جملس أوروبا
مجموعة معاهدات مجلس أوروبا – رقم 791

اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر

وارسو 71 ،مايو/أيار 5002

فقط النسختين الفرنسية و االنجليزية لهذه االتفاقية لهما كامل الحجية
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Only the English and French versions of the Convention are authentic.
This translation is not an official version of the Convention.

تَرمجة هذه الوثيقة متت يف

إطار :

برنامج تعزيز اإلصالح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط
هذا البرنامج ممول من طرف اإلتحاد األوروبي
و منجز من طرف مجلس أوروبا
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تمهيد
إن الدول األعاا يف جملس أوروبا والدول األخرى املوقعة على هذه االتفاقية،
إذ تعترب أن هدف جملس أوروبا هو حتقيق وحدة أكرب بني أعاائه؛
وإذ تعترب أن االجتار بالبشر يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان وإسا ة إىل كرامة اإلنسان وسالمته؛
وبالنظر إىل أن االجتار بالبشر من شأنه أن يؤدي إىل استعباد الاحايا؛
وحيث أن احرتام حقوق الاحايا ومحايتها ،عالوة على مكافحة االجتار بالبشر ،جيب أن تكون هي األهداف الرئيسية؛
وباعتبار أن أي عمل أو مبادرة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر جيب أال يقوم على التمييز وأن يأخذ املساواة بني النسا
والرجال باحلسبان ،باإلضافة إىل تبين مقاربة قائمة على حقوق الطفل؛
وإذ تشري إىل تصرحيات وزرا خارجية الدول األعاا خالل الدورة ( 775بتاريخ  71و 72مايو/أيار  )5072والدورة
( 771بتاريخ  75و 72مايو/أيار  )5001للجنة الوزرا اليت دعت إىل تعزيز عمل جملس أوروبا يف جمال االجتار بالبشر؛
وإذ تاع يف اعتبارها اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ( )7920والربوتوكوالت امللحقة هبا؛
وإذ تاع يف اعتبارها التوصيات املوالية للجنة وزرا الدول األعاا يف جملس أوروبا :التوصية رقم ( 77 )97بشأن
االستغالل اجلنسي ،واملواد اإلباحية ودعارة األطفال عالوة على االجتار هبم و بالشباب البالغني؛ والتوصية رقم (72 )91
بشأن ختويف الشهود وحقوق الدفاع؛ والتوصية رقم ( 77 )5000بشأن مكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل
اجلنسي؛ والتوصية رقم ( 71 )5007بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي؛ والتوصية رقم ( 2 )5005حول محاية
النسا من العنف؛
وإذ تاع يف اعتبارها التوصيات التالية للجمعية الربملانية جمللس أوروبا :التوصية  )7991( 7252املرتبطة باالجتار بالنسا
وإرغامهن على ممارسة الدعارة يف الدول األعاا مبجلس أوروبا؛ والتوصية  )5000 ( 7120بشأن العنف ضد املرأة يف
أوروبا؛ والتوصية  )5005( 7212بشأن احلملة ملكافحة االجتار يف النسا ؛ والتوصية  )5002( 7170بشأن اهلجرة
املرتبطة باالجتار بالنسا والدعارة؛ والتوصية  )5002( 7177حول االجتار يف األعاا بأوروبا ،والتوصية 7112
( )5001حول االسرتقاق املنزيل :السخرة ،جليسات األطفال ،وعرائس يتم شراؤهن عن طريق املراسالت؛
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وإذ تاع يف اعتبارها القرار اإلطار جمللس االحتاد األورويب الصادر يف  79يوليوز/متوز  5005بشأن مكافحة االجتار
بالبشر ،والقرار اإلطار جمللس االحتاد األورويب الصادر يف  72مارس/آذار  5007بشأن وضع الاحايا يف إطار اإلجرا ات
اجلنائية واألمر التوجيهي جمللس االحتاد األورويب الصادر يف  59أبريل/نيسان  5001بشأن بطاقة اإلقامة املسلمة إىل مواطين
دول ثالثة الذين وقعوا ضحايا االجتار بالبشر أو حصلوا على مساعدة للهجرة السرية ،والذين يتعاونون مع السلطات
املختصة؛
ومع إيال االعتبار الواجب التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول اخلاص مبنع وقمع ومعاقبة
االجتار باألشخاص ،وخاصة النسا واألطفال ،بغية تعزيز احلماية اليت توفرها هذه الصكوك وتطوير املعايري الواردة فيها؛
ومع األخذ يف االعتبار الصكوك القانونية الدولية األخرى ذات الصلة مبجال مكافحة االجتار بالبشر؛
ومع مراعاة احلاجة إىل بلورة أداة قانونية دولية شاملة تركز على حقوق األشخاص ضحايا االجتار ووضع آلية خاصة للتتبع؛
قد اتفقت على ما يلي:

الفصل األول – موضوع االتفاقية ،ونطاق التطبيق ،ومبدأ عدم التمييز والتعاريف
المادة  - 7موضوع االتفاقية
 .7ترمي هذه االتفاقية إىل ما يلي:
أ .منع ومكافحة االجتار بالبشر مع ضمان املساواة بني النسا والرجال؛
ب .محاية حقوق األشخاص ضحايا االجتار بالبشر ،وإعداد إطار شامل حلماية ومساعدة الاحايا والشهود ،وضمان
املساواة بني النسا والرجال ،فاال عن تأمني التحقيقات و املتابعات القاائية الفعالة؛
ت .تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة االجتار بالبشر.
 .5من أجل ضمان التنفيذ الفعال ألحكامها من قبل الدول األطراف ،تاع هذه االتفاقية آلية خاصة للتتبع.
المادة  – 5نطاق التطبيق
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تنطبق أحكام هذه االتفاقية على مجيع أشكال االجتار بالبشر ،سوا كانت وطنية أو عابرة للحدود الوطنية ،وسوا كانت
مرتبطة باجلرمية املنظمة أم ال.
المادة  - 3مبدأ عدم التمييز
جيب تنفيذ هذه االتفاقية من قبل الدول األطراف ،وال سيما من خالل تدابري ترمي إىل محاية حقوق الاحايا والنهوض
هبا ،دون أي متييز قائم ،باخلصوص ،على اجلنس ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غريه من
اآلرا  ،أو األصل الوطين أو االجتماعي أو االنتما إىل أقلية قومية ،أو الثروة ،أو املولد ،أو التوجه اجلنسي ،أو احلالة
الصحية أو اإلعاقة أو أي وضع آخر.
المادة  – 4التعاريف
ألغراض هذه االتفاقية:
أ .تعين عبارة " االجتار بالبشر " جتنيد أو نقل أو حتويل أو إيوا أو استقبال أشخاص عن طريق التهديد باللجو إىل
استخدام القوة أو استخدامها فعال أو غريها من أشكال اإلكراه ،أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إسا ة
استعمال السلطة أو استغالل موقف ضعف أو هشاشة أو إعطا أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص
وصي على شخص آخر ألغراض االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحد أدىن ،استغالل الغري يف الدعارة وأشكال
أخرى من االستغالل اجلنسي ،أو السخرة أو العمل القسري ،أو الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق ،أو االستعباد ،أو
نزع األعاا ؛
ب .ال تكون موافقة ضحية "االجتار بالبشر" على االستغالل املقصود ،واملشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،مقبولة
عندما يتم استخدام أي من الوسائل املشار إليها يف الفقرة (أ)؛
ت .يعترب جتنيد أو نقل أو حتويل أو إيوا أو استقبال طفل ألغراض االستغالل مبثابة "اال اجتار بالبشر" ،حىت وإن مل يتم
استعمال أي من الوسائل املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة؛
ث .يقصد مبصطلح "الطفل" أي شخص دون سن الثامنة عشر ()71؛
ج .يشري مصطلح "الاحية" إىل أي شخص طبيعي خياع لالجتار بالبشر وفقا ملا هو مشار إليه يف هذه املادة.
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الفصل الثاني – الوقاية والتعاون وتدابير أخرى
المادة  – 2الوقاية من االتجار بالبشر
 .7تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لتطوير أو تعزيز التنسيق على الصعيد الوطين بني خمتلف اهليئات املعنية بالوقاية
من االجتار يف البشر ومكافحته.
 .5حتدد كل دولة طرف و/أو تدعم سياسات وبرامج فعالة للوقاية من االجتار بالبشر ،من خالل وسائل من قبيل:
البحوث؛ واحلمالت اإلعالمية؛ والتوعوية و الرتبوية؛ واملبادرات االجتماعية واالقتصادية وبرامج التكوين ،خاصة تلك
املوجهة لألشخاص املعرضني لالجتار واملهنيني املعنيني باالجتار بالبشر.
 .2تعمل كل دولة طرف على النهوض مبقاربة قائمة على حقوق اإلنسان ،مع اعتماد مقاربة مندجمة للمساواة بني
اجلنسني ،وأخرى مراعية خلصوصية األطفال ،وذلك خالل تطوير وتنفيذ وتقييم مجيع السياسات والربامج املشار إليها
يف الفقرة .5
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة الالزمة لامان الطابع القانوين للهجرة ،وال سيما عرب نشر معلومات دقيقة ،من
خالل املصاحل املعنية ،عن الشروط القانونية للدخول واإلقامة بأراضيها.
 .2جيب على كل دولة طرف اختاذ تدابري حمددة للحد من هشاشة األطفال جتاه االجتار ،خاصة من خالل إحداث بيئة
توفر هلم احلماية.
 .1عند االقتاا  ،تشمل التدابري املتخذة ،وفقا هلذه املادة ،املنظمات غري احلكومية ،ومنظمات أخرى خمتصة وغريها من
مكونات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الوقاية من االجتار بالبشر ،ومحاية الاحايا أو تقدمي املساعدة هلم.

المادة  - 1تدابير لتثبيط الطلب
يتعني على كل دولة طرف ،بغية تثبيط الطلب الذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشخاص ،خاصة النسا واألطفال،
واليت تفاي إىل االجتار ،أن تعتمد أو تعزز التدابري التشريعية واإلدارية والرتبوية واالجتماعية والثقافية أو غريها ،مبا يف ذلك:
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أ .األحباث حول املمارسات الفالى واألساليب واالسرتاتيجيات؛
ب .تدابري لتعزيز الوعي مبسؤولية وأمهية دور اإلعالم واجملتمع املدين يف حتديد الطلب كأحد األسباب العميقة لالجتار
بالبشر؛
ت .احلمالت اإلعالمية اهلادفة اليت تشرك ،حسب االقتاا  ،السلطات العامة وصانعي القرار السياسي ،من بني سلطات
أخرى؛
ث .تدابري وقائية تتامن الربامج الرتبوية املوجهة للبنني والبنات خالل دراستهم واليت تشدد على الطابع غري املقبول للتمييز
القائم على اجلنس ،وعواقبه الوخيمة ،وعلى أمهية املساواة بني اجلنسني ،عالوة على كرامة كل إنسان وسالمته.
المادة  - 1التدابير على الحدود
 .7دون اإلخالل بالتعهدات الدولية ذات الصلة حبرية تنقل األشخاص ،يتعني على الدول األطراف أن تعزز ،عند قدر
اإلمكان ،عمليات املراقبة الالزمة على احلدود من أجل الوقاية من االجتار بالبشر و رصده.
 .5تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى مناسبة بغية الوقاية ،قدر اإلمكان ،من استخدام
وسائل النقل اليت تلجأ إليها شركات النقل التجارية من أجل ارتكاب األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية.
 .2عند االقتاا  ،ودون اإلخالل مبقتايات االتفاقيات الدولية املعمول هبا ،تشمل تلك التدابري التنصيص على التزام
شركات النقل التجارية ،مبا يف ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل  ،بغية التأكد من أن مجيع
الركاب حيملون وثائق السفر الارورية لدخول دولة االستقبال.
 .1جيب على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري الالزمة ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،من أجل فرض عقوبات على االلتزام
املنصوص عليه يف الفقرة  2من هذه املادة.
 .2تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية بغية متكينها ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،من رفض
دخول األشخاص املتورطني يف ارتكاب أفعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية إىل أراضيها أو إلغا تأشريات سفرهم.
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 .1تعزز الدول األطراف التعاون بني مصاحل مراقبة احلدود ،ال سيما من خالل وضع قنوات مباشرة لالتصال واحلفاظ
عليها.
المادة  - 8سالمة الوثائق ومراقبتها
تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة من أجل:
أ .أن تكون وثائق السفر أو اهلوية اليت تصدرها ذات جودة عالية يصعب معها إسا ة استخدامها ،تزويرها ،تغيريها،
تقليدها أو إصدارها بشكل غري قانوين؛
ب .ضمان سالمة وأمن وثائق السفر أو اهلوية الصادرة عنها أو بامسها ،ومنع إحداثها وإصدارها بشكل غري قانوين.
المادة  - 9شرعية الوثائق وصالحيتها
بنا على طلب دولة طرف أخرى ،تقوم دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،بالتحقق ،يف غاون أجل معقول ،من شرعية
وصالحية وثائق السفر أو اهلوية اليت أصدرت أو يزعم أهنا أصدرت بامسها ويشتبه يف استخدامها ل من أجل االجتار
بالبشر.

الفصل الثالث  -التدابير الرامية إلى حماية حقوق الضحايا من خالل ضمان المساواة بين الجنسين
المادة  - 70تحديد هوية الضحايا
 .7تتأكد كل دولة طرف أن سلطاهتا املختصة تتوفر على أشخاص مدربني ومؤهلني يف جمال منع ومكافحة االجتار
بالبشر وحتديد هوية الاحايا ،خاصة األطفال منهم ،ويف تقدمي الدعم هلم ،وأن خمتلف السلطات املعنية تتعاون فيما
بينها ومع املنظمات اليت تاطلع بدور الدعم ،وذلك من أجل حتديد هوية الاحايا يف إطار عملية تراعي الوضع
اخلاص للنسا واألطفال الاحايا ،وإصدار تراخيص اإلقامة ،يف احلاالت املناسبة ،وفقا للشروط املنصوص عليها يف
املادة  71من هذه االتفاقية.
 .5تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتحديد هوية الاحايا بالتعاون ،عند
االقتاا  ،مع دول أطراف أخرى ومنظمات تاطلع بدور الدعم .وتتأكد كل دولة طرف ،يف حال تقدير السلطات
املختصة بأن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن شخصا كان ضحية لالجتار بالبشر ،أال يتم إبعاد ذلك الشخص من
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أراضيها حىت تنتهي عملية حتديد هويته كاحية للجرمية املنصوص عليها يف املادة  71من هذه االتفاقية من قبل
السلطات املختصة ،وحيظى بالدعم واملساعدة املنصوص عليهما يف املادة  ،75الفقرتني  7و.5
 .2يف حالة عدم التيقن من عمر الاحية ،وإذا كانت هنالك أسباب لالعتقاد بأن الاحية طفال ،ويفرتض أن يكون
طفال ،فإهنا تعترب ضحية ومن مث وجب تطبيق تدابري احلماية اخلاصة ريثما يتم التحقق من سنه.
 .1عندما يتم حتديد الطفل كاحية ويكون الطفل غري مصحوبا ،يتعني على كل دولة طرف أن:
أ .تنص على متثيله من خالل الوصاية القانونية ،أو من قبل منظمة أو سلطة مكلفة بالتصرف وفقا ملصلحة الطفل
الفالى؛
ب .تأخذ التدابري الالزمة لتحديد هوية الطفل وجنسيته،
ت .تبذل مجيع اجلهود قصد العثور على أسرة الطفل إذا كان ذلك يف مصلحته الفالى.
المادة  – 77حماية الحياة الخاصة
 .7حتمي كل دولة طرف احلياة اخلاصة للاحايا وهويتهم .ويتم تسجيل البيانات الشخصية املتعلقة هبم واستخدامها وفقا
للشروط املنصوص عليها يف اتفاقية محاية األفراد جتاه املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي (جمموعة
معاهدات جملس أوروبا رقم .)701
 .5وتعتمد كل دولة طرف ،على وجه اخلصوص ،تدابري لامان أن هوية الطفل ضحية االجتار ،أو العناصر اليت متكن من
حتديد هويته ،ال تتاح للعموم ،سوا من خالل وسائل اإلعالم أو أي وسائل أخرى ،إال يف ظروف استثنائية من أجل
تيسري البحث عن أفراد أسرة الطفل أو ضمان رفاه ومحاية الطفل.
 .2تفكر كل دولة طرف يف اختاذ تدابري ،وفقا للمادة  70من االتفاقية الدولية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
كما فسرهتا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،بغية تشجيع وسائل اإلعالم على محاية خصوصية وهوية الاحايا من
خالل التقنني الذايت أو عن طريق تدابري التقنني أو التقنني املشرتك.
المادة  – 75مساعدة الضحايا
 .7تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري ضرورية أخرى لتقدمي املساعدة للاحايا خالل تعافيهم البدين
والنفسي واالجتماعي .وتشمل هذه املساعدة على األقل:
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أ .توفري ظروف عيش مناسب  ،من خالل تدابري من قبيل :سكن الئق وآمن ودعم نفسي ومادي؛
ب .الولوج إىل العالجات الطبية االستعجالية؛
ت .احلصول على خدمات الرتمجة التحريرية والفورية ،عند االقتاا ؛
ث .احلصول على املشورة واملعلومات املرتبطة ،على وجه اخلصوص ،باحلقوق املعرتف هبا هلم مبوجب القانون،
واخلدمات املتاحة هلم بلغة يستطيعون فهمها؛
ج .املساعدة على ضمان تقدمي حقوقهم ومصاحلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من املسطرة اجلنائية
املتخذة ضد اجلناة؛
ح .إمكانية ولوج األطفال إىل املؤسسات التعليمية.
 .5تويل كل دولة طرف االعتبار الواجب لالحتياجات اخلاصة للاحايا من حيث األمن واحلماية.
 .2فاال عن ذلك ،تقدم كل دولة طرف املساعدة الطبية الالزمة أو أي نوع آخر من املساعدات للاحايا املقيمني
بصورة شرعية على أراضيها الذين حيتاجون إىل هذه املساعدات وال يتوفرون على املوارد الكافية.
 .1تتبىن كل دولة طرف القواعد اليت يسمح مبوجبها للاحايا املقيمني بصورة شرعية على أراضيها بالولوج إىل سوق العمل
وإىل التكوين املهين والتعليم.
 .2تتخذ كل دولة طرف تدابري ،عند االقتاا ووفقا لقانوهنا الداخلي ،من أجل التعاون مع املنظمات غري احلكومية
ومنظمات أخرى خمتصة وغريها من مكونات اجملتمع املدين العاملة يف جمال تقدمي املساعدة إىل الاحايا .
 .1تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية بغية ضمان أن ولوج الاحية إىل املساعدات
غري مشروط برغبتها يف اإلدال بشهادهتا.
 .1تتأكد كل دولة طرف ،بغية تنفيذ أحكام هذه املادة ،من تقدمي اخلدمات على أساس توافقي ومستنري ،مع مراعاة
االحتياجات اخلاصة لألشخاص يف وضعية اهلشاشة ،باإلضافة إىل حقوق األطفال من حيث اإليوا والتعليم والرعاية
العالجات املناسبة.
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المادة  - 73فترة التعافي والتفكير
 .7تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي على مهلة للتعايف والتفكري ال تقل عن  20يوما عندما تكون هناك أسباب
معقولة لالعتقاد بأن الشخص املعين ضحية .وينبغي أن تكون مدة هذه الفرتة كافية لتعايف الشخص املعين وخروجه
من تأثري املتاجرين و/أو الختاذ قرار مدروس بشأن التعاون مع السلطات املختصة .ومن جهة أخرى ،ال ميكن خالل
هذه الفرتة ،تنفيذ أي إجرا لطرده .وال يتعارض هذا املقتاى مع األنشطة اليت تنجزها السلطات املختصة يف كل
مرحلة من مراحل اإلجرا /املسطرة الوطنية املطبقة ،والسيما خالل التحقيق يف األفعال اجملرمة و املتابعة القاائية.
فاال عن ذلك ،يتعني على الدول األطراف أن تسمح بإقامة الشخص املعين على أراضيها خالل هذه الفرتة.
 .5خالل هذه الفرتة ،حيق لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة  7من هذه املادة االستفادة من التدابري املنصوص عليها يف
املادة  ،75الفقرتني  7و.5
 .2ليست الدول األطراف ملزمة باحرتام هذا األجل ألسباب مرتبطة بالنظام العام ،أو إذا تبني أن صفة الاحية جمرد
ادعا غري صحيح.
المادة – 74رخص اإلقامة
 .7تسلم كل دولة طرف رخصة إقامة قابلة للتجديد لفائدة الاحايا ،إما يف حال إحدى الفرضيتني التاليتني أو كليهما:
أ .إذا ارتأت السلطة املختصة أن إقامتهم ضرورية نظرا لوضعهم الشخصي؛
ب .إذا اعتربت السلطة املختصة أن إقامتهم ضرورية بسبب تعاوهنم مع السلطات املختصة ألغراض التحقيق أو
(املسطرة اجلنائية).
 .5 .7عندما تكون إقامة األطفال الاحايا ضرورية من الناحية القانونية ،يتم منحهم رخصة اإلقامة وفقا
ملصلحتهم الفالى ،وعند االقتاا  ،جتدد هذه الرخصة وفقا لنفس الشروط.
 .2 .5خياع عدم جتديد رخصة اإلقامة أو إلغاؤها للشروط املنصوص عليها يف القانون الداخلي للدولة الطرف.
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 .1 .2يف حال تقدمي الاحية لطلب احلصول على بطاقة إقامة من صنف آخر ،يتعني على الدولة الطرف أن
تأخذ يف احلسبان أن الاحية استفادت أو تتوفر على رخصة اإلقامة مبوجب الفقرة .7
 .2 .1اعتبارا اللتزامات الدول األطراف املشار إليها يف املادة  10من هذه االتفاقية ،تتأكد كل دولة طرف من
أن إصدار رخصة اإلقامة ،وفقا هلذا املقتاى ،ال يتعارض مع حق الاحايا يف طلب اللجو واالستفادة منه.
المادة  - 72التعويض وسبل االنتصاف القانونية
 .7تامن كل دولة طرف للاحايا ،منذ أول اتصال بالسلطات املختصة ،احلق يف الولوج إىل املعلومات اخلاصة
باإلجرا ات واملساطر القاائية واإلدارية ذات الصلة وبلغة يستطيعون فهمها.
 .5تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي ،على حق الاحايا يف الدفاع ويف مساعدة قانونية جمانية وفقا للشروط
املنصوص عليها يف نفس القانون.
 .2تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي ،على حق الاحايا يف احلصول على تعويض من لدن اجلناة.
 .1تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى ضرورية من أجل ضمان تعويض الاحايا ،وفقا
للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي ،وذلك من قبيل إنشا صندوق لتعويض الاحايا أو تدابري أو برامج
أخرى هتدف إىل املساعدة االجتماعية واإلدماج االجتماعي للاحايا ،واليت ميكن متويلها بواسطة املدخرات املتأتية من
تطبيق التدابري املنصوص عليها يف املادة .52
المادة  – 71ترحيل الضحايا وعودتهم إلى الوطن
 .7يتعني على الدولة الطرف اليت تكون الاحية من مواطنيها أو مرخص هلا باإلقامة الدائمة على أراضيها عند دخوهلا إىل
أراضي الدولة الطرف املستقبلة أن تعمل على تيسري وقبول عودة الاحية إىل بلدها دون تأخري غري مربر أو غري
معقول ،مع إيال االعتبار الواجب حلقوق وسالمة وكرامة الاحية.
 .5عندما تقوم دولة طرف بإرجاع ضحية ما إىل دولة أخرى ،يتعني مراعاة حقوق الشخص املعين وسالمته وكرامته
وسالمة أي مسطرة قاائية ذات صلة بوضعيته كاحية ،ويفال أن تكون مشاركته فيها طواعية.
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 .2بنا على طلب دولة استقبال طرف ،يتعني على الدولة الطرف اليت تتلقى الطلب التحقق مما إذا كانت الاحية من
رعاياها أو تتمتع حبق اإلقامة الدائمة على أراضيها عند دخوهلا إىل أراضي الدولة الطرف املستقبلة.
 .1بغاية تسهيل عودة ضحية ال متلك الوثائق املطلوبة ،يتعني على الدولة الطرف اليت تكون الاحية من رعاياها أو كان
هلا احلق يف اإلقامة الدائمة على أراضيها ،عند دخوهلا إىل أراضي الدولة الطرف املستقبلة ،أن توافق ،بنا على طلب
الدولة الطرف املستقبلة ،على تسليم وثائق السفر أو أي ترخيص آخر ضروري لتمكني الاحية من السفر والعودة إىل
بلدها.
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى ضرورية لوضع برامج اإلعادة إىل الوطن مبشاركة
املؤسسات الوطنية والدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية .وترمي هذه الربامج إىل تفادي تكرار إيذا الاحايا.كما
يتعني على كل دولة طرف بذل مجيع اجلهود املمكنة من أجل تعزيز إعادة إدماج الاحايا يف جمتمع دولة العودة ،مبا
يف ذلك إعادة إدماجهم يف نظام التعليم وسوق الشغل  ،ال سيما من خالل اكتساب وحتسني املهارات املهنية .وفيما
خيص األطفال ،ينبغي أن تشمل هذه الربامج متتيع األطفال باحلق يف التعليم ،فاال عن تدابري تروم ضمان استفادهتم
من تكفل أو استقبال مناسب من قبل عائالهتم أو هياكل االستقبال املالئمة.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى ضرورية  ،بالتعاون مع أي دولة طرف معنية ،من
أجل توفري معلومات للاحايا عن اهليئات اليت من شأهنا أن تقدم هلم املساعدة يف بلد العودة ،من قبيل مصاحل
الكشف والقمع ،واملنظمات غري احلكومية ،واملهن القانونية اليت ميكنها اإلفادة باملشورة باإلضافة إىل املنظمات
االجتماعية.
 .1ال يتم إرجاع األطفال الاحايا إىل دولة ما إذا تبني ،بعد تقييم املخاطر والسالمة ،أن العودة ليست يف مصلحة
الطفل الفالى.

المادة  - 71المساواة بين الجنسين
عند تطبيق األحكام الواردة يف هذا الفصل ،ترمي كل دولة طرف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني و إىل استخدام املقاربة
املندجمة لتحقيق املساواة أثنا وضع هذه التدابري وتنفيذها وتقييمها.

الفصل الرابع  -القانون الجنائي الموضوعي
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المادة  - 78تجريم االتجار بالبشر
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى ضرورية من أجل التجرمي اجلنائي لألفعال املشار إليها يف
املادة  1من هذه االتفاقية ،عندما ترتكب عمدا.
المادة  - 79تجريم اللجوء إلى خدمات الضحية
تنظر كل دولة طرف يف إمكانية اعتماد التدابري التشريعية الالزمة وتدابري أخرى ضرورية من أجل التجرمي اجلنائي ،وفقا
لقانوهنا الداخلي ،لفعل اللجو إىل اخلدمات اليت تعترب مبثابة استغالل واملشار إليها يف املادة  1الفقرة (أ) من هذه
االتفاقية ،علما أن الشخص املعين ضحية لالجتار بالبشر.
المادة  - 50تجريم األفعال المتعلقة بوثائق السفر أو الهوية
تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة وتدابري أخرى ضرورية من أجل التجرمي اجلنائي لألفعال التالية عندما ترتكب
عمدا ألغراض تسهيل االجتار بالبشر:
أ .تزوير وثيقة السفر أو اهلوية؛
ب .توفري أو تقدمي مثل هذه الوثائق؛
ت .االحتفاظ بوثيقة سفر أو بطاقة هوية شخص آخر  ،أو سرقة تلك الوثائق ،أو تغيريها أو إفسادها أو إتالفها.
المادة  - 57التواطؤ والمحاولة
 .7تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى تقتايها الارورة من أجل التجرمي اجلنائي ألي
تواطؤ عندما يرتكب عمدا بغية ارتكاب أحد األفعال اجملرمة تطبيقا للمادتني  71و 50من هذه االتفاقية.
 .5تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى تستدعيها الارورة من أجل التجرمي اجلنائي
للمحاولة املبيتة الرتكاب أحد األفعال اجملرمة تطبيقا للمادتني  71و ،50الفقرة (أ) من هذه االتفاقية.
المادة  - 55مسؤولية األشخاص االعتباريين
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 .7تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى تستدعيها الارورة من أجل حتميل األشخاص
االعتباريني مسؤولية األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية ،عندما يتم ارتكاهبا لصاحلهم من طرف أي شخص طبيعي
يتصرف إما بشكل فردي أو كعاو يف مؤسسة تابعة للشخص االعتباري الذي حيتل منصبا إداريا داخلها ،بنا على
األسس التالية:
أ .عندما يكون ملرتكب تلك األفعال سلطة ختول له متثيل الشخص االعتباري؛
ب .عندما يكون ملرتكب تلك األفعال سلطة الختاذ قرارات نيابة عن الشخص االعتباري؛
ت .عندما يكون ملرتكب تلك األفعال سلطة املراقبة داخل مؤسسة الشخص االعتباري.
 .5عالوة على احلاالت املنصوص عليها من قبل يف الفقرة  ،7تعتمد كل دولة طرف التدابري الالزمة لامان حتميل
األشخاص االعتباريني املسؤولية يف حال تسبب غياب املراقبة أو اإلشراف ،من قبل شخص طبيعي مشار إليه يف
الفقرة  ،7يف ارتكاب فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية حلساب ذلك الشخص االعتباري من قبل شخص طبيعي يعمل
حتت سلطتها.
 .2وفقا للمبادئ القانونية للدولة الطرف ،قد تكون مسؤولية الشخص االعتباري جنائية أو مدنية أو إدارية.
 .1حتدد هذه املسؤولية دون اإلخالل باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرمية.

المادة  - 53العقوبات والتدابير
 .7تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى تستلزمها الارورة من أجل التأكد من أن األفعال
اجملرمة وفقا للمواد من  71إىل  57يعاقب عليها بعقوبات فعلية ومتناسبة ورادعة .وتشمل هذه العقوبات ،بالنسبة
لألفعال اجملرمة وفقا للمادة  71عندما ترتكب من قبل األشخاص الطبيعيني ،بعقوبات سالبة للحرية ميكن أن تفاي
إىل تسليم اجملرمني إىل دولة أخرى.
 .5تعمل كل دولة طرف على ضمان معاقبة األشخاص االعتباريني املسؤولني عن ارتكاب األفعال املنصوص عليها يف
املادة  55أو تطبيق أي تدابري فعلية ومتناسبة ورادعة جنائية كانت أو غري جنائية ،مبا يف ذلك العقوبات بالغرامة
املالية.
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 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى تقتايها الارورة من أجل السماح مبصادرة أو
حجز أدوات وعائدات متأتية من األفعال اجملرمة وفقا للمادتني  71و ،50الفقرة (أ) من هذه االتفاقية ،أو أمالك
ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.
 .1تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى استوجبتها الارورة من أجل السماح باإلغالق
املؤقت أو النهائي ألي مؤسسة استخدمت يف ارتكاب االجتار بالبشر ،دون االخالل حبقوق األطراف ذوي النية
احلسنة ،أو من أجل منع مرتكب هذه اجلرمية ،بشكل مؤقت أو دائم ،من ممارسة النشاط الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبة
مزاولته.
المادة  – 54ظروف تشديد العقوبة
جيب على كل دولة طرف أن تعترب الظروف التالية مبثابة ظروف مشددة عند حتديد العقوبة املطبقة عن على اجلرائم احملددة
وفقا للمادة  71من هذه االتفاقية:
أ .إذا عرضت اجلرمية حياة الاحية للخطر عمدا أو عن طريق اإلمهال اجلسيم؛
ب .يف حال ارتكبت اجلرمية ضد طفل؛
ت .عندما ترتكب اجلرمية من قبل موظف عمومي أثنا أدا مهامه؛
ث .يف حال ارتكاب اجلرمية يف إطار منظمة إجرامية.
المادة  - 52األحكام القضائية السابقة
تتبىن كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة وأي تدابري أخرى من أجل التنصيص على إمكانية مراعاة ،عند تقدير
العقوبة ،األحكام النهائية الصادرة يف دولة أخرى طرف بشأن األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية.
المادة  – 51عدم العقاب

جمموعة معاهدات جملس أوروبا  – 791مكافحة االجتار بالبشر ،بتاريخ  71مايو/أيار 5002

07

_________________________________________________________________________________________

تنص كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين ،على إمكانية عدم فرض العقوبة على الاحايا عند
تورطهم ،جمربين ،يف أنشطة غري مشروعة.

الفصل الخامس  -التحقيق والمتابعة والقانون اإلجرائي
المادة  – 51الطلبات المقدمة من أحد الخصوم وبصفة رسمية
 .7جيب على كل دولة طرف أن تامن أن التحقيقات أو املتابعات ذات الصلة باألفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية غري
رهينة بالتصريح أو االهتام الذي يصدر عن الاحية ،على األقل عندما ترتكب اجلرمية كليا أو جزئيا داخل أراضيها.
 .5تسعى كل دولة طرف إىل متكني ضحايا جرمية ارتكبت يف إقليم دولة أخرى طرف غري تلك الدولة اليت يقيمون هبا
من تقدمي شكاية أمام السلطات املختصة يف دولة إقامتهم .ويتعني على السلطة املختصة اليت أودعت الشكاية لديها،
يف حال عدم اختصاصها يف هذا الشأن ،أن حتيل الشكاية دون تأخري إىل السلطة املختصة يف الدولة الطرف اليت
ارتكبت اجلرمية على أراضيها .وتتم معاجلة هذه الشكاية وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف الذي ارتكبت فيه
اجلرمية.
 .2يتعني على كل دولة طرف ،من خالل تدابري تشريعية أو غريها وفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي ،أن
تامن للمجموعات ،أو املؤسسات ،أو اجلمعيات أو املنظمات غري احلكومية اليت هتدف إىل مكافحة االجتار بالبشر
أو إىل محاية حقوق اإلنسان ،إمكانية تقدمي املساعدة و/أو الدعم للاحية اليت تقبل هبذه املساعدة أثنا اإلجرا ات
اجلنائية ذات الصلة باجلرمية احملددة وفقا للمادة  71من هذه االتفاقية.
المادة  - 58حماية الضحايا والشهود والمتعاونين مع السلطات القضائية
 .7تتبىن كل دولة طرف ،التدابري التشريعية الالزمة ،وأي تدابري أخرى ضرورية من أجل ضمان محاية فعلية ومالئمة من
أي انتقام أو ترهيب حمتمل ،وال سيما أثنا التحقيق و املتابعة القاائية ضد مرتكيب اجلرائم ،لفائدة:
أ .الاحايا؛
ب .عند االقتاا  ،األشخاص الذين يقدمون معلومات بشأن األفعال اجلنائية اجملرمة مبوجب املادة  71من هذه
االتفاقية أو الذين يتعاونون بطريقة أخرى مع السلطات املسؤولة عن التحقيق أو املتابعة القاائية؛
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ت .الشهود الذين يدلون بشهادة تتعلق باألفعال اجلنائية اجملرمة وفقا للمادة  71من هذه االتفاقية؛
ث .إذا لزم األمر ،أفراد أسرة األشخاص املشار إليهم يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ت).
 .5تتبىن كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة وأي تدابري أخرى ضرورية من أجل تأمني وتقدمي أنواع خمتلفة من
احلماية .وميكن أن تشمل هذه التدابري احلماية اجلسدية ،وتوفري مكان جديد لإلقامة ،وتغيري اهلوية وتقدمي املساعدة يف
احلصول على شغل.
 .2يستفيد مجيع األطفال من تدابري خاصة للحماية تأخذ مصلحتهم الفالى بعني االعتبار.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية من أجل تأمني ،عند االقتاا  ،محاية مناسبة
من أي انتقام أو ترهيب حمتمل ،وال سيما أثنا التحقيق و املتابعة القاائية ملرتكيب اجلرمية ،أو بعد ذلك ،لفائدة
أعاا جمموعات ،أو مؤسسات ،أو مجعيات أو منظمات غري حكومية متارس أحد األنشطة أو العديد من األنشطة
املنصوص عليها يف الفقرة  2من املادة .51
 .2تنظر كل دولة طرف يف إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بغية تنفيذ هذه املادة.
المادة  - 59السلطات المتخصصة وهيئات التنسيق
 .7تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة من أجل ختصص أشخاص أو هيئات يف مكافحة االجتار بالبشر ومحاية
الاحايا .ويتعني على هؤال األشخاص أو تلك اهليئات أن يتمتعوا باالستقاللية الالزمة ،وفقا للمبادئ األساسية
للنظام القانوين للدولة الطرف ،من أجل االضطالع مبهامهم بشكل فعال ومبنأى عن أي ضغوط غري مشروعة .ومن
جهة أخرى ،جيب أن يتوفر هؤال األشخاص أو موظفو تلك اهليئات على تكوين مالئم وموارد مالية مناسبة للمهام
اليت يؤدوهنا.
 .5يتعني على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري الالزمة لامان تنسيق السياسات وعمل مصاحل إدارهتا ومصاحل اهليئات
احلكومية األخرى العاملة يف جمال مكافحة االجتار يف البشر ،وذلك من خالل إنشا هيئات التنسيق عند االقتاا .
 .2تقوم كل دولة طرف بتوفري أو تعزيز التكوين لفائدة األعوان املعنيني بالوقاية ومكافحة االجتار بالبشر ،مبا يف ذلك
التدريب يف جمال حقوق اإلنسان .وميكن مالئمة هذا التدريب مع خمتلف املصاحل وتركيزه ،عند االقتاا  ،على
األساليب املستخدمة ملنع االجتار و متابعة اجلناة ومحاية حقوق الاحايا ،مبا يف ذلك محاية الاحايا من املتاجرين.

جمموعة معاهدات جملس أوروبا  – 791مكافحة االجتار بالبشر ،بتاريخ  71مايو/أيار 5002

09

_________________________________________________________________________________________

 .1جيب على كل دولة طرف أن تنظر يف إمكانية تعيني مقررين وطنيني أو آليات أخرى مكلفة بتتبع أنشطة مكافحة
االجتار اليت تقوم هبا مؤسسات الدولة ورصد تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية.
المادة  – 30المساطر القضائية
تعتمد كل دولة طرف ،انسجاما مع اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،وال سيما املادة  1منها ،التدابري
التشريعية الالزمة أو أي تدابري أخرى ضرورية من أجل ضمان حتقيق األمور التالية أثنا املسطرة القاائية:
أ .محاية احلياة اخلاصة للاحايا ،وعند االقتاا  ،هويتهم؛
ب .سالمة الاحايا ومحايتهم ضد الرتهيب،
وفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي ،وعندما يتعلق األمر بأطفال ضحايا ،يتعني على الدولة الطرف،
باخلصوص ،مراعاة احتياجاهتم وضمان حقهم يف تدابري خاصة للحماية.
المادة  - 37االختصاص
 .7تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة وأي تدابري أخرى تقتايها الارورة من أجل حتديد اختصاصها بشأن
أي من األفعال اجلنائية اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية ،عندما ترتكب اجلرمية:
أ .على أراضيها ،أو
ب .على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف ،أو
ت .على منت طائرة مسجلة مبوجب قوانني تلك الدولة الطرف ،أو
ث .من قبل أحد رعاياها أو شخص عدمي اجلنسية يقيم بشكل معتاد على أراضيها ،إذا كان يعاقب على تلك
اجلرمية مبقتاى القانون اجلنائي حيثما ارتكبت أو يف حال مل تكن تلك اجلرمية من اختصاص أي دولة؛
ج .ضد أحد مواطنيها.
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 .5ميكن ألي دولة طرف ،عند التوقيع أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنامام إىل االتفاقية ،أن حتدد
من خالل إعالن موجه إىل األمني العام جمللس أوروبا ،أهنا حتتفظ حبقها يف عدم تطبيق قواعد االختصاص املنصوص
عليها يف الفقرتني ( 7ث) و (ج) من هذه املادة أو يف أي جز من هذه الفقرات أو تطبيقها يف حاالت أو ظروف
حمددة.
 .2تتبىن كل دولة طرف التدابري الالزمة لتحديد اختصاصها بشأن أي جرمية مشمولة هبذه االتفاقية عندما يكون مرتكب
اجلرمية املزعوم موجودا على أراضيها وال ميكن تسليمه إىل دولة طرف أخرى بنا  ،فقط ،على جنسيته ،بعد تقدمي
طلب التسليم.
 .1عندما تطالب عدة دول أطراف باختصاصها بشأن جرمية مقررة وفقا هلذه االتفاقية ،تتشاور الدول األطراف املعنية،
حيثما كان ذلك مناسبا ،لتحديد املوقف األنسب الذي سيمكن من املتابعة القاائية.
 .2دون اإلخالل بالقواعد العامة للقانون الدويل ،ال تستثين هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي متارسه أي دولة طرف
وفقا لقانوهنا الداخلي.

الفصل السادس  -التعاون الدولي والتعاون مع المجتمع المدني
المادة  - 35المبادئ العامة وتدابير التعاون الدولي
تتعاون الدول األطراف ،وفقا ألحكام هذه االتفاقية ،وتطبيقا للصكوك اإلقليمية والدولية ذات الصلة وللرتتيبات القائمة
على تشريعات موحدة أو متبادلة عالوة على القوانني الداخلية ،على أكرب قدر ممكن من أجل:
 منع ومكافحة االجتار بالبشر؛
 محاية الاحايا ومساعدهتم،
 وإجرا التحقيقات أو املساطر املتعلقة باألفعال اجلنائية اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية.
المادة  - 33التدابير الخاصة باألشخاص المهددين أو المفقودين
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 .7إذا كانت لدولة طرف ،بنا على معلومات متوفرة لديها ،أسباب معقولة لالعتقاد بأن حياة أو حرية شخص مشار
إليه يف الفقرة  7من املادة  51أو سالمته اجلسدية معرضة خلطر داهم على أراضي دولة طرف أخرى  ،وجب عليها،
يف مثل هذه احلالة الطارئة ،نقل تلك املعلومات دون أدىن تأخري لتلك الدولة حىت يتسىن هلا اختاذ التدابري املناسبة
حلمايته.
 .5ميكن للدول األطراف يف هذه االتفاقية التفكري يف تعزيز التعاون للبحث عن األشخاص املفقودين ،وخاصة األطفال
منهم ،إذا كانت املعلومات املتاحة تشري إىل أهنم ضحايا االجتار بالبشر .وحتقيقا هلذه الغاية ،جيوز لألطراف إبرام
معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف.
المادة  - 34المعلومات
 .7خترب الدولة الطرف اليت تتلقى الطلب دون تأخري الدولة الطرف اليت قدمت الطلب بالنتيجة النهائية للتدابري املتخذة
مبوجب هذا الفصل .كما خترب الدولة الطرف متلقية الطلب ،بشكل مستعجل ،الدولة الطرف اليت قدمت الطلب بأي
ظروف يستحيل معها تنفيذ التدابري املطلوبة أو قد تتسبب يف تأخريها بشكل كبري.
 .5ميكن لدولة طرف ،ضمن حدود قانوهنا الداخلي ويف غياب طلب مسبق ،أن تبلغ دولة طرفا أخرى مبعلومات مت
احلصول عليها يف إطار حتقيقاهتا اخلاصة عندما تعترب أن ذلك قد يساعد الدولة الطرف املتلقية على بد أو إمتام
حتقيقات أو إجرا ات متعلقة باألفعال اجلنائية اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية أو عندما تكون تلك املعلومات من شأهنا أن
تفاي إىل تقدمي طلب التعاون من قبل تلك الدولة الطرف مبوجب هذا الفصل.
 .2ميكن للدولة الطرف اليت تقدم تلك املعلومات أن تطالب ،قبل تقدميها ،بأن تبقى هذه املعلومات سرية أو أن خياع
استخدامها لشروط معينة .ويف حال عدم متكن الدولة الطرف املتلقية من املوافقة على هذا الطلب ،وجب عليها إبالغ
الدولة الطرف األخرى ،اليت يتعني عليها عندئذ حتديد ما إذا وجب عليها مع ذلك تقدمي تلك املعلومات .وإذا ما
وافقت الدولة الطرف على تلقي املعلومات وفقا للشروط املنصوص عليها ،فإهنا تصبح ملزمة هبا.
 .1يتم إرسال مجيع املعلومات املطلوبة خبصوص املواد  72و 71و 71واليت تعترب ضرورية ملنح احلقوق اليت ختوهلا هذه
املواد ،فورا ودون تأخري بنا على طلب من الدولة الطرف املعنية ،وفقا للمادة  77من هذه االتفاقية.
المادة  - 32التعاون مع المجتمع المدني
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تشجع كل دولة طرف سلطات الدولة واملوظفني العموميني على التعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات األخرى
املعنية وأعاا اجملتمع املدين ،بغية إقامة شراكات اسرتاتيجية من أجل حتقيق أهداف هذه االتفاقية.

الفصل السابع  -آلية الرصد
المادة  - 31فريق الخبراء المعني بمناهضة االتجار بالبشر
 .7إن فريق اخلربا املعين مبناهاة االجتار بالبشر (( )GRETAاملشار إليه فيما يلي باالختصار الفرنسي "جريتا") مكلف
بالسهر على تنفيذ هذه االتفاقية من قبل الدول األطراف.
 .5يتكون فريق "جريتا" من  70أعاا على األقل ،على أال يزيد عدد األعاا عن  .72ويراعى يف تشكيلة فريق
"جريتا" حتقيق التوازن من حيث مشاركة النسا والرجال والتوزيع اجلغرايف هلذه املشاركة ،باإلضافة إىل توافر خربات
متعددة التخصصات .ويتم انتخاب أعاا فريق اخلربا من بني رعايا الدول األطراف يف هذه االتفاقية من قبل جلنة
األطراف لوالية مدهتا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 .2ويرتكز انتخاب أعاا فريق "جريتا" على املبادئ التالية:
أ .يتم اختيارهم من بني األشخاص الذين يتحلون بأخالق رفيعة واملشهود هلم بالكفا ة يف جمال حقوق اإلنسان،
ومساعدة ومحاية الاحايا ومكافحة االجتار بالبشر أو من بني األشخاص الذين يتوفرون على جتربة مهنية يف
اجملاالت اليت تشملها هذه االتفاقية؛
ب .هؤال األشخاص هم أعاا يف فريق اخلربا بصفة فردية ،ويتمتعون باالستقاللية واحلياد يف ممارسة والياهتم
ويتفرغون ألدا مهامهم بشكل فعال؛
ت .ال ميكن لفريق "جريتا" أن يشمل أكثر من عاو واحد من رعايا نفس الدولة؛
ث .من املفروض أن ميثلوا األنظمة القانونية الرئيسية.
 .1حتدد جلنة الوزرا مسطرة انتخاب أعاا فريق "جريتا" ،بعد التشاور مع الدول األطراف يف االتفاقية واحلصول على
موافقتها باإلمجاع ،وذلك يف غاون سنة واحدة بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .ويعتمد فريق "جريتا" القواعد
اإلجرائية اخلاصة به.

جمموعة معاهدات جملس أوروبا  – 791مكافحة االجتار بالبشر ،بتاريخ  71مايو/أيار 5002

23

_________________________________________________________________________________________

المادة  - 31لجنة األطراف
 .7تتألف جلنة األطراف من األعاا املمثلني داخل جلنة وزرا جملس أوروبا عن الدول األعاا األطراف يف االتفاقية
وممثلي األطراف يف االتفاقية اليت ليست أعاا يف جملس أوروبا.
 .5جتتمع جلنة األطراف بدعوة من األمني العام جمللس أوروبا .وجيب أن يعقد أول اجتماع هلا يف غاون سنة واحدة بعد
دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،من أجل انتخاب أعاا فريق "جريتا" .وبعد ذلك ،جتتمع اللجنة بنا على طلب
ثلث األطراف ،أو رئيس فريق اخلربا "جريتا" أو األمني العام.
 .2تعتمد اللجنة قواعدها اإلجرائية اخلاصة.
المادة  – 38المسطرة/اإلجراء
 .7تتعلق مسطرة التقييم باألطراف يف االتفاقية وتنقسم إىل دورات يتم حتديد مدهتا من قبل فريق اخلربا "جريتا" .ويقوم
هذا الفريق ،عند بداية كل دورة ،باختيار األحكام احملددة اليت ستخاع ملسطرة التقييم.
 .5حيدد فريق "جريتا" أنسب الوسائل لتنفيذ هذا التقييم .وميكن لفريق "جريتا" ،على وجه اخلصوص ،اعتماد استبيان
لكل دورة يستخدم كأساس لتقييم تنفيذ األطراف يف هذه االتفاقية .ويتم إرسال هذا االستبيان إىل مجيع األطراف
اليت جتيب عليه وعلى أي استفسارات أخرى لفريق "جريتا".
 .2ميكن لفريق اخلربا أن يطلب معلومات من اجملتمع املدين.
 .1باإلضافة إىل ذلك ،ميكن لفريق اخلربا تنظيم زيارات إىل البلدان املعنية ،بالتعاون مع السلطات الوطنية و" الشخص
املخاطب" الذي حتدده ا تلك السلطات ،وإذا لزم األمر ،مبساعدة خربا وطنيني مستقلني .فاال عن إمكانية حصول
فريق اخلربا خالل هذه الزيارات ،على مساعدة متخصصني يف جماالت حمددة.
 .2يقوم فريق اخلربا بإعداد مشروع تقرير يتامن نتائج حتليل تنفيذ األحكام اليت خاعت ملسطرة التقييم ،باإلضافة إىل
اقرتاحاته ا حول الطريقة اليت ميكن للدولة الطرف املعنية من خالهلا معاجلة املشاكل اليت مت حتديدها .وبعد ذلك ،تتم
إحالة مشروع التقرير إىل الدولة الطرف اخلاضعة للتقييم من أجل التعليق عليه ،واليت يأخذ فريق اخلربا "جريتا"
تعليقاهتا ومالحظاهتا بعني االعتبار عند صياغة تقريره النهائي.
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 .1وعلى هذا األساس ،يعتمد فريق "جريتا" التقرير وخالصاته بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف املعنية لتنفيذ
أحكام هذه االتفاقية .ويرسل هذا التقرير واخلالصات إىل الدولة الطرف وجلنة األطراف .وبعد املصادقة على تقرير
وخالصات جلنة اخلربا والتعليقات احملتملة للدولة الطرف املعنية ،يتم نشرها للعموم.
 .1دون اإلخالل باملسطرة املنصوص عليها يف الفقرات من  7إىل  1من هذه املادة ،ميكن للجنة األطراف أن تعتمد ،
بنا على تقرير وخالصات فريق اخلربا  ،توصيات يتم توجيهها إىل هذه الدولة الطرف (أ) خبصوص التدابري الواجب
اختاذها لتنفيذ خالصات فريق اخلربا  ،مع حتديد تاريخ لتقدمي معلومات عن تنفيذها إذا لزم األمر ،و(ب) هتدف هذه
التوصيات إىل تعزيز التعاون مع الدولة الطرف املعنية من أجل تنفيذ هذه االتفاقية.

الفصل الثامن  -العالقة مع صكوك دولية أخرى
المادة  - 39العالقة مع البروتوكول اإلضافي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع
وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال
ال متس هذه االتفاقية باحلقوق وااللتزامات الناشئة عن أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،وخباصة
النسا واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .وهتدف هذه االتفاقية إىل تعزيز احلماية
اليت يوفرها ذلك الربوتوكول وتطوير املعايري الواردة فيه.
المادة  - 40العالقة مع صكوك دولية أخرى
 .7ال متس هذه االتفاقية باحلقوق وااللتزامات الناشئة عن أحكام صكوك دولية أخرى تعترب الدول األطراف يف هذه االتفاقية
أطرافا فيها أو ستصبح كذلك ،واليت تتامن مقتايات بشأن قاايا حتكمها هذه االتفاقية ،وتامن مزيدا من احلماية
واملساعدة لاحايا االجتار.
 .5ميكن للدول األطراف يف االتفاقية أن تربم اتفاقات ثنائية الطرف أو متعددة األطراف بشأن القاايا اليت تتناوهلا هذه
االتفاقية ،بغية استكمال أو تدعيم أحكامها أو تيسري تطبيق املبادئ اليت تكرسها.
 .2تطبق الدول األطراف األعاا يف االحتاد األورويب ،يف عالقاهتا املتبادلة ،قواعد اجملموعة األوروبية واالحتاد األورويب عندما
تكون هنالك قواعد للمجموعة األوروبية واالحتاد األورويب حتكم املوضوع اخلاص املعين وتنطبق على احلالة املعنية ،دون
اإلخالل مبوضوع وهدف هذه االتفاقية ،ودون أن خيل تطبيقها الكامل بأطراف أخرى.
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 .1ال يؤثر أي مقتاى من هذه االتفاقية على حقوق والتزامات ومسؤوليات الدول واألفراد مبوجب القانون الدويل ،مبا يف
ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وباخلصوص اتفاقية عام  7927وبروتوكول عام 7911
املتعلقني بوضع الالجئني ومبدأ عدم اإلعادة القسرية الوارد فيهما.

الفصل التاسع :إدخال تعديالت على االتفاقية
المادة  - 47التعديالت
 .7جيب إرسال أي تعديل هلذه االتفاقية تقرتحه دولة طرف إىل األمني العام جمللس أوروبا الذي يتعني عليه إرساله إىل
الدول األعاا يف جملس أوروبا ،وإىل أي دولة أخرى موقعة ،وأي دولة طرف وإىل اجملموعة األوروبية وإىل أي دولة
مدعوة للتوقيع على هذه االتفاقية وفقا للمادة  ،15وكذلك إىل أي دولة تكون دعيت إىل االنامام إىل هذه االتفاقية
وفقا ألحكام املادة .12
 .5يرسل أي تعديل تقرتحه دولة طرف إىل جلنة اخلربا "جريتا" اليت ستعني عليها إرسال رأيها بشأن التعديل املقرتح إىل
جلنة الوزرا .
 .2تنظر جلنة الوزرا يف التعديل املقرتح والرأي املقدم إليها من قبل جلنة اخلربا "جريتا" .وبعد التشاور مع األطراف يف
االتفاقية واحلصول على موافقتهم باإلمجاع ،ميكنها املصادقة على ذلك التعديل.
 .1يتم إرسال نص أي تعديل تصادق عليه جلنة الوزرا وفقا للفقرة  2من هذه املادة إىل األطراف من أجل قبوله.
 .2يدخل أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  2من هذه املادة حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقاا فرتة
شهر واحد بعد التاريخ الذي تبلغ فيه مجيع األطراف قبوهلا به إىل األمني العام.

الفصل العاشر  -أحكام ختامية
المادة  - 45التوقيع على االتفاقية ودخولها حيز التنفيذ
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 .7تفتح هذه االتفاقية لتوقيع الدول األعاا يف جملس أوروبا ،والدول غري األعاا اليت شاركت يف صياغتها باإلضافة
إىل اجملموعة األوروبية.
 .5تطرح هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني العام
جمللس أوروبا.
 .2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقاا فرتة ثالثة أشهر بعد التاريخ الذي تكون
قد أعربت فيه  70دول موقعة ،منها مثانية على األقل من أعاا جملس أوروبا ،عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية
وفقا ألحكام الفقرة السابقة.
 .1إذا أعربت دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة  7أو اجملموعة األوروبية عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية ،فإن
االتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة هلا يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقاا فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ إيداع
صك التصديق أو القبول أو املوافقة.

المادة  - 43االنضمام إلى االتفاقية
 .7بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،ميكن للجنة وزرا جملس أوروبا ،بعد التشاور مع األطراف يف االتفاقية واحلصول
على موافقتها باإلمجاع ،أن تدعو أي دولة غري عاو يف جملس أوروبا مل تشارك يف إعداد االتفاقية إىل االنامام إىل
هذه االتفاقية مبوجب قرار تتخذه األغلبية واملنصوص عليه يف املادة ( 50د) من القانون األساسي جمللس أوروبا،
وبالتصويت باإلمجاع ملمثلي الدول املتعاقدة اليت تتمتع حبق العاوية يف جلنة الوزرا .
 .5تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة ألي دولة منامة هلا ،يف اليوم األول من الشهر املوايل النقاا فرتة ثالثة أشهر
بعد تاريخ إيداع صك االنامام لدى األمني العام جمللس أوروبا.

المادة  - 44التطبيق اإلقليمي لالتفاقية
 .7ميكن ألي دولة ،أو اجملموعة األوروبية ،عند التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنامام ،أن
حتدد اإلقليم أو األقاليم اليت ستطبق عليها هذه االتفاقية.
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 .5جيوز ألي دولة طرف ،يف أي وقت بعد ذلك ومن خالل إعالن موجه إىل األمني العام جمللس أوروبا ،توسيع نطاق
تطبيق هذه االتفاقية إىل أي إقليم آخر حتدده يف ذلك اإلعالن وتكون مسؤولة عن العالقات الدولية بذلك اإلقليم أو
مرخص هلا باختاذ التزامات نيابة عنه .وتدخل االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة هلذا اإلقليم يف اليوم األول من الشهر املوايل
النقاا فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ استالم األمني العام لإلعالن املذكور.
 .2ميكن سحب أي إعالن يصدر مبوجب الفقرتني السابقتني ،فيما خيص أي إقليم حمدد يف ذلك اإلعالن ،من خالل
إشعار موجه إىل األمني العام جمللس أوروبا .ويصبح هذا االنسحاب نافذا يف اليوم األول من الشهر املوايل النقاا
فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ استالم األمني العام لذلك اإلشعار.

المادة  - 42التحفظات
ال جيوز إبدا أي حتفظ على أحكام هذه االتفاقية ،باستثنا التحفظ املنصوص عليه يف الفقرة  5من املادة .27
المادة  – 41االنسحاب من االتفاقية
 .7ميكن ألي دولة طرف ،يف أي وقت ،أن تنسحب من هذه االتفاقية من خالل توجيه إشعار إىل األمني العام جمللس
أوروبا.
 .5يصبح هذا االنسحاب نافذا يف اليوم األول من الشهر التايل النقاا فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ استالم األمني العام
لذلك اإلشعار.
المادة  - 41اإلخطار
يقوم األمني العام جمللس أوروبا بإخطار الدول األعاا يف جملس أوروبا ،وأي دولة موقعة ،وأي دولة طرف ،عالوة على
اجملموعة األوروبية ،وأي دولة مدعوة للتوقيع على هذه االتفاقية ،وفقا للمادة  ،15وأي دولة مدعوة لالنامام إىل هذه
االتفاقية ،وفقا للمادة ( ،)12خبصوص:
أ .أي توقيع؛
ب .إيداع أي صك من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنامام؛
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ت .أي تاريخ لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادتني  15و12؛
ث .أي تعديل معتمد وفقا للمادة  17وتاريخ دخول ذلك التعديل حيز التنفيذ؛
ج .أي انسحاب يعلن مبوجب أحكام املادة 11؛
ح .أي وثيقة أخرى ،إخطار أو مراسلة ذات صلة هبذه االتفاقية؛
خ .أي حتفظ مبوجب املادة .12
وإثباتا لذلك ،قام املوقعون أدناه ،املخول هلم القيام هبذا الغرض  ،بالتوقيع على هذه االتفاقية.
حرر يف وارسو ،بتاريخ  71مايو/أيار  ،5002باللغتني اإلجنليزية والفرنسية ،وكال النصان متساويان يف احلجية ،يف نسخة
واحدة تودع يف أرشيف جملس أوروبا .وعلى األمني العام جمللس أوروبا إرسال نسخة مطابقة لألصل إىل كل دولة من الدول
األعاا يف جملس أوروبا ،والدول غري األعاا اليت شاركت يف صياغة هذه االتفاقية ،واجملموعة األوروبية وإىل أي دولة
أخرى مدعوة إىل االنامام إىل هذه االتفاقية.

