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 الدورة الثالثة والستون
 *األولية القائمة  من ٩٩ البند

    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
   حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص                 
   تقرير األمني العام        
 ملخص

حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة     " املعنون   ٦١/١٨٠عمـال بقـرار اجلمعية العامة        
، يـلخص هـذا الـتقرير مـا قـام بـه مكتـب األمم املتحدة املعين باملخدرات             "جتـار باألشـخاص   اال

من واجلـرمية مـن عمـل لتنفـيذ ذلـك القـرار، ويتضـمن مقـترحات بشـأن تعزيز قدرات املكتب               
 .أجل تنفيذ مهامه التنسيقية بكفاءة

  
  مقدمة   -أوال  

ــرارها   -١ ــة يف قـ ــية العامـ ــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/١٨٠ســـلمت اجلمعـ ديســـمرب / كـ
 بـأنّ االجتــار  "حتسـني تنسـيق اجلهـود املــبذولة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص      "، واملعـنون  ٢٠٠٦

ــزال     ــوق اإلنســان، وال ي ــا خطــريا لإلنســانية   باألشــخاص حيــول دون التمــتع حبق يشــكل حتدي
 .ويتطلب استجابة دولية متضافرة

ــأنّ     -٢ ــة أيضــا ب ــية العام ــتعاون وســلمت اجلمع ــلى نال ــر أساســي    واســعدويلطــاق ع أم
ملكافحـة خطـر االجتـار باألشـخاص مكافحـة فعالـة، ودعـت الـدول األعضـاء واملنظمات ذات               

                                                                 
 * A/63/50. 
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إىل إقامــة شــراكة عاملــية ملكافحــة االجتــار     وغــري احلكومــية  مــنها الدولــية الصــلة، احلكومــية  
ــية      . باألشــخاص ــبادرات واإلجــراءات الثنائ ــية أمهــية الشــراكات وامل ــدت اجلمع ودون وإذ أكّ

اإلقليمـية واإلقليمـية، دعـت الـدول األعضـاء كذلــك إىل الـنظر يف وضـع آلـيات عملـية خمــتلفة          
 .للتنسيق والتعاون على املستويني الوطين والدويل

 املؤرخ ٢٠٠٦/٢٧ويف هـذا الصـدد، وعمـال بقـرار الـس االقتصـادي واالجـتماعي               -٣
مـــنع االتجـــار باألشـــخاص عـــلى تعزيـــز الـــتعاون الـــدويل " واملعـــنون ٢٠٠٦يولـــيه / متـــوز٢٧

، دعيـت الـدول األعضاء إىل أن تقدم ملكتب األمم املتحدة املعين             "اهومكافحـته ومحايـة ضـحاي     
بـاملخدرات واجلـرمية، معلومـات بشـأن مـا تبذله من جهود من أجل اتباع ج شامل ملكافحة                    

ــيما بــني املــنظمات احل     ــتعاون ف ــيات للتنســيق وال كومــية وغــري  االجتــار باألشــخاص ولوضــع آل
ومت تـناول الردود الواردة بالتحليل يف تقرير لألمني العام قُدم           . احلكومـية، ضـمن أمـور أخـرى       

 يف دورا السابعة عشرة اليت عقدت من     جلـنة األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية             إىل  
آليات التنسيق وخلـص الـتقرير إىل أنّ   ). (E/CN.15/2008/6 ٢٠٠٨أبـريل  / نيسـان ١٨ إىل  ١٤

الوطـين واخلطـط الوطنـية مفـيدة يف وضـع اسـتجابة مشـتركة بني الوكاالت ملنع االجتار بالبشر          
ومكافحـته، وأنّ محـالت التوعـية واحلمـالت اإلعالمية ذات التخطيط اجليد والشاملة واملنفّذة               

رب عقد حلقات   واعت. بفعالـية هـي مكونات هامة يف االستراتيجيات الوطنية ملنع االجتار بالبشر           
ــية مشــتركة تضــم ضــباط الشــرطة وضــباط شــرطة احلــدود واألخصــائيني االجتماعــيني       تدريب
وأعضــاء املــنظمات غــري احلكومــية واملدرســني والعــاملني يف جمــال خدمــة اــتمع وغريهــم مــن  

ــتعاون    ــتفاهم وال ــتقرير إىل ضــرورة  . أفــراد اــتمع املــدين، أمــرا مفــيدا يف تعزيــز ال وأُشــري يف ال
واصــلة اجلهــود لــتعزيز الــتعاون الفعــال بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون والســلطات القانونــية عــلى  م

 .املستويات الثنائية واإلقليمية والدولية

  مبــا مت مــن عقــد  ٦١/١٨٠وباإلضــافة إىل ذلــك، رحبــت اجلمعــية العامــة يف قــرارها       -٤
ية أخرى يف طوكيو يومي منظمات دولمع كاتـب األمـم املـتحدة وصناديقها وبراجمها      ملاجـتماع   

 وطلبت لـتعزيز التعاون يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص،    ،٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ و ٢٦
إىل األمـني العـام أن يعهـد إىل املديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلرمية                   

. ة االجتار باألشخاصالفـريق املشـترك بـني الوكاالت للتعاون على مكافح     مبهمـة تنسـيق أنشـطة       
 ومقترحات ٦١/١٨٠وطلبـت اجلمعـية أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عن تنفيذ القرار            

 .بشأن تعزيز قدرات املكتب لالضطالع مبهامه التنسيقية بكفاءة

ويتضـمن هـذا الـتقرير معلومـات بشأن اآلليات اليت يستخدمها املكتب واألنشطة اليت          -٥
مهامـه التنسـيقية مـن خـالل حبوثـه اخلاصـة واخلدمـات اليت يقدمها يف جمال          يضـطلع ـا لتنفـيذ       
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املسـاعدة التقنـية واالستشـارات القانونـية عـالوة عـلى أنشـطته يف جمـال التنسيق والتعاون فيما                     
 .بني الوكاالت

  
  مجع البيانات     -ثانيا  

ــرارها     -٦ ــة يف قـ ــية العامـ ــت اجلمعـ ــنون   ٦١/١٨٠رحبـ ــب املعـ ــتقرير املكتـ ــار اال"، بـ جتـ
وطلبـت إلـيه أن يســتمر يف إعـداد مـثل هـذه الـتقارير الدوريــة،       " الـنماذج العاملـية  : باألشـخاص 

 ووزع على العديد ٢٠٠٦وقـد نشـر هـذا التقرير يف عام      . رهـنا بـتوافر مـوارد خـارج امليزانـية         
. لبشرمـن اهليـئات الدولـية الـيت استحسـنته بوصـفه أداة قيمة يف وضع برامج ملكافحة االجتار با        

حبوثا دف إىل مجع     مبادرة األمم املتحدة العاملية      ومـنذ عهـد قريـب، أجـرى املكتـب يف إطـار            
ة لامشــ الالعاملــيةالــلمحة هــذه  تلقــيوســوف . واســتعراض املعلومــات احلكومــية بشــأن االجتــار

ــيانات امل  ــالضــوء عــلى الب ــثغرات الرئيســية يف وثوق ــاتة وحتــدد ال ــيا مجــع  و.  املعلوم جيــري حال
اليت  وأحكـام اإلدانـة يف حـق املـتجرين      القضـائية  عـدد التحقـيقات واملالحقـات     عـن   مـات   معلو
السلطات املختصة تعرفت عليهم عدد الضحايا الذين     وعن   يف السـنوات القلـيلة املاضـية،      متـت   

 يف  يصدرتقريراليت مت مجعها يف لبيانات تنشر اوس. ، حيـثما كان ذلك متاحا    رمسـيا وسـاعدم   
 .٢٠٠٨أواخر عام 

وعـلى الـرغم مـن هـذه املـبادرات، ال تـزال برامج املكتب اخلاصة جبمع البيانات تعاين         -٧
اهتمام اجلهات املاحنة على سبيل األولوية، وبوجه خاص  مـن ضـعف التمويل، وتتطلّب بالتايل     

 .فقد ثبت أنّ هذه التقارير هي أدوات أساسية يف أنشطة التنسيق والتخطيط والرصد
  

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مع اهليئات تعاون -ثالثا 
   الدولية األخرى

يـتعاون املكتب تعاونا وثيقا مع املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية العاملة يف              -٨
اعترافا ومتعدد التخصصات،    ج شامل اتباع  ترويج  جمـال مكافحـة االجتـار بالبشـر، من أجل           

الشــريكة مــنظمة األمــم  وتشــمل املــنظمات. ر بالبشــر مســألة مــتعددة اجلوانــببــأنّ االجتــامــنه 
ومفوضية األمم املتحدة حلقوق  وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   )اليونيسـيف (املـتحدة للطفولـة     

مـنظمة العمـل الدولـية واملـنظمة الدولية        و ومفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني          اإلنسـان 
رباء اخلواملكتـب عضـو أيضا يف فريق   ). اإلنـتربول  (ولـية للشـرطة اجلنائـية     املـنظّمة الد   و لـلهجرة 

نظمة األمن والتعاون يف أوروبا    التابع مل  حتـالف مكافحـة االجتار باألشخاص        يفاملعـين بالتنسـيق     
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ممــثلني مــن مؤسســات أوروبــية ودولــية رئيســية تضــطلع مبكافحــة االجتــار   هــذا الفــريق يضــم و
 .باألشخاص يف أوروبا

  
  الفريق املشترك بني الوكاالت للتعاون على مكافحة االجتار باألشخاص                               -لف  أ 

، إىل مكتب األمم املتحدة ٢٠٠٦/٢٧طلـب الـس االقتصـادي واالجتماعي يف قراره           -٩
املعـين بـاملخدرات واجلـرمية تنظـيم اجـتماع للـدول األعضـاء حـول املسـاعدة التقنـية بغـية تنسيق                       

وبناء على . تحدة وهيئاا يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص عمـل وكـاالت مـنظومة األمـم امل        
، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٧ و ٢٦ذلـك، استضـافت وزارة اخلارجـية اليابانـية، يف طوكـيو يومي              

بالـتعاون مـع املكتـب ومـنظمات حكومية دولية أخرى معنية، أول اجتماع تنسيقي مشترك بني              
 .ة االجتار باألشخاصالوكاالت بشأن التدخالت التعاونية ملكافح

الفـريق املشـترك بـني الوكـاالت للـتعاون عـلى مكافحة االجتار              ويف االجـتماع، أُنشـئ       -١٠
 ــدف تعزيــز التنســيق والــتعاون فــيما بــني وكــاالت األمــم املــتحدة وغريهــا مــن    باألشــخاص

 وتتمــثل. املــنظمات الدولــية ذات الصــلة ملســاعدة الــدول عــلى مــنع االجتــار بالبشــر ومكافحــته
عن مهمـة هـذا الفـريق يف تـرويج اسـتخدام املـوارد املـتاحة اسـتخداما يتسـم بالفعالية والكفاءة           

يف نقل  و والوطين، اإلقلـيمي  الصـعيدين  عـلى  القائمـة  باآللـيات  اإلمكـان  قـدر  االسـتعانة  طـريق 
 اليت  باألشـخاص  االجتـار  بأنشـطة مكافحـة    املـتعلقة  اجلـيدة  واملمارسـات  والـتجارب  املعلومـات 

املـنظمات غري  و واإلقليمـية  الدولـية  واملـنظمات  احلكومـات   إىلالشـريكة  تنظمااملـ  ـا  تضـطلع 
 .الصلة ذات اهليئات من غريهااحلكومية و

وشارك . ٢٠٠٧اجـتماعني يف نـيويورك يف عام   الفـريق املشـترك بـني الوكـاالت      وعقـد    -١١
التابعة  لنهوض باملرأةاشعبة : يف االجـتماعات الـثالثة اليت عقدت حىت اآلن ممثلو الكيانات التالية      

مفوضية و ، باألطفال والصراع املسلح   ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةمكتب املمثل ، و لألمانـة العامـة   
، واليونيسيف، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، األمـم املـتحدة حلقـوق اإلنسان      

ومفوضــية األمــم ، مــم املــتحدة للســكانصــندوق األة، وصــندوق األمــم املــتحدة اإلمنــائي لــلمرأو
املعهد الدويل للبحث وصـندوق األمـم املتحدة للشراكات الدولية، و     ،املـتحدة لشـؤون الالجـئني     

واملنظمة الدولية ، ومـنظمة العمـل الدولـية، والبنك الدويل،    والتدريـب مـن أجـل الـنهوض باملـرأة       
 .عمال الفريق امللحةوقدمت حكومة بيالروس دعما ماليا أل. واإلنتربول ،للهجرة

 ، وستتاح املشاركة فيه ٢٠٠٨وسـيعقد الفـريق اجـتماعه القـادم يف النصـف الـثاين من                -١٢
ــدول األعضــاء،        ــتحدة وال ــنظومة األمــم امل ــيني وللمــنظمات مــن خــارج م ألعضــاء الفــريق احلال
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ويؤمل أن . وسـيبلَّغ مجـيع هـؤالء يف الوقـت املناسـب جبدول االجتماع وبأي تقدم حيرزه الفريق         
ولكن ينبغي أالّ يغيب عن     . يـتقدم املشـاركون يف االجـتماع بأفكار ومقترحات لتحسني الفريق          

 .البال أنّ أي عمل إضايف يقوم به الفريق سيكون مرهونا بتوفر متويل إضايف من خارج امليزانية
  

  الفريق العاملي املعين باهلجرة          -باء  
. جرة آلية أخرى لتشجيع التنسيق املشترك بني الوكاالت    ميـثل الفريق العاملي املعين باهل      -١٣

 تطبـيق كافـة الصـكوك واملعـايري الدولــية     رويج رؤسـاء الوكـاالت الـيت تســعى إىل تـ    مـع وهـو جي 
ــيقا أوســع واإلقليمــية املــتعلقة باهلجــرة  ، وإىل تشــجيع اعــتماد نهــج أكــثر متاســكا ومشــوال    تطب

تألف الفـريق العــاملي املعــين باهلجـرة حالــيا مــن   ويــ.  مســألة اهلجـرة الدولــية إزاءوأفضـل تنســيقا  
مفوضية األمم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة، و : الكـيانات التالـية   

برنامج األمم و ، ومكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية         ،املـتحدة حلقـوق اإلنسـان     
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم      و ،دة للتجارة والتنمية  ومؤمتر األمم املتح  ،  املـتحدة اإلمنائي  

 ومفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون  ،صــندوق األمــم املــتحدة للســكان ، و)اليونســكو(والــثقافة 
 واملنظمة والبـنك الدويل،   ،معهـد األمـم املـتحدة للتدريـب والبحـث         ، و اليونيسـيف و ،الالجـئني 

ــلهجرة  ــية ل ــية ، والدول ــلجان اإلقليمــية    . مــنظمة العمــل الدول وتشــمل عضــوية الفــريق أيضــا ال
،  واللجنة االقتصادية ألوروبا   ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا  : اخلمـس الـتابعة لألمانـة العامـة وهـي         

ــية   و ــريكا الالتين ــيا   ،ـيبالكــاريواللجــنة االقتصــادية ألم ــية آلس  واللجــنة االقتصــادية واالجتماع
 .جتماعية لغريب آسيا واللجنة االقتصادية واال،واحمليط اهلادئ

  
  مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر                -رابعا  

مارس /ـدف مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر اليت أُطلقت يف آذار             -١٤
ار  مبكافحة االجتاملعنيةاجلهات الفاعلة  إىل التوعـية وتعزيـز التنسـيق والـتعاون بني مجيع        ٢٠٠٨

الفلسفة اليت تكمن   تنطلق  و .عـلى املسـتوى الوطين واإلقليمي والعاملي      وال سـيما     ،باألشـخاص 
أنّ احلكومــات واــتمع الــدويل واــتمع املــدين واألوســاط      مــن وراء هــذه املــبادرة العاملــية   

 .كبح االجتار بالبشريف األكادميية والتجارية ال ميكنها أن تواجه مبفردها التحدي املتمثل 

جلنة األمم وقدمـت الـدول األعضـاء إرشـادات هلذه املبادرة من خالل قرارات اعتمدا           -١٥
وخــالل هــذه .  ومشــاورات غــري رمســية مفــتوحة العضــويةاملــتحدة ملــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــية

االجـتماعات، استعرضـت الدول األعضاء مجيع جوانب املبادرة، مثل نتائج األحداث اإلقليمية،             
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، وحمــتوى اجــتماعات اللجــنة التوجيهــيةوحمــتوى ، البحثــيةعملــية العات أفــرقة اخلــرباء، وواجــتما
 . وتنظيمه٢٠٠٨فرباير / شباط١٥ إىل ١٣منتدى فيينا ملكافحة االجتار بالبشر الذي عقد من 

 حدثا ما بني أفرقة نقاش وحلقات عمل وجلسات     ٢٨ونظِّـم أثـناء انعقـاد منـتدى فيينا           -١٦
، العملوالتعرض والتأثري   نبـية الستكشـاف املواضـيع الرئيسـية الـثالثة وهـي             خاصـة وأحـداث جا    

وأقيمــت يف فييــنا يف إطــار . وإلتاحــة فرصــة لــلحوار بشــأن مــنع االجتــار باألشــخاص ومكافحــته
املنـتدى ولكـن خـارج مكـان انعقـاد املؤمتـر، معـارض خاصـة زادت بدورهـا مـن وعي اجلمهور              

 معلومات  السبيل إىل مكافحة االجتار بالبشر    : منتدى فيينا  تقريرويتضمن  . مبسـألة االجتار بالبشر   
: عمـا شـهده املنـتدى مـن مناقشـات وأنشطة وإجنازات، وهو متاح على املوقع اإللكتروين التايل                

http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf. 
  

   االجتار بالبشر      بادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة             اللجنة التوجيهية مل           
ــئة  بادرة األمــم املــتحدة العاملــية ملكافحــة االجتــار بالبشــر   اللجــنة التوجيهــية ملــ  -١٧  هــي اهلي

كل من   وممثلوقد أنشأها   . الرئيسـية للتنسـيق واملشـورة للمضـي قدما يف حتقيق أهداف املبادرة            
ات واجلــرمية مكتــب األمــم املــتحدة املعــين بــاملخدر و مفوضــية األمــم املــتحدة حلقــوق اإلنســان 

ــية و واليونيســيف ــنظمة العمــل الدول ــية     م ــنظمة الدول ــا وامل ــتعاون يف أوروب ــنظمة األمــن وال وم
، املانح  ويل عهـد أبو ظيب    أيضـا ممـثل عـن        ويشـارك يف اجـتماعات اللجـنة التوجيهـية        . لـلهجرة 

 .الذي أمكن بفضله إطالق هذه املبادرة

 :ن أجلظلت اللجنة التوجيهية جتتمع على أساس شهري م -١٨

 تنسيق التدخالت املتعلقة باالجتار بالبشر بني أعضائها وشبكام وحتالفام؛ )أ( 

إقامــــة الــــتآزر وتفــــادي االزدواجــــية يف اجلهــــود لضــــمان تنفــــيذ األنشــــطة  )ب( 
 واإلجراءات الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر بأقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة؛ 

 ية القاعدة املعرفية بشأن االجتار بالبشر؛تنسيق مواصلة تنم )ج( 

الــترويج ملــبادرة األمــم املــتحدة العاملــية ملكافحــة االجتــار بالبشــر والدعــوة إىل    )د( 
حتقـيق أهدافهـا وإسـداء املشـورة بشـأن استراتيجية الدعوة على الصعيد العاملي وتطوير رسائل                 

 االتصال؛

ملـبادرات اليت تدعمها مبادرة   تقيـيم الـثغرات واالحتـياجات لضـمان جـدوى ا           )ه( 
 األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر؛



 

7  
 

A/63/90  

ــار مــبادرة األمــم       )و(  ــيم آث ــية للرصــد تشــمل وضــع مؤشــرات لتقي اســتحداث آل
 املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر؛

ضـمان اسـتدامة أهـداف املـبادرة وحشـد املـوارد للـربامج واملشاريع املشتركة                )ز( 
 .كافحة االجتار بالبشرمل
  

  التوصيات واالستنتاجات         -خامسا   
ــرارها    -١٩ ــنظر يف  ٦١/١٨٠دعــت اجلمعــية العامــة يف ق ــدول األعضــاء إىل أن ت جــدوى  ال

كمــا جــرى . صوضــع اســتراتيجية أو خطــة عمــل لألمــم املــتحدة بشــأن مــنع االجتــار باألشــخا  
ها األمم املتحدة ملكافحة االجتار بالبشر،      التسـليم بأوجـه القـوة احملتملة الستراتيجية شاملة تعتمد         

 بشـأن العـنف ضد األطفال وما يسببه من مشاكل وسبل منعه،      اإلعـالن اخلـتامي ملؤمتـر دويل      يف  
وأُشـري يف هـذا اإلعــالن إىل أن اسـتراتيجية مـن هــذا     . ٢٠٠٨أبــريل /عقـد يف مينسـك يف نيسـان   

ــية وتنســيق    ــة يف تعزيــز اتســاق وفعال ــبذهلا مجــيع   القبــيل قــد تكــون جمدي  وجتــانس اجلهــود الــيت ي
ــلحة املعنـــيني   ــية   (أصـــحاب املصـ ــنظمات الدولـ ــم املـــتحدة واملـ ــاء وهيـــئات األمـ ــدول األعضـ الـ

 .يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص) واملنظمات احلكومية الدولية وقطاع األعمال التجارية

 الجتــار بالبشــر يف  وخــالل املناقشــة املواضــيعية الــيت عقدــا اجلمعــية العامــة بشــأن ا        -٢٠
، دعـت عـدة دول إىل وضـع خطـة عمـل عاملـية لدعم التنفيذ الفعال                ٢٠٠٨يونـيه   / حزيـران  ٣
 املكمل   وخباصـة النسـاء واألطفال     ،ربوتوكول األمـم املـتحدة ملـنع وقمـع االجتـار باألشـخاص            لـ 

كن أن تنص  ورئي أنّ من املم    )1(.التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية             
خطـة العمـل هـذه عـلى التدابري العملية اليت ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء ملعاجلة األوضاع                  
الــيت جتعــل الــناس عرضــة لالجتــار وملــنع االجتــار ومكافحــته ومحايــة الضــحايا ومســاعدة مجــيع    

البشر وميكـن أن يسـتند إطـار خطـة العمل هذه إىل العناصر الثالثة ملكافحة االجتار ب        . الشـركاء 
 .وميكن النظر أيضا يف عنصر رابع يتعلق بالشراكة. وهي املنع واحلماية واملالحقة القضائية

وتـؤدي اجلمعـية العامـة أيضا دورا مهما يف تنسيق اإلجراءات الدولية ملكافحة االجتار                -٢١
ــروتوكول        ــروتوكول االجتــار باألشــخاص وب ــال لكــل مــن ب باألشــخاص وتيســري التنفــيذ الفع

 املكملــني التفاقــية األمــم املــتحدة  ريــب املهاجــرين عــن طــريق الــرب والــبحر واجلــو، مكافحــة 
 إىل األمني   ٦١/١٨٠ وطلبت اجلمعية العامة يف القرار       )2(.ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية      

                                                                 
 .٣٩٥٧٤، الرقم  ٢٢٣٧، الد  جمموعة املعاهدات مم املتحدة، األ (1) 
 .٣٩٥٧٤، الرقم  ٢٢٤١املرجع نفسه، الد  (2) 
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إدخـال حتسينات على فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت الذي أُنشئ حديثا، من أجل   العـام   
شـامل إزاء مشكلة االجتار  وعاون والتنسـيق وتيسـري أخـذ اـتمع الـدويل بـنهج كـلي            تعزيـز الـت   

وكمـا ذكـر مـن قـبل، ال بـد مـن تقـدمي تـربعات إذا مـا أريد هلذا الفريق اهلام أن           . باألشـخاص 
وباإلضـافة إىل ذلـك، أوجـد منـتدى فييـنا ملكافحـة االجتـار بالبشر الذي نظم يف إطار                    . يسـتمر 

تحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر واألحداث املتصلة به، زمخا وفرصة فريدة           مـبادرة األمم امل   
 .لتحفيز التعاون عرب احلدود على مكافحة االجتار باألشخاص

ويعـرب املكتـب عـن امتـنانه لـلجهات املاحنـة على ما قدمته من تربعات لتعزيز قدراته              -٢٢
عضـاء إىل الـنظر جديـا يف زيادة حجم        يف مـا يضـطلع بـه مـن مهـام تنسـيقية ويدعـو الـدول األ                 

الـتمويل املـتاح للمكتـب مـن خـالل امليزانـية العاديـة لألمـم املـتحدة لكي ينفّذ ا عمله املتعلق                  
 .مبكافحة االجتار

 


