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  الدورة التاسعة
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥فيينا، 
  *(ب) من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا:  نظَّمةاجلرمية امل

  باألشخاص،  تِّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة اال
      وخباصة النساء واألطفال

واجلرمية  خدِّراتاألنشطة اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين بامل    
 تِّجارمن أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اال

ل التفاقية األمم املتحدة باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّ
      عرب الوطنية نظَّمةملكافحة اجلرمية امل

      تقرير األمانة    
    مةمقدِّ  -أوًال  

مية   -١ حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق هذا التقرير إىل إطالع مؤمتر األطراف يف ات هدف  ي
واجلرمية  خدِّراتعرب الوطنية، يف دورته التاسعة، على أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بامل نظَّمةامل

واجلرميــة/املكتــب) يف العمــل على ترويج ودعم تنفيــذ بروتوكول منع وقمع  خــدِّرات(مكتــب امل
افحة ل التفاقية األمم املتحدة ملكوخباصــــة النســــاء واألطفال، املكم باألشــــخاص، تِّجارومعاقبة اال
ــــــخاص/الربوتوكول)، منذ انعقاد  تِّجارعرب الوطنية (بروتوكول مكافحة اال نظَّمةاجلرمية امل باألش

  .٢٠١٦أكتوبر /األولالدورة الثامنة للمؤمتر يف تشرين 
طرفًا. ومنذ  ١٧٣باألشخاص  تِّجارويبلغ إمجايل عدد األطراف يف بروتوكول مكافحة اال  -٢

فيجي وملديف ودولة فلســــــطني ، أصــــــبحت ٢٠١٦ عام انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف
  أطرافًا يف الربوتوكول.واليابان 

__________ 
  *  CTOC/COP/2018/1. 
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ــــــية فيما يتعلق بدعم الدول يف تنفيذ الربوتوكول خالل   -٣ ومشلت إجنازات املكتب الرئيس
  الفترة املشمولة بالتقرير ما يلي:

يف  ســـاهمباألشـــخاص، أو  تِّجاراملكتب، من خالل برناجمه العاملي ملكافحة اال ظَّمن  •  
ا من أنشــطة املســاعدة التشــريعية التقنية و/أو بناء القدرات رئيســيًّ نشــاطًا ٦٥تنظيم 

ـــــتفاد أكثر من  من  ١ ٢٠٠على كل من الصـــــعيد العاملي واإلقليمي والوطين. واس
ــــــني واملوظفني احلكوميني ومم مارس ملدين يف أكثر من امل لدًا من  ٢٤ثلي املجتمع ا ب

  أنشطة التعاون التقين تلك؛ 
 تِّجـــاراالكـــافحـــة املكتـــب، من خالل برنـــامج العمـــل العـــاملي على منع وم نظَّم  •  

 ٦٣يف تنظيم  أو ســـاهمبلدًا،  ١٣باألشـــخاص وهتريب املهاجرين، الذي ينفذه يف 
نشاطًا للتصدي ملشكليت  ٣٨باألشخاص حصرًا، و تِّجارملشكلة االنشاطًا للتصدي 

  . معًا باألشخاص وهتريب املهاجرين تِّجاراال
على وضــــع املعايري،  من أجل مســــاعدهتماملمارســــني  لصــــاحلن ان تقنيتاأدات تعدَُّأ  •  

  إعداد ثالث أدوات أخرى؛ علىالعمل  واسُتهلَّ
نات السوابق القضائية املتعلقة للقضايا إىل قاعدة بيا موجزًا ١٨١ُأضيف ما جمموعه   •  

د التقرير على تفاصـــيل بالبشـــر، وكانت تلك القاعدة حتتوي يف وقت إعدا تِّجارباال
  واليات قضائية.  ١٠٦باألشخاص من  اتِّجارقضية  ١ ٤٩٢ـوحتليالت ل

    
    األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول على تنفيذ الربوتوكول  -ثانيًا  

ستراينفِّ  -٤ شاملة ملكافحة االذ املكتب ا باألشخاص وهتريب املهاجرين، مع إيالء  تِّجارتيجية 
حة اال كاف يذ بروتوكول م جل تنف ية من أ ية: (أ) توفري اخلربة التقن تال ية للمجاالت ال جاراألولو  تِّ

ل التفاقية باألشـــــخاص وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّ
عرب الوطنية؛ (ب) دعم التعاون والتنســــــيق بني احلكومات  نظَّمةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املاألمم 

سيما من  تِّجاروفيما بني الوكاالت؛ (ج) إجراء البحوث ومجع البيانات بشأن اال باألشخاص، ال 
ـــــنتنيالذي يصـــــدر كل عن االتِّجار باألشـــــخاص التقرير العاملي خالل  ؛ (د) إدارة صـــــندوق س
  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال. تِّجاراملتحدة االستئماين للتربعات لضحايا اال األمم
واســتنادًا إىل هذه االســتراتيجية، واصــل املكتب تقدمي دعم كبري ومتنوع للدول األعضــاء   -٥

باألشـــــخاص، وخصـــــوصـــــًا من خالل  تِّجاريف جهودها الرامية إىل تنفيذ بروتوكول مكافحة اال
  املعياري والقيام بأنشطة التعاون التقين. النهوض بالعمل

    
    عاون والتنسيق فيما بني الوكاالتاألعمال املتعلقة باملعايري وبالسياسات، والت  -ألف  

ــتراتيجيًّا وفنيًّا للهيئات والعمليات احلكومية الدولية، وواصــل تعاونه   -٦ قدَّم املكتب دعمًا اس
ــة وغري الوثيق مع وكــاالت األمم املتحــدة األخرى،  ــة احلكومي وكــذلــك مع املنظمــات اإلقليمي
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ــــخاص وتعزيز أوجه  تِّجاراحلكومية، يف العمل على الترويج ألهداف بروتوكول مكافحة اال باألش
  التضافر والشراكات حتقيقًا هلذه الغاية.

    
    الدعم املقدَّم للهيئات احلكومية الدولية  -١  

    عرب الوطنية  نظَّمةكافحة اجلرمية املمؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مل    
ــــــخاص  تِّجارقدَّم املكتب خدمات ودعمًا فنيًّا الجتماعني للفريق العامل املعين باال  -٧ باألش

الذي أنشأه املؤمتر، حيث صاغ ورقة معلومات أساسية تقنية لينظر فيها الفريق العامل يف اجتماعه 
، لتيســري مناقشــة الســياســات ٢٠١٧أيلول/ســبتمرب  ٨إىل  ٦الســابع، املعقود يف فيينا يف الفترة من 

األشخاص، اليت تركز ب جارتِّالعامة حول موضوع تدابري العدالة اجلنائية الفعالة يف جمال التصدي لال
صة   على تلبية ما صفة خا ساعدة، مع اإلشارة ب ضحايا من محاية وم حتتاجه خمتلف فئات وأنواع ال

). وقدَّم CTOC/COP/WG.4/2017/2ضــمن ســياق حركات اهلجرة املختلطة ( تِّجارإىل ضــحايا اال
ب املســـاعدة أيضـــًا إىل الفريق العامل من خالل إعداد مشـــروع اســـتبيان الســـتعراض تنفيذ املكت

  ). CTOC/COP/WG.4/2017/3( ٨/٢باألشخاص، وفقًا لقرار املؤمتر  تِّجاربروتوكول مكافحة اال
باألشخاص  تِّجارة تقنية تتناول التعاون الدويل يف قضايا االاملكتب ورقة معلومات أساسي وأعدَّ  -٨

مع التركيز على احتياجات الضــــــحايا وحقوقهم، لينظر فيها الفريق العامل يف اجتماعه الثامن املعقود 
نظر املكتب أيضًا ذلك االجتماع،  ويف. )CTOC/COP/WG.4/2018/2( ٢٠١٨متوز/يوليه  ٣و ٢يومي 

باألشخاص، وفقًا لقرار املؤمتر  تِّجاريف إعداد االستبيان اخلاص باستعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة اال
. وهلذا الغرض، أتاح املكتب ورقة غري رمسية تتضــــمَّن مشــــروع االســــتبيان، ومشلت هذه الورقة ٨/٢

ـــا ـــة أثــن ـــدَّم ـــات املــق ـــل االقــتــراحـــات والــتــعــلــيــق ـــام ـــاع الســـــــــابــع لــلــفــريــق الــع ء االجــتــم
)CTOC/COP/WG.4/2018/CRP.1.( 
    

    جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    
، ٢٠١٧ادســـة والعشـــرين، يف عام أوصـــت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورهتا الســـ  -٩
األمم املتحدة العاملية يعتمد املجلس االقتصــادي واالجتماعي مشــروع قرار بشــأن تنفيذ خطة عمل   بأن

باألشــــــخاص؛ واعتمد املجلس القرار يف وقت الحق (قرار املجلس االقتصــــــادي  تِّجارملكافحة اال
  ). ٢٠١٧/١٨واالجتماعي 

ـــــرين للجنة، اليت ُع  -١٠ ـــــابعة والعش الدعم م املكتب ، قد٢٠١٨َّقدت يف عام ويف الدورة الس
 ٢٧/٢الفين إىل الدول األعضاء يف جمموعة من املناقشات أفضت إىل اعتماد ثالثة قرارات: القرار 

ـــــأن منع ومكافحة اال ـــــتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات  تِّجاربش ـــــره االس ـــــخاص الذي ييس باألش
باألشـــخاص،  تِّجاربشـــأن حتســـني محاية األطفال من اال ٢٧/٣القرار واملعلومات واالتصـــاالت؛ 

 ٢٧/٤بطرائق منها التصـدي لالسـتغالل اإلجرامي لتكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت؛ والقرار 
شأن تعزيز تدابري مكافحة اال صديق على  تِّجارب باألشخاص. وأكدت تلك القرارات على أمهية الت

بالنظر إىل الدور  بالبشر وتنفيذمها تنفيذًا فعاًال، تِّجاروبروتوكول مكافحة اال نظَّمةاتفاقية اجلرمية امل
  باألشخاص.  تِّجاراملحوري هلذين الصكني يف مكافحة اال

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2018/2
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وشـــــارك املكتب يف تنظيم عدَّة أحداث جانبية خالل الدورتني الســـــادســـــة والعشـــــرين   -١١
شر املمارسات اجليِّ سعيًا إىل ترويج الربوتوكول ون شرين للجنة،  سابعة والع دة املتعلقة بتنفيذه. وال

ا بعنوان جانبيًّ ، نظَّم املكتب حدثًا٢٠١٧ عام الســــــادســــــة والعشــــــرين، يف فعلى هامش الدورة
باألشخاص وهتريب املهاجرين يف منطقة القرن األفريقي: هنج متعدد األطراف"،  تِّجار"مكافحة اال

ا بشــــأن أدوات جانبيًّ بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل واملنظمة الدولية للهجرة، وحدثًا
ــــــخاص وهتريب املهاجرين، بالتعاون مع حكومات إيطاليا  تِّجاركتب اجلديدة ملكافحة االامل باألش

سابعة والعشرين، يف سرا والواليات املتحدة األمريكية. وعلى هامش الدورة ال ، ٢٠١٨ عام وسوي
استراتيجيات ا حول موضوع "استخدام جانبيًّ مع حكومة كولومبيا، حدثًا باالشتراكم املكتب، نظَّ

  : التجربة الكولومبية".بشربال تِّجارمنع اجلرمية ملكافحة اال
    

    اجلمعية العامة    
مناقشــــات أفضــــت إىل صــــدور وتنفيذ  يف إطارفنيًّا للدول األعضــــاء  م املكتب دعمًاقدَّ  -١٢

خاص باألش تِّجارباألشخاص وتنفيذ بروتوكول مكافحة اال تِّجارقرارات للجمعية العامة بشأن اال
باألشـــــخاص، وكذلك يف إطار االســـــتجابة للزيادة املرتبطة  تِّجارعمل العاملية ملكافحة االالوخطة 

  بذلك يف الطلب على املساعدة التقنية ذات الصلة.
وح زنففي اجللســــــة العامة الرفيعة املســــــتوى للجمعية العامة املعنية بالتعامل مع حركات ال  -١٣

ـــــبتمرب  ١٩عقودة يف نيويورك يف الكربى لالجئني واملهاجرين، امل ، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٦أيلول/س
، إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، الذي أكَّد فيه رؤســــــاء ٧١/١العامة، يف قرارها 

عرب الوطنية  نظَّمةاجلرمية املالدول واحلكومات واملمثلون الرفيعو املســــــتوى من جديد أمهية اتفاقية 
ـــبة والربوتوكوالت امللحقة هبا، وشـــجَّعوا على التصـــديق على الصـــكوك الدولية  املتصـــلة مبنع املناس

باألشـــــخاص واالنضـــــمام إليها وتنفيذها. وتعهدت الدول يف ذلك اإلعالن بأهنا  تِّجارومكافحة اال
هاجرين بغية القضاء عليها بوسائل، منها باألشخاص وهتريب امل تِّجارسوف تتصدى بقوة جلرائم اال

املعرضــني خلطر  األشــخاص باألشــخاص أو تِّجاراختاذ تدابري حمددة اهلدف للتعرف على ضــحايا اال
باألشــخاص يف  تِّجارباألشــخاص، والعمل على منع اال تِّجار، وتقدمي الدعم لضــحايا االهبم تِّجاراال

املتورطة يف هذه . وبغية تعطيل الشــــــبكات اإلجرامية وحزنصــــــفوف اجلماعات املتأثرة حبركات ال
الوطنية للتأكد  تشــريعاهتاوالقضــاء عليها، تعهدت الدول، باإلضــافة إىل ذلك، بأن تســتعرض  األفعال

باألشــخاص، وأن تنفذ خطة  تِّجارمن توافقها مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل بشــأن مكافحة اال
ويف إطار متابعة إعالن نيويورك، قررت اجلمعية العامة عقد مفاوضـــــات  عمل األمم املتحدة العاملية.

والنظامية  نظَّمةومؤمترات حكومية دولية تفضــي إىل اعتماد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة وامل
  ).٧٢/٢٤٤و ٧١/٢٨٠(قرارا اجلمعية العامة 

باألشــخاص،  تِّجارارين بشــأن االواعتمدت اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والســبعني قر  -١٤
بشــــأن تدعيم وتعزيز  ٧١/٣٢٢بالنســــاء والفتيات، والقرار  تِّجاربشــــأن اال ٧١/١٦٧القرار  مها

باألشخاص  تِّجارالتدابري الفعالة والتعاون الدويل يف جمال التربع باألعضاء وزرعها ملنع ومكافحة اال
ضائهم واالزنلغرض  شرية. ويف كال القرارين، حثَّ تِّجارع أع ضاء الب ت اجلمعية العامة الدول باألع
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باألشـــخاص أو  تِّجاروبروتوكول مكافحة اال نظَّمةى التصـــديق على اتفاقية اجلرمية املاألعضـــاء عل
ــــــدَّ دت اجلمعية يف القرار االنضــــــمام إليهما وتنفيذ هذين الصــــــكني على حنو كامل وفعال. وش

شتركة،  ٧١/١٦٧ على احلاجة إىل اجلمع املنهجي لبيانات مصنفة ووضع منهجيات ومؤشرات م
، الذي باألشــخاص تِّجارالتقرير العاملي عن االبنشــر  رت، يف هذا الصــدد، أهنا أحاطت علمًاوذَك
الصـــــحة العاملية  منظَّمةإىل  ٧١/٣٢٢واجلرمية. وطلبت اجلمعية، يف القرار  خدِّراته مكتب املأعدَّ

واجلرمية ومفوضــية األمم املتحدة حلقوق اإلنســان، مبادئ  خدِّراتأن تضــع، بالتعاون مع مكتب امل
توجيهية دولية بشـــأن اجلوانب الصـــحية واجلنائية واجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنســـان ذات الصـــلة 

  .عضاء البشريةباأل تِّجارهم واالع أعضائزنباألشخاص لغرض  تِّجارباال
باألشخاص، ومها  تِّجارويف الدورة الثانية والسبعني، اعتمدت اجلمعية العامة قرارين بشأن اال  -١٥

ملكافحة ، املعنون "اإلعالن الســــــياســــــي املتعلق بتنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ٧٢/١القرار 
 تِّجارة ملكافحة االبشـــــأن حتســـــني تنســـــيق اجلهود املبذول ٧٢/١٩٥باألشـــــخاص" والقرار  تِّجاراال

كال القرارين، أكدت اجلمعية من جديد أمهية التصـــديق العاملي على اتفاقية اجلرمية   باألشـــخاص. ويف
على  تصــــــدقت الدول األعضــــــاء اليت مل باألشــــــخاص، وحثَّ تِّجاروبروتوكول مكافحة اال نظَّمةامل

. واختتم اًالوفعَّ كامًال تنفيذًا ا بعد على أن تنظر يف القيام بذلك وأن تنفذمهامأو مل تنضم إليهالصكني 
باألشـــخاص،  تِّجارالاجتماع اجلمعية العامة الرفيع املســـتوى املعين بتقييم خطة العمل العاملية ملكافحة ا

، باعتماد اإلعالن السياسي بشأن تنفيذ ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٨و ٢٧الذي عقد يف نيويورك يومي 
ــــــاء يف األمم املتحدة يف ذلك اإلعالن من جديد الدور  خطة العمل العاملية. وأكدت الدول األعض

باألشــخاص، وال ســيما يف جمال  تِّجاراملركزي الذي يضــطلع به املكتب يف اجلهود العاملية ملكافحة اال
تقدمي املســـــاعدة التقنية إىل الدول األعضـــــاء، بناء على طلبها، من خالل االســـــتفادة من أدوات بناء 

الدول األعضاء واخلربات الفنية املتاحة لدى املنظمات جتارب من  املكتسبةالقدرات القائمة والدروس 
اصـــــــل مجع املعلومات عن أمناط وأشــــــكال األخرى. وعالوة على ذلك، ُطلب إىل املكتب أن يو

التقرير باألشــخاص على كل من الصــعيد الوطين واإلقليمي والدويل لكي ُتنشــر يف  تِّجاروتدفقات اال
األعضاء واجلهات ت اجلمعية العامة الدول ، حث٧٢/١٩٥َّ. ويف القرار باألشخاص تِّجارالعاملي عن اال

سيق يف جمال مكافحة  شترك بني الوكاالت املعين بالتن صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك الفريق امل األخرى 
باألشــخاص، على مواصــلة اإلســهام يف التنفيذ الكامل خلطة العمل العاملية. ويف القرار نفســه،  تِّجاراال

تعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة، وشجعته على ال ،أعربت اجلمعية عن تأييدها ألنشطة املكتب
ودعت الدول األعضاء إىل تقدمي تربعات إىل املكتب لتقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء عند الطلب. 

على مستوى الرؤساء للفريق املشترك بني الوكاالت  كما طلبت اجلمعية إىل املكتب أن يعقد اجتماعًا
ــتمرار يف تشــجيع الدول واجلهات املعنية  جارتِّاملعين بالتنســيق يف جمال مكافحة اال باألشــخاص واالس

باألشـــخاص،  تِّجاراألخرى على التربع إىل صــندوق األمم املتحدة االســتئماين للتربعات لضــحايا اال
  وخباصة النساء واألطفال. 

املتعلق حبماية  ٧٢/١٧٩واعتمدت اجلمعية العامة، يف دورهتا الثانية والســـبعني أيضـــًا، قرارها   -١٦
يه  أهابتاملهاجرين، الذي  تام حلقوق اإلنســـــــان الواجبة للمهاجرين الدول بف أن تكفل االحترام ال

ــــــاهتا املتعلقة مبكافحة اجلرمية امل  يف باألشــــــخاص،  تِّجارعرب الوطنية، مثل اال نظَّمةقوانينها وســــــياس
باألشخاص،  تِّجارعلى محاية الضحايا والشهود يف قضايا اال الفعَّالالتعاون شجعت الدول على   كما
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شجعت اجلمعية الدول األعضاء  املتعلقةبصرف النظر عن وضعيتهم   أيضًاباهلجرة. ويف القرار نفسه، 
باألشــــخاص، وتعزيز التعاون الدويل على منع هذا  تِّجارعلى اختاذ املزيد من التدابري الفعالة ملكافحة اال

  وتعطيلها. تِّجاروالتحقيق يف جرائمه ومكافحتها، واستبانة التدفقات املالية املتصلة جبرائم اال تِّجاراال
    

    جملس األمن    
باألشـــــخاص،  تِّجاراألمن بشـــــأن االيف أعقاب أول اجتماع ُيعقد على اإلطالق ملجلس   -١٧
، توىل املكتب تنســـــيق العمل على إعداد تقرير األمني العام عن ٢٠١٥ديســـــمرب كانون األول/ يف

جملس  على)، الذي اقترح فيه األمني العام S/2016/949باألشــخاص ( تِّجارتنفيذ تدابري التصــدي لال
  ة. من التوصيات لتعزيز التصدي هلذه الظاهر األمن عددًا

، الذي )٢٠١٦( ٢٣٣١، اعتمد جملس األمن القرار ٢٠١٦ديســــمرب كانون األول/ ٢٠ويف   -١٨
 تِّجاروبروتوكول مكافحة اال نظَّمةعلى اتفاقية اجلرمية امل تصــــــدقالدول األعضــــــاء اليت مل بفيه أهاب 

. ودعا كامًال تنفيذًا تنظر يف القيام بذلك، وأن تنفذمهاتنضــــــم إليهما بعد إىل أن   ملباألشــــــخاص أو 
املساعدة التقنية عند الطلب إىل الدول  من أجل توفريالدعم املكتب يف تقدمي إىل استمرار  أيضًااملجلس 

سياق ال تِّجارتعطيل وتفكيك الشبكات الضالعة يف االاستقصاء واألعضاء يف  اعات زنباألشخاص يف 
خارج األمم املتحدة على داخل ومن  املعنية املســـــلحة، وشـــــجع املكتب وغريه من الكيانات واهليئات

هذا الصــــدد، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات وتعزيز   واصــــلة دعم جهود الدول األعضــــاء يفم
ير األمني العام عن إعداد تقرالعمل يف بتنســـيق  أيضـــًااملكتب   التعاون اإلقليمي والدويل. وقام شـــبكات

 )٢٠١٦( ٢٣٣١بقرار جملس األمن  عمًالاعات املســــلحة املقدم زنالســــياق باألشــــخاص يف  تِّجاراال
)S/2017/939 الذي وصف فيه األمني العام اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة ،(

سياق ال تِّجارتصديها لالسبل واهليئات الدولية ذات الصلة لتحسني  اعات املسلحة. زنباألشخاص يف 
األشــــخاص باعتبارمها ب تِّجاروبروتوكول مكافحة اال نظَّمةويف هذا التقرير، ُأشــــري إىل اتفاقية اجلرمية امل

على نطاق واســــع لتعزيز  ا مقبوًالقانونيًّ وإطارًا باألشــــخاص تِّجارســــاس لفهم مشــــترك لالاأليوفران 
  التعاون الدويل يف هذا الصدد. 

، الذي )٢٠١٧( ٢٣٨٨جملس األمن القرار  اعتمد، ٢٠١٧نوفمرب الثاين/ تشــــرين ٢١ويف   -١٩
وبروتوكول مكافحة  نظَّمةالنظر يف التصـــــديق على اتفاقية اجلرمية امل علىفيه الدول األعضـــــاء  حثَّ
ب . ويف القرار نفسه، رحَّاًالفعَّ تنفيذمها تنفيذًا وحثها علىباألشخاص أو االنضمام إليهما،  تِّجاراال

اعات املســلحة من قبل زنالســياق باألشــخاص يف  تِّجاراملجلس بتقدمي مزيد من اإلحاطات بشــأن اال
واجلرمية،  خدِّراتكيانات األمم املتحدة ذات الصــــــلة، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة املعين بامل

من املناطق املتضــررة من  تِّجارع الدول األعضــاء على تزويد املكتب مبعلومات عن ضــحايا االوشــجَّ
اع إلدراجهم ضــــمن التزامات اإلبالغ القائمة؛ كما زن مناطق الاعات أو الضــــحايا املتجر هبم يفزنال

باألشــخاص يف  تِّجارطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يكفل تعميم الورقة املواضــيعية بشــأن اال
ها املكتب، داخل منظومة األمم املتحدة. ويعمل املكتب حاليا على إعداد اع، اليت أعدَّزنحاالت ال

. وقدم املدير التنفيذي للمكتب )٢٠١٧( ٢٣٨٨مني العام عن تنفيذ قرار املجلس مشــروع تقرير األ
 ٢٠١٦واجلرمية إحاطات إىل جملس األمن يف مناسبات عدة (كانون األول/ديسمرب  خدِّراتاملعين بامل
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باألشــــــخاص يف املناطق  تِّجارن االجتاهات يف اال) ع٢٠١٧وآذار/مارس وتشــــــرين الثاين/نوفمرب 
  .يف هذا الشأناملكتب  وتدابري التصدي اليت اختذهااملسلحة،  زاعاتالناملتضررة من 

    
    املشاركة يف آليات التنسيق والتعاون فيما بني الوكاالت وعلى الصعيد اإلقليمي  -٢  

عاون املكتب بشــــــكل وثيق مع املنظمات احلكومية   -٢٠ يةيت لدول ، داخل منظومة األخرى ا
ع املكتب على الصــعيدين الدويل واإلقليمي. وقد وقَّ وميارس دورًا نشــطًااملتحدة وخارجها،  األمم

فاهم مع املنظمات ذات  على عدة ية واخلربالواليات المذكرات ت ــــــ ية يف جمال منع  اترئيس الفن
 ينخرطمشـــاريع مشـــتركة. كما  قامةوإباألشـــخاص، مما يتيح تبادل املعلومات  تِّجارومكافحة اال

مع املنظمات غري احلكومية واألوســـــاط األكادميية، على ســـــبيل يف العمل املكتب بصـــــفة منتظمة 
  املثال، من خالل مشاركته املنتظمة يف أحداث ومناقشات مواضيعية. 

منظمات  تعقدهاويشــــــارك املكتب يف كثري من األحيان يف املؤمترات واالجتماعات اليت   -٢١
باألشخاص، مثل مؤمتر اإلنتربول العاملي ملكافحة  تِّجاردولية أخرى ناشطة يف جمال منع ومكافحة اال

؛ ومؤمتر فيينا للهجرة، الذي نظمه املركز ٢٠١٦بالبشر، الذي عقد يف تشرين األول/أكتوبر  تِّجاراال
ة التعليمية اليت ؛ واحللقة الدراســـي٢٠١٦ســـياســـات اهلجرة يف تشـــرين الثاين/نوفمرب  لوضـــعالدويل 
  .٢٠١٧الدولية للهجرة يف متوز/يوليه  نظَّمةعقدهتا امل

    
    باألشخاص تِّجارالفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة اال    

واصل املكتب العمل كمنسق للفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة   -٢٢
من األعضــــــاء  كيانًا ٢٣باألشــــــخاص، والذي كان يضــــــم يف وقت إعداد هذا التقرير  تِّجاراال

، ٢٠١٧ عام اإلنســان يف األمم املتحدة حلقوق. وتولت رئاســة الفريق املشــترك مفوضــية والشــركاء
  . ٢٠١٨ عام وصندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) يف

نشــــطة الفريق املشــــترك خبطة عمل ســــنوية وخالل الفترة املشــــمولة بالتقرير، اســــترشــــدت أ  -٢٣
هيئة اخلرباء يف الفريق، املشـــار إليها باســـم  اشـــتركت يف وضـــعها وتنفيذها املنظمات اليت تشـــكل معًا

تالية: جملس أوروبا، واملركز الدويل   لوضــــــع"الفريق العامل". واألعضــــــاء احلاليون هم املنظمات ال
ـــات اهلجرة، و ـــياس قوق األمم املتحدة حلالدولية للهجرة، ومفوضـــية  نظَّمةملالعمل الدولية، وا منظَّمةس

األمن  منظَّمةاع، وزناإلنســان، ومكتب املمثلة اخلاصــة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنســي يف حاالت ال
 خدِّراتوالتعاون يف أوروبا، ومفوضـــــية األمم املتحدة لشـــــؤون الالجئني، واليونيســـــيف، ومكتب امل

  (هيئة األمم املتحدة للمرأة). ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةمم املتحدة للمواجلرمية، وهيئة األ
وقد زاد الفريق املشــــترك األنشــــطة اليت يضــــطلع هبا زيادة كبرية خالل الفترة املشــــمولة   -٢٤

شأن وضع تدابري فعالة ملكافحة اال٢٠١٦ عام بالتقرير. ويف شر ورقة مناقشة ب ستخدام  تِّجار، ن با
املتراكمة وهنج مشترك للرصد والتقييم والتعلم، وكذلك جمموعة من األدوات لإلرشاد يف املعارف 

ــلســلة جديدة من أيضــًا ٢٠١٦ عام . ويفتِّجارتصــميم وتقييم برامج مكافحة اال ، أطلق الفريق س
املســائل  املوجزات. وتتناول هذه مبوجزات املســائل املطروحةاملواد اإلرشــادية املوجزة، يشــار إليها 

 ،باألشــــــخاص وهتريب املهاجرين تِّجاراملواضــــــيعية والشــــــواغل احلالية، مثل االختالفات بني اال



CTOC/COP/2018/2
 

8/21 V.18-05123 
 

باألشــــخاص،  تِّجاراألزمات اإلنســــانية، واألبعاد اجلنســــانية لال ســــياق باألشــــخاص يف تِّجارواال
 ميكن الوصـــول إىلووأهداف التنمية املســـتدامة.  تِّجار، واالصـــفة الالجئباألشـــخاص و تِّجارواال

مجيع منتجات الفريق املشترك بسهولة على موقعه اإللكتروين، وهو متاح للدول األعضاء واجلهات 
  )١(.٢٠١٦ملعنية ذات الصلة منذ عام ا

يف العمليات احلكومية الدولية ذات الصـــلة. وقدم الفريق  أيضـــًاوســـاهم الفريق املشـــترك   -٢٥
لقيت ترحيبًا  باألشخاص تِّجارملكافحة اال عامليةخطة عمل األمم املتحدة ال تقييممالحظات بشأن 

اإلعالن الســـياســـي خلطة العمل العاملية: الطريق " يف مواكبة ذلك بعنوانم حدثا جانبيا ، ونظَّكبريًا
خبربات فنية يف . كما ساهم الفريق املشترك ٢٠١٧قد يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب ، ُع"إىل األمام
والنظامية يف  نظَّمةفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملاملحســــــن لالت املشــــــروع األويل إعداد

  . ٢٠١٨آذار/مارس 
إىل املكتب أن يعقد  ٧٢/١٩٥، طلبت اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠١٧ويف أيلول/ســــــبتمرب   -٢٦

الجتماع، الذي ُعقد يف لندن يف للفريق املشـــترك على مســـتوى الرؤســـاء. وحظي اينظم أول اجتماع 
من كيانًا  ٢٣من أصل كيانًا  ٢١، مبستوى عال من املشاركة، حيث حضره ممثلو ٢٠١٨أيار/مايو   ٢

ممثلني على مســـتوى الرؤســـاء. وأكد الرؤســـاء  ١٠، مبا يف ذلك شـــركائهأعضـــاء الفريق املشـــترك أو 
واحد، بصــوت  تِّجاراحلاضــرون عزمهم القوي على العمل املشــترك ملعاجلة القضــايا اهلامة املتصــلة باال

واملســامهة يف التطورات الســياســاتية الرئيســية على املســتوى العاملي. كما وضــع االجتماع أســاســا متينا 
آلية قوية مشــتركة بني الوكاالت، جمهزة للمشــاركة مبزيد من الفعالية  اســتحداثالســتمرار الفريق يف 

وبناء على طلب اجلمعية العامة، باألشــــــخاص.  تِّجاروالكفاءة يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة اال
عقدت الكيانات األعضـــاء يف الفريق املشـــترك جلســـات إحاطة للدول األعضـــاء يف فيينا ونيويورك يف 

  ، ومن املقرر عقد املزيد من األحداث طوال الفترة املتبقية من العام. ٢٠١٨حزيران/يونيه 
    

    الفريق العاملي املعين باهلجرة    
عامل يف الفريق العاملي املعين باهلجرة، وهو فريق مشـــترك بني الوكاالت جيمع  عضـــٌو املكتُب  -٢٧

بني رؤساء األجهزة املعنية للعمل على توسيع نطاق تطبيق مجيع الصكوك املناسبة ذات الصلة باهلجرة 
يف  وعلى تشـــجيع اعتماد ُنُهج أكثر اتســـاقًا ومشوًال وتنســـيقًا. وما زال املكتب عضـــوًا عامًال وملتزمًا

الفريق من خالل املســــامهة فيما ُيِعدُّه من بيانات وورقات وأحداث مشــــتركة بشــــأن املســــائل املتعلقة 
، ٢٠١٦أيلول/ســــــبتمرب  ١٩باهلجرة، ومنها مؤمتر القمة املعين بالالجئني واملهاجرين الذي ُعقد يف 

اورات اليت ُأجريت يف إطار والنظامية، واملشــــــ نظَّمةوإعداد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة وامل
). وشارك املكتب أيضًا A/72/643اهلجرة تصب يف صاحل اجلميع ( جعل متابعة تقرير األمني العام بشأن

 ٢٠١٧ عامي يف اجتماعني لرؤســــــاء املنظمات املشــــــاركة يف الفريق العاملي املعين باهلجرة، ُعقدا يف
مه الفريق إىل خمتلف العمليات ، وناقش خالهلما رؤســــــاء املنظمات جوانب الدعم الذي يقد٢٠١٨ِّو

  والصكوك ذات الصلة باهلجرة. 

__________ 
 .http://icat.network/publicationsكل منشورات الفريق متاحة على املوقع الشبكي:   )١(  
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وباإلضـــافة إىل ذلك، فإنَّ املكتب عضـــو عامل يف الفريق العامل املعين بشـــؤون اهلجرة   -٢٨
 باهلجرة، والذي يعاجل قضـــايا وحقوق اإلنســان واملســائل اجلنســانية، التابع للفريق العاملي املعين

حقوق اإلنســــــان املتعلقة باملهاجرين املهرَّبني، وكذلك حق املهاجرين من ضــــــحايا اجلرمية يف 
الوصــول إىل العدالة، ضــمن مســائل أخرى. ويف ذلك اإلطار، قدَّم املكتب إســهامات كبرية يف 

حلماية حقوق اإلنســـان مبادئ أســاســية وتوجيهية مدعومة بإرشــادات عملية املنشــور املعنون "
شورة للدول بشأن كيفية املجمموعة املبادئ  وتوفر". للمهاجرين الذين يعيشون يف أوضاع هشَّة

تفعيل اإلطار الدويل حلقوق اإلنســـان الذي ينظم محاية املهاجرين الضـــعفاء، مبا يف ذلك احلماية 
  باألشخاص.  تِّجارمن خطر التعرض للعمل القسري أو اال

ــــــياق مرحلة املشــــــاورات يف عملية إعداد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة ويف   -٢٩ س
، الدور الرئيســـــي يف صـــــياغة ٢٠١٧و ٢٠١٦والنظامية، ُأســـــند إىل املكتب، يف عامي  نظَّمةوامل

األمني العام من أجل الدورة املواضــــيعية  موجز املســــائل املطروحة الذي أعدهمدخالت الفريق يف 
باألشــــخاص  تِّجارخلامســــة املعنية بإعداد االتفاق العاملي بشــــأن هتريب املهاجرين واالغري الرمسية ا

صرة، واملذكرة املفاهيمية اليت ُقدِّ شكال الرق املعا مت إىل مكتب رئيس اجلمعية العامة خبصوص وأ
الدورة املذكورة. وعالوة على ذلك، دعم املكتب أيضــــًا جلســــة االســــتماع التفاعلية غري الرمسية 

لثانية اليت شــاركت فيها جهات متعددة من أصــحاب املصــلحة ملناقشــة مســألة إعداد اتفاق عاملي ا
، وأدار املكتب يف ٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر  ١١من أجل اهلجرة، وقد ُعقدت يف جنيف يف 

  باألشخاص وأشكال الرق املعاصرة". تِّجار"هتريب املهاجرين واال موضوعهاإطارها حلقة نقاش 
  

   عاون مع املنظمات والعمليات اإلقليميةالت  
نًا  -٣٠ عاو عاون املكتب ت با، يت قًا يف أورو مةمع  وثي عاون منظَّ با واالحتاد  األمن والت يف أورو

 نظَّمةباألشــــــخاص التابع مل تِّجار. واملكتب عضــــــو يف حتالف مكافحة االااألورويب وجملس أوروب
ــــــارك كل عام يف املؤمتر الســــــنوي للتحالف (مبا يف ذلك األعوام  األمن والتعاون يف أوروبا، ويش

). وخالل الفترة املشـــمولة بالتقرير، شـــارك ممثلو املكتب يف اجتماعات ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦
ثل مؤمتر  ئات، م لك اهلي مةحمددة لت با املعين مبنع اال منظَّ عاون يف أورو جاراألمن والت ــــــر بال تِّ بش

، وحلقة عمل للخرباء ٢٠١٦التوريد، الذي ُعقد يف أيلول/سبتمرب  العمل بسالسليف  الستغالهلم
بالبشــــر ومحاية  تِّجارالدويل يف مكافحة اال القانويناإلقليميني ملجلس أوروبا بشــــأن تعزيز التعاون 

  .٢٠١٧نوفمرب تشرين الثاين/يف  ُعقدتحقوق الضحايا، 
يف املبادرة املشــتركة بني االحتاد األفريقي وبلدان  فعليًّافريقيا، ما زال املكتب شــريكًا أويف   -٣١

شأن اهلجرة (عملية الرباط)  القرن األفريقي، فضًال عن دوره كمراقب للحوار األورويب األفريقي ب
ملية واملبادرة املشــــــتركة بني االحتاد األورويب وبلدان القرن األفريقي بشـــــــأن دروب اهلجرة (ع

باألشخاص، من بني مجلة من املسائل. وباإلضافة  تِّجاراخلرطوم)، وكلتامها هتدف إىل التصدي لال
إىل ذلك، قدَّم املكتب إسهامًا كبريًا يف اجتماع مواضيعي ثالثي ضمَّ ممثلني للمبادرة املشتركة بني 

شأن اال االحتاد األفريقي وبلدان القرن األفريقي وعملية اخلرطوم وعملية الرباط باألشخاص  تِّجارب
ر غري املصــحوبني.   م املركُز الدويل لوضــع ســياســات اهلجرةظََّنووهتريبهم، مع التركيز على الُقصــَّ
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شرين الثاين/نوفمرب  هذا االجتماع صر، يف ت صر، مب ضًا ٢٠١٧يف األق شارك ممثلون للمكتب أي . و
الذي ُعقد يف فاليتا يف شباط/فرباير  ،كةيف اجتماع كبار املسؤولني يف بلدان خطة عمل فاليتا املشتر

أكَّد فيه مســــــؤولون من دول يف أفريقيا وأوروبا جمددًا أمهية تصــــــعيد اجلهود املبذولة و، ٢٠١٧
باألشـــخاص وهتريب املهاجرين يف ســـياق خطة عمل فاليتا املشـــتركة. ويســـاهم  تِّجارملكافحة اال

املتعلقة مبنع ومكافحة  ٤ها ســـيما أولويت وال ،املشـــتركة املكتب مباشـــرة يف تنفيذ خطة عمل فاليتا
باألشـــــخاص، وذلك من خالل أنشـــــطة تنفَّذ يف  تِّجاراهلجرة غري النظامية وهتريب املهاجرين واال

ــــــتراتيجيته ملكافحة اال ــــــط أفريقيا  تِّجارإطار اس ــــــخاص وهتريب املهاجرين يف غرب ووس باألش
صلة باالمشروعا ون ٢٥). ونفذ املكتب أكثر من ٢٠٢٠-٢٠١٥( باألشخاص يف  تِّجارشاطا ذا 

  إطار عملية الرباط وعملية اخلرطوم.
، أصـــبح املكتب عضـــوًا يف فرقة العمل املعنية باهلجرة املختلطة يف ٢٠١٥ومنذ متوز/يوليه   -٣٢

مشال أفريقيا، اليت هتدف إىل ترويج هنج قائم على حقوق اإلنســان لضــمان محاية األشــخاص الذين 
قات خمتلطة ومعقدة على طول درب اهلجرة بشــمال شــرق أفريقيا وكذلك يف يتنقلون ضــمن تدف

مشال أفريقيا. والفرقة معدَّة من أجل إجياد ُنهج تعاونية يف العمل بني اجلهات املعنية الرئيسية ملعاجلة 
د الذين يســـــتخدمون مثل تلك اليت يواجهها األفرااخلطرية مســـــألة احلماية وغريها من املشـــــاكل 

  سياسات وبرامج مدروسة يف هذا الشأن.  إنارة السبيل لوضعبغية ، الدروب
ــــــيا،   -٣٣ املكتب بالعضــــــوية الكاملة يف عملية مباحثات بايل بشــــــأن هتريب  حيظىويف آس

هبم وما يتصــــل بذلك من جرائم عرب وطنية، ويف الفريق العامل املخصــــص  تِّجاراألشــــخاص واال
يدعم اجل تِّجارملكافحة اال لذي  ية إىل مكافحة هتريب املهاجرين بالبشــــــر، ا هود اإلقليمية الرام

بالبشر وما يتصل هبما من جرائم عرب وطنية. كما أنَّ املكتب يشارك بنشاط، مع حوايل  تِّجارواال
ـــادية للســـياســـات املتعلقة  ٤٨ عضـــوًا آخر، يف حوارات ومبادرات إقليمية، مثل وضـــع أدلة إرش

عملية بايل األشـــخاص ومحايتهم. وعالوة على ذلك، أيَّدت ب تِّجاربالتعرُّف على هوية ضـــحايا اال
وهو نظام الطوعي عن هتريب املهاجرين واألفعال املتَّصــلة به،  اإلبالغ نظاممشــاريع املكتب، مثل 

يرمي إىل تعزيز أنشـــــطة مجع وتبادل البيانات املتعلقة بتهريب املهاجرين عرب منطقة آســـــيا  أقاليمي
رابطة أمم  للممارسني يفواملحيط اهلادئ. وباإلضافة إىل ذلك، شارك ممثلو املكتب يف حلقة عمل 

شأن التعاون  سيا ب شرق آ ضايا اال القانوينجنوب  ند يف تايل تباألشخاص، ُعقد تِّجارالدويل يف ق
  . ٢٠١٧يف أيار/مايو 

 نظَّمةويف القارة األمريكية، يعمل املكتب مع عدد من هيئات األمم املتحدة، مبا يف ذلك امل  -٣٤
الدولية للهجرة، واليونيســــيف، ومفوضــــية شــــؤون الالجئني، وكذلك مع املنظمات اإلقليمية، مثل 

سان، ومنظومة تكامل أمريكا الوسطى، الدول األمريكية، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلن منظَّمة
شتركة، على  سوق اجلنوبية امل سان التابع لل سات العامة حلقوق اإلن سيا واجلماعة الكاريبية، ومعهد ال

 تِّجارالنهوض باالســـتراتيجيات والســـياســـات واإلجراءات الوطنية الشـــاملة الرامية إىل التصـــدي لال
شارك املكتب يف جلسة االستماع العلنية بشأن  باألشخاص وهتريب املهاجرين. وكمثال على ذلك،

باألشـــــخاص، اليت نظمتها جلنة البلدان األمريكية حلقوق  تِّجارحقوق اإلنســـــان لضـــــحايا اال حالة
-يبريية. ويعمل املكتب أيضًا مع الشبكة اإل٢٠١٧اإلنسان، يف أوروغواي يف تشرين األول/أكتوبر 
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ـــخاص وهتريب املهاجرين التابعة لرابطة  تِّجارحة االصـــني يف مكافصـــِّ األمريكية للمدَّعني املتخ باألش
األمريكية من أجل تعزيز التعاون القضائي وتشجيع تبادل املمارسات اجليدة -ةيبريياملدَّعني العامني اإل

  ومالحقة مرتكبيها والفصل يف قضاياها. اجلرائم القدرة على التحقيق يف هذهزيادة يف واإلسهام 
    

    ات واألدوات بشأن املعايري والسياساتوضع اإلرشاد  -٣  
واصل املكتب خالل الفترة املشمولة بالتقرير إنتاج مواد متخصصة لتحديد املعايري لفائدة   -٣٥

باألشــــخاص والتحقيق فيها  تِّجاراال جرائماملمارســــني، توفر إرشــــادات بشــــأن كيفية اكتشــــاف 
واملهاجرين  تِّجارومالحقة مرتكبيها، وكذلك بشـــأن كيفية توفري احلماية واملســـاعدة لضـــحايا اال

)"، ٢٠١٧( بالبشــر للصــحفيني تِّجارجمموعة أدوات االالضــعفاء. ويف هذا الصــدد، نشــر املكتب "
م يف تصــــوير الطبيعة املعقدة ملســــاعدة وســــائط اإلعال توفر مادة علميةباإلنكليزية والعربية، وهي 

صفة ومتوازنة وأخالقية. ويف وقت إعداد هذا التقرير، جيري وضع  تِّجارلال باألشخاص بطريقة من
يتوقع أن تصدر وباألشخاص،  تِّجارالصيغة النهائية لورقة مناقشة بشأن التعريف القانوين الدويل لال

 القانوينلعمل على وضع دليل بشأن التعاون . وباإلضافة إىل ذلك، استمر ا٢٠١٨حبلول هناية عام 
  .٢٠١٨ عام باألشخاص، من املتوقع وضع صيغته النهائية يف تِّجارالدويل يف جمال اال

 ٢٠١٦ عام بالبشر، اليت أطلقت يف تِّجاروواصل املكتب تطوير بوابة املعارف املتعلقة باال  -٣٦
باألشــخاص. وتتكوَّن بوابة  تِّجارة االهبدف تيســري نشــر املعلومات بشــأن تنفيذ بروتوكول مكافح

قضــية  ١ ٤٩٢ تتضــمَّن املعارف من ثالث قواعد بيانات: قاعدة بيانات للســوابق القضــائية كانت
ضائية يف متوز/يوليه  ١٠٦من  ضمَّن ٢٠١٨واليات ق شريعات كانت تت  ٤٤٥؛ وقاعدة بيانات للت

ا تشــريعيًّا من  ُمدخًال.  ٥١ن ة بيانات ببليوغرافية تتضــمَّ؛ وقاعد٢٠١٨بلدًا يف متوز/يوليه  ٢١نصــًّ
 إلقاء املزيد من الضــــــوء علىمن خالل  املالحقة القضــــــائيةتدعم البوابة جهود الدول يف جمال و

  باألشخاص.  تِّجاراملالحقات القضائية الناجحة وتعزيز الوعي حبقائق جرمية اال
لبيانات من أجل إعداد مزيد ويستخدم املكتب قاعدة بيانات السوابق القضائية كمصدر ل  -٣٧
نشر لتعاون التقين. فعلى سبيل املثال، إضافية لوأدوات  ة العامةاإلرشادية يف جمال السياس املوادمن 

 تِّجاراال قضـــايااإلثبات يف  تتناول مشـــاكلالقضـــائية  للســـوابق خالصـــة، ٢٠١٧ عام يفاملكتب 
إىل  " وهي تستندEvidential Issues in Trafficking in Persons Cases: Case Digestبعنوان " بالبشر

والية قضـــــائية مســـــتمدة من قاعدة بيانات الســـــوابق  ٣١قضـــــية من  ١٣٥حتليل متعمق حلوايل 
شاكل  ضائية حبلول مل شور إىل تزويد املمارسني من خمتلف الواليات الق ضائية؛ ويهدف هذا املن الق

ن التقين اليت يضــطلع هبا املكتب، اســُتخِدَمت اإلثبات املتكررة واملعقدة. ويف ســياق أنشــطة التعاو
كأداة للتدريب املتخصـــص الذي يركز على حتليل القضـــايا  املذكورة الســـوابق القضـــائية خالصـــة

ـــبيل املثال، يشـــمل،   مباومناقشـــتها،  ـــباط/فرباير تنظيم دورتني على س ويف  ٢٠١٨يف تونس يف ش
يف بعض قرارات املحاكم، ومنها  أيضــًا اخلالصــةوأشــري إىل تلك . ٢٠١٨مارس  األردن يف آذار/

  )٢(يف جنوب أفريقيا. ٢٠١٧عام ي صدر يف حكم قضائ
__________ 

  ماثيوس فاكودزه  وماخوسيينقضية الدولة املحكمة اإلقليمية لدائرة كوازولو ناتال اإلقليمية،   )٢(  
 ).٤١/٩٤٢/١٦(القضية رقم 
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شر   -٣٨ ستمر املكتب يف ن سنتني باألشخاص تِّجارالتقرير العاملي عن االوا صدر كل  ، الذي ي
ــــــخاص واجتاهاته على كل من الصــــــعيد العاملي  تِّجارم ملحة عامة عن أمناط االوالذي يقدِّ باألش

شرت  سمرب  اإلصدارةواإلقليمي والوطين. ون ويتوقع  ٢٠١٦الثالثة من التقرير يف كانون األول/دي
. ويســـتند التقرير إىل البيانات اليت ُجمعت عن ٢٠١٨الرابعة حبلول هناية عام  اإلصـــدارةأن ُتنشـــر 

ىل الدول األعضــاء حيث تورد الدول يف ردودها معلومات طريق االســتبيانات اليت ترســل ســنويا إ
التقرير حتديد  ويتيحوالضــــحايا واجلناة املكتشــــفني يف بلداهنا.  تِّجارمســــجلة رمسيا عن قضــــايا اال

سةاالجتاهات املستجدة وتوجيه املزيد من البحوث  سبيل املثال،  لدرا القضايا البالغة األمهية. فعلى 
 تِّجارالضحايا يف القضايا املتعلقة جبرائم االأنَّ إىل  ٢٠١٦من تقرير عام  أشارت النتائج املستخلصة

يف املائة من جمموع عدد ضـــحايا جرائم  ١,٤لغرض الزواج القســـري أو الصـــوري ميثلون حوايل 
إعداد ورقة مناقشة، من املقرر  ٢٠١٧ عام املكتشفني. وعلى هذا األساس، بدأ املكتب يف تِّجاراال

باألشخاص  تِّجار، وهي تتناول نطاق حاالت الزواج يف سياق عمليات اال٢٠١٩ امع أن تتاح يف
  .هلذه الظاهرةال وأشكاله املختلفة وسبل التصدي الفعَّ

    
    اون التقينترويج ودعم تنفيذ الربوتوكول من خالل التع  -باء  

ساعدة التقنية يف جمال مكافحة اال  -٣٩ باألشخاص، وفر املكتب، بناء على  تِّجارفيما يتعلق بامل
الطلبات املقدمة من الدول األعضـــــاء، خربات فنية يف املجاالت الرئيســـــية التالية: (أ) املســـــاعدة 
التشــــــريعيــة؛ و(ب) تــدابري العــدالــة اجلنــائيــة والتعــاون الــدويل؛ و(ج) مجع البيــانــات والبحوث؛ 

اضطلع املكتب بأنشطة لدعم جهود الدول ) محاية الضحايا ودعمهم. والوقاية والتوعية؛ و(ه  و(د)
شاد و تِّجاراألعضاء يف منع اال شطة اإلر شمل أن التعاون التقين برامج باألشخاص ومكافحته، مبا ي

يف مجيع أحناء أفريقيا والشــرق  املنتشــرة امليدانية مقره ومكاتبهاملصــممة حســب احلاجة، من خالل 
  .يكاريبوال األوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية

نشــاطًا  ٥٨باألشــخاص، تنظيم  تِّجاروتوىل املكتب، من خالل برناجمه العاملي ملكافحة اال  -٤٠
رئيســيًّا للمســاعدة التقنية أو ســاهم يف تنظيم هذه األنشــطة مســامهة كربى خالل الفترة املشــمولة 
بالتقرير، وكانت من ضمنها أنشطة للمساعدة التشريعية وبناء القدرات، وساعدت تلك األنشطة 

لة اجلنائية وموظف حكومي ممارس للعدا ١ ٥٠٠ووفرت التدريب ألكثر من  بلدًا ٢٤أكثر من 
باألشـــــخاص مع تقدمي الدعم  تِّجارعلى إجراء حتقيقات ومالحقات قضـــــائية فعالة يف قضـــــايا اال

  املناسب للضحايا.
العمل العاملي على منع ومكافحة  برنامجمن خالل  ،وباإلضــــــافة إىل ذلك، أجنز املكتب  -٤١
نشــــاط  ١٠٠شــــمولة بالتقرير، أكثر من باألشــــخاص وهتريب املهاجرين، خالل الفترة امل تِّجاراال

باألشخاص وهتريب  تِّجار، أو على مشكليت االباألشخاص حصرًا تِّجارمركز إما على مشكلة اال
. ومشلت هذه األنشــــطة التدريب لبناء قدرات املمارســــني واملوظفني، مثل مفتشــــي معًا املهاجرين

ــــــيني والقنصــــــليني واألخصــــــائيني  االجتماعيني والزعماء التقليديني، العمل واملوظفني الدبلوماس
لمالحقة القضـــــائية، ووضـــــع مناهج ل وعمليات تقييم وحلقات عمل إقليمية لبناء اســـــتراتيجيات

لتدريب القضائي. وُنفذت األنشطة يف ل الوطنية كادميياتاألبالتعاون مع  دراسية مصممة خصيصًا
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لى اعتبارات اســــــتراتيجية: أوكرانيا، البلدان املشــــــاركة الثالثة عشــــــر اآلتية، اليت اختريت بناء ع
باكســــتان، الربازيل، بيالروس، مجهورية الو الدميقراطية الشــــعبية، جنوب أفريقيا، قريغيزســــتان، 

  كولومبيا، مايل، مصر، املغرب، نيبال، النيجر.
    

    الوطنية التنسيق وهياكلاالستراتيجيات  وتنميةاملساعدة التشريعية،   -١  
ومصـــمَّمة وفقًا د الدول األعضـــاء مبســـاعدة تشـــريعية متخصـــصـــة واصـــل املكتب تزوي  -٤٢

 تِّجارمن أجل صوغ تشريعات وطنية فعالة تتوافق مع متطلبات بروتوكول مكافحة اال الحتياجاهتا
ــــــخـاص . وعالوة على ذلـك، أجرى املكتـب تقييمـات وضــــــمـان تنفيـذهـا على حنو تـام بـاألش

شريعات، وقدم املشورة  صياغة الت شريعية، وقدم الدعم يف  سرلالحتياجات الت سياسات تي  لوضع 
  ال للربوتوكول. التنفيذ الفعَّ

وعند االقتضـــاء، ســـاعد املكتب على صـــياغة توصـــيات بشـــأن مراجعة األطر القانونية   -٤٣
باألشخاص ومكافحته. فعلى سبيل املثال، قدم املكتب تعليقات  جارتِّملنع اال املعمول هباالوطنية 

ــــروع قانون ملكافحة اال ــــخاص يف اهلند  تِّجار(عن طريق منظومة األمم املتحدة) على مش باألش
على الربملان من أجل اعتماده وقت  ، وكان معروضــــــًا٢٠١٦اقترحته احلكومة اهلندية يف عام 

ضًاامل نظمإعداد هذا التقرير. كما  ستعرا سات كتب يف بوتان ا سيا من أجل  القائمة للقوانني وال
سايت،  سيا شىتقييم الثغرات يف إطارها القانوين وال مع الصكوك واملعايري الدولية ذات  حىت تتما

م على اجلهات املعنية الرئيســية، إىل جانب جمموعة من الصــلة. وُنشــر تقرير عن االســتعراض عمِّ
والربوتوكوالت  نظَّمةأن احلاجة إىل التصديق على اتفاقية اجلرمية املالتوصيات، منها توصيات بش

تان، تنطوي على  تان وتركمانســــــ لة يف أوزبكســــــ مماث هبا. وأجرى املكتب تقييمات  امللحقة 
باألشــــــخاص. وأدت  تِّجاراســــــتعراض للقوانني اجلنائية الوطنية والقوانني املتعلقة مبكافحة اال

أصحاب املصلحة الوطنيني ونوقشت  علىُعرضت بعد ذلك  االستعراضات إىل وضع توصيات،
  معهم يف خمتلف منتديات املناقشة. 

باألشـــخاص وهتريب املهاجرين،  تِّجارويف إطار برنامج العمل العاملي على منع ومكافحة اال  -٤٤
 ٤١أجرى املكتب تقييمات للثغرات واالحتياجات يف البلدان الثالثة عشــــر املشــــاركة (انظر الفقرة 

اجلهات املعنية يف تلك البلدان. وأعد املكتب بعد ذلك ســــــائر أعاله)، مشلت إجراء مقابالت مع 
شأن اال تقارير من أجل تلك البلدان الثالثة عشر مجيعًا تناول فيها أحواهلا الراهنة باألشخاص  تِّجارب

هبا  تســـــترشـــــدلكي وهتريب املهاجرين؛ وتضـــــمنت هذه التقارير توصـــــيات وخطة تنفيذ مقترحة 
 التعديالت التشريعية الالزمة يف عدَّة جماالت، منها إدخالالسلطات احلكومية يف وضع خطط العمل 

دعم املكتب يف هذا الصدد، اليت وفرها املكتب  املصممة خصيصًا ات. وكمثال على املساعداملطلوبة
باألشـخاص، وقدم مشـورة متخصـصــة  تِّجاراالمبشـكلة الفريق العامل الربملاين املعين يف قريغيزسـتان، 

باألشخاص بوصفه جرمية جنائية مع أحكام بروتوكول  تِّجارلال حول كيفية توفيق التعريف القانوين
باألشــــــخاص. وعقب اعتماد القانون اجلنائي اجلديد، وتعديل قانون منع ومكافحة  تِّجارمكافحة اال

لألحكام اجلديدة، ونظم على إثر ذلك  مًاباألشــــخاص يف قريغيزســــتان، أجرى املكتب تقيي تِّجاراال
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تائج  ماد ن جل اعت ية من أ لة اجلنائ عدا تدريبيتني للموظفني احلكوميني وممارســــــي ال التقييم دورتني 
  والتوصيات املنبثقة عنه.

كما دعم املكتب العمل على إنشــاء آليات للتنســيق على الصــعيد الوطين، بناء على طلب   -٤٥
ــبيل ق ملكافحة  الدول األعضــاء. فعلى س املثال، ســاعد املكتب قطر يف إنشــاء كيان حكومي منســَّ

بالبشــر،  تِّجارباســم اللجنة الوطنية ملكافحة اال ٢٠١٧ عام ُيعرف منذ بات باألشــخاص، تِّجاراال
بشـــأن تعزيز التعاون بني الوكاالت، ركزتا  ٢٠١٧ونظم حلقيت عمل يف اليونان يف نيســـان/أبريل 

أعضــاء، مثل  دوًال . ودعم املكتب أيضــًاتِّجاراال قائمة يف جمال مكافحةالعلى التحديات والفرص 
بنما والســـودان، يف وضـــع اســـتراتيجيات وخطط عمل وطنية. وواصـــل املكتب باملثل، يف تونس، 

ستراتيجية وطنية ملكافحة  تِّجارتقدمي الدعم للهيئة الوطنية ملكافحة اال باألشخاص من أجل وضع ا
اعتمدهتا اهليئة الوطنية فيما بعد، وكانت معروضة على جملس الوزراء التونسي باألشخاص  تِّجاراال

  يف وقت إعداد هذا التقرير إلقرارها.
باألشــخاص.  تِّجارمع الســلطات املحلية إلشــراكها يف مكافحة اال ويتعاون املكتب أيضــًا  -٤٦

ففي السلفادور، قدم املكتب خربات تقنية إىل بلدية سان سلفادور من أجل حتديث قانوهنا املحلي 
مع القانون الدويل على حنو أفضل. ويف كولومبيا، دعم املكتب  ملواءمتهباألشخاص  تِّجاربشأن اال

  شخاص. باأل تِّجارجلنة حملية يف تصميم واعتماد خطط عمل سنوية ملكافحة اال ١٧
وعالوة على ذلك، ويف إطار التعاون مع الدول اجلزرية يف املحيط اهلادئ، تعاون املكتب   -٤٧

يف تنظيم حلقة عمل متهيدية لالنضـــمام إىل  مع كل من بابوا غينيا اجلديدة وتوفالو وجزر ســـليمان
  وكول.باألشخاص من أجل دراسة االلتزامات املقررة يف الربوت تِّجاربروتوكول مكافحة اال

    
    تعزيز تدابري العدالة اجلنائية  -٢  

لدول   -٤٨ ية اليت تتخذها ا لة اجلنائ عدا تدابري ال تدعيم  هتدف إىل  ية  قدم املكتب خربات تقن ي
 باألشــخاص املعقدة واملتعددة اجلوانب. وجيري املكتب، متاشــيًا تِّجاراألعضــاء للتصــدي جلرائم اال

ا، تقنيًّ اليت تطلب منه تعاونًا ،مع الدول األعضــــــاء الوثيق بالتعاونمتعمقًا مًا مع هنجه الكلي، تقيي
 وبعد ذلك ُتصـــمَّمنشـــاط يتعلق بالتعاون التقين. أيِّ املطلوبة يف مســـتهل  األســـاســـيةلالحتياجات 

األنشــطة بناًء على ذلك التقييم، ضــمانًا الســتدامة املســاعدة وتدعيمًا المتالك البلدان زمام املبادرة 
سبيل املثال، يف تلك ا شطة. فعلى  باألشخاص  تِّجارهذا النهج يف تنظيم حلقة عمل عن اال اتُّبعألن

؛ ومشلت األعمال التحضريية ٢٠١٦يف صناعة صيد األمساك يف إندونيسيا يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  حللقة العمل عملية تقييم/مسح لالحتياجات املطلوبة ومشاورات. 

ة املساعدة التقنية واملسامهة فيها من أجل تعزيز التصدي الشامل وواصل املكتب تنظيم أنشط  -٤٩
على  ةمعدالت أحكام اإلدانة يف تلك القضايا منخفضأنَّ يف مجيع املناطق. ومبا  باألشخاص تِّجارلال

يف العديد من الدول.  أن يقترف املتجرون جرائمهم بدون عقاب تقريبًا فمن املمكنمســتوى العامل، 
ونتيجة لذلك، نظم املكتب أو أســــــهم يف تنظيم برامج تدريبية ملمارســــــي العدالة اجلنائية، من أجل 

والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، مع ضــــــمان احترام  تِّجارتعزيز القدرة على كشــــــف جرائم اال
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ائق تدريب مبتكرة وتواصل مع حقوق الضحايا. ولزيادة أثر أنشطة املساعدة التقنية، أعد املكتب طر
  جهات خارج دوائر العدالة اجلنائية التقليدية الستهداف جمموعات جديدة من املمارسني. 

وفيمــا يتعلق بطرائق التــدريــب املبتكرة، نظم املكتــب دورات تــدريبيــة تركز على حتليــل   -٥٠
ه. ومكنت مشاركة السوابق القضائية املذكورة أعال خالصةمن املستمدة القضايا بعض ومناقشة 

باألشخاص يف الدورات التدريبية من  تِّجارمكافحة االجمال جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة يف 
الدورات التدريبية، هذه دورتان من ُعقدت و. تنشــــــيط وإثراء عمليات تبادل اخلربات والتجارب

ك، نظم املكتب عدة . وعالوة على ذل٢٠١٨على ســبيل املثال، يف األردن وتونس يف آذار/مارس 
الربازيل وكولومبيا ونيجرييا، واألردن حتقيقات أو حماكمات متثيلية يف  تتضــــــمندورات تدريبية 

ـــتفادة.  ـــات اجليدة والتعلم من الدروس املس ـــاركني من التعرف على املمارس األمر الذي مكَّن املش
عة أمام املحاكم من خالل ويف الســــــودان، قام املكتب بتدريب املدعني العامني على مهارات املراف

ضائية  سجيل املرئي بغية حتسني نوعية املالحقات الق ستخدام تقنيات الت تدريبات تقييمية ونقدية با
  بالبشر وضمان احترام حقوق املتهمني يف املحاكمة العادلة.  تِّجاريف قضايا اال

ام أدواته ونظم املكتب أو شـــــارك يف حلقات عمل لتدريب املدربني تركز على اســـــتخد  -٥١
املوجَّه إىل ممارســـي العدالة  ،بالبشـــر تِّجارمكافحة اال الدليل بشـــأن، مثل ومنائط التعلم اليت أعدَّها

باألشخاص والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها باستخدام هنج  تِّجاراال جرائم، للكشف عن اجلنائية
املتعددة -بوليفيا (دولةو قبيل يف األردنيركز على الضـــــحايا. وقد ُنظمت حلقات عمل من هذا ال

اجلهود الرامية كولومبيا. وعالوة على ذلك، دعم املكتب وصــربيا وســورينام ورواندا والقوميات) 
حيث تشــارك، وضــع مواد تدريبية حمددة األهداف ملســاعدة ممارســي العدالة اجلنائية الوطنيني. إىل 
ـــلطات الوطنية على ـــبيل املثال، مع الس ـــتان  س ـــتانيف قريغيزس أدلة تدريب  ، يف وضـــعوتركمانس

  بالبشر، وهو دليل عاملي التوجه. تِّجاراستنادا إىل دليل مكافحة االللواقع املحلي  مصممة خصيصًا
ــــــارك يف حلقات عمل لتدريب املدربني تركز على اســــــتخدام أدواته   -٥١ ونظم املكتب أو ش

وجَّه إىل ممارســي العدالة اجلنائية، للكشــف بالبشــر امل تِّجارومناذجه التعليمية، مثل الدليل مكافحة اال
باألشــــــخاص والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها باســــــتخدام هنج يركز على  تِّجارعن حاالت اال

املتعددة القوميات)، -قبيل يف األردن، بوليفيا (دولةالضــــــحايا. وقد ُنظمت حلقات عمل من هذا ال
ذلك، دعم املكتب وضــــع مواد تدريبية حمددة رواندا، ســــورينام، صــــربيا، كولومبيا. وعالوة على 

األهداف ملساعدة ممارسي العدالة اجلنائية الوطنيني. فعلى سبيل املثال، يف قريغيزستان وتركمانستان، 
وضــع املكتب، بالشــراكة مع الســلطات الوطنية، أدلة تدريب مصــممة خصــيصــا اســتنادا إىل دليل 

  لتوجه.بالبشر، وهو دليل عاملي ا تِّجارمكافحة اال
ع املكتب نطاق أنشـــــطته يف جمال التعاون التقين مبا يتجاوز ممارســـــي العدالة اجلنائية   -٥٢ ووســـــَّ

التوظيف، واملوظفني الدبلوماســــــيني  شــــــركاتالتقليديني، وذلك بتنظيم دورات تدريبية تشــــــمل 
من هذا يف دورات  املســامهةوالقنصــليني، واألخصــائيني االجتماعيني، ومفتشــي العمل، وغريهم، أو 

قدرات  ناء ال قة عمل لب ثال، عقد املكتب حل يل امل يل. فعلى ســــــب حةالقب كاف جمال م جاراال يف   تِّ
باألشـــخاص لصـــاحل األخصـــائيني االجتماعيني العاملني يف املحاكم اجلنائية يف املغرب. وعالوة على 

شي العمل ووفر الدعم لعقد  شبكة ملفت شاء  ساعد املكتب، يف كولومبيا، على إن أول اجتماع ذلك، 
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ر حلقة عمل لفائدة قيادات تِّجارهلذه الشــبكة من أجل تعزيز القدرة على اكتشــاف جرائم اال ، ويســّ
 تِّجاراملجالس التقليدية وأعضـــــائها هبدف تنمية معارفهم وقدراهتم فيما يتعلق باكتشـــــاف جرائم اال

  آليات اإلحالة.استخدام و
    

    تعزيز التعاون الدويل  -٣  
باألشــــــخاص، يلزم بناء  تِّجارأجهزة العدالة اجلنائية على حنو ســــــليم لاللكي تتصــــــدى   -٥٣

ا رئيسيًّ شراكات وممارسة التعاون الدويل على حنو فعال. وهلذا السبب، بات التعاون الدويل عنصرًا
باألشــخاص وجهوده يف جمال  تِّجارلال يف جمال التصــدييف تدابري املكتب املتصــلة بالعدالة اجلنائية 

على  املســـــاعدة التقنية. وملواصـــــلة دعم التعاون الدويل، يعكف املكتب يف الوقت الراهن، معتمدًا
باألشـــخاص،  تِّجاردليل رابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا للتعاون القانوين الدويل بشـــأن حاالت اال

ـــر يف نطاق عاملي؛ ويتوقَّع ، على وضـــع دليل يف نفس املوضـــوع، لكن على ٢٠١٠ عام الذي نش
  . ٢٠١٨الفراغ من إعداده حبلول هناية عام 

ــلة من حلقات العمل اإلقليمية بشــأن التعاون   -٥٤ ــلس ــهم املكتب يف س ــيا الوســطى، أس ويف آس
بــاألشــــــخــاص ومالحقــة مرتكبيهــا، عقــدت يف  تِّجــارالــدويل واإلقليمي يف التحقيق يف جرائم اال

. وأتاحت ٢٠١٧وتشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٦ول/أكتوبر أوزبكستان وطاجيكستان يف تشرين األ
أطرهم القانونية ذات الصــــلة، ومناقشــــة التحديات اليت  عرضحلقات العمل للمشــــاركني فرصــــة 

يواجهوهنا على الصـــعيد الوطين، ووضـــع ترتيبات للتعاون الدويل واإلقليمي. وأســـفرت حلقة العمل 
خرباء من العاملني يف أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة الثانية عن إنشـــاء شـــبكة إقليمية غري رمسية لل

اإلســالمية) وباكســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان -ان وأوزبكســتان وإيران (مجهوريةمن أفغانســت
  وقريغيزستان وكازاخستان.

ويف القارة األمريكية، دعم املكتب اجلهود املبذولة لوضــــــع وتوقيع مذكرة تفاهم بني أجهزة   -٥٥
بة العامة يف بنما واجلمهورية الدومينيكية والســـــلفادور وغواتيماال وكوســـــتاريكا وهندوراس، بغية النيا

، ٢٠١٧. وعالوة على ذلك، نظَّم املكتب، يف عام تِّجارقضــــــايا اال تيســــــري تعزيز التعاون الدويل يف
صــني يف مكافحة اال-ةيبريياالجتماع الثالث للشــبكة اإل باألشــخاص  تِّجاراألمريكية للمدَّعني املتخصــِّ

وهتريب املهاجرين، الذي أســــهم يف تعزيز البحوث القضــــائية والتعاون القضــــائي وتبادل املمارســــات 
الدولة وعدة خرباء  خمتصــني بقضــايامدعني  ٣يف النيابة العامة و عضــوًا ٢٠اجليدة. وحضــر االجتماع 

ستخدا ١٧وحمققني من   م أدوات التعاون اإلقليمي، مبابلدًا. وأسفر االجتماع عن توقيع إعالن بشأن ا
 جرائمروتوكول التعاون بني املؤســــــســــــات بغية تعزيز التحقيق يف بيف ذلك أدوات املكتب، وتنقيح 

ة يبريي، الذي اعتمدته الرابطة اإلومحايتهم ضــحاياهاواالهتمام ب باألشــخاص وهتريب املهاجرين تِّجاراال
  األمريكية للمدعني العامني.

دعم املكتب التعاون اإلقليمي من خالل تنظيم حلقة عمل من أجل أعضــــــاء ويف أفريقيا،   -٥٦
ــــــبكة غرب أفريقيا للســــــلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحة اجلرمية امل يف كانون  نظَّمةش

. وركزت حلقة العمل على صكوك التعاون الدويل وأدواته، مثل أداة كتابة ٢٠١٧األول/ديسمرب 
ية املتبادلة، اليت اســـــتحدثها املكتب، والتعاون اإلقليمي يف غرب أفريقيا. طلبات املســـــاعدة القانون
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يف مناقشـــات حلقة العمل على احلاجة إىل التغلب على حتديات مثل  الكثري من املشـــاركنيد وشـــدَّ
اختالفات اللغات واألنظمة القانونية، فضــال عن التعقيدات اليت ينطوي عليها مجع األدلة يف قضــايا 

  عرب الوطنية. نظَّمةملاجلرمية ا
    

    مجع البيانات والبحوث  -٤  
ــــــخاص على كل من الصــــــعيد الوطين  تِّجارمتثل املعارف والبحوث املتعلقة باال  -٥٧ باألش

سية لتعزيز فهم تلك اجلرمية وما تنطوي عليه من انتهاكات حلقوق  سا ضرورة أ واإلقليمي والدويل 
ف والبيانات من الشروط املسبقة لوضع وتنفيذ وتقييم هذه املعار اإلنسان. وعالوة على ذلك، فإنَّ

ويســتفيد القائمة على األدلة.  وكذلك تدابري التصــديباألشــخاص  تِّجاراســتراتيجيات مكافحة اال
 املكتب من أنشــطة البحوث وعمليات مجع املعلومات يف تشــكيل حمتوى أدواته ومواده اليت يعدها

لدول األ يذ ا يل تنف حة اال لطراف لربوتوكولتســــــه كاف جارم خاص، وي تِّ ــــــ ها باألش ية كيف لتلب
  االحتياجات اخلاصة بكل بلد وتدريب اجلهات الفاعلة املعنية على استخدامها الفعال.

فة إىل   -٥٨ عاملي عن اال اإلصـــــــداراتوباإلضـــــــا  تِّجاراملتكررة املذكورة أعاله من التقرير ال
شورات باأل تِّجارباألشخاص، الذي حيلل األمناط العاملية لال ضًا عدة من صدر املكتب أي شخاص، أ

ثبات يف متخصصة ويعمل على إصدار غريها، ومنها خالصة للسوابق القضائية بشأن مشاكل اإل
، إضـــافة إىل ورقيت مناقشـــة. وعالوة على ذلك، وكما هو مبني أعاله، مت بالبشـــر تِّجارقضـــايا اال

  الفترة املشمولة بالتقرير. بالبشر خالل  تِّجارتطوير بوابة املعارف املتعلقة باال
أهداف التنمية املســــــتدامة ("إهناء من  ٢-١٦وتناولت أعمال املكتب البحثية تنفيذ الغاية   -٥٩

هبم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف املرتكب ضدهم")،  تِّجارإساءة معاملة األطفال واستغالهلم واال
نســـمة، حبســـب  ١٠٠ ٠٠٠ر لكل بالبشـــ تِّجار(عدد ضـــحايا اال ٢-٢-١٦واملؤشـــر املقابل هلا 

بالبشـــر  تِّجارقام املكتب واملقرر الوطين اهلولندي املعين باالواجلنس والعمر وشـــكل االســـتغالل). 
ــــــتركة يف عام  ن تطبيق يف هولندا. ومكَّ تِّجارلتقدير مدى انتشــــــار اال ٢٠١٧بإجراء حبوث مش

اإلمجايل لألشــخاص املتجر هبم على  منهجية التقدير املتعدد النظم يف تلك البحوث من تقدير العدد
 تِّجارأســاس عدد احلاالت املكتشــفة. كما أنتجت املنهجية تقديرات لســن ونوع جنس ضــحايا اال

الداخلي والدويل،  تِّجار، مبا يف ذلك االتِّجارباألشــــخاص، مصــــنفة حســــب خمتلف أشــــكال اال
ت الحق يف ثالثة بلدان أخرى؛ ألغراض استغالل حمددة. وُطبقت املنهجية يف وق تِّجاروكذلك اال

  ويف وقت إعداد هذا التقرير، كان املكتب يف انتظار املوافقة على تطبيقها يف أربعة بلدان إضافية.
باألشــخاص.  تِّجارالدول األعضــاء يف حتســني مجع البيانات عن اال وســاعد املكتب أيضــًا  -٦٠

ظام وطين للمعلومات بشــــأن فعلى ســــبيل املثال، انتهى املكتب وحكومة املكســــيك من وضــــع ن
ــــــخاص، وهو منصــــــة على اإلنترنت متكِّ تِّجاراال ن من التنظيم املنهجي للمعلومات املتعلقة باألش
حمددة ص، وحتديد االجتاهات والدروب، وختطيط وتنفيذ ســــــياســــــات عامة باألشــــــخا تِّجارباال

من  ٢٠٠يب أكثر من عن متابعة اخلدمات املقدمة للضـــحايا. وقام املكتب بتدر األهداف، فضـــًال
ستخدام النظام  ضوء علىاملوظفني احلكوميني وممثلي منظمات املجتمع املدين على ا قيمته  وسلَّط ال

يف وضع وإطالق النظام الوطين على حنو مماثل كولومبيا، دعم املكتب وزارة الداخلية  ويفاملضافة. 
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املركزية للمعلومات عن حاالت  باألشــخاص، هبدف اإلدارة تِّجارللمعلومات بشــأن االالكولوميب 
اليت تلقتها ســلطات العدالة اجلنائية املحلية. ويف قريغيزســتان، نظم املكتب، باالشــتراك مع  تِّجاراال

 متخصصًا ٥٠اللجنة اإلحصائية الوطنية، حلقة عمل بشأن مجع البيانات املتعلقة باجلرمية، حضرها 
ــــــســــــات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين لنظام مجع بيانات  حتليًالاملكتب ، وأجرى من املؤس

أفضـــى إىل اعتماد منهجية جديدة جلمع البيانات املتعلقة باجلرمية. ووفرت تلك  ممااجلرمية الوطنية، 
األنشــطة للدول دعمًا مباشــرًا من أجل تنمية قدراهتا على مجع وحتليل املعلومات والبيانات املتعلقة 

  باألشخاص.  تِّجارباال
باألشــخاص يف ســياق  تِّجاروة على ذلك، شــرع املكتب يف إجراء حبوث بشــأن االوعال  -٦١

الزواج، بالتعاون مع خرباء من املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة. 
ستعراضًا  ا للمصادر املرجعية املتعلقة هبذا املوضوع، فضًالمكتبيًّ ويف هذا السياق، أجرى املكتب ا

صائية القطرية.  سات االستق ، يف اجتماع اخلرباء ومن املتوقع أن يناقش فريق منعن عدد من الدرا
إىل نتائج االســـتعراض  اســـتنادًاُأعدَّت ، ورقة مناقشـــة ٢٠١٨ر عقده يف تشـــرين الثاين/نوفمرب مقرَّ

  قطرية.الستقصائية االدراسات الاملكتيب و
    

    منع اجلرمية والتوعية  -٥  
باألشـــخاص الدول األطراف باختاذ تدابري وقائية، مثل تنظيم  تِّجاربروتوكول مكافحة االيلزم   -٦٢

املحتملني  تِّجارمبادرات اجتماعية واقتصادية وإجراء حبوث وتنظيم محالت توعية تستهدف ضحايا اال
 جارتِّواملســـــتهلكني املحتملني للخدمات اليت يقدمها األشـــــخاص املتََّجر هبم. ويتطلب التصـــــدي لال

  تصميم وتنفيذ مثل هذه املبادرات. علىباألشخاص التعاون بني طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة 
ويواصــل املكتب املشــاركة يف احلمالت واملعارض وغريها من الفعاليات اإلعالمية املتعلقة   -٦٣

اع اخلاص، بالوقاية والتوعية، بالتعاون مع الدول األعضــــــاء واملنظمات الدولية الرئيســــــية، والقط
دة من أجل توسيع جبهود حمدَّ واملنظمات غري احلكومية والشركاء اآلخرين. واضطلع املكتب أيضًا

ــــــبيل املثال، نظم املكتب،  نطاق محالت التوعية هذه، وبالتايل زيادة تأثريها. ففي بوتان على س
هدفت املناطق املعرضـــة بالبشـــر اســـت تِّجاراالبلتوعية لمحالت  عدَّةبالتعاون مع الشـــركاء املحليني، 

للخطر. وجنحت هذه احلمالت يف الوصــــول إىل فئات متنوعة، مثل الطالب وســــائقي ســــيارات 
األجرة والشـــاحنات والنســـاء العامالت يف قطاع الترفيه، وموظفي الفنادق واملطاعم، واملســـؤولني 

اهلوية اجلنســــية.  املحليني وأعضــــاء جمتمعات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنســــي ومغايري
سبيل املثال، يف التوعيةعلى استخدام املنهجيات اجلديدة  وشجع املكتب أيضًا شارك ممثلو . فعلى 

واماما"  حوليات، يف إطالق كتاب "٢٠١٧يف كانون األول/ديســـــمرب  ،يف جنوب أفريقيااملكتب 
خمتلفة شكال ألضن غري احلكومية، وهو يروي قصص نساء تعر "فوال أفريكا" منظَّمةالذي وضعته 

  سوء املعاملة على أيدي املتجرين واملهربني يف طريقهن من ماالوي إىل جنوب أفريقيا. من 
صعيد العاملي جبهوده الرامية إىل منع اال  -٦٤ صل املكتب التوعية على ال باألشخاص من  تِّجارووا

املكتب جهوده يف ، عزز ٢٠١٧ عام بالبشــــــر. ففي تِّجارخالل محلة القلب األزرق ملكافحة اال
ممثلي احلكومات وقطاعات الطريان والضيافة، وشجعهم على االنضمام إىل محلة القلب  التواصل مع
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لدان اليت تبنت تلك احلملة  لدا؛ وكانت  ١٩األزرق. ويف وقت إعداد هذا التقرير، بلغ عدد الب ب
إليها. وكان من النتائج كوستاريكا آخر بلدان انضمت وجامايكا وزمبابوي والسلفادور وغواتيماال 

األخرى جلهود التواصــــل املكثفة إقامة حتالف اســــتراتيجي مع احتاد النقل اجلوي الدويل وإبرام اتفاق 
مع جملس املطارات الدويل لدعم احلملة. وقدم املكتب التدريب ملوظفي شـــــركات الطريان وموظفي 

باألشـــخاص، وواصـــل  تِّجارئم االأجهزة مراقبة احلدود يف املطارات ملســـاعدهتم على اكتشـــاف جرا
  شركات الطريان األخرى يف مجيع أحناء العامل.  كثري منمناقشاته يف هذا الصدد مع 

باألشــخاص على حنو أفضــل يف الســياق القطري، مت تكييف محلة  تِّجارومن أجل منع اال  -٦٥
ـــبيل املث  أعيد تنظيمال، القلب األزرق الســـتخدامها على املســـتوى القطري. ففي نيجرييا، على س

ـــماحلملة  لقطات تليفزيونية بث أفالم قصـــرية و عرض"أنا ال ُأقدَّر بثمن"، وقد تضـــمنت  حتت اس
مليون مشاهد ومستمع وقارئ. وعالوة على ذلك، نظم  ٥٠وأغان إذاعية وجتاوز حجم مجهورها 

ضمت  مدرسة  ٦٢املكتب، يف إطار محلة القلب األزرق، مسابقة مدرسية وطنية لكتابة املقاالت 
، ٢٠١٧تلميذ. ويف املكســــيك، أطلق املكتب، يف متوز/يوليه  ١٠٠ ٠٠٠وشــــارك فيها أكثر من 

ناس على AQUIESTOYمحلة بعنوان "# ختاذ إجراءات تشــــــجع ال ها إىل ا عا في نا")، د نا ه " ("أ
باألشــخاص  تِّجارالتفكري يف مســؤولياهتم كمســتهلكني للســلع واخلدمات واإلبالغ عن جرائم اال

 يكتشفوهنا. وباإلضافة إىل إعداد وتوزيع امللصقات والنشرات ولقطات الفيديو، أنشأ العاملون اليت
موقعا خمصــصــا على اإلنترنت يتضــمن معلومات عن اجلهات الواجب إبالغها عن  يف احلملة أيضــًا

، مبا يف ذلك خط ســاخن وطين، وكيفية مواصــلة تعميم أنشــطة احلملة. وســامهت تِّجارجرائم اال
 ٧٦املحتملني، فضــًال عن زيادة بنســبة  تِّجارملة منذ إطالقها يف إنقاذ العشــرات من ضــحايا االاحل

  يف املائة يف عدد املكاملات اليت تلقاها اخلط الساخن الوطين.
من األنشطة التدريبية املخصصة للصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم، ونظم املكتب عدداً   -٦٦

بية ُقدمت يف اإلمارات العربية املتحدة والبحرين واجلزائر والســــــودان وقطر، مبا يف ذلك دورات تدري
 تِّجاريف اعتباره الدور املهم الذي يضـــــطلع به اإلعالم يف إذكاء الوعي باآلثار املترتبة على اال واضـــــعًا

. وقد اســــتخدمت بكثرة يف الدورات تِّجارباألشــــخاص، وال ســــيما من خالل اإلبالغ عن جرائم اال
  ."بالبشر للصحفيني تِّجارجمموعة أدوات االاليت أعدَّها املكتب باسم "دريبية جمموعة األدوات الت
    

    محاية الضحايا ودعمهم  -٦  
باألشـــخاص  تِّجارمن العناصـــر األســـاســـية لوالية املكتب يف إطار بروتوكول مكافحة اال  -٦٧

، حسبما يرد يف الفقرة تِّجارزيادة مستويات احلماية واملساعدة املقدمة لضحايا ذلك النوع من اال
ـــهمن الربوتوكول. ويقوم  ٨و ٧و ٦واملواد  ٢(ب) من املـــادة  القيِّم على  املكتـــب، بصــــــفت

بضمان  تِّجارلال الربوتوكول، مبساعدة البلدان على التنفيذ التام ملجموعة شاملة من تدابري التصدي
  وجود هياكل تتيح إدانة املتَّجرين وتعاجل آثار الوقائع املؤملة اليت عاشها ضحايا تلك اجلرائم.

اتباع هنج قائم على احترام حقوق اإلنســـــــان ويركز ناًء على ذلك، يدعو املكتب إىل وب  -٦٨
دابري يف جمال العدالة فيما يتخذه املكتب من ت محاية الضــحايا عنصــر حموريعلى محاية الضــحايا. و

 ومن األمثلة. وهو يدرجها دائمًا يف مساعداته التقنية ،باألشخاص تِّجارللتصدي جلرائم اال اجلنائية
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باالشــــتراك مع مكتب املدعي  إعدادهإىل محاية الضــــحايا الدعوة املكتب يف  اليت بذهلا هوداجلعلى 
سخًة شرارًاثانية من الفيلم التدرييب ا العام يف أوزبكستان ن سوا أ ضحايا ولي "، الذي يرمي ملعنون "

إىل الترويج لُنهج تركز على محاية الضـــحايا يف إجراءات املالحقة القضـــائية واملحاكمة يف قضـــايا 
ع البدنية أو النفســية. ومن املتوقَّ  ســالمتهممن حيث عدم املســاس حبقوقهم أو كرامتهم أو  تِّجاراال

  لة اجلنائية يف آسيا الوسطى.استخدام الفيلم لتدريب ممارسي العدا
ويف الفترة املشـــــمولة هبذا التقرير، تعاون املكتب مع املؤســـــســـــات احلكومية ومنظمات   -٦٩

  على صون حقوق الضحايا.  وثيقًا ذات الصلة تعاونًاالوطنية املجتمع املدين 
بالبشــر. فعلى  تِّجارودعم املكتب الدول األعضــاء يف تقدمي املســاعدة واحلماية لضــحايا اال  -٧٠

ســبيل املثال، دعم املكتب زيارة دراســية للمســؤولني البوتانيني إىل نيبال جلمع معلومات عن جتربة 
بالبشـــر، هبدف مســـاعدة بوتان يف إنشـــاء  تِّجارضـــحايا االمن أجل نيبال يف تشـــغيل أماكن إيواء 

، وهو أمر تِّجارالودعم املكتب أيضـــًا إنشـــاء آليات إحالة وطنية من أجل ضـــحايا ا .مأوى مؤقت
باألشــخاص بتدابري  تِّجارضــروري لتوضــيح أدوار خمتلف اجلهات املعنية باملشــاركة يف التصــدي لال

متعددة التخصــصــات وبيان مســؤوليات تلك اجلهات وتيســري التنســيق بينها. ومن أمثلة ذلك أن 
ــــــأن آ ليات اإلحالة املكتب وفر الدعم للحكومة النيجريية يف وضــــــع واعتماد مبادئ توجيهية بش

الوطنية حلماية ومساعدة األشخاص املتجر هبم يف نيجرييا، كما وفر الدعم الالزم إلنشاء آلية مماثلة 
اللجنة  من عضوًا ٢٢م املكتب تدريبا متخصصا يف السودان إىل . وعالوة على ذلك، قدَّيف بوتان
  . تِّجاروطنية لضحايا اال بالبشر بشأن وضع آلية إحالة تِّجارملكافحة اال السودانية الوطنية
ــــــارك املكتب بانتظام مع املنظمات غري احلكومية يف أحداث واجتماعات معينة، مثل   -٧١ وش

باألشـــخاص، وقدم التدريب إىل  تِّجاراألمن والتعاون يف أوروبا ملكافحة اال نظَّمةاملؤمتر الســـنوي مل
ة للضــــحايا بشــــأن حتديد هوية هيئات حقوق اإلنســــان، واملنظمات غري احلكومية ومقدمي الرعاي

الضــحايا ودعمهم ومحايتهم، على ســبيل املثال، يف اململكة العربية الســعودية واملغرب. وباإلضــافة 
ـــــتفاد املكتب بانتظام من التعاون مع املنظمات غري احلكومية ومن اخلربات اليت  الفنية إىل ذلك، اس

  التدريبية.  اخلرباء واألنشطة أفرقةيسهم هبا ممثلوها يف مشاورات 
احلماية  توفروواصــــــل املكتب تقدمي الدعم املايل املباشــــــر إىل املنظمات غري احلكومية اليت   -٧٢

لضحايا للتربعات . ويف هذا الصدد، قام صندوق األمم املتحدة االستئماين تِّجارواملساعدة لضحايا اال
 ٣٤، بتمويل ٢٠١٨، يف أيار/مايو باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذي يديره املكتب تِّجاراال

من املتوقع أن دوالر يف شــكل منح. و حيث قدم مليوين، بلدًا ٣٠ملنظمات غري حكومية يف  مشــروعًا
ملشـــــاريع يف خمتلف مليون دوالر  ١,٥ منحًا مبقدار، ٢٠١٨ عام يف وقت الحق منيوفر الصـــــندوق 

والضــحايا  اعات مســلحةزنالضــحايا الفارين من ، مع إعطاء األولوية للمشــاريع اليت تســاعد أحناء العامل
النساء والفتيات ميثلن أنَّ . ومبا واملهاجرينلالجئني  الذين يتم التعرف عليهم يف خضم التدفقات الكبرية

ضحايا اال ٧١  باألشخاص الذين مت الكشف عنهم على الصعيد العاملي، فإنَّ تِّجاريف املائة من جمموع 
هبن  تِّجارمن املشـــــاريع املمولة تدعم النســـــاء والفتيات الضـــــحايا الاليت مت اال يف املائة على األقل ٩٠

ألغراض االســتغالل اجلنســي أســاســا. ومشلت خدمات الدعم اليت تســتهدف النســاء توفري اخلدمات 
الصـــحية والتعليمية األســـاســـية والتدريب املهين وخدمات الدعم القانوين والدعم النفســـي االجتماعي 
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حاالت الطوارئ وإعادة اإلدماج يف املجتمعات املحلية وّمل مشل األسر. وعالوة على ذلك، واملأوى يف 
باألشخاص وهتريب املهاجرين،  تِّجاريف إطار برنامج العمل العاملي على منع ومكافحة االنظم املكتب، 

ســــاعدة امل يف تقدمي خدماتمنظمات املجتمع املدين أنشــــطة دعوات لتقدمي مقترحات من أجل متويل 
للضــــــحايا املتجر هبم واملهاجرين املهرَّبني وغريهم من بشــــــكل مباشــــــر إعادة اإلدماج يف املجتمع و

ستتلقى هذا التمويل املهاجرين املستضعفني. وقد بدأ اختيار املنظمات غري احلكومية واملشاريع  يف اليت 
يف بيالروس  يف هذا الشأن قتراحاتاال مناملزيد  املعتزم الدعوة إىل تقدميالربازيل ومايل واملغرب، ومن 

  وجنوب أفريقيا.
    

    ستنتاجاتاال  -ثالثًا  
يســـعى املكتب دومًا إىل إشـــراك اجلهات املعنية صـــاحبة املصـــلحة على كل من الصـــعيد   -٧٣

باألشــخاص،  تِّجارالدويل واإلقليمي والوطين بدور نشــط يف الترويج لتنفيذ بروتوكول مكافحة اال
  وال سيما من خالل توفري املساعدة التقنية للدول األعضاء وتعزيز التعاون بني الوكاالت.

، ُتلحق األذى ملحة باألشخاص مشكلة عاملية تِّجاروعلى الرغم من التقدم املحرز، ال يزال اال  -٧٤
بالناس ومتس مجيع املناطق. وســـوف يواصـــل املكتب جهوده الرامية إىل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول 

باألشــــخاص، كما ســــيعمل مع الدول األعضــــاء واملنظمات الدولية واملجتمع املدين  تِّجارمكافحة اال
  زيادة مطَّردة. باألشخاص، جبميع أشكاله، تِّجاروالضحايا على زيادة فعالية مكافحة اال

 


