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  الثامنةالدورة 
  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١-١٧ا، فيين

  *ت(ب) من جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 
  ة األمم املتحدة ملكافحة اجلرميةاستعراض تنفيذ اتفاقي

  طنية والربوتوكوالت امللحقة ا:املنظمة عرب الو
  باألشخاص، االجتارقمع ومعاقبة بروتوكول منع و

        وخباصة النساء واألطفال
األنشطة اليت يضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من     

 باألشخاص، االجتارأجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
اجلرمية ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة وخباصة النساء واألطفال، املكم

      عرب الوطنية املنظَّمة
      نةتقرير من األما    

    مةمقد  -أوالً  
اجلرميـة  مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة   إبالغيهدف هذا التقرير إىل   -١

األنشـطة الـيت يضـطلع ـا مكتـب األمـم املتحـدة        عـن  ، الثامنـة ، يف دورتـه  عـرب الوطنيـة   املنظَّمة
وتوكــول منــع وقمــع  واجلرميــة (املكتــب) مــن أجــل تــرويج ودعــم تنفيــذ بر   خــدراتاملعــين بامل
حـة  ل التفاقية األمم املتحـدة ملكاف باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكم االجتارومعاقبة 

  .عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمة
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ومنـذ الـدورة    .طرفـاً  ١٦٩باألشخاص  االجتارويبلغ إمجايل عدد األطراف يف بروتوكول   -٢
بربــــادوس ، أصــــبحت ٢٠١٤ين األول/أكتــــوبر تشــــريف  املعقــــودةالســــابعة ملــــؤمتر األطــــراف، 

  .أطرافاً يف الربوتوكول واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وسري النكا وسنغافورة والسودان
ــوبر     -٣ ــرين األول/أكتـ ــن تشـ ــرة مـ ــانإىل  ٢٠١٤ويف الفتـ ــت ٢٠١٦/أبريل نيسـ ، حتققـ

  شر:بالب االجتاراإلجنازات التالية من خالل الربنامج العاملي ملكافحة 
و مساعدة تشـريعية و/أو بنـاء   أنظِّم ستة وعشرون نشاطاً بشأن أمور تقنية و/  (أ)  

  القدرات على صعيد عاملي أو إقليمي أو وطين، أو أُسهم فيها؛
  زود عشرون بلداً مبساعدة تقنية مباشرة على الصعيد الوطين؛  (ب)  
خص مـن املمارسـني   ش ٩٠٠استفاد من أنشطة املساعدة التقنية ما يزيد على   (ج)  

  بلداً؛ ٦٠واملوظفني احلكوميني وممثلي اتمع املدين يف أكثر من 
  استحدثت أربع أدوات تقنية لوضع املعايري موجهة لصاحل املمارسني؛  (د)  
ــة ملكافحــة        )ه(   ــها اســتراتيجية إقليمي ــة، من ــات إقليمي  االجتــاراســتمر صــوغ اتفاق

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٥قيا ووسطها، للفترة باألشخاص وريب املهاجرين يف غرب أفري
مـــوجز قضـــية إىل قاعـــدة بيانـــات الســـوابق القضـــائية، الـــيت  ١٧٩أضـــيف حنـــو   (و)  

  .والية قضائية ٩٤قضية اجتار باألشخاص من  ١ ٣١١أصبحت تتضمن اآلن تفاصيل وحتليالت لـ
    

    األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول على تنفيذ الربوتوكول  -اًثاني  
باألشخاص وريب املهاجرين تركِّز علـى   االجتاراملكتب استراتيجية شاملة ملكافحة ينفِّذ   -٤

باألشـخاص   االجتـار ااالت التالية: (أ) توفري املساعدة التقنية من أجل تنفيـذ بروتوكـول مكافحـة    
ــة     ــر واجلـــو، املكملـــني التفاقيـ ــاجرين عـــن طريـــق الـــرب والبحـ وبروتوكـــول مكافحـــة ريـــب املهـ

عرب الوطنية؛ و(ب) دعـم التعـاون والتنسـيق بـني الوكـاالت؛       اجلرمية املنظَّمةتحدة ملكافحة امل األمم
التقريـر نصـف السـنوي    خـالل  باألشـخاص، مـن    االجتـار إجراء البحوث ومجع البيانات عن و(ج) 

ــذي تعـــ  ــن   الـ ــاملي عـ ــالتقرير العـ ــة بـ ــدة املعنيـ ــارده الوحـ ــخاص االجتـ ــندوق و(د)  ؛باألشـ إدارة صـ
  .باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال االجتاردة االستئماين للتربعات لضحايا املتح األمم
ــوع إىل هــذه االســتراتيجية، واصــل املكتــب تقــدمي دعــم كــبري     اًواســتناد  -٥ ــدول ومتن لل

وخصوصـاً مـن خـالل    باألشـخاص،   االجتـار األعضاء يف جهودها الرامية إىل تنفيذ بروتوكـول  
  .أنشطة املساعدة التقنيةالنهوض بالعمل املعياري وتنفيذ 
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  والتعاون  العمل املعياري، وتقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية،  -ألف  
    والتنسيق بني الوكاالت

للـهيئات والعمليـات احلكوميـة الدوليـة، وواصـل       يـا وفن ياقدم املكتـب دعمـاً اسـتراتيج     -٦
املنظمات اإلقليمية واملنظمـات  مع  وكذلكتعاونه الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، 

وتعزيز أوجه التضـافر   باألشخاص االجتاروكول الترويج ألهداف بروتجمايل غري احلكومية، يف 
  .والشراكات حتقيقاً هلذه الغاية

    
    عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمةفحة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكا  - ١  

باألشــخاص، الــذي  االجتــارنيــاً للفريــق العامــل املعـين ب فعمـاً  قـدم املكتــب خــدمات ود   -٧
ومن أجـل تيسـري املناقشـات السياسـاتية الـيت جـرت أثنـاء دورة الفريـق          .أنشأه مؤمتر األطراف

ــن     ــا م ــودة يف فيين ــة، املعق ــل السادس ــاين/نوفمرب   ١٨إىل  ١٦العام ، أُعــدت ٢٠١٥تشــرين الث
ــت     ــة تناول ــات أساســية تقني ــات معلوم ــالث ورق ــف    ث ــة: دور وكــاالت التوظي املواضــيع التالي

ــارورســـوم التوظيـــف يف  ــيق CTOC/COP/WG.4/2015/2باألشـــخاص ( االجتـ )؛ وآليـــات التنسـ
)؛ واملفــــاهيم الرئيســــية CTOC/COP/WG.4/2015/3باألشــــخاص ( االجتــــارالوطنيــــة ملكافحــــة 

مكتـب األمـم   باألشخاص، مع التركيز على ورقـات املناقشـة الصـادرة عـن      االجتارلربوتوكول 
املتحـدة املعــين باملخـدرات واجلرميــة بشــأن اسـتغالل حالــة استضـعاف، واملوافقــة، واالســتغالل     

)CTOC/COP/WG.4/2015/4(.  كمــا قــم املكتــب مســاعدة متثلــت يف إعــداد ورقــة تتضــمن      د
باألشــخاص  االجتــارجتميعــاً لكــل التوصــيات الســابقة الصــادرة عــن الفريــق العامــل املعــين ب        

)CTOC/COP/WG.4/2015/5 وAdd.1(.  
    

    جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ٢  
أوصــت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورــا الرابعــة والعشــرين بــأن يعتمــد      -٨

ملكافحـة   العامليـة  الس االقتصادي واالجتماعي مشروع قرار بشأن خطة عمل األمم املتحـدة 
  .٢٠١٥/٢٣لس مشروع القرار ذاك ليصبح قرار الس وقد اعتمد ا .باألشخاص االجتار

ويف دورة اللجنة الرابعة والعشرين أيضاً، اشترك املكتب مع حكومـة فرنسـا يف تنظـيم      -٩
جانيب لتناول مسألة تفعيل التعاون بني احلكومات ومنظمـات اتمـع املـدين بغيـة تعزيـز       نشاط

يدين الـوطين واإلقليمـي مـن أجـل التصـدي ألنشـطة       تدابري العدالـة اجلنائيـة املتخـذة علـى الصـع     
ــا  االجتــار وإىل جانــب ذلــك، اشــترك املكتــب مــع االحتــاد    .باألطفــال يف جنــوب شــرق أوروب
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األورويب ووكالة احلقوق األساسية التابعـة لالحتـاد األورويب ومنظمـة العمـل الدوليـة يف تنظـيم       
  .االحتاد األورويب وخارجهجانيب مركز على استغالل العمال املهاجرين داخل  نشاط
ــا   -١٠ ــدمكم ــن   عــرض  قُ ــاملي ع ــر الع ــارللتقري ــام   االجت نشــاط يف  ٢٠١٤باألشــخاص لع

، حملـة  ٢٠١٤ويتضمن ذلك التقرير، الذي أعلن عن صدوره يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    .جانبـي
تضـمن  ا يبالبشر على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين، كمـ  االجتارعامة عن أمناط وتدفقات 

  .١٢٨لكل من البلدان الـ حتليال قطريا
    

    اجلمعية العامة  - ٣  
يف املناقشـات   املكتب للدول األعضاء دعما فنياأثناء الفترة املشمولة ذا التقرير، قدم   -١١

باألشـخاص وتنفيـذها الحقـاً،     االجتـار اليت أفضـت إىل صـوغ قـرارات األمـم املتحـدة املتعلقـة ب      
 االجتـار باألشخاص وخطـة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة        االجتارويف تنفيذ بروتوكول 

  .باألشخاص، ويف االستجابة للطلب املتزايد على املساعدة التقنية ذات الصلة
، املتعلــق  ٦٩/١٤٩واعتمــدت اجلمعيــة العامــة يف دورــا التاســعة والســتني قرارهــا         -١٢
ل األعضاء على النظر يف التصديق على اتفاقيـة  بالنساء والفتيات، الذي حثت فيه الدو االجتارب

 مـا باألشخاص أو االنضمام إليهما، وعلى تنفيذمها تنفيذاً تا االجتاروبروتوكول  اجلرمية املنظَّمة
وفعاالً، جنباً إىل جنب مع األحكام ذات الصلة من خطة عمل األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة    

ومالحقـة   االجتـار احلكومـات إىل جتـرمي مجيـع أشـكال      كما دعت اجلمعية .باألشخاص االجتار
وشجعت اجلمعية املكتـب، إىل جانـب املنظمـة العامليـة للسـياحة ومنظمـة األمـم         .يااجلناة قضائ

املتحدة للتربية والعلم والثقافة، على الترويج حلملة عامليـة حتـث املسـافرين علـى دعـم مكافحـة       
  .تياتباألشخاص، وخباصة النساء والف االجتار
املتعلـق   ٦٩/١٦٧ويف دورا التاسعة والسـتني أيضـاً، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة قرارهـا         -١٣

ــها وسياســاا اخلاصــة      ــه الــدول إىل ضــمان أن تكــون قوانين حبمايــة املهــاجرين، الــذي دعــت في
هـاجرين  باألشخاص، مراعية متاماً حلقـوق امل  االجتارعرب الوطنية، مبا فيها  اجلرمية املنظَّمةمبكافحة 

باألشـخاص،   االجتـار اإلنسانية، كما شجعتها على التعاون الفعلي على محاية الضحايا يف قضايا 
وشجعت اجلمعيـة أيضـاً الـدول األعضـاء      .عن كوم مهاجرين وكذلك الشهود، بصرف النظر

باألشـخاص وريـب    االجتـار على سن تشـريعات وطنيـة، واختـاذ تـدابري فعالـة أخـرى، ملكافحـة        
  .جرين، وعلى توطيد التعاون الدويل ملنع تلك اجلرائم والتحري عنها ومكافحتهااملها
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 ٦٩/١٩٧واعتمدت اجلمعية العامة، يف دورتيها التاسعة والسـتني والسـبعني، قراريهـا      -١٤
ســيما  ، املــتعلقني بتعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وال٧٠/١٧٨و

ــتقينقدراتــه يف جمــال  ، دعــت اجلمعيــة الــدول األعضــاء إىل  ٦٩/١٩٧ويف قرارهــا  .التعــاون ال
باألشــخاص وإىل محايــة   االجتــارتعزيــز اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل مكافحــة مجيــع أشــكال       

الضحايا ومسـاعدم، وطلبـت إىل املكتـب يف الوقـت نفسـه أن يواصـل، ضـمن إطـار واليتـه،          
  .على طلبها عضاء بناًءتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األ

، املتعلـق بتحسـني   ٧٠/١٧٩ويف دورا السبعني، اعتمدت اجلمعية العامة أيضاً القرار   -١٥
باألشخاص، الـذي حثـت فيـه اجلمعيـة الـدول األعضـاء        االجتارتنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة 

وعلـى تنفيـذه    باألشـخاص أو االنضـمام إليـه،    االجتـار على النظر يف التصديق علـى بروتوكـول   
، وأهابــت بالــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املعنيــة، مبــا فيهــا الفريــق املشــترك بــني  مــاتنفيــذاً تا

باألشـخاص، أن تواصـل اإلسـهام يف تنفيـذ      االجتـار الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة 
ــذاً تا   ــة تنفيـ ــل العامليـ ــة العمـ ــاخطـ ــاالً مـ ــد،   .وفعـ ــاً أن تعقـ ــة أيضـ ــررت اجلمعيـ ــرين  وقـ يف تشـ

، اجتماعاً رفيع املستوى لتقييم ما أحرز من تقدم يف تنفيـذ خطـة العمـل    ٢٠١٧األول/أكتوبر 
ويف القرار نفسه، أعربت اجلمعيـة عـن تأييـدها ألنشـطة املكتـب وشـجعته علـى زيـادة          .العاملية

ذات الصــلة، ودعــت الــدول األعضــاء إىل تقــدمي تربعــات إىل    التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة 
وطلبـت اجلمعيـة إىل األمـني     .ملكتب لغرض تقدمي املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء عنـد الطلـب     ا

العام أن يقـدم إليهـا، يف دورـا احلاديـة والسـبعني، تقريـراً عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ القـرار؛            
  .على إعداد ذلك التقرير حالياويعكف املكتب 

 طة العمل العامليـة، عقـد املكتـب، يف تشـرين الثـاين/     وعمالً بالوالية املسندة إليه مبقتضى خ  -١٦
باألشـخاص   االجتـار التقرير العاملي عـن  ، جلسة غداء تفاعلية للدول األعضاء بشأن ٢٠١٤نوفمرب 

  .بالبشر االجتار، نظِّمت بالتعاون مع جمموعة األصدقاء املتحدين ملكافحة ٢٠١٤لعام 
    

    لس األمنجم  - ٤  
، عقـــد جملـــس األمـــن أول اجتمـــاع لـــه علـــى ٢٠١٥ســـمرب تشــرين األول/دي  ١٦يف   -١٧

 .PRST/2015/25باألشـــخاص، أفضـــى إىل إصـــدار البيـــان الرئاســـي   االجتـــاراإلطـــالق بشـــأن 
باألشــخاص يف منـاطق الصـراعات، وخصوصـاً املنـاطق الــيت      االجتـار وركـزت املناقشـات علـى    

 الـرب للمقاومـة  شـام وجـيش   تنشط فيها مجاعات إرهابية، مثل الدولة اإلسالمية يف العراق وال
باألشـخاص يـوفران    االجتـار مـة وبروتوكـول   ظَّاملن اجلرميـة د علـى أن اتفاقيـة   وأُكِّ .وبوكو حرام

باألشـخاص مكافحـة فعالـة، وأهـاب جملـس األمـن بالـدول األعضـاء أن          االجتارإطاراً ملكافحة 



 

6V.16-03494 
 

CTOC/COP/2016/2  

ودعـا   .مـا تنفيـذاً تا تنظر يف التصـديق علـى هـذين الصـكني أو االنضـمام إليهمـا، ويف تنفيـذمها        
جهــود املكتــب الراميــة إىل تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل الــدول   الــس أيضــاً إىل مواصــلة دعــم 

 االجتــاراألعضـاء عنـد الطلــب، وأحـاط علمــاً بالتوصـيات الصـادرة عــن الفريـق العامــل املعـين ب       
 جانـب ذلـك، حـث    وإىل .اجلرميـة املنظَّمـة  باألشخاص، الذي أنشأه مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة  

الس وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، العاملة يف أحوال الصراعات املسـلحة ومـا بعـدها،    
علــى بنــاء قــدراا التقنيــة لتقيــيم أحــوال الصــراعات مــن حيــث احتمــال وجــود حــاالت اجتــار  

احملــتملني ولتســهيل وصــول الضــحايا  االجتــارباألشــخاص وإلجــراء متحــيص اســتباقي لضــحايا  
باألشـخاص يف   االجتـار ستبانني إىل اخلدمات الالزمة، وأكد على أن بعض األفعـال املرتبطـة ب  امل

وطلـب الـس إىل األمـني العـام أن      .ميكن أن تشكل جـرائم حـرب  سياق الصراعات املسلحة 
بتنسـيق   حالياشهراً، تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الشأن؛ ويقوم املكتب  ١٢يقدم إليه، بعد 

  .داد ذلك التقريرإع
    

    باألشخاص االجتارالفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة   - ٥  
عمل املكتب كمنسق للفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمـال مكافحـة     -١٨

ــة هلــا طــوال عــامي    االجتــار ــاي  ١ويف  .٢٠١٥و ٢٠١٤باألشــخاص وكأمان ر كــانون الثاين/ين
ونظــراً لعــدم تــوافر متويــل خمصــص، مبــا يف ذلــك للعمــل كأمانــة للفريــق، اتفقــت            ،٢٠١٦

الوكــاالت املشــاركة علــى مواصــلة عمــل الفريــق علــى نطــاق أضــيق، وعلــى إعطــاء األولويــة    
منصـب رئاسـة    ٢٠١٦وتـوىل املكتـب يف عـام     .الستخدامه كآلية مشتركة لصوغ السياسـات 

  .لى أساس سنويع يايشغل تناوب الذيالفريق، 
١٩-  ذا التقرير است أنشطة الفريـق خبطـة عمـل سـنوية اشـترك      يف رشد ويف الفترة املشمولة

ل معــاً هيئــة اختــاذ القــرارات يف ســتة مــن الكيانــات األعضــاء فيــه، تشــكِّ يف إعــدادها وتنفيــذها 
يـة واملنظمـة   " هذه الكيانات هي: منظمة العمـل الدول .الفريق، الذي يشار إليه بـ"الفريق العامل

الدوليــة للــهجرة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون   
ويف كـانون الثاين/ينـاير    .الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومكتب املخـدرات واجلرميـة  

لـدى مقـر   ، استضافت هذه الوكاالت الست جلسة إحاطة تشـاورية للبعثـات الدائمـة    ٢٠١٥
وأثنـاء   .ومـا بعـده   ٢٠١٥الفريـق وأولوياتـه يف عـام     لم املتحدة يف نيويورك، تناولـت عمـ  األم

  .من هذا القبيل بصفة منتظمةأنشطة  جلسة اإلحاطة، أعرب الفريق عن اعتزامه تنظيم
وواصل الفريق عمله على إعداد ونشر سلسلة ورقات سياساتية تتناول بالبحـث أبـرز     -٢٠

ويتوقـع إصـدار    .باألشـخاص  االجتـار يف سـياق مكافحـة    حاليـا الـدويل   املسائل اليت م اتمـع 
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ــةالورقـــة  ــا  املعنونـ ــة لضـــحايا  ف"تـــوفري ســـبل انتصـ ــارفعالـ ــاباألشـــخاص" إلكترو االجتـ يف  نيـ
ــه  ــة سياســاتية موضــوعها صــوغ ــج مشــترك بــني وكــاالت       .٢٠١٦حزيران/يوني ــة ورق ومث

جتـار باألشـخاص، مـن املقـرر إصـدارها      صـدي لال املتحدة يف جمال رصد وتقييم تدابري الت األمم
  .٢٠١٦يف أواسط عام 

وجيري إنشاء موقـع شـبكي ـدف تـوفري معلومـات ميسـورة املنـال عـن عمـل الفريـق             -٢١
ويتوقـع أن   .والوكاالت األعضاء فيه جلمهور أوسع، وتعمـيم منتجـات الفريـق علـى حنـو أجنـع      

  .٢٠١٦أواسط عام  لتشغيل متاماً يفيصبح املوقع الشبكي جاهزاً ل
باألشــــخاص يف  االجتــــاروإىل جانــــب ذلــــك، احتفــــل بــــاليوم العــــاملي ملكافحــــة        -٢٢
بإصــدار شــريط فيــديو دعــائي، أعدتــه الوكــاالت األعضــاء يف الفريــق    ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٣٠

وأصدر فيه رؤساء مثـاين منظمـات رئيسـية بيانـاً مشـتركاً حيـث علـى فعـل املزيـد علـى الصـعيد            
  .جل مساعدة من يقع ضحية هلذه اجلرميةالعاملي من أ

ــام   -٢٣ ــادية، يشــار إليهــا       ٢٠١٦ويف ع ــق إىل نشــر سلســلة نصــوص إرش ، يهــدف الفري
 االجتـار بـ"موجزات للمسائل املطروحة"، تتضمن سرداً للوثائق املتعلقة مبوضـوع "الصـراعات و  

ــاملي ملكافحــة    .باألشــخاص" ــوم الع ــام   االجتــارويف الي وف يلفــت ، ســ٢٠١٦باألشــخاص لع
الفريــق، والوكــاالت املكونــة لــه، االنتبــاه أيضــاً ملســألة االستضــعاف والعوامــل الــيت تزيــد مــن    

بالبشر، مبا يف ذلك ضمن سياق حترك جمموعـات كـبرية مـن النـاس      االجتارضعف الناس حيال 
  .نتيجة لصراعات أو كوارث طبيعية أو عوامل أخرى

    
    الفريق العاملي املعين باهلجرة  - ٦  

املكتب عضو يف الفريق العاملي املعين باهلجرة، وهو فريق مشترك بني الوكـاالت علـى     -٢٤
جيمع بني رؤساء الوكاالت من أجل العمل على توسـيع   ٢٠٠٦نطاق املنظومة، أنشئ يف عام 

نطــاق تطبيــق مجيــع الصــكوك الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة بــاهلجرة وتشــجيع اعتمــاد ــوج 
  . وأفضل تنسيقاً بشأن مسألة اهلجرة الدوليةأكثر اتساقاً ومشوالً

عضواً ناشطاً يف الفريق العاملي املعين بـاهلجرة وملتزمـاً جتاهـه،     ويسهم املكتب، بصفته  -٢٥
ــات والورقــات املشــتركة ويف تنظــيم   يف  ــة    أنشــطةإعــداد البيان مشــتركة بشــأن املســائل املتعلق

العامــل املعــين حبقــوق اإلنســان ونــوع   واملكتــب هــو أيضــاً عضــو ناشــط يف الفريــق    .بــاهلجرة
اجلنس، التابع للفريق العاملي املعين باهلجرة، ويسعى يف إطاره إىل توسيع نطاق التركيز، داخـل  
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اجرين الـذين  منظومة األمم املتحدة، على احلقوق اإلنسانية للمهاجرين املهربني وعلى حق امله
  . الوصول إىل العدالة، يفاالجتاريقعون ضحايا للجرائم، مبن فيهم ضحايا 

، أسهم املكتـب يف تقريـرين أعـدمها الفريـق العـاملي املعـين       ٢٠١٥و ٢٠١٤ويف عامي   -٢٦
ــن         ــا أســهم يف عــدد م ــة يف البحــر، كم ــاوال اهلجــرة املرتبطــة باألزمــات واحلماي ــاهلجرة، وتن ب
ــا بعـــد          ــة التنميـــة ملـ ــاجرين واهلجـــرة يف خطـ ــأن إدراج مســـائل املهـ ــات املشـــتركة بشـ البيانـ

، منها بيان مشترك صدر عن اجتماع القمة الثامن للمنتدى العـاملي املعـين بـاهلجرة    ٢٠١٥ امع
 .٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦إىل  ١٤ســطنبول، تركيــا، مــن  اوالتنميــة، الــذي عقــد يف  

وعقب اعتماد أهداف التنمية املستدامة، سـعى املكتـب إىل مسـاعدة الفريـق علـى التوفيـق بـني        
االجتـار نة وأعمـال أعضـاء الفريـق املتنوعـة، مبـا يف ذلـك بشـأن املسـائل املتعلقـة ب         األهداف املعي 

  .باألشخاص، بغية حتسني التنسيق بني املنظمات األعضاء
    

    اإلرشادات املعيارية والسياساتية  - ٧  
للمسـاعدة علـى    تقنيـة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصل املكتب إصدار منشـورات    -٢٧

باألشخاص، منها ثـالث ورقـات مناقشـة، هـي: دور      االجتارالطبيعة املعقدة جلرمية حتسني فهم 
باألشـخاص،   االجتـار رسوم التوظيـف وممارسـات وكـاالت التوظيـف التعسـفية واالحتياليـة يف       

باألشخاص، ودور "املوافقة" يف سـياق بروتوكـول    االجتاركول وومفهوم "االستغالل" يف بروت
ــا "      وإىل .باألشــخاص االجتــار ــيم، عنوا ــب عــدة أدوات تقي ــك نشــر املكت ــب ذل  االجتــارجان

  ."بغرض نزع األعضاءباألشخاص 
 االجتـــار، أصـــدر املكتـــب أيضـــاً "االســـتراتيجية اإلقليميـــة ملكافحـــة  ٢٠١٥ويف عـــام   -٢٨

"، اليت متثل رد املكتب اإلقليمـي لغـرب   ٢٠٢٠-٢٠١٥باألشخاص وريب املهاجرين للفترة 
تــابع ملكتــب املخــدرات واجلرميــة، علــى التحــديات الــيت تواجــه املنطقــة يف  أفريقيــا ووســطها، ال

  .باألشخاص وريب املهاجرين االجتارجمايل 
املكتـب  وعلى هامش مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، نظـم      -٢٩

والتحـديات   ققـة احملت باألشخاص وريب املهاجرين: النجاحا االجتارحلقة عمل حول موضوع "
التجــرمي وتبــادل املســاعدة القانونيــة وتــوفري احلمايــة الفعالــة للشــهود وضــحايا     التالقائمــة يف جمــا

  .، بالتعاون مع املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدةاالجتار
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    املساعدة التقنية  -باء  
واستجابة لطلبات الدول األعضاء، تـوفر مـوارد املكتـب     فيما يتعلق باملساعدة التقنية،  -٣٠

(أ) املسـاعدة   :باألشخاص خربات فنيـة يف اـاالت الرئيسـية التاليـة     االجتاراملخصصة ملكافحة 
التشـــريعية؛ و(ب) تـــدابري العدالـــة اجلنائيـــة والتعـــاون الـــدويل؛ و(ج) مجـــع البيانـــات وإجـــراء  

  .اية الضحايا ودعمهممحه) البحوث؛ و(د) الوقاية والتوعية؛ و(
واضــطلع املكتــب، مــن خــالل مكاتبــه امليدانيــة املنتشــرة يف أحنــاء أفريقيــا والشــرق            -٣١

األوسط وآسيا وأوروبا الشـرقية وأمريكـا الالتينيـة والكاريبــي، بأنشـطة داعمـة جلهـود الـدول         
دة تقنيـة  هني وتقـدمي مسـاع  باألشـخاص، مشلـت تـوفري املـوج     االجتـار األعضاء يف جمال مكافحة 

باألشـخاص التـابع للمكتـب،     االجتـار كما نظم الربنامج العاملي ملكافحـة   .مالئمة لالحتياجات
نشــاطاً كــبرياً يف   ٣٦، ٢٠١٦إىل نيســان/أبريل  ٢٠١٤يف الفتــرة مــن تشــرين األول/اكتــوبر  

ومشلــت تلــك األنشــطة مســاعدات تشــريعية  .فيهــا املســاعدة التقنيــة أو قــدم إســهاما فنيــا جمــال
مـــن  ٩٠٠بلـــداً ودربـــت أكثـــر مـــن  ٦٠شـــطة لبنـــاء القـــدرات ســـاعدت مـــا يزيـــد علـــى وأن

اختصاصيي العدالة اجلنائية املمارسني واملـوظفني احلكـوميني علـى التحـري الفعـال عـن جـرائم        
  .باألشخاص ومالحقة مرتكيب تلك اجلرائم مع توفري الدعم املناسب للضحايا االجتار

    
    املساعدة التشريعية  - ١  

ــاعد   و  -٣٢ ــاء مبسـ ــدول األعضـ ــد الـ ــب تزويـ ــل املكتـ ــة   ةاصـ ــة ومالئمـ ــريعية متخصصـ تشـ
 االجتـار تشريعات وطنية فعالـة تتوافـق مـع متطلبـات بروتوكـول       غلالحتياجات، من أجل صو

ــياغة     .باألشـــخاص ــدم الـــدعم لصـ ــريعية، وقـ وأجـــرى املكتـــب تقييمـــات لالحتياجـــات التشـ
باألشــخاص، وقــام   االجتــاروكــول تشــريعات إلعمــال بروتوكــول ريــب املهــاجرين وبروت    

عدي النصوص القانونية هلا الغرضبتدريب م.  
بإصـالح التشـريعات،   املتعلقـة  وكثرياً ما يتطلب ج املكتـب يف تقـدمي املسـاعدة التقنيـة       -٣٣

ــة بوضــع ترتيــب تعــاقيب     مســواء علــى الصــعيد اإلقليمــي أ  ــام اجلهــات الفاعلــة الوطني الــوطين، قي
فعلـى سـبيل املثـال،     .ف مراحل اإلصالح السياسايت والتشريعي الطويل األمـد لألنشطة أثناء خمتل

، عقب تلقيهما مسـاعدة سـابقة مـن املكتـب يف     ٢٠١٥اعتمدت جورجيا وكابو فريدي يف عام 
  .باألشخاص وريب املهاجرين االجتارجمال اإلصالح التشريعي، تشريعات جديدة ملكافحة 

٣٤-  عــدة أدوات إرشــاد قــانوين إقليميــة مهمــة ملكافحــة    م املكتــب دعمــاً لصــوغ كمــا قــد
ففي منطقة الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، مشلـت هـذه        .باألشخاص يف مناطق معينة االجتار
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بالبشـر يف العـامل العـريب وتقريـراً عـن آليـات        االجتـار األدوات تقييماً حلالـة تشـريعات مكافحـة    
  .باألشخاص يف منطقة اخلليج االجتاردعم ضحايا 

ــام   -٣٥ ــة    ٢٠١٥ويف عـ ــة إىل مكافحـ ــونس الراميـ ــود تـ ــب يف جهـ ــهم املكتـ ــار، أسـ  االجتـ
باألشخاص، بإجراء مراجعة ملشروع القانون ذي الصلة وإبداء تعليقات عليه، بناًء على طلـب  

، ســاعد املكتــب اللجنــة الوطنيــة التونســية املؤقتــة      ٢٠١٦ويف عــام  .وزارة العــدل التونســية 
باألشـخاص علـى إعـداد مشـروع أول لالسـتراتيجية       االجتـار كافحـة  املشتركة بـني الـوزارات مل  

  .باألشخاص االجتارالوطنية ملكافحة 
فبالتعاون مع املفوضية الوطنيـة   .واضطُلع بأنشطة مماثلة يف بوتان وكولومبيا والسودان  -٣٦

لشـــؤون املـــرأة والطفـــل يف بوتـــان، أجـــرى املكتـــب مراجعـــة للقـــوانني والسياســـات اخلاصـــة  
ويف كولومبيـا، عمـل    .اءمتـها مـع املعـايري واألحكـام الدوليـة     وجتار بالبشر، بغيـة م دي لالبالتص

مــن االحتــاد األورويب، علــى نشــر بروتوكــول   مٍمــع وزارة الداخليــة، وبــدع ناملكتــب يف تعــاو
باألشخاص، متهيداً العتمـاده مـن جانـب املؤسسـات الوطنيـة       االجتارالستبانة ومالحقة قضايا 

بالبشـر   االجتـار ويف السودان، ساعد املكتب اللجنة الوطنيـة ملكافحـة    .٢٠١٦عام املختصة يف 
  .باألشخاصعلى صوغ استراتيجية البلد الوطنية ملكافحة االجتار 

، سـاعد املكتـب   ٢٠١٤وعقب إيفـاد بعثـة تقييميـة إىل تشـاد يف تشـرين األول/أكتـوبر         -٣٧
ألشخاص يتوافق مع متطلبـات بروتوكـول   با االجتارحكومة ذلك البلد على صياغة قانون بشأن 

، نظم املكتـب حلقـة عمـل حتقُّقيـة إلقـرار مشـروع       ٢٠١٥ /مارسآذارويف  .باألشخاص االجتار
  .باألشخاص يف تشاد، وأقام حواراً مع اجلهات ذات الصلة االجتارقانون مكافحة 

معنـيني   وأسهم املكتب أيضاً يف حلقة عمل حـول الصـياغة التشـريعية لصـاحل مـوظفني       -٣٨
ضـمن إطـار الربنـامج اإلقليمـي لشـرق       ٢٠١٥بذلك يف إثيوبيا وجيبويت، عقدت يف أيار/مايو 

أفريقيا والربنامج املتكامل الوطين لصاحل إثيوبيا، التـابعني للمكتـب، ونظمهـا املكتـب الربنـاجمي      
  .لمكتب يف إثيوبيا بالتنسيق مع وزارة العدل اإلثيوبية واستضافتها حكومة إثيوبياالتابع ل
م املكتــب دعمــاً لتنقــيح  دوبالتعــاون مــع وزارة الدولــة لشــؤون العــدل يف أســتراليا، قــ    -٣٩

ــرائم    ــانون العقوبــات يف       االجتــاراجلــزأين اخلاصــني جب ــن ق ــب املهــاجرين م باألشــخاص وري
املكتب تنظيم حـوارات وحلقـات عمـل ومشـاورات قانونيـة خمتلفـة مـع        ل كما سه .نام فييت

اجلهــات املعنيــة ذات الصــلة، مبــا فيهــا اتمــع املــدين، لضــمان توافــق اإلصــالحات مــع أحكــام  
ــة    االجتــاربروتوكــول  وتتضــمن الصــيغة املنقحــة لقــانون     .باألشــخاص وســائر املعــايري الدولي

، ٢٠١٥ة الوطنيـة لفييـت نـام يف تشـرين الثـاين/نوفمرب      العقوبات واللـوائح، الـيت أقرـا اجلمعيـ    
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ــة ب   ــيريات كــثرية يف األحكــام املتعلق ــال تشــديد     االجتــارتغ ــى ســبيل املث ــها عل باألشــخاص، من
  .العقوبات املفروضة على مرتكيب تلك اجلرائم

ومن خالل قانون لتعديل القـانون اجلنـائي، عـدل قـانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات          -٤٠
ليفرض جزاءات شديدة علـى مـرتكيب جـرائم التعـدي      ٢٠١٦نائية يف باكستان يف أوائل عام اجل

واسـتهدف   .باألطفـال واسـتغالهلم يف إنتـاج املـواد اإلباحيـة      االجتـار على األطفال وليجرم أفعال 
  .بالبشر على الصعيد الداخلي االجتارذلك القانون أيضاً تشديد االهتمام بردع 

    
    ري العدالة اجلنائيةتدعيم تداب  - ٢  

يقــدم املكتــب مســاعدات تقنيــة ــدف إىل تــدعيم تــدابري العدالــة اجلنائيــة الــيت تتخــذها     -٤١
ــدول األعضــاء للتصــدي جلــرائم     ــارال ــيت تتســم بالت   االجت ــب  باألشــخاص ال ــدد اجلوان ــد وتع  .عقُّ

ضـو طالبـة،   دولـة ع  مع جه الشمويل، جيـري املكتـب عنـد الضـرورة، بالتعـاون مـع أي       ومتاشيا
مث تصــمم  .متعمقــاً لالحتياجــات يف مســتهل أي نشــاط يتعلــق باملســاعدة التقنيــة مرجعيــا تقييمــا

زمام املبادرة األنشطة بناًء على ذلك التقييم، ضماناً الستدامة املساعدة وتدعيماً المتالك البلدان 
  .األنشطةيف تلك 

التقنيـة، عنـد الطلـب، دعمـاً     وواصل املكتب تنظـيم حلقـات عمـل إقليميـة للمسـاعدة        -٤٢
  .لتعزيز تدابري العدالة اجلنائية من خالل أنشطة ميدانية يف مجيع املناطق

يف مجهوريــة مولـــدوفا   ٢٠١٥فعلــى ســبيل املثـــال، عقــد يف كــانون األول/ديســـمرب       -٤٣
علـى طرائـق   ركَّـز  باألشخاص وغسـل األمـوال،    االجتاراجتماع لفريق خرباء بشأن الصلة بني 

ي والتحقيق، مبـا فيهـا التحريـات والتحقيقـات املاليـة الراميـة إىل تعطيـل التـدفقات املاليـة          التحر
  .، وعلى تقاسم املمارسات الفضلى وتعزيز التعاون بني األجهزةاالجتاراملتأتية من ذلك 

بالبشـر يف البحـرين،    االجتـار ذ املكتب أيضاً، بالتعاون مع اللجنة الوطنيـة ملكافحـة   ونفَّ  -٤٤
وتناولـت حلقـة العمـل     .ا علـى تـدعيم تـدابري العدالـة اجلنائيـة     ركَّـز  إقليميا وآخـر وطنيـا   انشاط

اإلقليمية دعم الضحايا، واملعايري الدنيا يف رعاية الضحايا، وآليات اإلحالـة الوطنيـة؛ أمـا حلقـة     
ويف عــام  .العمـل الوطنيـة فركَّـزت علـى حتديـد هويـة األشـخاص املتجـر ـم ورعايـة الضـحايا           

، قدمت إىل وزارة العدل يف البحرين، من خالل حلقة عمل وطنية بشأن تدعيم قـدرة  ٢٠١٥
جتــار باألشــخاص، مســاعدة مشلــت أســاليب  القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة علــى التصــدي لال 

  .التحقيق واالستجواب األساسية



 

12V.16-03494 
 

CTOC/COP/2016/2  

كافحــة ويف الشــرق األوســط، وضــمن إطــار املبــادرة العربيــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة مل  -٤٥
دان العربية، عقـد املكتـب اجتمـاع فريـق اخلـرباء الثـاين بشـأن آليـة إنشـاء          لبالبشر يف الب االجتار

باألشـخاص، الراميـة إىل اسـتدامة اجلهـود الـيت تبـذهلا املبـادرة؛         االجتـار الشبكة العربية ملكافحة 
  .كما اضطلع بأنشطة لبناء قدرات موظفي أجهزة إنفاذ القانون

 االجتـــارب دعـــم تعزيـــز تـــدابري العدالـــة اجلنائيـــة الراميـــة إىل مكافحـــة  وواصـــل املكتـــ  -٤٦
األردن وتـونس  باألشخاص وريب املهـاجرين يف الشـرق األوسـط بتقـدمي مسـاعدة تقنيـة إىل       

 االجتـار اجلزائر ومصر واملغرب، ضمن مجلة بلدان أخـرى، بشـأن اسـتبانة حـاالت     والسودان و
ت اإلجراميـة، مـع إبـراز أمهيـة     يها وتفكيك الشبكابباألشخاص والتحري عنها ومالحقة مرتك

  .باألشخاص وضرورة مراعاة حقوق ضحاياه االجتارالتعاون اإلقليمي والدويل على مكافحة 
ــدريب املــدربني علــى الصــعيد        -٤٧ ــم املكتــب حلقــات عمــل ت ويف أمريكــا الوســطى، نظَّ

 االجتــارري عــن جــرائم اإلقليمــي والثالثــي األطــراف والثنــائي األطــراف، ركــزت علــى التحــ   
وتناولـت أنشـطة التـدريب هـذه مواضـيع       .باألشخاص يف املناطق احلدودية ومالحقة مرتكبيها

وحتديـد   االجتـار معينة، مثل القانون الـدويل والتعـاون بـني األجهـزة والتعـاون الـدويل يف قضـايا        
ت يف دليـل عملـي   ، أُدرجـ االجتـار هوية الضحايا وإحالتهم ومساعدم وأنواع األدلة يف قضايا 

  .باألشخاص االجتارالعدالة اجلنائية املعنيني ب الختصاصيي
منــها حلقــات  أربــعحلقــات عمــل،  سمخــم املكتــب جنــوب شــرق أوروبــا، نظَّــ ويف   -٤٨

 االجتـار ضمن إطار برنامج يهدف إىل استحداث منهجية متعددة التخصصـات لتحليـل قضـايا    
وعقـدت حلقـة عمـل واحـدة يف      .باألطفـال  اراالجتـ يف جنوب شرق أوروبا، مع التركيز علـى  

ــا ملمــثلني مــن أجهــزة إنفــاذ القــانون       ــان يف البوســنة واهلرســك وواحــدة يف بلغاري صــربيا واثنت
باألشــخاص ووحــدة التعــاون القضــائي  االجتــاربوالنيابــة العامــة وجلــان التنســيق الوطنيــة املعنيــة 

وعقــدت يف اجلبــل األســود حلقــة   .ســت) ومنظمــات دوليــة التابعــة لالحتــاد األورويب (يوروج
باألشـخاص يف سـياق    االجتـار عمل تدريبية متعددة التخصصـات أخـرى بشـأن محايـة ضـحايا      

اإلجراءات اجلنائية، لصاحل جمموعة مـن القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة ومـوظفي أجهـزة إنفـاذ         
  .القانون واختصاصيي اتمع املدين

، بالتعـاون الوثيـق   ٢٠١٥د، نظـم املكتـب يف أيار/مـايو    ويف والية البنغال الغربية، اهلنـ   -٤٩
 االجتـار مع حكوميت بوتان واهلند، أول حلقة عمل مشتركة بـني بوتـان واهلنـد بشـأن مكافحـة      

  .بالبشر وريب املهاجرين، لصاحل حرس احلدود وموظفي أجهزة اجلمارك والشرطة واهلجرة
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ــائق اســـتراتيجية و    -٥٠ ــاً إصـــدار وثـ ــة ملكافحـــة  ودعـــم املكتـــب أيضـ ــارأدلـــة تدريبيـ  االجتـ
ويف هذا السـبيل، سـاعد املكتـب علـى صـوغ اإلطـار االسـتراتيجي لباكسـتان يف          .باألشخاص

، الذي يسـتند إىل  ٢٠٢٠-٢٠١٥باألشخاص وريب املهاجرين للفترة  االجتارجمال مكافحة 
ــة والتــرويج    ــاول احلمايــة واملالحقــة القضــائية واملعاقبــة والوقاي  منطقــة الشــرق ويف .ركــائز تتن

باألشـخاص،   االجتاراألوسط ومشال أفريقيا، دعم املكتب إصدار دليل تدريبـي بشأن مكافحة 
باألشـخاص يف منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا: األسـباب         االجتـار فهم ظـاهرة  عنوانه "

  ."واألشكال والدروب وتدابري مكافحة أحد االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان
    

    عاون الدويلالت  - ٣  
جتـار  تتطلب أي تـدابري سـليمة تتخـذها أجهـزة العدالـة اجلنائيـة مـن أجـل التصـدي لال           -٥١

وتكون هلذه الشراكات وذاك التعـاون أمهيـة حيويـة     .فعاال باألشخاص شراكات وتعاوناً دوليا
جراميـة  خاصة للدول األعضاء الواقعة يف املنطقـة ذاـا والـيت تـربط بينـها تـدفقات األنشـطة اإل       

 يف أنشـطة املكتـب املتعلقـة بتـدابري العدالـة      وميثـل التعـاون الـدويل عنصـرا أساسـيا      .نيةعرب الوط
لـدوام فيمـا يقدمـه املكتـب مـن      اار باألشخاص، ويدرج علـى  اجلنائية الرامية إىل التصدي لالجت

  .تقنية مساعدة
املنظمـات اإلقليميـة الـيت    وبناًء على ذلـك، تعـاونَ املكتـب تعاونـاً وثيقـاً مـع اآلليـات و         -٥٢

باألشـخاص، مبـا فيهـا منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وجملـس أوروبـا           االجتـار تعاجل مسـألة  
يتصـل   ـم ومـا   االجتـار وجامعة الدول العربية وهيئة "مباحثات بايل بشأن ريب األشخاص و

ات علـى  حلقـات عمـل وحـوار    وقـام املكتـب بتنظـيم وتسـهيل     .بذلك من جرائم عـرب وطنيـة"  
الصــعيد اإلقليمــي وفَّــرت للــدول األعضــاء مــن املنطقــة ذاــا حمفــالً لتبــادل التجــارب وتقاســم   

، أبـرم املكتـب واملنظمـة الدوليـة     ٢٠١٥ويف عام  .املعارف ذات الصلة باألحوال القائمة لديها
 الجتـار اللشرطة اجلنائية (اإلنتربول) اتفاق تعاون من أجـل التصـدي للجرميـة املنظمـة، مبـا فيهـا       

وقد كانت املسـاعدات التقنيـة الـيت قـدمها املكتـب إىل الـدول        .باألشخاص وريب املهاجرين
  )1١(.األعضاء حتظى على الدوام بتقدير املنظمات الشريكة

ــين ب         -٥٣ ــي املع ــؤمتر اإلقليم ــن خــالل امل ــدويل م ــاون ال ــاروجــرى أيضــاً تشــجيع التع  االجت
كراتشـي، باكسـتان، يف تشـرين الثـاين/نوفمرب      باألشخاص وريب املهـاجرين، الـذي عقـد يف   

                                                           
نشرة صحفية عن املتجرين بالبشر البوسنيني والفرنسيني  www.eurojust.europa.euملوقع الشبكي تتاح يف ا )١(  

  الذين ألقي القبض عليهم إثر تعاون بني البوسنة واهلرسك وفرنسا واملكتب و"يوروجست".
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وشــارك يف املــؤمتر الرفيــع  .، ونظمــه املكتــب وجهــاز التحقيقــات االحتــادي الباكســتاين٢٠١٥
 .يف إسـالم أبـاد   يعملـون  ومفوضـني سـامني  سفراء  ١٠بلداً، وكذلك  ٥٠املستوى ممثلون من 

جلميع بلدان املنشـأ والعبـور واملقصـد    والتقى يف هذا املؤمتر، األول من نوعه يف املنطقة، ممثلون 
  .ذات الصلة

    
    مجع البيانات وإجراء البحوث  - ٤  

باألشــخاص علــى الصــعيد  االجتــارمتثــل املعــارف والبحــوث املتعلقــة خبصوصــية ســياق   -٥٤
الــوطين واإلقليمــي والــدويل ضــرورة أساســية لتعزيــز فهــم تلــك اجلرميــة ومــا تنطــوي عليــه مــن   

كمــا متثــل تلــك املعــارف والبحــوث مســتلزمات أساســية لصــوغ  .انتــهاكات حلقــوق اإلنســان
وتدابري التصدي املسـتندة إىل شـواهد   باألشخاص  االجتارمكافحة  استراتيجياتوتنفيذ وتقييم 

شـــكل أدوات املكتـــب ومـــواده  أنشـــطة البحـــث ومجـــع البيانـــات هـــي الـــيت حتـــدد و .عمليـــة
األطـراف، ومـن مث فهـي تكيـف لتلبيـة      املستحدثة لتسهيل تنفيذ الربوتوكول من جانب الدول 

  .احتياجات بلدان معينة ولتدريب اجلهات املعنية على استخدامها استخداماً فعاالً
يعــاً وحتلــيالً شــاملني  مجت ٢٠١٤باألشــخاص لعــام  االجتــارالتقريــر العــاملي عــن وميثــل   -٥٥

علــى  حاليـا كتـب  ويعكـف امل  .باألشـخاص  االجتـار للبيانـات املتاحـة علـى الصـعيد العـاملي عـن       
وسـوف تركـز هـذه الطبعـة الـيت       .باألشـخاص  االجتـار للتقريـر العـاملي عـن    إعداد الطبعة الثالثة 

ــع األخــري مــن عــام    ــدفقات اخلاصــة جبرميــة   ٢٠١٦ستنشــر يف الرب  االجتــار، علــى األمنــاط والت
باألشـــخاص علـــى الصـــعيد العـــاملي واإلقليمـــي والـــوطين، وســـوف يســـعى فيهـــا إىل اســـتبانة   

  .الجتاهات اجلديدةا
باألشــخاص مبــادرة تنــدرج ضــمن إطــار بوابــة  االجتــارومتثــل بوابــة املعــارف اخلاصــة ب  -٥٦

املــوارد اإللكترونيــة والقــوانني املتعلقــة باجلرميــة (بوابــة "شــريلوك") وــدف إىل تســهيل تعمــيم   
 .باألشـخاص  اراالجتـ ، وخصوصـاً بروتوكـول   اجلرميـة املنظَّمـة  املعلومات املتعلقة بتنفيـذ اتفاقيـة   

ة وتعزيز الـوعي  حوبإنشاء هذه البوابة، يرمي املكتب إىل زيادة إبراز املالحقات القضائية الناج
، كانـت قاعـدة بيانـات    ٢٠١٦وحبلـول أيار/مـايو    .باألشخاص االجتارباحلقائق الواقعية جلرمية 

  .يةوالية قضائية وحمكمة إقليم ٩٤قضية من  ١  ٣١١السوابق القضائية حتتوي على 
 االجتــار، نبــذة عــن قضــايا ٢٠١٦وإىل جانــب ذلــك، ســوف ينشــر املكتــب، يف عــام    -٥٧

ــايا     ــة بقضـ ــائل اإلثبـــات النمطيـــة اخلاصـ ــاول مسـ ــاً لتنـ ــارباألشـــخاص، أُعـــدت خصيصـ  االجتـ
  .حترير النبذة وصوغ شكلها حالياوجيري  .باألشخاص، باستخدام إطار معياري موحد
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مجـع  علـى  تقنية ركزت على بناء قدرة الدول األعضاء  ونظمت أيضاً أنشطة مساعدة  -٥٨
املكتـب، بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة      عفعلى سبيل املثال، شـر  .البيانات ومعاجلتها وتعميمها

 االجتـار يف كولومبيا وبـدعم مـن االحتـاد األورويب، يف تطـوير نظـام املعلومـات الـوطين املتعلـق ب        
ء مركـز البحـث والتحليـل التـابع جلهـاز التحقيقـات       بالبشر يف ذلـك البلـد، وسـاعد علـى إنشـا     

االحتادي الباكستاين من أجل معاجلة مشكلة الثغـرات املوجـودة يف البيانـات واإلسـهام يف بنـاء      
  .قدرات ذلك اجلهاز

ويف املكسيك، يعكـف املكتـب علـى وضـع الصـيغة النهائيـة لنظـام املعلومـات الـوطين            -٥٩
ن هذه املنصـة الشـبكية، الـيت هـي وحيـدة مـن نوعهـا يف        ومن شأ .باألشخاص االجتاراخلاص ب

الوقــت احلاضــر، أن متكِّــن الســلطات وهيئــات اتمــع املــدين مــن منهجــة املعلومــات املتعلقــة     
ــذ       االجتــارب ــدروب املســتخدمة وختطــيط وتنفي باألشــخاص، واســتبانة االجتاهــات الســائدة وال

ــة اخلــدمات امل     ــة، وكــذلك متابع ــة هادف ــة إىل الضــحايا سياســات عمومي ــه ويف  .قدم متوز/يولي
 االجتــارحلالــة  يكية، بصــورة رمسيــة، تقييمــا وطنيــا، نشــرت وزارة الداخليــة املكســ٢٠١٥ عــام

عموميـة ملكافحـة    م املكتب إرشادات لصـوغ بـرامج وسياسـات   دوق .باألشخاص يف املكسيك
  .باألشخاص يف ذلك البلد االجتار
لتقريــر، عقــدت عــدة حلقــات عمــل ركــزت علــى مجــع  وأثنــاء الفتــرة املشــمولة ــذا ا  -٦٠

وعقـدت حلقـات عمـل     .البيانات وإجراء البحوث، مشلت مجيـع بلـدان جنـوب شـرق أوروبـا     
باألشـخاص يف بلغـراد يف تشـرين األول/أكتـوبر      االجتـار بشأن حتليـل القضـايا الرمسيـة املتعلقـة ب    

، ويف صــــوفيا يف ٢٠١٥، ويف ســــاراييفو يف شــــباط/فرباير ٢٠١٤وكــــانون األول/ديســــمرب 
وضــمت يف حلقــات العمــل مــوظفني مــن أجهــزة النيابــة العامــة وإنفــاذ    .٢٠١٥شــباط/فرباير 

وإىل جانـب ذلـك، عقـدت يف     .القانون والشؤون االجتماعية وممـثلني ملنظمـات غـري حكوميـة    
باألشـخاص   االجتـار ، حلقة عمل بشأن حتليل قضايا ٢٠١٥البوسنة واهلرسك، يف آذار/مارس 

  .ب شرق أوروبايف جنو
    

    الوقاية والتوعية  - ٥  
باألشخاص بأن تتخذ الـدول األطـراف تـدابري وقائيـة، مثـل       االجتاريقضي بروتوكول   -٦١

اختاذ مبادرات اجتماعيـة واقتصـادية وإجـراء حبـوث وتنظـيم محـالت توعيـة تسـتهدف ضـحايا          
ويتطلـب   .املتجـر ـم  خاص احملتملني واملستهلكني احملتملني للخدمات اليت يقدمها األش االجتار

جتار باألشخاص تعاوناً بني طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة يف جمايل صـوغ تلـك   التصدي لال
  .املبادرات وتنفيذها
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اإلعالميــة  األنشــطةويواصــل املكتــب مشــاركته يف احلمــالت واملعــارض وغريهــا مــن    -٦٢
اع طــوكـربى املنظمــات الدوليـة والق   املتعلقـة بالوقايـة والتوعيــة، بالتعـاون مــع الـدول األعضــاء    

وكمثــال علــى احلالــة األخــرية، يعكــف   .اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة وســائر الشــركاء  
، بالتعاون مع حكومات بنغالديش ونيبال واهلند، علـى وضـع اسـتراتيجية وقائيـة     حاليااملكتب 

  .عرب احلدود يف املنطقة االجتاردف إىل مكافحة 
أخرى مشلـت تعـاون املكتـب مـع وزارة الداخليـة يف كولومبيـا، مـدعوماً        ومثة مشاريع   -٦٣

باألشـخاص يف   االجتـار بتمويل االحتـاد األورويب خلمسـة مشـاريع تـديرها منظمـات أهليـة ملنـع        
ويف باكستان، أطلق املكتـب، بالتعـاون مـع جهـاز التحقيقـات االحتـادي، محـالت         .ذلك البلد

بنشاط يف تلـك احلمـالت عـدد كـبري مـن ممثلـي اتمـع        وشارك  .توعية تستهدف فئات خمتلفة
ويف باكسـتان أيضـاً،    .مقـررو سياسـات وقضـاة وخـرباء إعالميـون وقـانونيون       لكاملدين، وكذ

مــنطقيت البنجــاب وبالوشســتان، اللــتني  نظــم املكتــب مخســة ملتقيــات للمجتمعــات احملليــة يف   
عــام هــو إذكــاء وعــي النــاس  شــهدتا مســتويات عاليــة مــن اهلجــرة إىل اخلــارج، وذلــك هلــدف 

  .باألشخاص وريب املهاجرين االجتارباألخطار املرتبطة ب
، قــاد املكتــب جهــوداً توعويــة    ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٣٠و ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٣٠ويف   -٦٤

واسـتهدفت تلـك    .للمرتني األوىل والثانيـة  باألشخاص االجتارملكافحة باليوم العاملي لالحتفال 
ملــة متعــددة الســنوات نظمهــا املكتــب مــن خــالل وســائط التواصــل         اجلهــود، املدعومــة حب 

(أنا أعطي األمل)، تشجيع الناس يف خمتلف أحنـاء العـامل    "igivehope#"االجتماعي حتت عنوان 
ومثــــة رســــالة منســــقة، تــــدعى  .باألشــــخاص االجتـــار علـــى إبــــداء تضــــامنهم مــــع ضــــحايا  

"Thunderclap"متوز/يوليــه مــن  ٣٠متبلــر، أرســلت يــوم عــرب تــويتر وفيســبوك و ، تطلــق مجاعيــا
  .شخص كل سنةيني مال ٥,٦كلتا السنتني ووصلت إىل ما متوسطه 

ــة القلــب األزرق" ملكافحــة       -٦٥ ــب أيضــاً "محل ــدير املكت ــادرة    االجتــاروي بالبشــر، وهــي مب
بلـداً، ـدف إىل حشـد وإهلـام      ١٢وتبناهـا حـىت اآلن    ٢٠١٠توعوية عامليـة اسـتحدثت يف عـام    

، أصـبحت بـريو آخـر بلـد انضـم إىل احلملـة       ٢٠١٤ويف عام  .عملية ملكافحة هذه اجلرمية تدابري
الوطين؛ أما يف كولومبيا فقد اعتمـدت احلملـة ضـمن إطـار أكثـر مهرجانـات البلـد         على الصعيد

 االجتـار تساعد على إذكـاء الـوعي بشـأن    يا، لكي يماً بالتابع التقليدي، وهو مهرجان بارانكاتسا
، اسـتهل عـرض صـيغة منقحـة لفـيلم فيـديو خـاص حبملـة         ٢٠١٥ويف آذار/مـارس   .باألشخاص

ويف بنمــا،  .القلـب األزرق أثنــاء مهرجــان غواداالخـارا الســينمائي الــدويل الـثالثني يف املكســيك   
ــاين/نوفمرب   COPAانضــمت شــركة الطــريان "  ــة القلــب األزرق وقامــت، يف تشــرين الث " إىل محل

 ٢٠١٥ويف عـــدد أيلول/ســـبتمرب  .طـــائرة تابعـــة هلـــا ٢٥، بوضـــع شـــعار احلملـــة علـــى ٢٠١٤
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وإىل جانـب ذلـك،    .باألشـخاص  االجتـار الة الشهرية للشركة سـلط الضـوء علـى مسـألة      من
أعلنت الشركة أا ستعرض أثنـاء شـهري نيسـان/أبريل وأيار/مـايو، كخدمـة عموميـة، إعالنـاً        

ألشـخاص قبـل إقـالع مجيـع رحالـا      با االجتـار ثانية عـن محلـة القلـب األزرق ومنـع      ٣٠مدته 
ويف بنما أيضاً، نظمـت احلملـة حفـل القلـب األزرق املوسـيقي ضـمن إطـار االحتفـال          .اجلوية

وكـان مـن    .بالذكرى السنوية اخلامسة والسـبعني إلنشـاء أوركسـترا بنمـا السـيمفونية الوطنيـة      
  .ضيف ١  ٠٠٠وما يقرب من  يف احلفل موسيقيون مرموقون دوليابني املشاركني 

    
    محاية الضحايا ودعمهم  - ٦  

باألشـخاص زيـادة    االجتـار من العناصر األساسـية لواليـة املكتـب يف إطـار بروتوكـول        -٦٦
، حسـبما يـرد يف الفقـرة (ب) مـن     االجتارمقدار احلماية واملساعدة اللتني توفَّران لضحايا ذلك 

 ته القَـيم علـى الربوتوكـول،   ويقـوم املكتـب، بصـف    .من الربوتوكـول  ٨و ٧و ٦واملواد  ٢املادة 
  جتـار بضـمان وجـود    موعـة شـاملة مـن تـدابري التصـدي لال     مبساعدة البلدان على التنفيذ التـام

وبنـاًء علـى    .هياكل تتيح إدانة املتجرين وتعاجل آثـار الوقـائع الـيت عاشـها ضـحايا تلـك اجلـرائم       
ثل محايـة الضـحايا   ومت .نسانذلك، يدعو املكتب إىل ج حموره الضحية ويقوم على حقوق اإل

 االجتـار فيما يتخذه املكتب من تـدابري يف جمـال العدالـة اجلنائيـة للتصـدي جلـرائم        عنصراً حموريا
  .من املساعدة التقنية اليت يقدمها املكتب باألشخاص، ويشكل على الدوام جزءا أساسيا

ق مـع سـائر املنظمـات    ويف الفترة املشـمولة ـذا التقريـر، عمـل املكتـب يف تعـاون وثيـ         -٦٧
الدولية واإلقليمية ومع املؤسسات احلكومية الوطنية ذات الصلة ومنظمات اتمع املـدين علـى   

يف منظمـة غـري حكوميـة تعاونـت مـع املكتـب        ١٣٧مـا جمموعـه   ومثـة   .صون حقوق الضحايا
ــامي  ــة للتصــدي جلــرائم     ٢٠١٥و ٢٠١٤ع ــدابري معين ــب   االجتــاربشــأن ت باألشــخاص وري

هاجرين، اتخذ معظمها يف سياق أعمال متعلقة باملساعدة التقنية وأنشـطة أخـرى ختـرج عـن     امل
، مبا فيهـا مجيـع أنـواع األعمـال املركـزة علـى الضـحايا        االجتارنطاق املساعدة املباشرة لضحايا 

غري أن للتشاور مع املنظمات غري احلكوميـة أيضـاً    .وأنشطة بناء القدرات واملساعدة التشريعية
فعلـى سـبيل املثـال، واصـل خـرباء       .مهية بالغة يف ترسيخ األعمال املتعلقة باملعايري والسياسـات أ

مشاركني ومسامهني يف التشـاور بشـأن ورقـات املناقشـة ويف      ماملنظمات غري احلكومية بصفته
واملهـاجرين علـى وجـه     االجتـار متبصرة فريدة بشـأن احتياجـات ضـحايا     طرح أفكارإعدادها، 
تعقيبـات  بشأن التحديات القائمة والثغرات املوجودة يف النظم الوطنية، كمـا قـدموا   التحديد و

ريب املهاجرينمة بشأن قي باألشـخاص علـى    االجتـار وبروتوكول  التنفيذ العملي لربوتوكول
  .الصعيد امليداين
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عــرب  االجتـار ، قـدم املكتـب خـدمات محايــة وإعـادة تأهيـل لضـحايا       ٢٠١٤ومنـذ عـام     -٦٨
ــة،       حــدود  ــة يف املنطق ــذها شــركاء مــن املنظمــات غــري احلكومي ــد، نف ــال واهلن ــنغالديش ونيب ب

تعاون مع حكومات تلك البلدان على رسـم خـرائط ملـواطن الضـعف وخـدمات الـدعم،        كما
  .وعلى صوغ مبادئ توجيهية آللية إحالة إقليمية

ــن     -٦٩ ــرة مـ ــطلع يف الفتـ ــتان، اضـ ــطس إىل  ٣٠ويف قريغيزسـ ــبت ٤آب/أغسـ مرب أيلول/سـ
ببعثة لتقييم االحتياجات ركزت علـى جـرائم اسـتغالل القُصـر، أمـا يف اجلبـل األسـود         ٢٠١٥

حلقة عمـل تدريبيـة بشـأن محايـة      ٢٠١٥سبتمرب /أيلول ٢٥إىل  ٢١فقد عقدت يف الفترة من 
باألشخاص يف سياق اإلجراءات اجلنائية، لصـاحل جمموعـة مـن القضـاة وأعضـاء       االجتارضحايا 
  .امة وموظفي أجهزة إنفاذ القانون واختصاصيي اتمع املدينالنيابة الع

وإىل جانب ذلك، أعلنت املبادرة العربية عن إنشاء مرفق مـنح صـغرية لـدعم عيـادات       -٧٠
قانونيــة ــدف إىل تعزيــز اآلليــات الالزمــة لتقــدمي الــدعم القــانوين املناســب وخــدمات اإلحالــة  

  .الفعلينياملفترضني و االجتارالضرورية لضحايا 
ويواصــل املكتــب أيضــاً إدارة صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات لضــحايا     -٧١

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذي أنشأته خطة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة      االجتار
نـداءات لتقـدمي اقتراحـات     ٢٠١٤و ٢٠١١وأصدرت يف عـامي   .باألشخاص االجتارملكافحة 

 .باألشــخاص االجتــاراســتبانة مشــاريع متخصصـة لتقــدمي مســاعدة مباشـرة لضــحايا   ـدف إىل  
مشـروعاً ملنظمـات غـري     ٣٠، كان الصندوق االسـتئماين قـد دعـم    ٢٠١٦وحبلول آذار/مارس 

 .مليـون دوالر  ١,٧٥ بلداً مبنح مدفوعة أو متعهد ا، بلغت قيمتها اإلمجاليـة  ٢٦حكومية يف 
نــاجٍ مــن جــرائم  ٢ ٠٠٠نة، مســاعدات مباشــرة إىل حنــو وقــدمت تلــك املشــاريع، يف كــل ســ

ــار ــت تــوفري املــأوى البســيط والــدعم النفســاين          االجت باألشــخاص، مــن خــالل خــدمات مشل
واملشورة القانونيـة والتمثيـل أمـام احملـاكم والتعلـيم والتـدريب املهـين والرعايـة الصـحية األوليـة           

  .واإلعانات الدراسية الصغرية
مليـون دوالر يف شـكل    ٢,٣وق االسـتئماين، منـذ إنشـائه، مـا قيمتـه      وقد تلقى الصند  -٧٢

ــدره     ــل تســع    .دوالر ٤٠٠ ٠٠٠تربعــات مدفوعــة، مبتوســط ســنوي ق ــدمت ذلــك التموي وق
جهة ماحنة مـن القطـاع اخلـاص؛ وبلغـت نسـبة تربعـات        ٣٠عشرة دولة عضواً وما يزيد على 

ــاة     ــوال املتلق ــام  .القطــاع اخلــاص حنــو ثلــث األم ــى الصــندوق االســتئماين   ٢٠١٥ويف ع ، تلق
واحلجم اإلمجايل للتربعات املتلقاة هو أدىن بكـثري مـن املسـتويات الالزمـة      .دوالراً ٣٥٧ ٧٠١

ولـدى الصـندوق يف    .لتقدمي مسـاعدات تفضـي إىل حتقيـق األثـر املبتغـى عنـد إنشـاء الصـندوق        



 

V.16-0349419 

 

CTOC/COP/2016/2

يلـزم تلقـي   وسـوف   .دوالر، متـاح لتقـدمي مـنح جديـدة     ٥٠ ٠٠٠الوقت احلاضر رصيد قدره 
دوالر علـى األقـل إلصـدار نـداء جديـد لتقـدمي اقتراحـات بعـد          ٥٠٠ ٠٠٠مبلغ إضـايف قـدره   

  .٢٠١٧انتهاء دورة السنوات الثالث احلالية، يف عام 
    

    االستنتاجات  -ثالثاً  
باألشــخاص، خصوصـاً مــن خــالل تقــدمي املســاعدة   االجتــارتروجيـاً لتنفيــذ بروتوكــول    -٧٣

عضــاء وتعزيــز التعــاون بــني الوكــاالت، يســعى املكتــب علــى الــدوام إىل   التقنيــة إىل الــدول األ
  .ضمان مشاركة نشطة من جانب اجلهات املعنية على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين

باألشـخاص ميثـل مشـكلة عامليـة، تلحـق       االجتـار وعلى الرغم من التقدم احملرز، ال يـزال    -٧٤
وف يواصل املكتب جهوده الرامية إىل ترويج ودعم تنفيذ وس .األذى بالناس ومتس مجيع املناطق

باألشخاص، كمـا سـيعمل مـع الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واتمـع          االجتاربروتوكول 
  .باألشخاص، جبميع أشكاله، زيادة مطَّردة االجتارمكافحة املدين والضحايا على زيادة فعالية 

  


