــدعيم اجلهــود واملــوا    ويعــد . رد يف جمــال الوقاي

االلتزام السياسي على مجيع األصعدة بالقضاء على االجتار بالنـساء والفتيـات أمـرا حاسـم                
، وأن تعـاجل األسـباب والعوامـل        ومطـردة وجيب أن تكون جهـود الوقايـة منهجيـة          . األمهية

قتصادي اجلذرية اليت تعرض النساء والفتيات للخطر، ومن بينها التهميش االجتماعي واال
وجيب تطبيق تدابري لتثبيط طلب أربـاب العمـل واملـستهلكني           . والعنف والتمييز ضد املرأة   

توســيع نطــاق الــربامج التثقيفيــة  وينبغــي أن جيــري . املــؤدي إىل االجتــار بالنــساء والفتيــات 
ومحالت اإلعالم والتوعية، وأن تشمل الترويج حلقوق اإلنسان املكفولة للمرأة، واملساواة 

جلنسني، والعالقات السليمة؛ واملخاطر واألخطار املترتبة على االجتار بالبشر؛ وإتاحة          بني ا 
وجيــب . ، وغــري ذلــك مــن تــدابري مكافحــة االجتــاراتاخلــدمات والــدعم للــضحايا والناجيــ
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تكون برامج التوعية هذه بلغات متعددة، حيثما كان ذلك مالئما، وأن تكون موجهـة               أن
وجيـب تكثيـف التعـاون بـني        . م وإىل الفئـات املعرضـة للخطـر       إىل السكان على وجه العمـو     

ذلك ما خيـص اعتمـاد الـصناعات املختلفـة آليـات            مبا يف   القطاع اخلاص ووسائل اإلعالم،     
   .للتنظيم الذايت والتوعية، واستخدام املتاجرين للتكنولوجيات اجلديدةسلوك وقواعد 

يف الوقـت   االسـتفادة   يـات منـه إىل      االجتـار والناج  ممـن يقعـن ضـحية       وحتتاج النساء     - ٥٦
خــدمات دعــم متخصــصة، تــشمل املــساعدة القانونيــة والنفــسية والطبيــة       مــن املناســب 

وإمكانيـة االحتمـاء يف املالجـئ؛ والتـدريب املهـين وبـرامج العمالـة البديلـة؛                 واالجتماعية؛  
ثرية نظما وقد وضعت بلدان ك. وتصاريح اإلقامة الدائمة واإلقامة املطولة يف بلدان أخرى

لدعم ضحايا االجتار والناجني منـه، وال سـيما النـساء واألطفـال، أو حـسنت مـا هـو قـائم                      
وينبغـي تـدعيم هـذه اجلهـود لـضمان حتديـد هويـة ضـحايا االجتـار                  . لديهم من تلـك الـنظم     

والناحني منه على حنـو سـليم ومحايـة حقـوقهم، وكفالـة أال تـؤدي اإلجـراءات املتخـذة إىل             
وجيب أن يتاح االسـتفادة مـن تـدابري احلمايـة والـدعم جلميـع               .  هتميشهم زيادة وصمهم أو  

الضحايا والناجني وأال تكون تلك االستفادة مـشروطة بقـدرة الـضحية علـى املـساعدة يف                 
وينبغـي للـدول أن تكفـل إبـالغ الـضحايا           . اإلجراءات اجلنائية أو استعدادها للقيام بذلك     

، ومتكينـهم مـن املطالبـة بتلـك     بل اللجوء إىل احملـاكم ومبا يتاح هلم من سوالناجني حبقوقهم   
وهناك حاجة إىل بذل . الصدمة اليت أملت هبم   وقع  احلقوق، ومنحهم وقتا كافيا للتعايف من       

بسبب اهلجـرة غـري   القضائية مزيد من اجلهود لضمان محاية الضحايا والناجني من املالحقة     
 األفعــال، ومــنحهم محايــة فيمــا يتــصل قــوانني العمــل أو غريهــا مــنانتــهاكات أو الــشرعية 

إجــراءات /وجيــب تــدعيم آليــات. بــاإلجراءات اجلنائيــة، ومــن بينــها بــرامج محايــة الــشهود
اإلحالة، كما جيب تدريب مجيع األشـخاص الـذين يتعـاملون مـع ضـحايا االجتـار والنـاجني                   

كامـل  منه على حنو منـهجي لـضمان أن تتـوافر هلـم القـدرة علـى مـساعدة هـؤالء بـاحترام             
  .حلقوق اإلنسان املكفولة هلم

وبالرغم من زيادة اجلهـود املبذولـة لتحـسني قاعـدة املعـارف بـشأن نطـاق وطبيعـة                  - ٥٧
املزيـد  ويعـد تـوافر     . االجتار بالنساء والفتيات، فما زالت البيانات ناقصة وال يعتمـد عليهـا           

جل القيام بإصالحات أ اإلحصاءات، أمرا ال غىن عنه منمن البيانات كما ونوعا، مبا فيها 
. فعالــة يف جمــايل التــشريع والــسياسات، ورصــد االجتاهــات، وتقيــيم أثــر التــدابري املتخــذة    

وينبغــي للــدول أن تواصــل جهودهــا املبذولــة لتحــسني مجــع البيانــات عــن االجتــار بالنــساء  
تصنيف البيانـات اإلحـصائية حـسب     وينبغي  .  وأن تعمل على تقوية تلك اجلهود      والفتيات

وجيـب حتـسني    . وسـائر الـصفات ذات الـصلة      اإلثـين   والسن واألصـل    والعرق   اجلنس   نوع
  . النوعيةمنهجيات مجع البيانات وتنسيقها، وتكثيف البحوث


