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  اخلامسة الدورة
  ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢- ١٨ فيينا،
  *املؤقت األعمال جدول من )ب( ٢ البند

  املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض
   وقمع منع بروتوكول :هبا امللحقة والربوتوكوالت الوطنية عرب

        واألطفال النساء وخباصة باألشخاص، االجتار ومعاقبة
      بالبشر االجتار ملكافحة العاملية بادرةامل    
      األمانة من تقرير   

    مةمقّد  -أوالً  
 جهـات  هبـا  تنـهض  مبـادرة  هي )العاملية املبادرة( بالبشر االجتار ملكافحة العاملية املبادرة  -١

 واملعــارف الفنيـة  اخلــربات علـى  للحــصول عامليـاً مـورداً   روتــوفّ املـصلحة  أصــحاب مـن  متعـددة 
  .باألشخاص االجتار مكافحة ابتغاء مبتكرة شراكات نظيموت
 األمـم  ومفوضـية  الدوليـة  العمـل  منظمـة  مـن  كل ٢٠٠٧ مارس/آذار يف تهااستهلّ وقد  -٢

 املتحـدة  األمـم  ومكتـب  )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحـدة  األمم ومنظمة اإلنسان حلقوق املتحدة
   والتعــاون األمــن ومنظمــة للــهجرة وليــةالد واملنظمــة )املكتــب( واجلرميــة باملخــدرات املعــين

  .أوروبا يف
 ومنـذ  املتحـدة،  العربيـة  اإلمارات دولة من مةمقدَّ منحة بفضل هبا النهوض أمكن وقد  -٣

 وكنـدا  أسـتراليا  مـن  كـل  حكومـات  مـن  إضـايف  مـايل  بـدعم  املبـادرة  تلـك  حظيـت  احلني ذلك
─────────────────  

 *  CTOC/COP/2010/1.  



 

2 V.10-55311 

 

CTOC/COP/2010/11    

 املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للمرأة ياإلمنائ املتحدة األمم وصندوق اليونيسيف جانب إىل والنمسا
 متقــّد كمــا .عامــة هبــات جانــب إىل الدوليــة للــشراكات املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي
 أجـل  مـن  العامليـة  املبـادرة  إىل مـسامهات  ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  يف وسويـسرا  بلجيكا حكومتا
  .صربيا يف املشترك برناجمها

 ملكافحــة الــدول وغــري الــدول مــن الفاعلــة اتاجلهــ تعبئــة إىل العامليــة املبــادرة وهتــدف  -٤
 علــى الطلــب وتقليــل احملــتملني الــضحايا ضــعف مــن احلــد )أ( :بالتــايل بالقيــام بالبــشر االجتــار

 االجتــار؛ لــضحايا والـدعم  احلمايــة مــن كـاف  قــسط كفالــة )ب(و أشـكاله؛ ميــع جب االسـتغالل 
 احتـرام  مـع  اجلـرائم  تلك يف طنياملتور للجناة الكفؤة القضائية املالحقة على العمل دعم )ج(و

  .األشخاص ميعجل األساسية اإلنسان حقوق
 باالجتـار  والـوعي  العلـم  دائرة توسيع رسالتها، لتحقيق سعيها إطار يف املبادرة، وتنشد  -٥

 قـدرات  وتطـوير  وبنـاء  احلقـوق  احتـرام  علـى  قائمـة  الـة فّع تـدابري  اختـاذ  علـى  والتـشجيع  بالبشر
ــة اجلهــات  علــى املــشترك العمــل أجــل مــن شــراكات وإقامــة الــدول وغــري الــدول مــن الفاعل
  .بالبشر االجتار مكافحة

 وتعزيــز بالبــشر باالجتــار الــوعي إذكــاء يف العامليــة للمبــادرة املباشــرة األهــداف لوتتمثّــ  -٦
 جهـات  مـع  الـشراكة  مـن  إطـار  يف بالبـشر  االجتار ملكافحة العاملي الصعيد على والعمل االلتزام
 احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  الدويل واجملتمع احلكومات بينها ومن املصلحة، بأصحا من خمتلفة
 ضــحايا لــدعم هياكــل إجيــاد علــى واملــساعدة اإلعــالم ووســائط املــدين اجملتمــع عناصــر وســائر
  .اهلياكل تلك وتعزيز االجتار

 يف العامليـة  املبـادرة  إطـار  يف األحـداث  مـن  عدد مُنظِّ ،٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي وخالل  -٧
 ومـصر  وليتوانيـا  ديفوار وكوت وقريغيزستان أفريقيا وجنوب وتركيا تايلند و وأوغندا ازيلالرب

 واملواضـيعية  ةاجلغرافيـ  باألبعـاد  واملعرفـة  الـوعي  إذكـاء  األحداث هذه من اهلدف وكان .واهلند
 التقنيـة  املـساعدة  مـن  البلدان احتياجات حتديد على أيضاً ساعدت وقد .بالبشر لالجتار الكثرية

 النـساء  وخباصـة  باألشـخاص،  االجتـار  ومعاقبـة  وقمـع  منـع  لربوتوكـول  الالفعّـ  التنفيـذ  أجل نم
 لعقـد  متهيـدا  زخـم  وبنـاء  )١(املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمم التفاقية لاملكّم واألطفال،

  .٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٥ إىل ١٣ من الفترة يف بالبشر االجتار ملكافحة فيينا منتدى
 ومجـع  .النطـاق  عامليـة  شـراكات  وأقـام  التعـاون  قووثّـ  الـوعي  فيينـا  منتـدى  كىأذ وقد  -٨

 مـن  ألكثـر  وممـثلني  العـامل  أرجـاء  خمتلـف  مـن  مـشارك  ١ ٦٠٠ مـن  أكثـر  سـاحته  علـى  املنتدى
─────────────────  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ اجمللد املعاهدات، جمموعةاألمم املتحدة،  (1) 
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 وإجــراءات التــأثري وجوانــب الــضعف مبكــامن اخلاصــة باملواضــيع يتعلــق وفيمــا .حكومــة ١٣٠
 هـذا  بـني  والعالقـة  بالبـشر  االجتـار  أبعـاد  خمتلـف  حيحالـص  الـسياق  يف املشاركون وضع العمل،
 الرمسيــة، واملناقــشات اجللــسات تلــك جانــب وإىل .اإلنــسان وحقــوق والتنميــة واألمــن االجتــار
 وصـناعة  اخلـاص  للقطـاع  وممـثلني  نسائية وقيادات برملانيني نواباً تضّم خاصة أحداث ُنظمت
  )٢(.شباباًو وفنانني السينما

    
 الوعي إذكاء أجل من الدعوة جمال يف املبذولة واجلماعية العاملية اجلهود  -ثانياً  

      بالبشر باالجتار
    بالبشر االجتار مكافحة يف الشباب إلشراك محلة ،"احلرية مسرية بدء"  - ١  

 مـسرية  بـدء " بعنـوان  محلـة  احلكومية غري "االجتار وقف" ومنظمة العاملية املبادرة بدأت  -٩
 وافُتتحــت .بالبــشر االجتـار  مكافحــة علـى  العمــل يف الـشباب  راكإلشــ مةمـصمّ  وهــي ،"احلريـة 
 .نيويورك يف املتحدة األمم مقر من ثُّب دقائق مثاين مدته فيديو بفيلم احلملة تلك

ــع  -١٠ ــة وموق  )arabic/startfreedom/org.kstopthetraffi.www://http/( اإلنترنــت علــى احلمل
 .هبــا غريهــم وتعريــف بالبــشر االجتــار بظــاهرة اإلملــام علــى الــشباب ملــساعدة رئيــسية أداة هــو

 بالبـشر  االجتـار  معـىن  توضـح  مبتكـرة  وأنـشطة  دروس بينـها  مـن  تعليميـة  دداًعُـ  املوقـع  نويتضّم
 علـى  واألنـشطة  سالـدرو  تلـك  زوتركّـ  لـه،  للتـصدي  يتخـذها  أن للمـرء  ميكـن  الـيت  واخلطوات

 .بالبـشر  واالجتـار  اجلنـسانية  واألبعـاد  عنـه  املـسؤولة  االسـتهالك  عـة نزو االجتـار  قبيل من مسائل
  .واهلندية باهلولندية وكذلك املتحدة لألمم الست الرمسية باللغات متاحة التعليمية املواد وهذه
 الـشباب  منظّـ  ،٢٠١٠ مـارس /آذار يف "احلرية مسرية بدء أسبوع"ـب االحتفال وخالل  -١١
 وعـروض  ومناقـشات  مـسرحيات  بينـها  مـن  كـان  األنـشطة،  مـن  عدداً العامل أرجاء خمتلف من
 أســتراليا مــن طالــب ٢٠٠ مــن أكثــر للحملــة األوىل "العامليــة الــدرس حلقــة" يف وشــارك .أداء

 واململكـة  ومصر وكمبوديا )اخلاصة اإلدارية كونغ هونغ منطقة( والصني وبنغالديش وبلجيكا
  .األمريكية املتحدة والواليات الشمالية يرلنداإو العظمى لربيطانيا دةاملتح

    

─────────────────  
 وهو ،"Vienna Forum Report: a Way Forward to Combat Human Trafficking" املعنون تقرير املنتدى انظر (2) 

  .http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf يف متاح
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    بالبشر االجتار عن معارض  - ٢  
    باألطفال االجتار عن فوتوغرافية صور    

 السـتغالل  الـشائعة  األسـاليب  الفوتوغرافيـة،  الـصور  خـالل  من العاملية، املبادرة قتوثّ  -١٢
 ال سـيما  و بالبـشر  باالجتـار  الـوعي  إذكـاء  ابتغـاء  شل،والنـ  التـسول  يف اسـتغالهلم  مثل األطفال،
 شــرق مــن هبــم لالجتــار األطفــال لنقــل املــستخدمة الــدروب الــصور وتظهــر .باألطفــال االجتــار
  .الغربية وأوروبا أوروبا وسط إىل أوروبا
 وقــد .وبلغاريــا النمــسا يف احلملــة مــن األوىل املرحلــة ذتفّــُن ،٢٠٠٩ يوليــه/متــوز ويف  -١٣
 هــذين يف بالبـشر  االجتـار  مبــسألة املعنيـة  الوطنيـة  التنــسيق آليـات  بـني  التعــاون بفـضل  هـذا  ىتـأتّ 

 مـن  واالسـتفادة  اليوميـة  دورياهتا يف الشرطة وحدات مرافقة فوتوغرايف رملصّو ىوتسّن .البلدين
 يف صـربيا  يف املبـادرة  مـن  الثانيـة  املرحلـة  ذتفّـ وُن .احملليـة  املـدين  اجملتمـع  ملنظمـات  الفنيـة  اخلربة

ــشرين ــاين ت ــوفمرب/الث ــصور .٢٠٠٩ ن ــة وال ــعجل متاح ــشركاء مي ــادرة يف ال ــة املب ــائر العاملي  وس
  .بالبشر االجتار مكافحة على تعمل اليت املصلحة صاحبة اجلهات

  
    والفن اجلماعي العمل خالل من باألشخاص االجتار مكافحة ":غولو يف بكم مرحباً"    

 جوانـب  أبـشع  مـن  جـانبني  الفتيات واختطاف نيحمارب كجنود األطفال استخدام لميثّ  -١٤
ــو منطقــة عانــت ولقــد .بالبــشر االجتــار ــاطق مــن وغريهــا غول ــدا مشــال من  عمليــات مــن أوغن

 كـانون  ويف .ديناملتمـرّ  مجاعـات  يـد  علـى  األطفـال  ألـوف  هلا ضتعّر اليت والتجنيد االختطاف
 والـصندوق  املكتـب  إىل حـدة، املت الواليات من بليكنر، روس الفنان انضم ،٢٠٠٩ يناير/الثاين

 للمـساعدة  مبـادرة  تنظـيم  يف للمـساعدة  الدوليـة  اجلنائيـة  للمحكمـة  التـابع  للـضحايا  االستئماين
 مبمارسـة  العـالج  خـالل  مـن  املختطفـات  والفتيـات  الـسابقني  األطفال اجلنود تأهيل إعادة على
 خـالل  مـن  ضـيهم ما مـع  التـصاحل  علـى  األطفـال  تشجع عمل حلقة دارأ وهناك .غولو يف الفن
  .الفين التعبري
 مقـر  يف أقـيم  الـذي  "غولو يف بكم مرحبا" معرض تنظيم العمل حلقة نتائج من وكان  -١٥
 .غولـو  أطفـال  رمسهـا  لوحـات  فيـه  وعرضـت  ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  يف نيويورك يف املتحدة األمم
 الـسالم  مسرية دفع يف وهامة فريدة رسالة للفن بأن يسلم إنه قائالً املعرض العام األمني وافتتح

 ملكتـب  احلـسنة  للنوايا سفريا بليكنر روس نُعيِّ احلدث هذا وخالل .اإلنسان حبقوق والنهوض
 خطـة  لتنفيـذ  وذلـك  بالبشر، االجتار مكافحة أجل من واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم
  .سنتان مدهتا عمل
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    )يلز نامل ستعباداال( ليةز نامل اخلدمة يف الستعبادهم بالبشر االجتار    
 ،٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  ٢ املوافـق  الـرق،  إللغـاء  الـدويل  باليوم االحتفال إطار يف  -١٦
 .العـامل  أرجـاء  شـىت  يف املنـازل  يف يعملـون  الـذين  اليـوم،  عبيـد  علـى  الـضوء  العاملية املبادرة طتسلّ

 للمجتمـع  وممـثلني  يةالنمـساو  احلكومـة  يف كبـار  مـسؤولني  مـن  مؤلـف  املستوى رفيع فريق وناقش
 االسـتغالل  ومؤشـرات  النمـسا  يف لينيزـنـ امل العمـال  بـشأن  القـانون  أحكـام  دوليـة  ومنظمات املدين

 وراقـصون  موسـيقيون  مقـدّ  املناقـشة،  وعقـب  .يلز ناملـ  االسـتعباد  مبـسألة  الـوعي  زيـادة  إىل واحلاجـة 
 افتـتح  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .سألةاملـ  هلـذه  االنتبـاه  من املزيد السترعاء الدويل فيينا مركز يف عرضاً
 احلكوميـة  غـري  "احلـديث  الـرق  مكافحـة  جلنـة " منظمة أعدته "يلز  نامل االستعباد" بعنوان فين معرض

 كـانون  ١٨ إىل ٢ مـن  الفتـرة  يف فيينـا  يف املتحدة األمم مقر يف الفنية األعمال وعرضت الفرنسية،
 يطــوف أن روتقــّر املــشاهدين لــدى اماالهتمــ مــن الكــثري املعــرض وأثــار .٢٠٠٩ ديــسمرب/األول
  .٢٠١٠ يونيه/حزيران يف جنيف وأوهلا املتحدة، لألمم التابعة األخرى العمل مبراكز املعرض

    
    اإلعالم وسائط يف بالبشر االجتار  - ٣  

ــة أنتجــت  -١٧ ــة احلمل ــات مــن إعالنــني العاملي ــة اخلــدمات إعالن  وســائط إىل هنيمــوّج العام
 اميــا املمثلــة أحــدمها أظهــر وقــد باألشــخاص، باالجتــار الــوعي إذكــاء أجــل مــن الذائعــة اإلعــالم
 ".فيلِّيـه  الدويتـشيه "و "اجلزيـرة "و "إن إن الـسي " حمطات تهماوبثّ .الضحايا أصوات مع طُوْمسون
 الـضوء  لتـسليط  الدولية "إن إن السي" حمطة براجمها وبثت نظمتها حلملة العاملية املبادرة وروجت

 جملـس  إطـار  يف املبادرة ونفذت .بالبشر االجتار مكافحة يف األعمال طاعق قيادات مشاركة على
 وعـالوة  ".اآلن بالبـشر  االجتـار  إهناء" محلة مع وبالتشارك العاملية للمبادرة التابع النسائية القيادات

 يف مـرة  ألـف  تقريبـاً  أذاعتـها  بالبـشر  االجتـار  عـن  إعالميـة  فقرة "إن إن السي" أنتجت ذلك، على
ــة املــــشاهدة روةذ أوقــــات ــا الرئيــــسية التليفزيونيــ ــبتمرب/أيلــــول شــــهري بــــني فيمــ  ٢٠٠٩ ســ
  .٢٠١٠ أبريل/ونيسان
 مـن  سلـسلة  إنتـاج  خـالل  مـن  "اآلن بالبشر االجتار إهناء" محلة العاملية املبادرة ودعمت  -١٨

 "يسـ  يب الـيب " حمطة بثتها وقد ،"عاملة أرواح" عنوان حتت بالبشر االجتار عن الوثائقية األفالم
 وعاجلـت  دقيقـة،  ٣٠ منـها  كـل  مـدة  حلقـات  مخـس  مـن  السلـسلة  وتألفـت  .العامليـة  اإلخبارية

 العـامل  أرجـاء  خمتلـف  يف املبذولـة  واحملـاوالت  باألشـخاص  لالجتار خمتلفة جوانب احللقات تلك
 واإلنــسانية التجاريــة اجلوانــب إظهــار إىل السلــسلة وهتــدف .املــشكلة لتلــك حلــول إلجيــاد

 األعمـال  لدوائر هبا ميكن اليت اخلطوات عن أفكار وطرح وجودها علة عن والبحث للمشكلة
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 يف الوثائقيـة  األفـالم  تلـك  العاملية اإلخبارية "سي يب اليب" حمطة تبثّ وقد .حدهتا من فختفّ أن
  .٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين يف بثها تواصل وسوف ٢٠١٠ مايو/أيار

    
    عيةاالجتما والوسائط العاملية املبادرة  - ٤  

 ".بـوك  الفـيس " يف العامليـة  املبادرة بأعمال املهتمني األشخاص من افتراضية حلقة نشئتأُ  -١٩
 هـذه و .العامليـة  املبـادرة  مع بالتعاون متطوعون ويديرها مشترك ٦ ٠٠٠ من أكثر اجملموعة وتضم

 وكيــف الــوعي إذكــاء يف تــساعد أن االجتماعيــة للــشبكات ميكــن كيــف يوضــح مثــال اجملموعــة
 االجتــار مكافحــة جمــال يف هبــا املــضطلع األعمــال عــن املعلومــات نــشر يف منــها االســتفادة نميكــ

 آخـر  إعـالن  أجـل  مـن  "التـويتر " علـى  حـساباً  العامليـة  املبـادرة  أنشأت ذلك، على وعالوةً .بالبشر
  .يومياً التطورات

    
    أفريقيا جنوب يف ٢٠١٠ لعام العامل كأس خالل التوعية أنشطة  - ٥  

 خــالل ذتنفّــ لكــي العامليــة املبــادرة إطــار يف مــشتركة توعيــة محلــة املتحــدة األمــم تأعــّد  -٢٠
ــامل كــأس مــسابقة ــام الع ــوب يف ٢٠١٠ لع ــا جن ــاء أفريقي ــة ابتغ ــسكان توعي ــشر باالجتــار ال  .بالب

 بينــها مــن كــانو ،الواقــع أرض علــى املتحــدة األمــم كيانــات احلملــة مــواد إعــداد يف وتــشاركت
 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اإلنـسان  حلقـوق  املتحدة األمم مفوضيةو الدولية العمل منظمة
 شـىت  يف احلملـة  أثـر  تعظيم وابتغاء .للهجرة الدولية املنظمة وكذلك واملكتب واليونيسيف للمرأة
 ذلـك  ومثـال  .الـشعبية  القاعـدة  مـستوى  علـى  شـركائها  مـع  الكيانات تلك تعاونت البلد، أرجاء
 أفريقيـا  جنـوب  مقاطعـات  شـىت  يف الـضحايا  متكني برامج منسقي مع ملالع يف تعاون املكتب أن
  .املكتب إدارهتا يتوىل اليت للضحايا الشاملة اخلدمات بتقدمي املعنية الثالث اجلهات جانب إىل
 نظمــت الــيت املــدن مــن أربــع داخــل "للطفــل صــديقة منــاطق" سيفيــاليون وأنــشأت  -٢١

 إليزابيـث  وبـورت  وسـاندتون  سـويتو  يف( )الفيفـا ( قدمال لكرة الدويل االحتاد مشجعي احتفاالت
 لالســتغالل عرضــة يكونــون قــد الــذين لألطفــال آمنــة مــالذات تــوفري أجــل مــن )ونيلــسربويت

  .واالعتداء
 للتواصـل  وأنـشطة  القـدم  لكـرة  مـسابقات  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صندوق مونظّ  -٢٢
 علــى والفتيــات بالنــساء باالجتــار الــوعي ذكــاءإ أجــل مــن جوهانــسربغ يف احملليــة اجملتمعــات مــع

ــستوى ــات م ــة اجملتمع ــا احمللي ــشاركني ودع ــضة إىل امل ــف مناه ــرأة ضــد العن ــدة ومجعــت .امل  مائ
 منــع ســبل ملناقــشة املــدين واجملتمــع املتحــدة األمــم ووكــاالت احلكومــة عــن ممــثلني بــني مــستديرة
  .واألطفال بالنساء االجتار
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ــة املنظمــة وأكــدت  -٢٣ ــهجرة الدولي ــوفري أن لل ــساعدة ت ــضحايا امل ــسور لل  خــالل مــن مي
 يف بنـشاط  تـشارك  باتـت  والريـف  احلـضر  يف احملليـة  اجملتمعـات  أن إىل وأشارت .شامل برنامج
 مـن  التوعيـة  ومـواد  التـدريب  تـوفر  سـوف  أهنـا  املنظمـة  وأوضـحت  باألشـخاص،  االجتار جماهبة
 قطاعـات  يف العـاملني  املـوظفني  لتوزيعا يشمل وسوف احمللية، اجملتمعات تلك يف توزيعها أجل
 .والدينيــة التعليميــة واملؤســسات املــدين واجملتمــع االجتماعيــة والتنميــة القــوانني إنفــاذ قبيــل مــن

 حـضور  يف يـشارك  مـن  لكـل  تتـيح  سـوف  العامليـة  املبـادرة  توفرهـا  اليت التوعية مواد إن وقالت
 دائـرة  مـن  يوسـع  أن للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  تقدمها اليت حيةيضاإلا والعروض العمل حلقات
  .احمللي جمتمعه يف املعلومات نشر
 وسائر املتحدة األمم هبا تنهض اليت األنشطة من وغريها األنشطة هذه ستخدمُت وسوف  -٢٤

 أن ولـضمان  العامليـة  املبـادرة  تـدعمها  الـيت  للحملـة  للتـرويج  أفريقيـا  جنـوب  يف الدولية املنظمات
 .بالبــشر االجتــار ملكافحــة البلــد يف املبذولــة اجلهــود يف يوميــاً اركتــش الــيت اجلماعــات تــستهدف
 يف العامليـة  املبـادرة  عـن  مقـاالً  تنـشر  سـوف  اجلويـة  أفريقيـا  جنـوب  خطوط أن ذلك إىل ويضاف

 باالجتـار  الـوعي  إذكاء أجل من اجلوية رحالهتا ركاب على توزع اليت جملتها من يوليه/متوز عدد
  .بالبشر

    
  بالبشر االجتار بشأن األدلة من املستمدة املعارف من رصيد تكوين  -ثالثاً  

      ووطنية وإقليمية عاملية سياسات وضع يف للمسامهة
    باألشخاص االجتار عن العاملي التقرير  - ألف  

 ١٥٥ مشلـت  البيانـات  جلمـع  كـربى  بعمليـة  العامليـة،  الـشراكة  إطـار  يف املكتـب،  هنض  -٢٥
 ملنـع  للبلـدان  واإلداريـة  التشريعية األطر على الصدد هذا يف اثاألحب تركَّزت وقد .وإقليماً بلداً

 التحقيقـات  عـدد ( املـشكلة  هلـذه  اجلنائيـة  العدالـة  نظام تصدِّي وعلى بالبشر، االجتار ومكافحة
 تتعـرف  الـذين  الضحايا عدد( الضحايا إىل ُتقدَّم اليت اخلدمات وعلى ،)ناتاواإلد واحملاكمات

  .والضحايا للجناة العامة والسمات )ملختصةا السلطات وتساعدهم عليهم
 أصــدره الــذي باألشــخاص االجتــار عــن العــاملي التقريــر يف البيانــات هلــذه حتليــل ويــرد  -٢٦

 لتنفيـذ  خطـوات  اختـذت  الـيت  البلـدان  عـدد  أن التقرير ويظهر .٢٠٠٩ فرباير/شباط يف املكتب
 هـذا،  ومـع  .املاضـية  يلـة القل الـسنوات  مـدار  علـى  تـضاعف  قـد  باألشـخاص  االجتار بروتوكول

ــدان توجــد زالــت مــا ــا، يف ال ســيماو كــثرية، بل ــة األدوات إىل تفتقــر أفريقي  .الالزمــة القانوني
 مـع  تتناسـب  ال الزيـادة  هـذه  كانـت  وإن اإلدانـة،  أحكـام  عـدد  يف زيـادة  أيـضاً  التقريـر  ويظهـر 
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 يف اإلدانـة  مأحكـا  معظـم  صـدرت  وقـد  ).حجمهـا  يف التزايـد  ورمبـا ( باملشكلة الوعي يف النمو
 كــل مــن دانلَــَب يــسجل مل ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفتــرة وخــالل فحــسب، البلــدان مــن قليــل عــدد
  .واحد إدانة حكم صدور بالتقرير املشمولة البلدان من مخسة
 الـضحايا  اسـتغالل  بغـرض  األعـم  الغالـب  يف ُيمـارس  بالبـشر  االجتار أن التقرير ظهروُي  -٢٧

ــسياً ــسخريهم )املائــة يف ٧٩( جن ــة يف ١٨( عمــلال يف وت ــواتر وبــسبب ).املائ  عــن اإلبــالغ ت
 مــن الــضرب هــذا بــات األخــرى، االجتــار ضــروب يفــوق مبعــدل اجلنــسي االســتغالل حــوادث
 قـصورٌ  بذلك باملقارنة ويالحظُ .الكلية اإلحصاءات يف املوثقة االجتار أنواع يتصدر االستغالل

 واالسـتعباد  الـسخرة؛  أو سريالقـ  العمـل  مثـل ( لالسـتغالل  األخـرى  األشـكال  عـن  اإلبالغ يف
 وجتــارة التــسول يف األطفــال واســتغالل البــشرية؛ األعــضاء وانتــزاع القــسري؛ والــزواج يلز ناملــ

  ).واحلروب اجلنس
 منــاطق داخــل باألشــخاص يتجــر مــا كــثرياً أنــه البيانــات تظهــر ذلــك، علــى وعــالوة  -٢٨

 أوروبـا  باتـت  وهكـذا،  .دأبعـ  منـاطق  يف هبـم  لالجتـار  حـاالت  أيـضاً  هنـاك  كانت وإن واحدة،
 مـن  الـضحايا  جيلـب  بينمـا  املنشأ، بلدان من جمموعة أكرب من الضحايا إليه جيلب الذي املقصد
 بـارزا  مكانـا  األمريكية القارة وحتتل .املقصد بلدان من جمموعة أكرب يف هبم لالجتار آسيا شرق
  .بالبشر االجتار لضحايا بالنسبة واملقصد املنشأ أماكن ضمن
 األعــضاء الــدولُ املكتــَب هبــا دتزّو الــيت املعلومــات بفــضل التقريــر وضــع تــسىن دوقــ  -٢٩

  .حكومية غري منظمات وعدة للهجرة الدولية واملنظمةُ الدولية العمل ومنظمةُ
 بـشأن  األعـضاء  والـدول  املكتـب  بني التعاون درب على هاماً معلماً التقرير هذا وميثل  -٣٠
 اإلحـصاءات  اسـتخدام  علـى  االرتكـاز  أمثـر  وقـد  .اجلنائيـة  ائلاملـس  عن واإلبالغ البيانات تبادل

 يف وحقــق بالبــشر، االجتــار مبــسألة العلــم مــن زاد تقريــراً العمــل، يف أساســي كمبــدأ الرمسيــة،
 الـشأن  هـذا  يف املعرفـة  يعتـري  مـا  بـشأن  الدويل اجملتمع أطراف بني اآلراء يف توافقا ذاته الوقت
   .املتحدة األمم تقودها اليت اناتالبي مجع عمليات وأمهية ثغرات من
    

    الباحثني اجتماع  - باء  
 العمـل  ومنظمـة  املكتـب  مع بالتعاون للباحثني اجتماعاً للهجرة الدولية املنظمة عقدت  -٣١

ــة ــاهرة يف الدولي ــومي الق ــاين كــانون ١٢و ١١ ي ــاير/الث ــام اهلــدف وكــان .٢٠٠٨ ين ــن الع  م
 التوصــيات مــن جمموعــة بوضــع عليــه والقــضاء شربالبــ االجتــار منــع يف املــسامهة هــو االجتمــاع
  .الشأن هذا يف البحوث بنوعية والنهوض املشكلة تلك لدراسة جديدة لسبل للترويج
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 تقيـيم  أجـل  مـن  العـامل  أرجـاء  شـىت  مـن  البـاحثني  كبـار  من عشرون االجتماع وحضر  -٣٢
 املعرفـة  تعتري اليت اليةاحل الثغرات على والتعرف بالبشر االجتار جمال يف للبحوث الراهنة احلالة

 بـرامج  إخـضاع  أمهية على الضوء وتسليط البيانات مجع وأساليب املبتكرة بالبحوث والتعريف
  .وتقدير تقييم لعمليات بالبشر لالجتار التصدي

 )أ( :التاليتـان  التوصـيتان  االجتمـاع  عنـها  أسـفر  الـيت  اهلامـة  التوصـيات  بـني  مـن  وكان  -٣٣
 جلـدول  للترويج بالبشر االجتار بشأن ختصصات عدة بني مشتركة استشارية حبثية شبكة إنشاء
 تـدابري،  وضـع  )ب(و االجتـار؛  مـن  الـضرب  هـذا  بـشأن  البحـوث  إلجـراء  جديـد  عـاملي  أعمال
 الناميـة  البلـدان  لـدى  البحثيـة  القـدرات  تعزيـز  أجل من توجيهية، ومبادئ أدوات إعداد تشمل
 ولتحــسني بالبــشر االجتــار بــشأن ذةاملنفّــ تالبيانــا مجــع وعمليــات البحــوث يف للتوســع دعمــاً
  .والعمليات البحوث تلك نوعية

    
  شراكات وإقامة الدولية املنظمات بني والتعاون التنسيق توثيق  -رابعاً  

      واخلاص العام القطاعني بني مبتكرة
    النسائية القيادات جملس  - ألف  

 هـذا  وميثـل  لـه،  األمانـة  مهـام  يوتـؤد  النـسائية  القيـادات  جملـس  العاملية املبادرة أنشأت  -٣٤
 .العـامل  أرجـاء  شـىت  مـن  البـارزة  النـسائية  القيـادات  مـن  ٣٣ بـني  جتمـع  مبتكـرة  شـراكة  اجمللس
 مـستوى  رفيعـة  فنيـة  خـربات  لتقـدمي  بـالترويج  بالبـشر  االجتـار  مكافحـة  تنشيط هو منه واهلدف

 الــذي الكــبري اتواخلــرب املعــارف برصــيد باالســتعانة وذلــك الــشأن،هــذا  يف منــها لالســتفادة
 أمهيـة  علـى  اجمللـس  لويـدلّ  .اإلنـسان  وحقـوق  املرأة قضايا معاجلة من اجمللس عضوات اكتسبته
 القطاعـات  بـني  روابـط  وينـشئ  بالبشر لالجتار التصدي يف املرأة به تنهض الذي القيادي الدور

 املـرأة  قـدرات  عزيـز ت علـى  زةحمفّـ  أداة هوو .واخلربات واملعارف املوارد لتعبئة املختلفة واملناطق
 بالنـــساء االجتـــار ال ســـيماو وقمعـــه، باألشـــخاص االجتـــار منـــع علـــى العمـــل يف ومـــسامهاهتا
  .قضائياً اجلناة ومالحقة واألطفال،

 مـن  خليفـة،  آل إبـراهيم  بنـت  سـبيكة  استـضافت  النـسائية،  القيـادات  جملـس  إطار ويف  -٣٥
 ٣و ٢ يـومي  املنامـة  يف "الطريـق  فتـرق م يف بالبـشر  االجتـار " عنـوان  حتت عقد مؤمتراً البحرين،

 واخلــاص العــام القطــاعني بــني شــراكات إقامــة هــو املــؤمتر هــدف وكــان .٢٠٠٩ مــارس/آذار
 مـن  البـشر  اسـتغالل  ملكافحـة  فعالـة  سـريعة  إجـراءات  الختـاذ  والتـرويج  بالبـشر  االجتار ملكافحة
  .حاياالض من للكثري االستغالل ذلك بهايسّب اليت للمعاناة هناية وضع أجل
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 مبكافحــة املنطقــة التــزام علــى شــاهداً ينــهض الــذي املنامــة إعــالن عــن املــؤمتر وأســفر  -٣٦
 ودعـا  .مـسؤولياهتا  حتمل على الشركات تشجيع يف األعمال دوائر دور ويؤكد بالبشر االجتار
  . األعمال قطاع يف بالبشر االجتار إزاء قط التسامح عدم إىل املنامة إعالن

    
    الربملانيون والنواب لبشربا االجتار  - باء  

 والربملـان  الـدويل  الربملـاين  واالحتـاد  العامليـة  املبـادرة  استـضافت  فيينا، منتدى انعقاد قبل  -٣٧
 لــذلك املتابعــة إطــار ويف .٢٠٠٨ فربايــر/شــباط ١٢ يف فيينــا يف برملانيــا منتــدى النمــساوي
 يتـضمن  الربملانيني للنواب دليالً دويلال الربملاين واالحتاد العاملية واملبادرة املكتب وضع املنتدى،
 .باألشــخاص االجتــار ملكافحــة املوضــوعة الفــضلى واملمارســات الدوليــة القــوانني مــن جمموعــة
 توجيهـات  "للربملـانيني  إرشـادي  كتيـب  ‐ باألشخاص االجتار مكافحة" املعنون املنشور ويقدم
 جرميـة  ملنـع  تدابري جمملة بصورة ردويو الدولية املعايري مع الوطنية التشريعات مواءمة كيفية عن

 للتوزيـع  الـدليل  هذا طُرح وقد .الضحايا ومحاية قضائياً مرتكبيها ومالحقة باألشخاص االجتار
 أديـس  يف عقـدت  الـيت  الـدويل  الربملاين االحتاد جلمعية ١٢٠ الدورة يف ٢٠٠٩ أبريل/نيسان يف
   .العامل أحناء مجيع من برملاين نائب ١ ٠٠٠ من أكثر وحضرها أبابا

    
    بالبشر االجتار مكافحة يف اخلاص القطاع مشاركة  - جيم  

    بالبشر االجتار بشأن اخلاص للقطاع استقصائية دراسة  - ١  
 هـذا  يف وشـواغلها  بالبـشر  االجتـار  ملـسألة  الـشركات  لتـصورات  الفهـم  لتحـسني  سعياً  -٣٨

 املتحـدة  األمـم  ملنظومـة  هبـا  ميكن اليت السبل على والتعرف املسألة بتلك الوعي وإذكاء الشأن،
ــدعم أن ــصورة ت ــر ب ــة أكث ــر جهــود فعالي ــة األعمــال دوائ ــصدي إىل الرامي ــشكلة، لتلــك الت  امل

 وتنفيــذ وضــع علــى العامليــة واملبــادرة الدوليــة العمــل ومنظمــة العــاملي االتفــاق مبــادرة تعاونــت
  .بالبشر باالجتار يتعلق فيما اخلاص للقطاع استقصائية ةدراس
 بالبـشر  باالجتـار  درايـة  علـى  بأهنـا  االسـتبيان  علـى  ترّد الـيت  الـشركات  أفادت وبينما  -٣٩
 أقـل  أشـار  فقـد  أخالقيا، مقبول غري أمر بالبشر االجتار أن على الرأي يف عاماً توافقاً هناك وأن
 إمـداداهتم  سالسـل  ألمـن  خطـريا  هتديـدا  ميثـل  بالبشر االجتار أن إىل اجمليبني من املائة يف ٢٠ من
 االجتـار  مـشكلة  معاجلـة  علـى  حتفـزهم  دوافـع  لديهم أن املائة يف ٣١ سوى منهم يَر ومل يةالعامل

 املائـة  يف ٦٠ مـن  أقـل  وأفـادت  .الـشركة  مسعـة  علـى  واحملافظـة  املخـاطر  إدارة أجـل  مـن  بالبشر
 االجتـار  بـشأن  للـشركات  سياسـة  لـديها  بأن االستقصائية سةاللدر خضعت اليت األعمال دوائر
 يف ٧٢ أشـار  فقـد  وباملثـل،  .املخـاطر  تقـديرات  منـها  املائـة  يف ١٨ سـوى  تخدميـس  ومل بالبشر
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 االجتماعيـة  مبـسؤولياهتا  الـشركات  وفـاء  بـضمان  املعنـيني  املـوظفني  أن إىل املـشاركني  من املائة
   ولكــن بالبــشر، االجتــار بــشأن وتــدريب توجيهيــة مــواد علــى احلــصول مــن يــستفيدون ســوف
  .الزمة الشأن هذا يف العليا اإلدارة مشاركة أن يعتقدون هنمبأ أفادوا فحسب املائة يف ٣٦
 أفـضل  منافـذ  إىل حتتـاج  الـشركات  أن إىل بوضـوح  االستقصائية الدراسة نتائج وتشري  -٤٠

 .التجاريـة  واألنشطة بالبشر االجتار بني والعالقة بالبشر باالجتار املتعلقة املعلومات إىل للوصول
 عــن املعلومــات وبتبــادل الدوليــة املعــايري عــن املزيــد مبعرفــة اصــاًخ اهتمامــاً اجمليبــون أبــدى وقــد
 فيمـا  أظهـرت،  املشاركة الشركات أن ذلك إىل ويضاف .نشاطهم دائرة يف املمارسات أفضل
 أن إىل أيـضاً  وأشـارت  الـسياسات  وبوضـع  بالتدريب خاصاً اهتماماً الفنية، بالتوجيهات يتعلق
ــد مــن ــشأن توجيهــات تقــدمي املفي ــاس ب ــر قي ــات األث    يف توصــيات جانــب إىل املراجعــة وعملي
  .الشأن هذا
 فـإن  بالبـشر،  االجتـار  بـشأن  اخلـاص  للقطـاع  االستقـصائية  الدراسـة  نتـائج  تظهر وكما  -٤١

 .التجاريـة  واألنـشطة  بالبشر االجتار بني بالرابطة بعد كاف إدراك لديها ليس الشركات معظم
 الــشركات لكــن بالبــشر، االجتــار تــسهل أن نميكــ للرصــد ختــضع ال الــيت التجاريــة فاألنــشطة
ــستطيع ــشكلة تلــك علــى القــضاء يف تــساهم أن ت  أهنــا تــدرك أن األعمــال دوائــر وعلــى .امل
 مسعتـها  ثوتلـوّ  الدوليـة  والقـوانني  املعـايري  بانتهاك ختاطر بالبشر لالجتار التصدي عن بتقاعسها
  .املصلحة صاحبة باجلهات عالقاهتا وتقوض

 خطاباهتـا  يف العـاملي  امليثـاق  ومبـادرة  الدوليـة  العمل ومنظمة العاملية بادرةامل أدرجت وقد  -٤٢
 بالبــشر، االجتــار خطــر تتحاشــى أن ميكــن كيــف هلــا توضــح معلومــات الــشركات إىل املوجهــة
 االجتــار يف خــدماهتا أو منــشآهتا أو منتجاهتــا اســتغالل صــعوبة مــن تزيــد ســبل باتبــاع وذلــك

 جانــب إىل األعمــال دوائــر بوســع أن كمــا .باملــشكلة الــوعي ءإذكــا يف وباملــساعدة باألشــخاص
 تـدابري  جانـب  إىل العمـل  ومعـايري  اإلنـسان  حقـوق  حتتـرم  مؤسـسية  سياسـات  وتنفيـذ  انتهاج هذا

  .الفساد ملكافحة
 الدوليـة  واملنظمـة  الدوليـة  العمـل  ومنظمـة  العـاملي  امليثاق ومبادرة العاملية املبادرة وتتعاون  -٤٣

 الدراســة نتــائج باســتخدام األعمــال ودوائــر بالبــشر االجتــار عــن منــشور وضــع يف ســوياً للــهجرة
 للممارسـات  أمثلـة  املنـشور  ويتـضمن  الـشأن،  هـذا  يف العمل يف قدماً للمضي اًسأسا االستقصائية
 باألشـخاص  االجتـار  مبـشكلة  الـشركات  لتعريـف  توجيهي كدليل يستخدم حىت احلسنة املؤسسية
 اجلرميـــة تلـــك منـــع علـــى للمـــساعدة تتخـــذها أن للـــشركات ميكـــن عمليـــة خطـــوات ولتقـــدمي

 Human Trafficking and Business: Good Practices toمنـشور  للتوزيـع  طرح وقد .ومكافحتها

Prevent and Combat Human Trafficking ) حـسنة  ممارسـات  :األعمـال  ودوائـر  بالبـشر  االجتـار 
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 الـذي  ،٢٠١٠ لعـام  العـاملي  امليثـاق  مبـادرة  يـادات ق قمـة  مـؤمتر  يف )ومكافحته بالبشر االجتار ملنع
  .يونيه/حزيران ٢٥و ٢٤ يومي نيويورك يف عقد

    
    اخلاص القطاع مع بالتعاون للتوعية محالت تنظيم  - ٢  

 الوقائيـة  اجلهـود  لـدعم  والنقـل  الـسفر  صـناعة  علـى  تركـز  محالت العاملية املبادرة تنظم  -٤٤
 تتعـاون  وهـي  .بالبـشر  باالجتار احملتملني والضحايا افريناملس علم دائرة بتوسيع وذلك املبذولة،

ــع ــركات مــ ــة شــ ــة للــــسكك خمتلفــ ــافالت احلديديــ ــوط واحلــ ــريان وخطــ ــادق الطــ    يف والفنــ
  .خمتلفة مناطق
 اجلويـة  واخلطـوط  فيينـا  هيلتـون  وفنـدق  األوروبيـة  اجلويـة  اخلطـوط  مـن  كـل  وتتشارك  -٤٥

 مــع النمــساوية الوطنيــة احلديديــة الــسكك وشــركة اجلويــة أفريقيــا جنــوب وخطــوط القطريــة
 تـدريب  وكـذلك  بالبـشر  االجتـار  جبرمية املسافرين وتعريف توعية على العمل يف العاملية املبادرة
 الـضحايا  على التعرف يف املساعدة من ويتمكنوا لوقوعها يفطنوا حىت الشركات تلك موظفي
  .بالبشر لالجتار احملتملني

ــة يف املــشاركة جانــب وإىل  -٤٦ ــة، محل ــة الــسكك شــركة وافقــت التوعي ــة احلديدي  الوطني
 االجتـار  ضـحايا  أحـد  دمـج  إعـادة  يف باملـساعدة  للضحايا مباشراً دعماً توفر أن على النمساوية
 سـيوفر  كمـا  عمل، فرصة له الشركة توفر وسوف .االعتيادية العمل سوق يف السابقني بالبشر

 كمـا  ،"لوفـو "يـدعى  املتخصصة خدماتلل منساوي مركز عمله فترة خالل والنصح املشورة له
  .املشروع جناح وتقييم برصد العاملية، املبادرة مع باالشتراك سيقوم،

 االجتـار  وقـف " محلـة  مـع  العامليـة  املبـادرة  تتعاون تدريبية، مواد وتوفري الوعي وإلذكاء  -٤٧
 ومــن .اخلاصــة الــشركات أجــل مــن اإللكتــروين للــتعلم أداة حمتويــات إعــداد يف "اآلن بالبــشر
 مـوظفي  يـوعي  اإلنترنـت  على كائن تفاعلي كمورد اإللكتروين التعلم أداة تستخدم أن املتوقع

 كيـف  هلـم  ويوضـح  عمومهـا،  يف املـشكلة  تلـك  فهـم  مـن  وميكنـهم  بالبـشر  باالجتـار  الشركات
  .يساعدوهم أن ميكنهم كيف هلم ويبني احملتملني الضحايا على يتعرفون

 وأعـضاء  املـديرين  لتعريـف  اإللكتـروين  الـتعلم  أداة خدمتـست  سـوف  ذلك، إىل وإضافةً  -٤٨
 .بالبـشر  االجتـار  إزاء املطلق التسامح عدم سياسة انتهاج بأمهية املوظفني وعموم اإلدارة جمالس

 لالنتــهاكات للتــصدي وآليــات سياســات واعتمــاد إدراج كيفيــة عــن معلومــات تــوفر وســوف
  .واملقاولني ديناملوّر على تطبيقها ميكن سياسات وضع على يستعملها من وتساعد
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    "بالبشر لالجتار املناهضة األعمال دوائر قيادات" وجائزة العاملي االقتصادي املنتدى  - ٣  
 موضــوعاً" باعتبارهــا بالبــشر االجتــار مــشكلة عوجلــت فيينــا، منتــدى متابعــة إطــار يف  -٤٩

ــشرق بــشأن العــاملي االقتــصادي للمنتــدى دورة خــالل "ســاخناً  شــرم يف عقــدت وســطاأل ال
 املنطقــة قــضايا أشــد مــن اعتــربت حيــث ،٢٠٠٨ مــايو/أيــار ٢٠ إىل ١٨ مــن مــصر، الــشيخ،
 الـسالم  أجـل  من للمرأة الدولية مبارك سوزان حركة متونظّ .والتحدي للقلق وإثارة إحلاحا
 إطـار  يف العامليـة  املبـادرة  مـع  باالشـتراك  "العمـال  واستغالل بالبشر االجتار" عنوان حتت الدورة
  .النسائية القيادات جملس
 االجتــار علــى القــضاء يف النجــاح وقــصص احلــسنة املمارســات علــى الــدورة زتوركّــ  -٥٠

 .األعمـال  لـدوائر  تشجيعية حوافز على للتصويت جزءاً وتضمنت العمل يف الستغالهلم بالبشر
 علــى قــضاءال أجــل مــن واخلــاص العــام القطاعــان بــذهلا الــيت اجلهــود أيــضاً الــدورة َوَوَضــَحت

 اإلعـالم  وسـائط  مـع  شـراكة " تكـوين  أن وُرئـي  .منـهما  كل نفوذ دائرة يف باألشخاص االجتار
 ألغــراض بالبــشر االجتــار مكافحــة أجــل مــن أولويــة لــه أمــر "العامــة التوعيــة محــالت أجــل مـن 

  .احلاضرين أصوات من املائة يف ٥٢ بتأييد الرأي ذلك وحظي العمل، يف استغالهلم
 موقفـاً  تتـبىن  الـيت  األعمـال  دوائر لقيادات وتكرميا العاملي االقتصادي لمنتدىل ومتابعةً  -٥١

 العامليــة واملبــادرة "اآلن بالبــشر االجتــار وقــف" محلــة أنــشأت بالبــشر، االجتــار ملكافحــة نــشطا
 متـنح  وسـوف  ".بالبشر لالجتار املناهضة األعمال دوائر قيادات" جائزة العاملي االتفاق ومبادرة
 صـميم  يف لبـشر با االجتـار  مبكافحـة  االتزامهـ  يتجـسد  الـيت  األعمال دوائر قيادات كرميلت اجلائزة

  .للشركات االجتماعية املسؤولية لتعزيز اًجهود بذلت اليتو التجارية اأعماهل استراتيجيات
 وقوعهـا  ومنـع  بالبـشر  االجتـار  حاالت على التعرف يف االبتكار إثابة إىل اجلائزة وهتدف  -٥٢

 يف مبتكـرات  مـن  األعمـال  دوائـر  ستـستحدثه  مبـا  لإلشـادة  تـسعى  وهـي  .اجلـرائم  تلك ومكافحة
 ستـساعد  الـيت  للـشركات  االجتماعيـة  واملسؤولية اإلمداد سالسل وإدارة العمل سياسات ميادين
 أرجـاء  شـىت  يف األعمـال  دوائـر  لتحفيـز  اجلـائرة  تـستخدم  وسـوف  .بالبـشر  االجتـار  مكافحة على
  .للعمل أخالقية معايري العتماد وتدفعها بالبشر الجتارا وباء معاجلة على العامل
 معنويـة  مبكانـة  حتظـى  شخـصيات  مـن  مؤلفـة  حتكـيم  جلنـة  باجلائزة الفائز حتدد وسوف  -٥٣
 اخلـرباء  مـن  استشارية جلنة وستدعمها .املتحدة األمم مبثل االلتزام يف مشهود سجل وهلا رفيعة

 غـري  واملنظمـات  الدوليـة  املنظمات بينها من لفة،خمت قطاعات من بالبشر االجتار يف املتخصصني
 هـت وجِّ وقـد  .سنتني كل اجلائزة متنح وسوف .اإلعالم ووسائط األكادميية والدوائر احلكومية
ــدعوة ــدم ال ــى للحــصول املرشــحني بأمســاء للتق ــها جــائزة أول عل ــار ١ يف من ــايو/أي  ٢٠١٠ م
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 يف مـصر،  األقـصر،  يف سـيعقد  بـشر بال االجتـار  ملكافحـة  دويل منتـدى  يف اجلـائزة  تقـدم  وسـوف 
  )٣(.٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون

    
    واخلاص العام القطاعني بني الشراكات  - ٤  

 فكريــاً فريقــاً اهلنديــة احلكومــة يف والطفــل للمــرأة اإلمنائيــة الــشؤون وزارة أنــشأت  -٥٤
 مـسامهةً  بالبـشر  االجتار مكافحة أجل من واخلاص العام القطاعني بني شراكات إلقامة للترويج
 التجـارة  ووزارة الداخليـة  وزارة عن ممثلني من الفكري الفريق ويتألف .العاملية املبادرة يف منها

 .للــهجرة الدوليــة واملنظمــة املكتــب مــن ممــثلني جانــب إىل والــسياحة العمــل ووزارة والــصناعة
 ٢٥٠ عــضويتها يف تــضم الــيت لألســفار، اهلــادئ واحملــيط آســيا رابطــة اخلــاص القطــاع ومثلــت
 عـضويته  يف يـضم  الذي الصادرات، وتشجيع املالبس لصناعة اهلندي واجمللس اهلند، يف منظمة
  .منظمة ٨ ٠٠٠
 ووزارة الـصادرات  وتـشجيع  املالبـس  صـناعة  جملـس  بـني  اسـتراتيجية  شراكة وأقيمت  -٥٥

 ءاألعـضا  الـشركات  بني بالبشر باالجتار الوعي إذكاء أجل من والطفل للمرأة اإلمنائية الشؤون
 طفـال  ٢٤ أمت وقـد  االجتـار،  خلطـر  املعرضـني  لألطفـال  تعليميـا  برناجمـا  اجمللس ونظم .اجمللس يف

 يف الــشركات قطــاع إشــراك ميكــن كيــف يوضــح مثــال هــي املبــادرة وهــذه .بنجــاح التــدريب
  .القائمة التجارية أعماهلا مناذج يف املنع بإدماج بالبشر االجتار مكافحة

 آسـيا  رابطـة  مـع  اسـتراتيجية  شـراكة  إنـشاء  علـى  اهلنـد  يف العاملية املبادرة أنشطة وساعدت  -٥٦
 مدونـة  اعتمـاد  يف اهلنـد  يف احلكوميـة  غـري  "األطفـال  إنقـاذ " منظمـة  وفـرع  لألسـفار  اهلـادئ  واحمليط
 الـسياحة  وزارة علـى  املدونـة  وعرضـت  .البلد يف الشريف املأمون السياحي للنشاط سلوكية قواعد
  .٢٠١٠ عام يف باملدونة العمل استهالل عن اإلعالم وسائط يف ياًرمس يعلن أن املتوقع ومن

    
  املصلحة صاحبة للجهات والفردية املؤسسية القدرات بناء  -خامساً  

      املنظومة صعيد على التقنية املساعدة توفري خالل من
    العاملية للمبادرة املشتركة الربامج  - ١  

 احلكومـات  بـني  والتعـاون  منـسقة  جهـود  بذل إىل بالبشر لالجتار املعقدة الطبيعة تدعو  -٥٧
 بـرامج  العامليـة  املبـادرة  حـددت  الـسبب،  وهلـذا  .املـصلحة  أصـحاب  وسـائر  الدوليـة  واملنظمات

─────────────────  
  .www.businessleaderaward.orgلالطالع على مزيد من املعلومات عن اجلائزة وعملية الترشيح، انظر  (3) 
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 تــساعد فعالــة أداة تغــدو حــىت شــريك كــل لـدى  احملــددة الفنيــة اخلــربات مــن تــستفيد مـشتركة 
  .بالبشر االجتار مشكلة معاجلة على األعضاء الدول
 األمــم كيانــات خاللــه مــن تتعــاون مجــاعي مــسعى مــن جــزء هــي املــشتركة جوالــربام  -٥٨

 علــى األعــضاء الــدول مــساعدة إىل هتــدف أنــشطة تنفيــذ علــى الــوطنيني الــشركاء مــع املتحــدة
ــق ــة األهــداف حتقي ــة اإلمنائي ــاء لأللفي ــسائر والوف ــات ب ــة االلتزام ــساعد .الدولي ــشارك وي  يف الت
 دعـم  يف املتحـدة  األمـم  جهـود  علـى  والكفـاءة  والفعاليـة  بطالتـرا  من املزيد إضفاء على الربامج
 التكـاليف  مـن  وتقليـل  االزدواجيـة  جتنـب  إىل يهدف وهو .الوطنية األهداف بلوغ على العمل
  .املتحدة األمم منظومة أنشطة يف املسامهني وخمتلف الوطنيني الشركاء بني التآزر وتعظيم

 األمـني  بـه  ينـهض  الذي املتحدة األمم إصالح برنامج مع متوافق الربامج يف والتشارك  -٥٩
 علـى  االسـتفادة  وضـمان  الناميـة  البلـدان  يف املتحـدة  األمـم  منظومـة  فعاليـة  تعزيز أجل من العام
 الـدول  رغبـات  تلبيـة  إىل أيضاً املشتركة الربامج وتسعى .جمتمعة املنظمة موارد من وجه أفضل

 مواصـلة  مـع  الدوليـة  اإلمنائية املساعدة توفري يف املتحدة األمم مسامهة زيادة تنشد اليت األعضاء
  .القدرات وبناء واالستدامة الذات على االعتماد حتقيق على التركيز
 مـن  جهـات  عـدة  فيهـا  تـشارك  الـيت  العامليـة  للمبـادرة  التابعـة  املـشتركة  الربامج وتغطي  -٦٠

 علـى  القائمـة  يلللتحال وتستجيب خمتلفة مواضيعية وجماالت جغرافية مناطق املصلحة أصحاب
 ألعـضاء  امليدانيـة  املكاتب مع بالتنسيق األعضاء الدول حتددها اليت واألولويات للثغرات األدلة
 أسـاس  علـى  املشتركة الربامج األمر مستهل يف حددت وقد .العاملية للمبادرة التوجيهية اللجنة

 واســـتمرار اإلقليمـــي الـــصعيد علـــى العمـــل إىل واحلاجـــة املستـــضيفة احلكومـــات احتياجـــات
 امليدانيـة  املكاتـب  وتقـديرات  وتوصـيات  العمـل  يف العامليـة  للمبـادرة  التوجيهيـة  اللجنة مشاركة

  .توسيعه أو تنفيذه وحماكاة ملبتكرات وإفرازه الربنامج استدامة وإمكانات
ــراهن الوقــت يف وتوجــد  -٦١ ــرامج ال ــد مــشتركة ب ــتني :يلــي ممــا كــل يف اإلعــداد قي  األرجن

ــا؛ ــدا ن؛باكــستا وبوليفي ــدي؛ روان  أعــضاء إىل وباإلضــافة .آســيا وســط مــصر؛ صــربيا؛ وبورون
 مبعاجلــة املعنيــة املتحــدة األمــم وكــاالت الــربامج يف تــشارك العامليــة، للمبــادرة التوجيهيــة اللجنــة
 املتحــدة األمــم وصــندوق لالجــئني املتحــدة األمــم مفوضــية مثــل بالبــشر لالجتــار أخــرى جوانــب
  .للمرأة اإلمنائي
 مقــوم وتنفيــذها املــشتركة الــربامج وضــع يف كثــب عــن الوطنيــة الــسلطات اركةومــش  -٦٢

 علـى  تركيزهـا  وجهـات  تتبـاين  املـشتركة  الـربامج  أن حـني  ويف .إعـدادها  يف للنجـاح  جوهري
 معاجلـة  يف اجلوانـب  متعـدد  َنهجا تتبع كلها فإهنا الربنامج، باختالف لالجتار املختلفة األشكال
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 ومحايـة  االجتـار  منـع  وهـي  الرئيـسية،  الثالثة األركان من ركن كل ةمعاجل إىل وتسعى املشكلة
  .والتنسيق التعاون توثق ذلك إىل باإلضافة وهي .اجلناة ومالحقة الضحايا

    
    اخلرباء أفرقة مبادرات  - ٢  

 إطـار  يف القـدرات  لبنـاء  وأدوات توجيهية مواد وضع على العمل العاملية املبادرة تدعم  -٦٣
 تــوفري إىل املبــادرات هــذه وهتــدف .متعــددة وكــاالت إىل ينتمــون خــرباء قــةألفر مبــادرات ١٠

 التوجيهيـة  اللجنـة  ألعـضاء  الفنيـة  اخلـربات  مـن  واالسـتفادة  األرض على للممارسني توجيهات
 أفرقـة  مبـادرات  مـن  مبـادرات  مثـاين  النهائيـة  صـيغتها  يف وضعت وقد .واخلرباء العاملية للمبادرة
 للــهجرة الدوليــة واملنظمــة الدوليــة العمــل منظمــة مــن كــل قيــادة حتــت العامليــة املبــادرة خــرباء
  .واملكتب واليونيسيف أوروبا يف والتعاون األمن ومنظمة

 العمـل  جهـات  متـس  هامـة  قـضية  إىل التحـول  يف آخـذ  القـسري  العمل أن إىل وبالنظر  -٦٤
 البلـدان  يف لرمسـي ا االقتـصاد  هـامش  على العاملة الصغرية املنشآت بني حجمها يف تتراوح اليت

ــة ــشآت إىل النامي ــددة املن ــسيات املتع ــيت اجلن ــديها ال ــداد سالســل ل ــدة إم ــات معق ــد وآلي  للتعاق
 العمـل  مكافحـة " بعنـوان  دليالً الدولية العمل منظمة أصدرت وقد .العمل تنفيذ على اخلارجي
 ابألربـ  معلومـات  الـدليل  ويـوفر  ".األعمـال  ودوائـر  العمل أصحاب أجل من كتيب :اجلربي
 الـضارة  وآثـاره  القـسري  العمـل  ماهيـة  عـن  العامل أرجاء شىت يف والشركات واملنظمات العمل
  .املشكلة هذه هبا تعاجل أن األعمال لدوائر ميكن اليت واخلطوات التجارية العمليات على
ــة العمــل منظمــة وضــعت وقــد  -٦٥ ــيالً واليونيــسيف الدولي ــدريبيا دل ــوان ت  Training بعن

Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and Other Forms of 

Exploitation )ألغـرض  أو العمـل  يف الستغالهلم باألطفال االجتار مكافحة على التدريب دليل 
 وأربــاب العمــال وممثلــي احلكومــات ملــساعدة )االســتغالل أشــكال مــن ذلــك لغــري أو جنــسية
 واملنظمـات  الدوليـة  واملنظمـات  األطفـال  محاية أجهزة يوموظف نياالجتماعي واملرشدين العمل
 يتعلـق  فيمـا  التـدريب  وتـوفري  القدرات بناء على اإلعالم ووسائط املدين واجملتمع احلكومية غري

  .الدمج وإعادة واحلماية املنع جهود بشأن توجيهات يوفر كما .باألطفال باالجتار
 مـذكرات  بـشأن  توجيهيـة  مبـادئ " عنوانب منشورا للهجرة الدولية املنظمة أعدت وقد  -٦٦

 جمـال  يف التعـاون  بـشأن  القـانون  إنفاذ ووكاالت املصلحة صاحبة الرئيسية اجلهات بني التفاهم
 املزيـد  حتقيـق  يف التوجيهيـة  املبـادئ  هـذه  وتـساهم  ".باألشـخاص  املشروع غري االجتار مكافحة

 علـى  للتعاون اتفاقات وتنفيذ وضع خالل من املصلحة صاحبة اجلهات بني الفعال التعاون من
 اجلهـات  بـني  الرمسـي  التعـاون  آليـات  لفوائـد  أيـضاً  وتعرض .باألشخاص االجتار ومكافحة منع
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 القائمــة املمارســات وكــذلك اآلليــات هــذه ســبيل تعتــرض الــيت والتحــديات املــصلحة صــاحبة
  .والوطين اإلقليمي الصعيدين على مؤسسي إطار يف القائم التعاون بشأن
 خمتلفـة  مراحـل  يف االجتـار  وضـحايا  الـصحية  اخلـدمات  مقـدمي  بني اتصال حيدث قدو  -٦٧
 .هبــم حــاق ممــا وتعــافيهم الــضحايا ختلــيص عمليــة مــن خمتلفــة مراحــل ويف االجتــار عمليــة مــن

 لنـــدن وكليـــة للـــهجرة الدوليـــة املنظمـــة أعـــدت الـــصحية، اخلـــدمات مقـــدمي عمـــل ولـــدعم
 :Caring for Trafficked Persons بعنـوان  لـيالً د املداريـة  املنـاطق  وطـب  الـصحية  للدراسـات 

Guidance for Health Providers )ــار ضــحايا رعايــة  اخلــدمات ملقــدمي توجيهــات :االجت
 املعنـيني  الـصحية  اخلـدمات  ملقـدمي  إكلينيكيـة  غـري  عمليـة  نـصائح  الدليل هذا ويوفر ).الصحية
 اآلمنـة  النـهج  وحبـث  هبا املتصلة الصحية املشاكل من بعض وإدراك بالبشر االجتار ظاهرة لفهم

  .االجتار لضحايا الصحية الرعاية لتوفري واملناسبة
 Analysing the Business بعنـوان  دراسـة  أوروبـا  يف والتعـاون  األمـن  منظمة ووضعت  -٦٨

Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime ) النمـوذج  حتليـل 
 الـيت  النظريـة  األسـس  فيهـا  عاجلـت  )اجلرميـة  تلـك  فهم لتحسني بالبشر راالجتا لنشاط التجاري
 ومــن .بالبــشر االجتــار يف املــسامهة االقتــصادية واالجتماعيــة التجاريــة العوامــل تفــسر أن ميكــن
 علــى التعــرف يف يــساعد وأن كليــة وقائيــة اســتراتيجيات تنفيــذ املنــشور هــذا ييــسر أن املتوقــع
 هـذه  مناقـشة  إثـراء  يف يـساهم  أن االستكـشايف  البحث هذا شأن ومن .القائمة املعرفية الثغرات
 يتـضمن  املنـشور  هذا فإن ذلك، على وعالوة .االجتار ملكافحة شاملة سياسات ووضع القضية

 وسـائر  املـدين  واجملتمع القرار لصناع توجيهية ومبادئ التالية اخلطوات بشأن وأفكاراً توصيات
  .بالبشر االجتار ملنع فعالة سبل بإجياد املعنيني
 لتنفيـذ  للتـرويج  )٤(باألشـخاص  االجتـار  ملكافحـة  النموذجي القانون املكتب وضع وقد  -٦٩

 القــانون وييــسر .تنفيــذه علــى األعــضاء الــدول ومــساعدة باألشــخاص االجتــار بروتوكــول
ــوفري النمــوذجي ــساعدة ت ــشريعية امل ــدول واعتمــاد الت ــشريعات األعــضاء ال ــدة لت ــيح جدي  وتنق
 بـه،  املتصلة واجلرائم باألشخاص االجتار جترمي فحسب يغطي ال وهو .القائمة قواننيال وتعديل

 خمتلــف بــني التعــاون حتقيــق جانــب إىل الــضحايا ملــساعدة املختلفــة اجلوانــب أيــضاً يــشمل بــل
 بتعليـق  مـصحوب  القـانون  أحكـام  مـن  حكـم  وكـل  .احلكومية غري واملنظمات الدولة سلطات
  .وأمثلة القانونية املصادر جانب إىل االقتضاء، عند شرعني،للم خيارات عدة يقدم مفصل

─────────────────  
  .A.09.V.11، رقم املبيع املتحدةمنشورات األمم  (4) 
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ــة جمــال يف للممارســني بالبــشر االجتــار كافحــةمل دلــيالً املكتــب ووضــع  -٧٠  اجلنائيــة العدال
 للمــساعدة Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners عنوانـه 
 التعـرف  فعـال  بشكل ليتسىن القوانني إنفاذ على لقدرةوا والقضائية التقنية القدرات تعزيز على
 الـدليل  يف منيطـة  وكـل  .قـضائياً  ومالحقتـهم  اجلناة مع والتحقيق ومحايتهم االجتار ضحايا على

ــد مــصممة ــة جمــال يف املمارســني لتزوي ــة العدال ــسبل اجلنائي ــيح ب ــصدي هلــم تت  الوجــه علــى الت
 كــل يف املطروحـة  الواعـدة  املمارسـات  مـن  والغــرض .باألشـخاص  االجتـار  لتحـديات  املناسـب 
 املـستفادة  الدروس تطبيق من املمارسني ومتكني املوضوع يف التعقد جوانب عن الكشف منيطة
  .امليدان يف الشخصية جتارهبم على املمارسني من غريهم جتربة من
 إنفـاذ  مـوظفي  مـن  املتـدخِّلني  أوائل إىل املوجَّه األولية اإلسعافات دليل" املكتب ونشر  -٧١

 األوليـة  الطبيـة  اإلسعافات يقدمون الذين فاألشخاص ".بالبشر االجتار حاالت ملواجهة القانون
 حيتـاج  وباملثـل  .والعلـل  اإلصـابات  معاجلـة  كيفية مؤقتة وبصفة الفور على يعرفوا أن إىل حباجة
 جلـرائم ا مـع  التعامـل  بكيفيـة  العلـم  إىل للجـرائم  مباشـرة  يتـصدون  الـذين  القـوانني  إنفاذ موظفو
 حـاالت  يف القـوانني  إنفاذ موظفو يقدمه الذي السريع العالج ونوع .مؤقتة وبصفة الفور على

 توجـد  ولكـن  األخـرى،  بـاجلرائم  املتعلقـة  احلـاالت  يف املقـدم  العالج لنوع مماثل بالبشر االجتار
 يقـصد  وال .اهبـ  اإلملـام  املوظفني على يتعني بالبشر باالجتار حتديداً املتصلة اهلامة اجلوانب بعض
 متعمــق بأســلوب بالبــشر لالجتــار التــصدي عــن بــديالً يكــون أن األوليــة اإلســعافات دليــل مــن

 لكـي  االجتـار  بضحايا يلتقوا قد الذين األشخاص ملساعدة كأداة مقدم فهو متخصصة، وتدابري
ــوات يتخــذوا ــة األوىل اخلط ــة احليوي ــة الالزم ــضحايا حلماي ــبض ال ــى والق ــاة عل ــضالعني اجلن    ال

  .االجتار يف
    

    بالبشر االجتار ضحايا دعم هياكل تعزيز  - ٣  
 أرجـاء  شـىت  يف بالبـشر  االجتـار  مكافحة يف حاسم بدور املدين اجملتمع منظمات تنهض  -٧٢
 قـضائياً  اجلنـاة  ومالحقـة  الـضحايا  ومحايـة  االجتـار  منـع  علـى  العمل يف هام شريك وهي .العامل

 تنفيـذ  يف احملقـق  التقـدم  وقيـاس  التوعيـة  بـني  طةاألنـش  هـذه  وتتـراوح  .شـىت  أنشطة يف وتشارك
 والتـأثري  وحتليلـها  البيانـات  مجـع  يف واملـسامهة  املـصلحة  صـاحبة  اجلهـات  جانـب  من االلتزامات

 االجتـار  ضـحايا  علـى  التعـرف  يف احلكومات املدين اجملتمع منظمات وتساعد .العام الرأي على
 والنفــسية، الطبيــة واملعونــة القانونيــة عدةاملــسا تــوفري يــشمل مبــا هلــم، مباشــرة خــدمات وتــوفري
 بلــدان يف الــضحايا دمــج يف واملــساعدة الــدمج وإعــادة الــوطن إىل الطوعيــة اإلعــادة ودعــم
  .املقصد
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 العامليـة  املبـادرة  افتتحـت  بالبـشر،  االجتار مكافحة يف املدين اجملتمع دور بأمهية واعترافاً  -٧٣
 املــدين اجملتمــع منظمــات ودعــت صــغرية مــنح لتقــدمي مرفقــاً ٢٠١٠ مــارس/آذار مــن األول يف

 ٨٠٠ مـن  أكثر وسجلت .مشاريع لتنفيذ مقترحات تقدمي إىل الضحايا إىل اخلدمات ومقدمي
 العامليــة للمبــادرة التــابع الــصغرية املــنح مرفــق يف نفــسها احلكوميــة غــري املنظمــات مــن منظمــة
  .بلداً ٧٦ من مشاريع لتنفيذ مقترحات ووردت

 اجلماعـــات ومتكـــني الـــضحايا إىل طـــوارئ دعـــم تقـــدمي املقترحـــة شطةاألنـــ ومشلـــت  -٧٤
 ســتعاجلها الــيت املــشاكل بــني مــن وكــان .العــامل مــن خمتلفــة أحنــاء يف األدلــة مجــع مــن الــضعيفة
 للجماعــات املتاحــة الفــرص وانعــدام اجلنــسي واالســتغالل القــسري العمــل املقترحــة املــشاريع
  .بالبشر جتاراال لضحايا االجتماعي واإلقصاء الضعيفة

 الـيت  املـشاريع  مقترحـات  لقبول احملددة الفترة ٢٠١٠ أبريل/نيسان يف انتهت أن وبعد  -٧٥
 هجمموعـ  مـا  أن وتـبني  مقدم مشروع ٣٠٠ أول أهلية تقييم جرى تقدميها، إىل الدعوة وجهت
 االختيـار  ُيجـري  وسـوف  .الثانيـة  التقيـيم  جولـة  لـدخول  لمؤهّـ  املـشاريع  اقتراحـات  من ٢٢٣
 تنفيــذ دومبجــّر .العامليــة للمبــادرة التوجيهيــة اللجنــة أعــضاء يــشكله اخلــرباء مــن جملــس هائيالنــ

  .للمكتب االعتيادية واإلجراءات للقواعد وفقاً والتقييم للرصد ختضع سوف لة،املمّو املشاريع
    

    التبادل طريق عن العمليات تنفيذ يف التعاون زيادة  - ٤  
 وغريهـا  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  مـن  االجتـار  ضحايا إىل ماملقد الدعم زيادة إىل سعياً  -٧٦
 ونيجرييـا  النمـسا  يف العـاملني  للممارسـني  تبـادالً  العامليـة  املبـادرة  نظمت اخلدمات، مقدمي من
ــسمرب/األول كــانون يف ــون والتقــى .٢٠٠٨ دي ــة عــن ممثل ــة الوكال ــة الوطني ــع املعني  االجتــار مبن

 وتــشغيل بالنــساء االجتــار علــى القــضاء ومؤســسة الــصلة ذات األخــرى واملــسائل باألشــخاص
 الدوليـة  املنظمـة  بينـها  مـن  كان دولية ومنظمات النمساوية احلكومة من مسؤولني مع األطفال
 رابطـة ( إكـسيت  ورابطـة  ليفـو  مركـز  مثـل  منساوية حكومية غري ومنظمات واملكتب، للهجرة
 علــى للقــضاء الدوليــة املنظمــة( الدوليــة إكبــات ومنظمــة )أفريقيــا مــن بالبــشر االجتــار مكافحــة
  ).ةجنسي ألغراض هبم واالجتار اإلباحية املواد إنتاج ويف البغاء يف األطفال استغالل

ــاًء  -٧٧ ــ الــذي النجــاح علــى وبن ــادل يف قحتقّ  وضــعت الواعــدة، واملمارســات اخلــربات تب
 للتـدريب  نـهجا م الـصلة  ذات األخـرى  واملسائل باألشخاص االجتار مبنع املعنية الوطنية الوكالة

 تلـك  مـت نظّ وقد املالجئ، وإدارة الضحايا دعم بشأن أيام ثالثة مدهتا عمل حلقات أجل من
ــات ــات يف احللق ــة والي ــا يف خمتلف ــام يف نيجريي ــار ويف .٢٠٠٩ ع ــة إط ــة املتابع ــادل، لعملي  التب

 مـن  كـان  العامليـة،  املبـادرة  يف املـصلحة  صـاحبة  اجلهـات  مـع  االجتماعـات  مـن  سلـسلة  متظُّن
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 إىل التوصـل  وجـرى  وسويـسرا  النمـسا  يف القـوانني  إنفاذ ألجهزة وممثلون الوطنية الوكالة بينها
ــاق ــساعدات حتــسني إىل احلاجــة حــول اتف ــة امل ــني املتبادل ــزة ب ــاذ أجه ــوانني إنف ــا يف الق  أوروب

 لـدى  االسـتعراض  قيـد  وهـو  الـدويل،  التعـاون  ملعاجلـة  مبـشروع  مقتـرح  عدأُ مث، ومن .ونيجرييا
  .املشاركة األعضاء الدول

    
    بالبشر لالجتار احملتملني الضحايا مساعدة أجل من الشفوية للترمجة أداة  - ٥  

 لالجتــار حمــتملني بــضحايا اخلــدمات ومقــدمو القــوانني إنفــاذ موظفــو حيتــك مــا كــثرياً  -٧٨
 تـوفري  يتـسىن  أن قبل مبعلومات تزويدهم أجل ومن .فيه هم الذي البلد لغة يتكلمون ال بالبشر
ــرجم ــم، شــفوي مت ــدتأُ هل ــات أساســية صــوتية رســائل ع ــة بلغ  ميكــن حــىت وســجلت خمتلف
  .خماطبتهم روتيّس باألمان شعورهم يزداد وبذا تشغيلها،

 املنظمـة  اجلرميـة  وشـعبة  العامليـة  املبـادرة  مـع  املكتب تشارك ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ففي  -٧٩
ــدائرة ــة االســتخبارات ب ــساوية اجلنائي ــو ومركــز النم ــه إلصــدار أداة اســتحداث يف ليف  وتوجي
 هـذا  يف بالبـشر  لالجتـار  سـابقون  ضحايا استشري وقد .بالبشر االجتار ضحايا إىل صوتية رسائل
 اجلنائيـــة للـــشرطة الدوليـــة املنظمـــة وتـــدعم .الرســـائل يف منظـــورهم تـــضمني لـــضمان األمـــر

 العمـل  لـدعم  ضاءاألعـ  بلـداهنا  يف األداة هـذه  نـشر  يف تساعد وسوف املبادرة هذه )اإلنتربول(
  .للتحقيق األوىل املراحل يف للضحايا الرعاية توفري على
ــول ويف  -٨٠ ــبتمرب/أيلـ ــول عرضـــت ،٢٠٠٩ سـ ــوذج اإلنتربـ ــذه يلاألو النمـ  الـــيت األداة هلـ

 البلــدان أجــل مــن ممــنظّ العاملــة ألفرقتــها اجتمــاع خــالل العامليــة واملبــادرة املكتــب اســتحدثها
 الــشرطة مكتــب خلــرباء الــسنوي االجتمــاع ويف غانــا يف ريقيــاأف غــرب يف باإلنكليزيــة الناطقــة
ــول( األورويب ــشر االجتــار مــشكلة يف املتخصــصني )اليوروب ــذي بالب ــد .الهــاي يف عقــد ال  وق
 ُتختـرب  لكـي  إلكترونيـة  تطبيقة إىل هاوحوالّ لغة ٤٠ إىل الرسالة العاملية واملبادرة املكتب ترجم
  .٢٠١٠ عام يف للتوزيع تطرح أن قبل بلدان عدة يف
    

    العاملية للمبادرة املستقل التقييم  -سابعاً  
 مـن  واهلـدف  .العامليـة  املبـادرة  مـشروع  وثيقة يف للمشروع هنائي تقييم إجراء املنتظر من  -٨١

 اإلجنــازات حجــم وقيــاس مــستفادة ودروس فــضلى وممارســات بتوصــيات اخلــروج هــو التقيــيم
ــائج ــأثري احملققــة والنت ــشأن بتوصــيات اإلشــارة املتوقــع مــن ذلــك، علــى وعــالوة .املــشروع وت  ب
 وإذا .إهنائـه  أو توسـيعه  أو املـشروع  اسـتمرارية  بـشأن  توصيات بينها من العاملية، املبادرة مستقبل

 هيكـل  بـشأن  أيـضاً  توصـيات  متقـدّ  فـسوف  إهنائـه،  أو توسـيعه  أو املـشروع  باسـتمرار  يوصـ أُ ما
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ــة ــادرة حوكم ــة املب ــداف تراعــي العاملي ــ األه ــيت التوصــيات يف ضمنةاملت ــق ال ــا تواف ــات عليه  اهليئ
  .الصلة ذات التشريعية

 صــدور يــسبقه وســوف ،٢٠١١و ٢٠١٠ عــامي يف املــستقل التقيــيم جيــري وســوف  -٨٢
 الرئيـسية  واجلهـات  املـشروع  إدارة فريـق  يستخدم وسوف .األعضاء للدول يتاح مبدئي تقرير

ــدئ التقريــر يف الــواردة النتــائج املــصلحة صــاحبة  الوقــت يف الالزمــة اإلجــراءات الختــاذ ياملب
 وسـوف  ٢٠١١ عـام  يف النـهائي  التقريـر  يتـاح  وسـوف  .اسـتمراره  أو املشروع إلهناء املناسب

 إىل وباإلضـافة  .٢٠١٠ عام يف ذةاملنفّ واألنشطة املصروفة األموال بباقي حساب كشف ميقّد
 شـامل  تقيـيم  إعـداد  يف منـها  ويـستفيد  املبـدئي  التقريـر  يف الـواردة  النتائج نيتضّم سوف ذلك،

  .للمشروع
    

    استنتاجات  -اًثامن  
 بالبـشر  االجتـار  منـع  بـشأن  املتحـدة  األمـم  عمـل  يف مبتكراً مفهوماً العاملية املبادرة متثل  -٨٣

 املبــادرة أجــرت وقــد .املــصلحة صــاحبة اجلهــات مــن واســعة طائفــة بتقــدير حيظــى ومكافحتــه
 األنـشطة  صـاحبة  هـي  بأهنـا  الـدول  تلـك  إلشـعار  ماناضـ  األعضاء الدول مع مشاورات العاملية

ــوفّ وهــي تنفيــذها، لــدى املختلفــة ــدعم رت ــرامج خــالل مــن األعــضاء الــدول إىل مبــشاورة ال  ب
  .حمددة ألهداف موجهة أخرى تقين تعاون وأنشطة متعددة وكاالت بني مشتركة

 منظمـات  مـع  وثيقـاً  تعاونـاً  العامليـة  املبـادرة  تتعـاون  املنظمـات،  مـن  ائتالف إطار ويف   -٨٤
 الــيت األنــشطة تنــسيق وجيــري .بالبــشر باالجتــار متــصلة مكملــة واليــات ذات وإقليميــة دوليــة
 اللجنـة  طريـق  عـن  املـشروع  وثيقـة  مـع  تتماشـى  والـيت  العامليـة  املبـادرة  خطـة  مـن  جـزءاً  تشكل

  .قةاحملقّ النتائج وتعظيم أعضائها لدى فنية خربات تكوين هبدف العاملية للمبادرة التوجيهية
 يف وتـشاركت  تعاونـت  العاملية املبادرة أن الضوء عليها التقرير سلط اليت احلقائق ومن  -٨٥

 العامـة  الـسياسات  صـعيد  علـى  العاملـة  املـدين  اجملتمـع  منظمـات  مـن  خمتلفة منظمات مع العمل
 اجلهـود  كـذلك  الواعـدة  األمـور  ومـن  .للـضحايا  الـدعم  رتـوفّ  اليت اجلهات جانب إىل والدعوة
 ضـحايا  دمـج  إعـادة  أنـشطة  بينـها  مـن  خمتلفـة،  منـع  أنـشطة  يف اخلـاص  القطاع إلشراك املبذولة
 املـستفادة  الـدروس  تطبيـق  رتيـسّ  جتريبيـة  كمبـادرات  األنـشطة  هـذه  بدأت وقد .بالبشر االجتار
  .وتوسيعها لتكرارها اجملال وتتيح
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 أسـندت  التقنيـة  للمساعدة عكمشرو شركائها، على باالعتماد العاملية، املبادرة ذنفّوُت  -٨٦
 حـىت  العامليـة  املبـادرة  عمل برنامج دّدُم وقد .الصلة ذات التشريعية اهليئات مبوافقة واليات إليه
  .املشروع وثيقة يف املتوخاة األنشطة إكمال يتسىن حىت ٢٠١٠ عام هناية
 اجلهـات  جـات احتيا تلبيـة  على مقدرهتا وحتسني العاملية املبادرة أنشطة تبسيط وابتغاء   -٨٧

 لعـام  املـشروع  اسـتراتيجية  نقحـت  القـدرات،  بنـاء  جمـال  يف العامليـة  املبادرة يف املصلحة صاحبة
 املبــادرة هبــا هنــضت الــيت األعمــال مــن االســتفادة إىل االســتراتيجي التوجــه ويهــدف .٢٠١٠
 بةصـاح  عديـدة  جهـات  فيهـا  تـشارك  الـيت  املتحـدة  األمم مبادرات من واحدة باعتبارها العاملية
 املختلفـة  الـشراكات  وإقامة واملعارف الفنية اخلربات على للحصول عاملية منافذ وتوفر مصلحة
  .بالبشر االجتار ملكافحة

 للمبـادرة  األصـلية  األهداف مع تتماشى اليت لالستراتيجية األساسية اجملاالت بني ومن  -٨٨
 شـراكات  وإقامـة  املتعددة ةاملصلح بةحاص اجلهات مع والتعاون والتنسيق يالوع إذكاء العاملية
 املبـادرة  وجعـل  متعـددة  جهـات  هبـا  تنـهض  حبـوث  وإجـراء  اخلـاص  والقطـاع  املـدين  اجملتمع مع

  .االفتراضي الواقع بأسلوب املعرفة لنشر مركزاً العاملية
 واشـتملت  اخلـاص  والقطـاع  الشباب على التوعية أنشطة ركزت ٢٠١٠ عام وخالل  -٨٩
 تقودهـا  ومحـالت  رئيـسية  إعالميـة  قنـوات  خـالل  مـن  مـال األع دوائـر  تـستهدف  محـالت  على
 العــامل نطــاق علــى الــوعي نــشر مواصــلة هــو املــدى الطويــل واهلــدف .نفــسها األعمــال دوائــر
 يولـد  الـذي  الطلـب  وتقليـل  املنع جهود ودعم السياسي االلتزام زيادة أجل من بالبشر باالجتار

  .االستغالل
 أنـشطةً  املبـادرة  ذتنفّـ  املتعـددة،  املـصلحة  صاحبة اتاجله بني والتعاون للتنسيق ودعماً  -٩٠
 شـأن  ومـن  .متخصـصة  توجيهيـة  مـواد  وتـوفري  مـشتركة  بـرامج  وضع خالل من القدرات لبناء
 هبـا  تنـهض  الـيت  الـشاملة  املشتركة الربامج من األعضاء الدول استفادة ضمان يف يسهم أن هذا

 جانـب  إىل خمتلفـة  مواضـيعية  التوجما جغرافية مناطق وتشمل مصلحة صاحبة متعددة جهات
  .األدلة على قائمة حتليل عمليات حتددها اليت األولويات وتلبية الثغرات معاجلة
 مرفـق  إنـشاء  بفـضل  ٢٠١٠ عـام  يف املـدين  اجملتمـع  منظمات مع الشراكة زتتعّز وقد  -٩١
 قحتقّـ  قـد و .للـضحايا  اخلدمات ومقدمي احلكومية غري للمنظمات الصغرية املنح لتقدمي ي  جتريب
 وتـسليط  احملليـة  املمارسـات  أفـضل  لتحديـد  مقترحـات  تقـدمي  إىل الدعوة توجيه خالل من هذا

 جملـس  توجيههـا  يتـوىل  الـيت  العمليـة،  هـذه  وتـساهم  .ىحـاك ُت لكي النجاح قصص على الضوء
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 بـني  التعـاون  وتوثيـق  املـدين  اجملتمـع  جهـود  لتعبئـة  الترويج يف وكاالت، عدة بني مشترك خرباء
  .األعمال ودوائر واحلكومات املدين اجملتمع تمنظما
 وإنـشاء  بالبـشر  باالجتـار  الـوعي  إذكـاء  خـالل  مـن  اخلاص القطاع مشاركة زتعّز وقد  -٩٢

 والــسياحة الــسفر قطاعــات علــى تركــز رائــدة مــشاريع ووضــع األعمــال دوائــر قيــادات جــائزة
ــ الفــضلى املمارســات عــن معلومــات مجعــت وقــد .والنقــل ــة شرتوُن  .متخصــصة يهيــةتوج أدل
 صــعيد علــى تــدابري حتديــد أجــل مــن األعمــال دوائــر جهــود تعبئــة هــو املنــشود الــشامل واهلــدف

  .إمداداهتا سالسل يف بالبشر االجتار ومكافحة ملنع للشركات واستراتيجيات العامة السياسات
 تفـق ي أن املتوقـع  مـن  شر،بـ بال االجتار عن املعرفة من رصيد تكوين يف للمسامهة وسعياً  -٩٣

 متعـددة  وكـاالت  هإعـداد  يف تتـشارك  جـامع  منشور لوضع منهجية على العاملية املبادرة أعضاء
 املختلفـة  اجلوانـب  تعـاجل  الـيت  الدوليـة  املنظمـات  لـدى  املتـوفرة  الفنيـة  اخلـربات  من فيه ويستفاد
  .بالبشر االجتار لظاهرة
ــشئُت وســوف  -٩٤ ــادرة ن ــز املب ــاً اًمرك ــاً معرفي ــل جتريبي ــع بأســلوب يعم  االفتراضــي، الواق

 علــى اخلــدمات مقــدمي وســائر األعــضاء الــدول يــساعد للمعلومــات مركــزاً يــصبح وســوف
 واملنــشورات، اإلرشــادية واملــواد الفــضلى املمارســات بينــها ومــن املعلومــات، علــى االطــالع
 علـى  تـساعد  تفاعليـة  مالمـح  يتـضمن  وسـوف  .واملتخـصص  العـام  للجمهور موجهاً وسيكون
 زوتعـزّ  املمارسـني  أوسـاط  يف اإللكترونيـة  الـشبكات  السـتخدام  وتـروج  توياتهحم على االطالع
  .باألشخاص االجتار مشكلة عن معريف رصيد تكوين على العمل

  


