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 عشرة   الحادية   الدورة 
 2022تشرين األول/أكتوبر    21- 17فيينا،  

 *)ب( من جدول األعمال المؤقت   2البند  
  المنظمة   الجريمة   لمكافحة   المتحدة   األمم   اتفاقية   تنفيذ   استعراض

  وقمع  منع   بروتوكول  :بها   الملحقة   والبروتوكوالت   الوطنية  عبر 
    واألطفال  النساء   وبخاصة   باألشخاص،   االتجار   ومعاقبة 

تعزيز ى  ل الرامية إ أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة    
ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة 

واألطفال، المكّمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة النساء  
 عبر الوطنية 

  
 تقرير األمانة  

  
 مقدمة  - أوال  

يتمثـ  الرر  من ذـ ا التيرير فإ الع م مؤتمر األعراف فإ اتقـا اـم األمم المتحـدة لم ـافحـم ال ريمـم  -1
م تب األمم المتحدة المعنإ  اضـــــ ن    االمنظمم عبر الوعنام، فإ دورته الحاديم عشـــــرة، عنش األاشـــــ م التإ 

تعزيز ودعم تنقيـ   روتووول من   من أجـ     (الم تـب المعنإ بـالمدـدراو وال ريمـم/)الم تـب  بـالمدـدراو وال ريمـم
ــا، واألعقال، الم م  التقا ام األمم المتحدة لم افحم ال ريمم  ــم النألـ وقم  ومعا بم االت ار باألشـــداو، وبدااـ

 .2020  العاشرة المعيودة فإ تشرين األول/أكتوبرالمؤتمر المنظمم عبر الوعنام، من  دورة 

لم تنضــــم أ   الذعرفا،  178االت ار باألشــــداو     افحمم  ويبنغ م موم الدول األعراف فإ  روتووول -2
 اللش البروتووول من  الدورة العاشرة لمؤتمر األعراف. أخرى دولم 

م تب استراتا ام شامنم لم افحم االت ار باألشداو، عن عريق تعزيز ودعم تنقي  البروتووول  الوينق   -3
ــاو  العم من خ ل  ــااســــ ــ  المعايير والألــــ ــتر   وير وت ، عنش وضــــ ــيق المشــــ  ين  فاما المعارف، والتعاون والتنألــــ

وتشـــم  أاشـــ م التعاون التينإ تيديم المألـــاعدة التشـــريوام لندول، ووضـــ   الوواالو، فضـــ  عن التعاون التينإ.
ــتوى الوعنإ، و جرا، البح ــيق عنش المألــــــــ ــين التنألــــــــ ــتراتا ااو وتحألــــــــ ــ ن االت ار   وجم  البااااو ثو االســــــــ بشــــــــ
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التعـاون اـلدولإ، والن و  بمن    كثافـتدا ير العـداـلم ال ـنا ـام، وت   عزيزول فإ ت دعم اـلدمن أجـ  ، ـباألشــــــــــــــدـاو
 ال ريمم و ذوا، الوعإ، وتحألين الحمايم والدعم الميدمْين لنضحايا.

التنقي   المتعنق ب   10/3الم تب باعتماد اليرار اضــ ن  به وأقر المؤتمر فإ دورته العاشــرة بالعم  ال    -4
االت ار باألشـداو، ال   أذاب فاه المؤتمر بالم تب أن يوااـ  ت ديم العم  الموو  م  م افحالقعال لبروتووول  

 اللاه فاما يتعنق بالبروتووول، بألب  من ا تيديم المألاعدة التينام المصممم حألب الحالم والماألرة والقعالم.

تدريب لما ال ، قدم الم تب، من خ ل  راام ه العالمإ لم افحم االت ار باألشـــــداو،2021وفإ عام  -5
، فضـ    وورمن ال  715و ااثمن اإلمن م   138 1العدالم ال نا ام )ن فإ م ال ممارســي المن   2 776م موعه 

محددة ال دف  أاشــ م   اظمتيألــام حألــب اوم ال ن ( و أ  فعالااو لم يتوفر بشــ ا ا العار  شــدصــا فإ   919عن  
وتمث  الترويز الر األـــــــإ لنمألـــــــاعدة الميدمم فإ    ندا. 49لما ال يي  عن   عنش المألـــــــتوى الوعنإتينإ التدريب  لن

لواــــول اللش اتا ت مألــــتدامم وتحألــــين من  االت ار باألشــــداو وم افحته بصــــورة ابغام تعزيز اليدراو الوعنام 
ن وت نش األثر اليريب المدى ل  ه المألـــاعدة فإ وولومباا، عنش ســـبي  المثال، حي  أســـقر عيد ســـنألـــنم م فعالم.

 لمواعنينأاشــ م التدريب عنش اســتددام  لام وعنام لتحديد و حالم حاالو االت ار باألشــداو، التإ تؤثر عنش ا
عم  الاش ت تقواحدة لااو أجراذا مألــــــؤولو الاقاذ اليااون وعمنام نعنش وجه الدصــــــوو، عن ث ث عم  ينالقنزويني 

 40الت ار باألشـداو، من م ا اي اضـحشـدصـا من  63مشـتب ا و اياذ   17أسـقرو  دورذا عن الليا، البب  عنش 
وترد فإ   أعقال. 7شـدصـا تعرضـوا ل سـتر ل ال نألـإ، من  ين م   23شـدصـا تعرضـوا ل سـتر ل فإ العم ، و

 ذا الم تب.ا ز م التإ أقأثر المبادراو والمشاري  المدتن نشعأخرى التيرير أمثنم  مدتنقم من أجزا،

مبــادرة العمــ  العــالمإ من أجــ  من  االت ــار بــاألشـــــــــــــدــاو وت ريــب  ل  الم تــب، من خ    قــام حتش اآلن،  و  - 6
من من م  553عنصـــــــــرا من ال  او القاعنم فإ م ال العدالم ال نا ام )   1  488تدريب    ،  الم اجرين والتصـــــــــد  ل ما 

مبادراو  ا  ااااو تتعنق  نوم ال ن ( وذلك من خ ل  م ، وشـــــــــــــدصـــــــــــــان ال تتوفر بشـــــــــــــ ا  من ال وور   933، و اإلااث 
المألـــــــاعدة التينام التإ اســـــــتقادو من ا ســـــــتم  ندان. وي ق  الترويز عنش الن و   تمثي  المرأة وتعزيز العدالم ال نا ام  

 المراعام ل عتباراو ال نألااام وض  المرأة فإ ادارة م افحم ال ريمم وحمايم الحيوق عنش احو أكثر تواترا. 

اللش تــدا ير فإ م ــال العــدالــم ال نــا اــم من أجــ  م ــافحــم    اــ اراوتحويــ  اإلاإلقناماــم لمبــادرة  نواتا ــم ل -7
بغاـم تـدفيـاو ال  رة   ـدف تعزيز التـدا ير المتدـ ة فإ م ـال العـدالـم ال نـا اـم    العـاراالت ـار بـاألشــــــــــــــدـاو فإ  

ــر تدفياو ال  رة المدتن م عبر أمري ا ا ــد  ل ت ار باألشـــــــــداو وســـــــ  ،الكاريبإالبحر ومن يم ال نوبام لتصـــــــ
 .2021ضحام فإ عام  22اياذ تم الاالت ار باألشداو و  قضاياعمنام تحييق فإ  12ُأعنيت 

  
 مساعدة الدول في تنفيذ البروتوكول  أنشطة  - ثانيا  

   التعاون والتنسيقو  ،المعارف  وتطوير   ،ر والسياسات ييا المعوضع   علىالعمل   - ألف 
 بين الوكاالت  فيما

ــ  الم ـتب توفير التوجـاه والـدعم   -8 المعرفإ لن يـئاو والعمنـااو الح ومـام الـدولـام، وووـاالو األمم وااــــــــــــ
االت ـار بـاألشــــــــــــــدـاو   م ـافحـم  المتحـدة، والمنظمـاو اإلقناماـم و ير الح وماـم فإ الن و  بـ ذـداف  روتووول

 وتنقي ذا وتعزيز أوجه التآزر والشراكاو ذاو الصنم.
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 الدعم المقدم إلى الهيئات الحكومية الدولية  - 1 

  مؤتمر األعراف فإ اتقا ام األمم المتحدة لم افحم ال ريمم المنظمم عبر الوعنام   
، بـالم تـب أن يوااـــــــــــــــ  عمنـه المتعنق بـالبروتووول وعنـب اللاـه العـداد 10/3فإ قراره أذـاب المؤتمر،   -9

 ير المشـروعم والن ت  فإ م ال العدالم ال نا ام واقتقا، أثر التدفياو المالام القعالم تيرير بشـ ن التدا ير الوعنام 
وعنش الر م من أن  كز عنش الضـــــــــحايا، وتيديمه اللش المؤتمر لكإ ينظر فاه فإ دورته الحاديم عشـــــــــرة.ت التإ تر 

ــا  ، فيد ســـــعش اللش تضـــــمين  ــافام ال زمم إلاـــــدار تيرير منقصـــــ  عن ذ ه المألـــ الم تب لم يتنق الموارد اإلضـــ
 لصنم.التيرير الحالإ معنوماو عن أعماله األخيرة ذاو ا

المعنإ باالت ار باألشــــــداو فإ دورته الحاديم عشــــــرة، المعيودة فإ فيينا يومإ    نقريق العام لودعما   -10
، اــاا الم تب وثا ق معنوماو أســاســام موضــوعام بشــ ن االســتراتا ااو 2021أكتوبر  /األولتشــرين    13و 12

ــتددام التكنولوجاا   ــد  الســـــ ــير االت ار باألشـــــــداو ومن  حاالو االت ار   برر الناجحم فإ م ال التصـــــ تاألـــــ
و     وبشـــ ن تدا ير تعزيز ســـااســـاو االشـــترا، عنش  (،CTOC/COP/WG.4/2021/2باألشـــداو والتحييق في ا )

 .(CTOC/COP/WG.4/2021/3الوعنإ واإلقنامإ والدولإ ) من الصعيد

حزيران/يوااــه    30و  29فإ اجتمــاعــه الثــااإ عشــــــــــــــر، المعيود فإ فيينــا يومإ    نقريق العــامــ لودعمــا   -11
 المتعنيم  تدا ير العدالم ال نا ام رشـــــــاداوعد الم تب وثا ق معنوماو أســـــــاســـــــام موضـــــــوعام بشـــــــ ن اإل، أ 2022

يــتــعــنــق ــا  فــاــمـــــ ــ ة  ــا  الــمــتــدـــــ ــ يــن  بـــــ الـــــ ــا  ــايـــــ ــحـــــ ــار  ــ ــم  عــنــش  روا  أجــبــ لضـــــــــــــ لــ تــ ـــــ ــم  اــتــاــ ـــــ جــرا ــم  ــاب  ارتــكـــــ
(CTOC/COP/WG.4/2022/2 وأفضـــــــ  الممارســـــــاو فإ )  التحباياو المشـــــــتروم والم حياو اليضـــــــا ام م ال

 .(CTOC/COP/WG.4/2022/3المتدصصم )

 ا الدول، ســـــعش الم تب اللش ب ل افحم االت ار ودعم ال  ود ذاو الصـــــنم التإ ت جدول أعمال م راز وإل -12
ــا   ذاو األولويم، بما فإ ذلك تنك التإ تناول ا فإ   الدااـــــم  قعالااو  الالحقاظ عنش ترويز متوااـــــ  عنش المألـــ

لمتعنيم بعدم وشـم  ذلك اليضـايا المواضـاوام ا  التوعام التإ عيدو عنش ذامش الدورة العاشـرة لمؤتمر األعراف.ب 
معا بم ضــحايا االت ار باألشــداو، واالت ار باألشــداو أل را  العم  ال بر ، وات اذاو االت ار الناشــئم، 

فإ العار تيارير قدمت لتييام   2021توعام محددة ال دف عيدو فإ عام أاشــــــــــــــ م   التإ ُأكد عني ا بعد ذلك فإ
خ م عم  األمم المتحدة العالمام لم افحم االت ار باألشـــــــــداو وخ ل مقاوضـــــــــاو الدول األعضـــــــــا، المتعنيم 

 ق(.رف، الم76/7 تنقي  خ م العم  العالمام )قرار ال موام العامم المتعنق باإلع ن الألااسإ 

وبعد الع ق  لام استعرا  تنقي  اتقا ام األمم المتحدة لم افحم ال ريمم المنظمم عبر الوعنام والبروتوووالو   - 13
المنحيم   ا فإ الدورة العاشــرة لمؤتمر األعراف، عم  الم تب عنش تعزيز الشــرا  أاــحاب المصــنحم  ير الح وميين  

كما أدمت  منظماو الم تم  المداإ بشـــــــ ن عمنام االســـــــتعرا . قا دة تيديم الحاعاو ل   وســـــــا   من ا مث  فإ العمنام،  
تنقي  اتقا ام األمم   فإ   م تب إلشــرا  أاــحاب المصــنحم ال م موعم أدواو الم تب قألــما عن االت ار باألشــداو فإ  
االســــــتعرا ،    دف زيادة ف م ال  او القاعنم  ير الح ومام لعمنام   ، م المتحدة لم افحم ال ريمم المنظمم عبر الوعنا 

  الحيا فإ العار سنألنم من جنألاو التدريب اإلقنامام.   ه وجرب 

ذلك، ســـاذم الم تب فإ تعزيز مشـــاروم أاـــحاب المصـــنحم من الم تم  المداإ فإ أول عن  وفضـــ    -14
ــداو، ال   عيد  ــر لنقريق العام  المعنإ باالت ار باألشــــ حوار  نا، من اوعه، بعد اات ا، االجتمام الثااإ عشــــ

ــم الحوار البنا،  نظمم لعم   لام اســـــــــــتعرا  التنقي .م، وفيا لإلجرا،او واليواعد ال2022موز/يولاه  ت   1فإ  وضـــــــــ
عددا وبيرا من أاـحاب المصـنحم  ير الح وميين، ويألـر اياشـا تقاعناا بشـ ن تيديم الددماو اللش الضـحايا ال ين 

ــ م ل ت ار وتيديم الدعم من الم تم  المد ــا ام ارتكبوا جرا م اتا م لتعرضـ اإ لعمنااو التحييق والم حياو اليضـ

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2021/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2021/3
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2022/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2022/3
http://undocs.org/ar/A/RES/76/7
http://undocs.org/ar/A/RES/76/7


 CTOC/COP/2022/2 

 

4/15 V.22-10655 

 

الر ا   مندصدور الم تم  المداإ فإ دعم اســتعرا  تنقي  البروتووول. وســيتا    وو لك بشــ ن  المتدصــصــم،
 (.CTOC/COP/2022/CRP.3لندورة الحاديم عشرة فإ ش   ورقم اجتمام )

 
  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية   

 21اللش  17أواــــــــــت ل نم من  ال ريمم والعدالم ال نا ام، فإ دورت ا الث ثين، المعيودة فإ القترة من  -15
، بـ ن يعتمـد الم ن   2021وـااون األول/ديألــــــــــــــمبر    10اللش    8فإ القترة من    مألــــــــــــــتـ اقـم، وال2021أيـار/مـايو  

م لم ـافحـم االت ـار  االقتصـــــــــــــــاد  واالجتمـاعإ مشــــــــــــــروم قرار بشـــــــــــــــ ن تنقيـ  خ ـم عمـ  األمم المتحـدة العـالماـ 
 (.76/7باألشداو، اعتمدته ال موام العامم الحيا )اليرار 

ــداو و م افحم  وتعزيزا لبروتووول   - 16 ــار  الم تب فإ تنظام  عر  االت ار باألشـ ــاو التنقي  الواعدة، شـ ممارسـ
ــاذم في ا عنش ذا ا عدد من الحاعاو   من مش الدورة، بما فإ ذلك فعالااو بعنوان "تنبام االحتااجاو المتزايدة  لدبرا، وســــ

فإ األردن ولبنان"؛ و"تعزيز قدراو   األشــــــــداو المعرضــــــــين ل ت ار ب   ن والمشــــــــردين لحمايم والمألــــــــاعدة  ين ال جئي ا 
ــااق تدفياو ال  رة  ي الممارســــــــين فإ م ال العدالم ال نا ام فإ األمري   تين عنش م افحم االت ار باألشــــــــداو فإ ســــــ

م ـافحـم  فإ م ـال  كافـام الدمـاا المعـايير الـدولـام فإ الـتدا ير الوعنـام"؛ و"تعزيز قـدراو ق ـام األمن والعـدالـم ال ـنا ـام  
 ق اعاو". شامنم لعدة   تصد   تدا ير     الكاريبإ  البحر  ومن يم ال تينام  شداو فإ أمري ا  االت ار باأل 

ــتر  2022أيار/مايو  20اللش  16وخ ل الدورة الحاديم والث ثين لن نم، المعيودة فإ القترة من  -17 ، اشــــــــــ
في ا، بما فإ ذلك  الم تب م ددا فإ تنظام عدد من الحاعاو الدبرا، وفعالااو رفاعم المألـــــتوى وقدم مألـــــاذماو

تنـك المعنواـم "تقعيـ  المشـــــــــــــــاروـم فإ حمنـم الينـب األزرق" و"تعزيز دور المرأة واــــــــــــــوت ـا فإ م ـافحـم االت ـار  
 باألشداو وت ريب الم اجرين فإ  ساا والشرق األوسر".

  
  مؤتمر األمم المتحدة لمن  ال ريمم والعدالم ال نا ام   

أسـقر مؤتمر األمم المتحدة الراب  عشـر لمن  ال ريمم والعدالم ال نا ام، المعيود فإ ويوتو، الاابان، فإ  -18
بش ن الن و  بمن  ال ريمم والعدالم ال نا ام  ، عن اعتماد الع ن ويوتو2021 ذار/مارس   12اللش  7القترة من 

اإلع ن العراب الدول   من 81القيرة  توتضـمن   .2030  تحييق خ م التنمام المألـتدامم لعام احووسـاادة اليااون   
عن التزام ا  تعزيز ال  ود الرامام اللش من  االت ار باألشــــداو والتصــــد  له وم افحته، بألــــب  من ا دعم جم  

لعوام  التإ ا  معال مم تب، و الالبااااو وتبادل ا حألــــــــــب االقتضــــــــــا،، من خ ل المألــــــــــاعدة التينام التإ ييدم ا  
ر، والكشــع عن شــب او االت ار وتقكا  ا، وتثبار ال نب ال   يشــ   االســتر ل المقضــإ   ت ال  الناس  ر   تع

دعم النياشاو الموضوعام لنمؤتمر، أعد الم تب ورقم معنوماو أساسام حول االت اذاو  من أج   و   اللش االت ار.
ــت دة، الاألخيرة  الراذنم لن ريمم، والت وراو   ــاما التكنولوجااو ال ديدة والحنول المألـ ــا   الرتكاب   سـ ــق ا وسـ  واـ
 (.A/CONF.234/11ال ريمم وأدواو لم افحت ا )

 
  ال موام العامم   

ــاو  -19 ــا، فإ العار المناقشـــ ــوعاا لندول األعضـــ ــمولم بالتيرير، دعما موضـــ قدم الم تب، خ ل القترة المشـــ
  م افحم  واعتماد قراراو ال موام العامم المتعنيم باالت ار باألشـــــــداو وتنقي   روتووولالتإ أســـــــقرو عن العداد 

 االت ار باألشداو وخ م عم  األمم المتحدة العالمام لم افحم االت ار باألشداو عنش حد سوا،.

بشـــــــ ن االت ار بالنألـــــــا،   ،75/158فإ دورت ا الدامألـــــــم والألـــــــبعين، اليرار  واعتمدو ال موام العامم،  -20
م جما  أشــ ال االت ار باألشــداو، وحثت الح وماو عنش ر     أذا ت فاه ب ما  الح وماو أن ت  والقتااو، ال

فإ   ت خ ، وأذا ت بالدول األعضـــــا، أن  امال نب عنش الألـــــااحم ال نألـــــ  اليضـــــا، عنش لشال  رامامتعزيز التدا ير ال
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ضــحايا االت ار باألشــداو، مث  الســا،ة    اســتدراافإ   ا األســاليب ال ديدة المتبعم  ت رحاعتبارذا التحدياو التإ 
 حم و توعام موج م.   تنقي جمن أتد  تدا ير  أن ت  رين باألشداو، و اإلاترات من جااب المت   دداماست 

ــا، اواعتمدو ال موام العامم،  -21 ــبعين أيضـ ــم والألـ ــ ن تدعام وتعزيز  75/195ليرار فإ دورت ا الدامألـ بشـ
التدا ير القعالم والتعاون الدولإ فإ م ال التبرم باألعضــــــا، وزرع ا لمن  وم افحم االت ار باألشــــــداو لرر  

دول األعضــــــا، عنش أن وفإ ذ ا اليرار، حثت ال موام العامم ال  ازم أعضــــــا  م واالت ار باألعضــــــا، البشــــــريم.
ــريوام  ــا  م واالت ار  رر  ازملمن  وم افحم االت ار باألشــــــــــداو    دف تنظر فإ تعزيز أعرذا التشــــــــ  أعضــــــــ

 األعضا، البشريم، بما فإ ذلك ت ريم تنك الممارساو ووض  أح ام تكق  مألا،لم ال ناة.ب 

بشـــــــــــــ ن عرا ق عيد االجتمام الرفا  المألـــــــــــــتوى    283/ 75وفإ الدورة ذات ا، اعتمدو ال موام العامم اليرار  - 22
لن موام العامم المعنإ  تييام خ م عم  األمم المتحدة العالمام لم افحم االت ار باألشـــــــداو وشـــــــ نه وتنظامه. وفإ 

الــ   ذو التييام  وعرا ق عيــده و جرا،اتــه، و   العــالماــم عمــ   ال ذــ ا اليرار، حــددو ال مواــم مواعيــد التييام الثــالــ  لد ــم  
، عنش اإلشـــ االو المألـــتمرة فإ م ال االت ار باألشـــداو،  والإ ســـاشـــم  عيد حنيتإ اياي حواريتين تروزان، عنش الت 

بما فإ ذلك االت ار بالنألــــا، واألعقال، وال ســــاما القتااو، لرر  االســــتر ل ال نألــــإ، وعنش اليضــــايا الناشــــئم، مث  
 ،ة استددام تكنولوجااو المعنوماو واالتصاالو لتاألير االت ار باألشداو فإ سااق جا حم وورواا. السا 

ــبعين، اليرارواعتمدو ال موام العامم،  -23 ــادســــم والألــ ــااســــإ  76/7  فإ دورت ا الألــ ، المعنون "اإلع ن الألــ
خ م عم  األمم المتحدة العالمام لم افحم االت ار باألشـــــــــــداو". و لش جااب العادة المتعنق  تنقي    2021لعام 
ــتئمااإ لضــــــــحايا االت ار باألشــــــــداو،   ال موام العامم  ت كيد ــندوق األمم المتحدة االســــــ  عنش دعم ا اليو  لصــــــ

الوواالو لم افحم  ال ســــــاما النألــــــا، واألعقال، والتألــــــنام بالدور الم م ال   يؤديه فريق التنألــــــيق المشــــــتر   ين  
االت ار باألشـــداو فإ منظومم األمم المتحدة، ســـن مت ال موام بضـــرورة ســـد الق واو اليا مم  ين خ م العم  

 ا، وســـــــنمت بضـــــــرورة اتداذ ترتيباو لكقالم المتابعم واالســـــــتعرا  المن  يين  الدول األعضـــــــا، ل  العالمام وتنقي 
 الرفا  المألتوى ذاته. ل ما  االلتزاماو المتع د   ا فإ ذ ا االجتمام

ــبعين و لك، اليرار  اعتمدو ال موام العامم، و  -24 ــادســــم والألــ العنع ضــــد   بشــــ ن،  76/141فإ دورت ا الألــ
  ســـــــــنمت فاه ب ذمام بح  الصـــــــــنم  ين ال  رة واالت ار باألشـــــــــداو بغام الن و   العام و الم اجراو، ال

ل  ود الرامام اللش حمايم العام و الم اجراو من العنع والتمييز واالســــتر ل وســــو، المعامنم، وتوفير الرعايم  با
وشـــ عت ال موام الدول   والمألـــاعدة والددماو ال زمم لنضـــحايا، بصـــرف النظر عن وضـــع م من حي  ال  رة.

ن ضـــــحايا ل ت ار صـــــبح، من أن ي منزلا المفإ الددمم عنش حمايم العام و الم اجراو، بما فإ ذلك العام و 
،  واــول اللش العدالم ســب  الي ا، وتوفير وســا   الحمايم و اإلباألشــداو، عن عريق تنقي   رامت وســااســاو تمن   

 فض  عن التاحم الم ااام الحصول عنش المألاعدة ال بام والنقألام، عند االقتضا،.

ــيق ال  ود المب ولم 76/186وفإ الدورة ذات ا، اعتمدو ال موام العامم اليرار   -25 ــين تنألــــــ ــ ن تحألــــــ ، بشــــــ
االت ار باألشداو  م افحم  لم افحم االت ار باألشداو، ال   دعت فاه اللش التصديق العالمإ عنش  روتووول 

بالدول األعضــــا، أن تضــــ  فإ اعتبارذا  وأذا ت أيضــــا  وشــــددو عنش أذمام التنقي  الكام  لد م العم  العالمام.
رين    األســــاليب ال ديدة المتبعم فإ اســــتدراا المعرضــــين لد ر االت ار باألشــــداو، مث  الســــا،ة اســــتددام المت  

ــتدراا األعقال. ــاما من أج  اســ ــا، والمنظماو الدولام  لإلاترات، وال ســ وفضــــ  عنش ذلك، أذا ت بالدول األعضــ
 ام الداو الباام، من خ ل الشــراكاو، وحألــب االقتضــا،،  زيادة ج ود الوقايم  ومنظماو الم تم  المداإ والي

ــ  و المب ولم فإ  ندان  العبور والميصـــــــــــــد ودعم تنك ال  ود من خ ل الترويز عنش الصـــــــــــــعيدين المحنإ  المنشـــــــــــ
والعالمإ عنش ســــــ ســــــ  العر  وال نب التإ تشــــــ   االت ار ب ما  أشــــــ اله، وعنش الألــــــن  المنت م والددماو  

 الميدمم اتا ًم ل ت ار باألشداو.
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م تب الســـــ اما وبيرا فإ التحضـــــير لنتييام الثال  لد م عم  األمم المتحدة العالمام لم افحم  الوســـــاذم  -26
توفير الدعم لنماألــرين المشــاروين   ألــب  من ا، ب 2021االت ار باألشــداو، ال   ُعيد فإ تشــرين الثااإ/اوفمبر  

لقريق التنألـيق المشـتر   ين الوواالو لم افحم    ار األـ الم تب،  واـقه  موقا.  ،الدبرامن  مشـورة   وفيرمن خ ل ت 
عمنام باالشـــــترا  م  مقوضـــــام األمم المتحدة الألـــــامام لشـــــؤون ال جئين،   2021االت ار باألشـــــداو فإ عام 

من عضـا،    تواـااو ر األـام عمنام المنحش عنش الدول األااقتر ب العداد ورقم مشـتروم بشـ ن التييام قدم ا القريق،  
 تحألين اتداذ تدا ير فعالم لنتصد  لنيضايا ذاو األولويم المتعنيم باالت ار باألشداو.  أج

 20اللش   17ســــــــــــــتعرا  ال  رة اـلدولـام، اـل   عيـد فإ القترة من  ال األول  منـتدىنوقـدم الم ـتب اـلدعم ل -27
ــافم اجتمام دا رة  2022أيار/مايو   ــتضــــــ ــتراكه م  منظمم ال  رة الدولام فإ اســــــ ــار  فاه، بما فإ ذلك اشــــــ ، وشــــــ

مألــــــتديرة رســــــمإ تناول، من  ين أذداف أخرى ل تقاق العالمإ من أج  ال  رة اآلمنم والمنظمم والنظامام، من  
فعالام جاابام ااابم عن  كما عيد الم تب فإ ســااق ال  رة الدولام.وم افحته واليضــا، عناه االت ار باألشــداو  

 ضعع أمامموجز عن التصد  لن  تيريرفريق التنأليق المشتر   ين الوواالو لم افحم االت ار باألشداو حول  
وساذم الم تب و لك  تواااو موضوعام بش ن االت ار باألشداو فإ اإلع ن المرحنإ   الت ار باألشداو.ا

 جمام.لنمنتدى، ال   اعتمدته جما  الدول األعضا، باإل

وخ ل القترة المشــمولم بالتيرير، اســتمر الم تب أيضــا فإ تيديم مألــاذماو موضــوعام ودعم اــاا إ  -28
لتيارير األمين العام ذاو الصـنم المتعنيم  تنقي  قراراو ال موام العامم وم ن  األمن بشـ ن اليضـايا ذاو الصـنم  

بـال  رة الـدولاـم والتنماـم    من ـا  المتعنيـم  ال ســــــــــــــامـا النألـــــــــــــــا، واألعقـال، بمـا فإ ذلـكو بـاالت ـار بـاألشــــــــــــــدـاو،  
(A/75/292( والمرأة والألـــ م واألمن ،)S/2021/827  ــ نه تنظام الدولم اإلســـ مام فإ العراق (، والت ديد ال   يشـ

واألمن الدوليين وا اق ال  ود التإ تب ل ا األمم المتحدة دعمًا لندول األعضـــــــــا، فإ   والشـــــــــام )داعش( لنألـــــــــ م
 (.S/2022/272( والعنع ال نألإ المتص  بالنزام )S/2022/63م افحم ذ ا الت ديد )

  
  م ن  األمن   

، بشــــ ن ت ريب الم اجرين (2020)  2546، اعتمد م ن  األمن اليرار  2020أكتوبر /األولفإ تشــــرين   -29
وفإ ذ ا اليرار، أعاد  النيبام وعبرذا واا  قا من ا، و بالم الألـاح  النيبإ.واالت ار باألشـداو اـوب األراضـإ  

ــتمر  ــتقحال مألـ ــاح  النيبإ، من اسـ ــر  بالم الألـ ــ ده البحر المتوسـ ــ  حد لما يشـ الم ن  الت كيد عنش ضـــرورة وضـ
فإ   ،الم ن   جدد  ،الحقوقت   فإو  لعمنااو ت ريب الم اجرين واالت ار باألشــداو وتعري  أرواح م لند ر.

اإلعراب عن بالغ قنيه الزا، ت ريب الم اجرين وال جئين ، 2021، المعتمد فإ ااألـــــان/أ ري  (2021) 2570قراره  
 واالت ار بالبشر عبر ليباا.

  
 المشتركة بين الوكاالت  اإلقليمية و المشاركة في آليات التنسيق والتعاون   - 2 

يتعاون الم تب عنش احو وثيق م  منظماو ح ومام دولام أخرى، سوا، داخ  أو خارا منظومم األمم  -30
  الم تب عددا من م وراو التقاذم م  المتحدة، وينشـر عنش المألـتويين الدولإ واإلقنامإ عنش حد سـوا،. وقد وق  

وتعاون الم تب عنش ا اق   ن  وم افحم االت ار باألشــــــــــداو.منظماو ل ا والياو ر األــــــــــام وخبرة فإ م ال م
واســــــــــــ  و لك م  منظماو الم تم  المداإ والدوا ر األكاديمام ذاو الصــــــــــــنم لنن و  باســــــــــــتراتا ااو م افحم  
االت ار، ووااــ  اإلســ ام فإ المنتدياو الدولام واإلقنامام، بما فإ ذلك المؤتمر الحاد  والعشــرون لنتحالع من 

 االت ار باألشداو، ال   عيدته منظمم األمن والتعاون فإ أوروبا. أج  م افحم

  

http://undocs.org/ar/A/75/292
http://undocs.org/ar/S/2021/827
http://undocs.org/ar/S/2022/63
http://undocs.org/ar/S/2022/272
http://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
http://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
http://undocs.org/ar/S/RES/2570%20(2021)
http://undocs.org/ar/S/RES/2570%20(2021)


CTOC/COP/2022/2 
 

 

V.22-10655 7/15 

 

  فريق التنأليق المشتر   ين الوواالو لم افحم االت ار باألشداو   
المشــتر   ين الوواالو   تنألــيق خ ل القترة المشــمولم بالتيرير، قاد الم تب ال  ود الرامام اللش ت وير فريق ال  - 31

لم افحم االت ار باألشـــداو وتوســـا  ا اقه وتنألـــيق أعماله، بما فإ ذلك تولإ الم تب م ام الر ا  المشـــار  لنقريق  
الألــــامام لشــــؤون ال جئين والمروز الدولإ لت وير  األمم المتحدة    )باالشــــترا  م  مقوضــــام   2022و   2021فإ عامإ 

تحألـين االتألـاق الألـااسـاتإ    القريق    قام الم تب،    توالذا  التإ التنألـيق   عمنام العار    سـااسـاو ال  رة، عنش التوالإ(. وفإ 
  التصـــــد    تدا ير حقز    فإ  ين منظماو دولام متنوعم ومتدصـــــصـــــم، وقدم الدعم لندول والم تم  المداإ والممارســـــين  

أاـحاب المصـنحم، حي  أدى اتألـام شـب م القريق وم ال تر يته دورا أسـاسـاا فإ خنق أوجه  من    العديد   يتد ذا  التإ 
لضـــمان التنألـــيق  ين األعضـــا، م   المألـــتوى الُيْ ر . واحتقل الم تب ب ماام    يشـــم  تآزر  ين الكااااو المدتنقم، بما 

م وااااو جديدة اللش فريق التنأليق،  ااضمت أربع ، 2022و   2021بين عامإ و  تزايد أعدادذم وبما ي ق  الاتاجام القريق. 
(، وم تب الممثنم الدااــــــم لألمين  2021وذإ م تب الممث  الداو لألمين العام المعنإ باألعقال والنزام المألــــــن  ) 

ــد األعقال )  ــبا  ا  2021العام المعنام بالعنع ضــ ــرة، بما فإ ذلك أســ ــ ال الرق المعااــ (، والميرر الداو المعنإ ب شــ
 (. 2022وجامعم األمم المتحدة ) (،  2021وعواقب ا ) 

وبعد االجتمام األول لقريق التنألــــــيق عنش مألــــــتوى رمســــــا، وواالو ومنظماو األمم المتحدة ذاو الصــــــنم،   - 32
ــمبر    15، وااـــــــــــ  الم تب العم  ومنألـــــــــــق دا م وأماام لنقريق. وفإ  2018المعيود فإ أيار/مايو   وااون األول/ديألـــــــــ

نش مألــتوى الرمســا،، اعُتمد العار العم  األول لنقريق باإلجمام. وييوم العار  ع   المعيود   ، خ ل االجتمام الثااإ 2020
  العم  عنش ســـــــــت روا ز، وذإ   نا، قاعدة األدلم، والتصـــــــــد  لندواف  الر األـــــــــام، ووقالم اعتماد ا ت قا م عنش حيوق 

ش أســـــــــاس من  إ، و رســـــــــا،  رين، ووب  ال نب، و قامم التعاون عن    ، وتنقي  التدا ير اليا مم، ومألـــــــــا،لم المت  اإلاألـــــــــان 
ــراكاو   ــحاب     ين شــ ــنحم ال أاــ ــدو خ م عم  القريق لعام  متعددين. ال مصــ ــترشــ بإعار العم  ال    2022- 2021واســ

 بم افحم االت ار.   م ل المتعني ا عم أس م فإ تعزيز ج ود الم تب الرامام اللش تحألين اتألاق وتماسك الألااساو فإ األ 

  اســـتعراضـــا تحنيناا االت ار باألشـــداو، اشـــر فريق التنألـــيق   م افحم  لبروتووولوفإ ال ورى العشـــرين   -33
أن ي ون بمثابم   شلال  التيرير ذ ا وي دف لتنقي  البروتووول عنش الصــــــــــــــعيد العالمإ خ ل العيدين الماضــــــــــــــيين.

ــاعد فإ   مد ر أولإ ــ  المعنإ بم افحم االت ار لكإ يألــ ــتبااملنم تم  األوســ ــور  اســ أذم اإلا ازاو وأوجه اليصــ
شــــاا م  خ م  ااألســــاســــام فإ مواج م ال ريمم، والم االو التإ يم ن تحييق أثر في ا لنيضــــا، عنش ال ريمم، تم

 .2030 التنمام المألتدامم لعام

ــندة اللاهالقريقووااـــــ   -34 ــنم. فقإ  ،، وفيا لنواليم المألـــ اإلســـــ ام فإ العمنااو الح ومام الدولام ذاو الصـــ
، أدى القريق دورا ر األــــــاا فإ دعم التييام الثال  لد م عم  األمم المتحدة العالمام لم افحم االت ار 2021 عام

ضــمت أاــحاب المصــنحم    التإالتييام  ب   الدااــم  االســتمامباألشــداو، عن عريق حقز المشــاروم خ ل جنألــم  
ــ ن التييام كما المتعددين. ــتروا اللش الدول بشـــ ــيق تيريرا مشـــ ــد     ،قدم فريق التنألـــ ــ ن التصـــ ــااو بشـــ ــمن تواـــ تضـــ

لألســباب ال  ريم ل ت ار باألشــداو، والنظر فإ أثر األزماو عنش ال ريمم وضــحاياذا، وضــمان اعتماد ا ت  
جما  التدخ و، بما فإ ذلك ت بيق مبدأ عدم معا بم كز عنش الضــــــــــــــحايا فإ  ت ومر  اإلاألــــــــــــــان  قا م عنش حيوق 

 .  م االت ار حالمضحايا االت ار ال ين يرتكبون جرا م ونتا م مباشرة ل

ــااســــــاو التاب  لقريق التنألــــــيق بإجرا، متابعم وثايم ألثر الصــــــرام فإ أووراااا بغام  -35 وقام فريق دعم الألــــ
وأدى ذلك  مؤســألــاته األعضــا،.  جااب  منتنألــيق التوجي او الألــااســاتام المتعنيم بالتصــد  ل ت ار باألشــداو  

ــتوياو االت ار باألشـــداو الينق  ال  تنامإاللش   وذولرر  االســـتر ل ال نألـــإ )مشـــتر  بشـــ ن الم ااام زيادة مألـ
أاـــــــــدر فريق  كما   (، اللش جااب االســـــــــتر ل واإلســـــــــا،ة عبر اإلاترات.اويعتبر عنقا جنألـــــــــاا مرتب ا بالنزاع ما

ــام لندول فاما يتعنق  تنألــــيق وتعزيز تدا ير   ــااو ر األــ التنألــــيق  اااا اــــحفاا مشــــتروا يحتو  عنش حيا ق وتواــ
 المن  والتصد  ل ت ار عنش حد سوا،.

 

https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbdl461/files/publications/icat_analytical_paper_2020.pdf
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  شب م األمم المتحدة المعنام بال  رة   
ــب م األمم المتحدة  - 36 ــويم الن نم التنقي يم لشـ ــاروم فإ عضـ ــ  الم تب المشـ ــمولم بالتيرير، وااـ خ ل القترة المشـ

تنقـي  ال ـدف العـاشـــــــــــــر من أذـداف االتقـاق  فامـا يتعنق   ذيـئم األمم المتحـدة الراـ دة  الم ـتب    وـباعتـبار  المعنـام ـبال  رة. 
فإ ســااق وم افحته واليضــا، عناه العالمإ من أج  ال  رة اآلمنم والمنظمم والنظامام، وذو من  االت ار باألشــداو 

دبرا، ومدخ و ذاو  من ال مشــــورة    ه ل وت ريب الم اجرين التاب   بالبشــــر وفر قألــــم م افحم االت ار فيد  ال  رة الدولام،  
ــ ن ا  ــنم بشـ ــب م، بما فإ ذلك  اـ ــ ام فإ مدرجاو الشـ ــداو لإلسـ ــااســـ ال الت ار باألشـ وورقاو الموقع،   اتام، بااااو الألـ

 واألدواو واألساليب التينام، بالتشاور م  الوظا ع ذاو الصنم فإ مير الم تب وم اتبه الميدااام. 

ر  الاشــــــــامذا عنش فإ الشــــــــب او المعنام بال  رة ال ا  الم تب تمثي  متألــــــــيا  أم نوفضــــــــ  عنش ذلك،  -37
 .2021و 2020المألتويين اإلقنامإ والُي ر ، وقدم الدعم لعمنااو االستعرا  اإلقنامام خ ل عامإ 

المتعدد الشــروا، لن  رة، ال   يعد  لام التموي     كما أســ م الم تب فإ الاشــا، وتشــري  الصــندوق االســتئمااإ  - 38
الوحيدة حالاا المدصـــــــــصـــــــــم وناا لدعم العم  ال ماعإ المتعنق بال  رة وضـــــــــمان الم ااام تعزيز الثيم المتبادلم والعزم  

 أاحاب المصنحم اآلخرين بما ي ق  ذ رة  منم ومنظمم واظامام. م  والتضامن فاما  ين الدول و 

الم تب ج ودا وبيرة لنتحضــير ل ســتعرا  العالمإ األول لتنقي  االتقاق العالمإ      ل لك، وباإلضــافم عنش ذ  - 39
ــتعرا  ال  رة الدولام، المعيود فإ القترة من   اللش   17من أج  ال  رة اآلمنم والمنظمم والنظامام فإ العار منتدى اســــــــ

فإ القترة الألــــابيم. وعنش وجه التحديد،    ، اســــتنادا اللش عمنااو االســــتعرا  اإلقنامام التإ أجريت 2022أيار/مايو    20
دعم الم تب تنظام مشـــــــاوراو م  أاـــــــحاب مصـــــــنحم متعددين فإ معر  التحضـــــــير لنمنتدى حول عدة أمور من ا  

ــاا م الع ن   ــااق ال  رة الدولام، م  توفير خبراو فنام لصـــــ متعدد األعراف حول  مرحنإ  االت ار باألشـــــــداو فإ ســـــ
 . وسب  المضإ قدما   ل  رة اآلمنم والمنظمم والنظامام تنقي  االتقاق العالمإ من أج  ا 

واعُتمد اإلع ن المرحنإ خ ل منتدى اســـــــتعرا  ال  رة الدولام وتضـــــــمن الشـــــــارة محددة اللش االت ار  -40
تكثاف التعاون الثنا إ واإلقنامإ والدولإ لنتحييق فإ االت ار باألشـــــــــــداو  ضـــــــــــرورة  باألشـــــــــــداو، من حي  
ــا اا  ــحام ومعاقبت م  وم حيم مرتكباه قضـــ ــمان تحديد ذويم الم اجرين ال ين وقعوا ضـــ ل ت ار باألشـــــداو  وضـــ

 وحمايت م ومألاعدت م عنش احو فعال.

  
  التعاون م  المنظماو والعمنااو اإلقنامام   

وثيق م  منظمــم األمن والتعــاون فإ أوروبــا واالتحــاد األوروبإ    عنش احوالم تــب    تعــاون فإ أوروبــا،   -41
، ال   تيوده منظمم األمن فريق التنأليق عنش مألتوى الدبرا، التاب  لنتحالعوالم تب عضو فإ   وم ن  أوروبا.

فإ المؤتمر الألـنو  ذ  الصـنم لنتحالع  و لك يشـار   نشـاف فإ اجتماعاته الألـنويم، و ذو والتعاون فإ أوروبا، و 
 من أج  م افحم االت ار باألشداو.

ــار  الم تب فإ م موعم الحمايم   -42 ــت ابم من أج   وفإ أمري ا ال تينام، شــ ، وذإ  ينقنزويني لنخ م االســ
تيودذا القناماا و  من و لم اجرين وال جئين من جم وريم فنزوي  البولاقاريم،  با  الدااـم منصـم التنألـيق اإلقنامام

 وضام األمم المتحدة الألامام لشؤون ال جئين.منظمم ال  رة العالمام ومق

بالإ بشـ ن ت ريب األشـداو  مباحثاو وفإ من يم  سـاا والمحار ال اد،، وااـ  الم تب اإلسـ ام فإ  -43
ــا، اآلخرين البالغ   واالت ار   م وما يتصـــــــ    لك من جرا م عبر وعنام. وشـــــــار  الم تب  نشـــــــاف، م  األعضـــــ

م تب  وســا   من االألــااســاو وأاشــ م  نا، اليدراو العمنام،   مألــتوى بشــ ن  رفا  العضــوا، فإ حوار  48عددذم 
م تب ال، اشـــــر 2021الدعم اإلقنامإ، وأفرقم عمنه، وفرقم العم  المعنام بالتد ار والت ذب. وفإ ااألـــــان/أ ري   

والم تب اإلقنامإ لمن يم جنوب شـــــــرق  ســـــــاا والمحار ال اد،، بالتعاون م  م تب  المعنإ بالمددراو وال ريمم
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األــرا لت ريب الم اجرين واالت ار مبالإ، موجزا بحثاا جديدا عن القألــاد باعتباره عام    مباحثاوالدعم اإلقنامإ ل
ااتشار القألاد فإ    قا  عر التيرير  بالإ م  الترويز عنش جنوب شرق  ساا. وحدد   مباحثاوباألشداو فإ من يم 

ــحايا االت ار والتعام و األولام مع م، مرورا ب  ــتدراا ضــــ ــااقاو،  د،ا من اســــ العبور من  إتاحمم موعم من الألــــ
 ال نا ام. اياف مرا بم ال  رة عنش الحدود البريم والبحريم وال ويم، واوال اللش عرقنم تدا ير العدالم

اآلرا،  ين األقران من ووـــاالو الاقـــاذ اليـــااون فإ وفإ  رب أفريباـــا، اظم الم تـــب اشــــــــــــــــاعـــا لتبـــادل   -44
تعزيز    دف ديقوار واا يريا العامنين عنش منع االت ار باألشـــــــداو والمددراو  ير المشـــــــروعم، وذلك  كوو

ــاديم لدول  رب أفريباا من أج  م افحم ال ريمم  ــا، ال ماعم االقتصــــــ ــم لنتعاون  ين أعضــــــ التعاون وبنا، منصــــــ
تشـــــــــــرين   12اللش  8ذ ا النشـــــــــــاف ال   اســـــــــــتمر لمدة أســـــــــــبوم، من   يندراو  إ المن يم.المنظمم عبر الوعنام ف

، ضــــــــمن مشــــــــروم بعنوان  "ال ريمم المنظمم  التدا ير المتد ة فإ  رب أفريباا لنتصــــــــد   2021الثااإ/اوفمبر  
  نوبينوتألــــــــــــــنام المعتيـال  الالمتوق  زـيادة التعـاون القعـال  ين ووو ديقوار واا يرـيا فإ م ـال ا  ومن ل ت ـار".

 االت ار باألشداو. و من اواسترداد عا داو ال ريمم، مث  من خ ل الاشا، منصم لنتعاون القعال، فإ م اال

وفإ ال نوب األفرييإ، أقام الم تب، خ ل القترة المشــــــمولم بالتيرير، شــــــراكم م  ال ماعم اإلاما ام  - 45
ــاد   ا فإ لن نوب األفرييإ فإ ث ثم م االو، وذإ  جم  الب  ــترشـــ ااااو المتعنيم باالت ار باألشـــــداو ل ســـ

وض  الدول األعضا، لألااساو مألتندة اللش األدلم؛ وتكوين شراكاو لنتحييق فإ حاالو االت ار باألشداو  
المألـــــــــــــتندة اللش معنوماو  وت ريب الم اجرين وم حيم مرتكبي ا قضـــــــــــــا اا، بما فإ ذلك تيديم الدعم لنعمنااو 

ــا، الشــــــــرعم فإ ال نوب األفرييإ من خ ل   اســــــــتدباريم  المنظمم الدولام  و منظمم التعاون اإلقنامإ  ين رمســــــ
لمحييين ومألـــؤولإ ال  رة واليضـــاة  با  الدااـــم  الم نام   او الشـــب   وتعزيز  قامم لنشـــرعم ال نا ام )اإلاتربول(؛ و 

ن نوب األفرييإ كمــا عيــد الم تــب وال مــاعــم اإلامــا اــم ل بغاــم تبــادل المعنومــاو والدبراو.  بمدتنع درجــات م
اجتماعاو مشـتروم عنش المألـتوى اإلقنامإ لضـمان التصـد  ل  ه اليضـايا، ذاو ال اب  عبر الوعنإ بصـورة 

 أساسام، ب رييم متأليم وتعاواام.

  
 تطوير المعرفة، واإلرشادات واألدوات المتعلقة بوضع المعايير والسياسات  - 3 

لممارســــين توفر توجي او بشــــ ن قا دة االمعايير لوااــــ  الم تب الاــــدار مواد متدصــــصــــم لوضــــ    - 46
كافام الكشـــــع عن حاالو االت ار باألشـــــداو والتحييق في ا وم حيم مرتكبي ا قضـــــا اا، فضـــــ  عن وافام 

  .ضعقا،تيديم الحمايم والمألاعدة لضحايا االت ار والم اجرين ال

ــا  ا ـاق  واـبم المـعارف   الم ـتب  ـقام  كـما  - 47  واـبم الدارة المـعارف   فإ العـار ،  بشـــــــــــــر االت ـار ـبال المتعنـيم بـ   توســـــــــــ
بااااو   لن المعروفم باســـــــم  وابم الموارد اإللكترواام واليوااين المتعنيم بال ريمم )"شـــــــيرلو "( التإ تت لع من ث ث قواعد 

ات ار باألشـــداو من   قضـــام  1 575 ، عنش 2022تحتو ، حتش تموز/يولاه  واات قاعدة  ااااو لنألـــوا ق اليضـــا ام  
بااااو  ن ل  ندا؛ وقاعدة   156من    ا ا تشريو اصا    621  لتشريعاو تحتو  عنش خاام با واليم قضا ام؛ وقاعدة  ااااو   115
محييإ الشـــــــرعم والمدعين  ل   موج م وتشـــــــ     وابم "شـــــــيرلو " أداة لنممارســـــــين   مدخ .   135بيبنيو رافام تحتو  عنش  ال 

وأداة لنتوعام موج  م اللش ال م ور العام ووسا    ؛  صم لواضعإ الألااساو الح ومام راد مدص  العامين واليضاة؛ وأداة  
 المعنام بالتصد  ل ت ار باألشداو.     او لنباحثين وجما  ال   الع مام وأداة   اإلع م؛ 

االت ار باألشـداو  فإ م ال  معارف نلمروز  أول وخ ل القترة المشـمولم بالتيرير، أاشـ  الم تب أيضـا   -48
تحألـين الدارة المعارف عن ش لالوت ريب الم اجرين، وذو مروز افتراضـإ متدصـص لنمعارف وأداة عالمام تألـعش  

 ال   يرعاه تم  الممارسـين األوسـ تيديم الدبراو التينام افتراضـاا عنش المألـتوى العالمإ وتعزيز م  التاحمعريق  
ــترجام المعارف وتدزين ا وتبادل ا من أج   ذو و  م تب المعنإ بالمددراو وال ريمم.ال ــين اســــ ــا لتحألــــ يوفر فراــــ

 تعزيز التعاون والتعنم وتبنإ اال تكار.
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ار حول النألـا، ضـحايا االت  اشـر الم تب تحني  لنألـوا ق اليضـا ام، 2020إ وااون األول/ديألـمبر وف -49
 Female Victims of Trafficking for Sexualبعنوان   أل را  االســــــــــتر ل ال نألــــــــــإ  واــــــــــق ن مت ماو

Exploitation as Defendants.   ــا ام العادلم ووفر ــين المعرفم بالمعامنم اليضـــــــ ــ م ذ ا التحني  فإ تحألـــــــ وأســـــــ
 ذ ا واستند .المدعش عني ن - لنضحايا من النألا، ال نألااإعاا لنمنظور ومرا اإلاألان  تحني  مرتكزا عنش حيوق  

 ندا، وتناول عرا ق   14من  قضــام    42، اشــتم  عنش  د ااوالتحني  اللش اســتعرا  م تبإ لنألــوا ق اليضــا ام واأل
ــيين، والدواف  المدتنقم الرتكاب ال ريمم،    والمت  المدعش عني ن   -  ســــــــــــير الع قاو  ين الضــــــــــــحايا رين الر األــــــــــ

 يؤدي ا الضحايا والم رمون.واألدوار التإ 

نممارســاو الواعدة لنشــراكاو  ين الي اعين  ل  وافام   ، اشــر الم تب خ اــم 2021أكتوبر  / األول وفإ تشــرين   - 50
 Compendium of Promising Practices onعنوان  ب  العام والداو من أج  من  وم افحم االت ار باألشــــــــداو 

Public-Private Partnerships to Prevent and Counter Trafficking in Persons .   وســـــن ت ذ ه الد اـــــم
الضـــــــــــو، عنش القرو والتحدياو اليا مم فإ م ال القامم وتألـــــــــــيير الشـــــــــــراكاو  ين الي اعين العام والداو لمواج م  

 و. مث  ذ ه المبادرا  ت وير االت ار باألشداو، وش نت أداة مقيدة لنح وماو ووااااو الي ام الداو الم تمم   

  مبادرة الم تب لنعم  العالمإ من أج  من  االت ار باألشداو وت ريب الم اجرين والتصد  ل ما واممت   - 51
مراعاة حيوق اإلاألان والمألاواة  ين ال نألين فإ تدخ و العدالم ال نا ام من أج   م موعم أدواو الم تب لتعمام  

ذ ه  وُأعنيت م موعم األدواو   ا فإ البندان الشري م. التصد  ل ت ار باألشداو وت ريب الم اجرين وقامت  ت ريب  
قا مم عنش حيوق  لنتصد   الرشاد خبرا، العدالم ال نا ام بش ن وافام اتداذ تدا ير      من أج   2021شباف/فبراير    17فإ  

 ومراعام لنمألاواة  ين ال نألين بش ن االت ار باألشداو وت ريب الم اجرين. اإلاألان  

مألا   اإلثباو  خ ام لنيضايا تتعنق ب ترجمم     ، تاينند فإ  م  المح مم العناا   العار شراكم ، فإ  الم تب وقام   - 52
اللش    Evidential Issues in Trafficking in Person Cases: Case Digestعنواا ا   فإ قضايا االت ار باألشداو 

 قاضاا تايننديا.   35، بعد تدريب  2020تشرين األول/أكتوبر    30فإ    ذا ادر وأ النرم التايننديم،  

المألا   منشورا عن    م تبن، اشر الم تب اإلقنامإ لن نوب األفرييإ التاب  ل2022وفإ  ذار/مارس   -53
 Typical Issues in  وااهعن  ال نوب األفرييإ - خ ام قضايا القنامام  النم ام فإ قضايا االت ار باألشداو 

Trafficking in Persons Cases: Regional Case Digest – Southern Africa    وذو عبارة عن ت ما ،
لن نوب   80وتحني  متعمق ألكثر من   قضام  ير مألبوقم ل ت ار باألشداو فإ من يم ال ماعم اإلاما ام 

استنادا اللش مألاذماو ميدمم من خبرا، سوا، من داخ  أو خارا    2021وأُعدو الد ام خ ل عام   األفرييإ.
تتناول المألا   ذاو الصنم التإ تواجه الممارسين فإ المن يم، بما فإ ذلك االستر ل فإ العم ، ذإ  و  المن يم.

 والممارساو الثيافام الضارة، واالستر ل ال نألإ، وأاوام األدلم، والمألا   اإلثباتام األخرى.

توسا  قاعدة المعارف المتعنيم بالتدا ير المتد ة لنتصد  ل ت ار باألشداو، عن    الم تب أيضا    وقام -54
عريق  اادة األبحاث والن و  بالمعارف المتعنيم باألحداث الر األام الراذنم عنش المألتويين العالمإ واإلقنامإ  

دراسم    ، اشر الم تب2021وفإ عام   اا.والحرب فإ أووراا   19-التإ تؤثر عنش أاماف االت ار، مث  جا حم ووفيد
  عنوانبعنش االت ار باألشداو وتدا ير التصد  لنتحدياو،    19- ثار جا حم ووفيدعالمام لألدلم المألت دة بش ن  

Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges: 

a Global Study of Emerging Evidenceالوافام اللش    اوُترجمت خ ات اإلسبااام  كام  اللش النرم  بال  ت، ُترجم
 االت ار باألشداو   م افحم  مق وم "اإليوا،" فإ  روتووول  حول   مناقشمك  لراو األمم المتحدة الرسمام؛ وورقم  

، 2022. وفإ أيار/مايو  The Concept of Harbouring in the Trafficking in Persons Protocolبعنوان  
ا حول االستر ل واإلسا،ة  واتا م لنمبادرة اإلقنامام ل ت ار باألشداو فإ جنوب شرق أوروبا، اشر الم تب تيرير 

بالبشر فإ جنوب االت ار  وا اق  وعنوااه-ح م  أوروبا   Exploitation and Abuse: the Scale and  شرق 
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Scope of Human Trafficking in South-Eastern Europe Exploitation and Abuse: the Scale and 

Scope of Human Trafficking in South-Eastern Europe  أذم عن  ر األام  وتواااو  حيا ق  تضمن   ،
 التحدياو المنحم التإ يواج  ا الممارسون فإ المن يم. 

، بش ن ضحايا االت ار 2022ي  الع ق دراسم وعنام، فإ  ب/أ أل    ويعتزم فرم الم تب فإ البراز  -55
، ال ين يشار دعش عني موستنظر الدراسم فإ الألوا ق اليضا ام المتعنيم بالم فإ اي  المددراو.  ون ال ين يألترن

اآلثار   ل، وستتناو وال ين تعرضوا الستر ل ضعق مالمددراو،  اللي م باسم "الني الين" فإ سااق االت ار الدولإ فإ  
 المترتبم عنش عدم تنقي  مبدأ عدم معا بم ضحايا االت ار باألشداو.

ال    ال   يصــــدر و  ســــنتين، و   الت ار باألشــــداو عن ا  التيرير العالمإ ووااــــ  الم تب اشــــر  - 56
ــتوياو العالمإ واإلقنامإ والوعنإ، حي  اــــدر  ــمن اب ة عامم عن أاماف وتدفياو االت ار عنش المألــ يتضــ

ويرتكز التيرير عنش البااااو الم معم من خ ل اســــتباان يرســــ    . 2021  التيرير الدام  فإ ااألــــان/أ ري  
  االت ار والضـــــــحايا   قضـــــــايا اللش الدول األعضـــــــا، و  عام، وتشـــــــم  الردود معنوماو مألـــــــ نم رســـــــماا عن  

 المعنام.  والم رمين الم تشقين فإ  نداا م   الم تشقين 

  
 روتوكول من خالل التعاون التقنيتعزيز ودعم تنفيذ الب -باء 

 التنسيق وطنية و ال   ات ستراتيجي اال المساعدة التشريعية وإعداد   - 1 

تنبا  قوااين ـا المتعنيـم بـاالت ـار   فإوااـــــــــــــــ  الم تـب تيـديم المألـــــــــــــــاعـدة اللش ال م وريـم الـدومينا اـم   -57
 يوم بمراجعته حالاا.ي م تب المدعإ العام و   اليااون بالتنأليق م  وزارة الشؤون الدارجام واي    باألشداو.

نم تـب،  ـدعم من خبرا، من مير لوخ ل القترة المشــــــــــــــمولـم بـالتيرير، قـامـت الم ـاتـب الُي ريـم التـابعـم   -58
 مر وال ند و"اومالي اد".الم تب،  تيديم المألاعدة التشريوام لصوا قوااين م افحم االت ار فإ و  من جزر الي

مبادرة الم تب لنعم  العالمإ من أج  من  االت ار ، اظم الم تب، فإ العار  2021وفإ حزيران/يوااه   -59
حمايم     أج  منحنيم عم  حول الميتضـااو اليااواام واليضـا ام باألشـداو وت ريب الم اجرين والتصـد  ل ما،  

ــداو فإ الياذرة، حي  تب  ــحايا االت ار باألشــــ ــاة  ضــــ ــاة  التحييق و الادل قضــــ من العراق الدبراو    اال تدا يون يضــــ
  قصـــدوأســــقرو حنيم العم  عن العداد م ورة توجي ام  والتحدياو م  اليضــــاة المصــــريين بشــــ ن حمايم الضــــحايا.

اعتمادذا من جااب اليضـــــــاة فإ العراق، تتضـــــــمن تقااـــــــي  عن ت بيق األح ام اليااواام المتعنيم بالحمايم التإ 
 يتعين تيديم ا اللش ضحايا االت ار فإ المح مم.

ــتان،  دأ الم تب، فإ وااون األول/ديألـــــــمبر  -60 مبادرته لنعم  العالمإ من   العار وفإ، 2020وفإ باكألـــــ
م لتنبا   تحادي العم  م  ووالم التحييق اال  أج  من  االت ار باألشـــــــــــداو وت ريب الم اجرين والتصـــــــــــد  ل ما،

- 2021  لم ـافحـم االت ـار بـاألشــــــــــــــدـاو وت ريـب الم ـاجرين، التإ تر إ القترةوتحـديـ  خ ـم العمـ  الوعناـم 
 .2021 استعرا  الد م التإ ُأعنيت فإ تموز/يولاه  أج من. وُعيدو ث ثم ليا،او تشاوريم 2025

  
 تعزيز تدابير العدالة الجنائية -2 

  -  مبادرة العم  العالمإ من أج  من  االت ار باألشـــــــــــداو وت ريب الم اجرين والتصـــــــــــد  ل ما   العار فإ   - 61
م تب الدعم لأـلب  محاكم متدـصـصم منـش ة حديثا لننظر فإ قـضايا م افحم االت ار فإ البند. وبدأو ال  نر ديش، قدم  

ــرين  ال تييام  ل ا  برر  العمنام  زياراو   ذ ه  ــاتو رام، فإ تشـــــــــ تينإ لنمحاكم المعنام باالت ار باألشـــــــــــداو فإ داكا وشـــــــــ
ــتـباـام  أجـ    من ،  والإ الت ، عنش  2022يـناير  / الـثااإ ووـااون   2021أكتوبر  / األول  إ والنوجألـــــــــــــتإ ال زم  قن اـلدعم ال   اســـــــــــ

تدريب    قدم و  لنضـحايا.  لنمحاكم، وال رق التإ يم ن   ا لنمشـروم المألـاعدة فإ زيادة وقا،ة المحاكم وجعن ا أكثر مراعاة 
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ــا،    2022مدصـــص فإ  ذار/مارس   ــاة المحاكم المعنام بمن  قم  النألـ ــ  عن قضـ ــب ، فضـ ــاة المحاكم الألـ ل ما  قضـ
ــايا االت ار  ــا  واألعقال، التإ تتناول قضــ م تب تدريبا لنمدعين العامين ال ين  ال المبادرة ذات ا، قدم   ذ ه   وفإ العار  . أيضــ

 االت ار باألشداو فإ المحاكم المدصصم وسا ر المحاكم. يعمنون عنش قضايا 

مبادرة العم  العالمإ من أج  من  االت ار   م تب، من خ لالوخ ل القترة المشــمولم بالتيرير، قام  - 62
مألـــؤولم من مألـــؤولإ الاقاذ    25باكألـــتان،  تدريب وتوجاه  -  باألشـــداو وت ريب الم اجرين والتصـــد  ل ما

االت ار باألشــــــــــــــداو وت ريب قضــــــــــــــايا   فإ عنش أســــــــــــــاليب التحييق   تحاديم اال  او تحباياليااون من ووالم ال
فإ دوا ر   نقي  المحيياو المتدصـــــــصـــــــاو  دور ت    ااماللش ضـــــــمان  تألـــــــعش   المبادرة  ذ ه  وواات  الم اجرين.

وبدأ الدعم  تيديم تدريب  يم.تحاداال  او م افحم االت ار باألشــــــــــــداو المدصــــــــــــصــــــــــــم التابعم لووالم التحباي
توجاه فإ لن  دوراو ل ؤال، المألـؤوالو، ت ه عيد ث ث   2020تدصـص لمدة أسـبوم فإ تشـرين الثااإ/اوفمبر  م

عمق فإ التعييداو التإ يواج ن ا ت الننظر بمزيد من لقراــــــم  النمشــــــارواو  ل أتا ، مما 2022و  2021عامإ  
ــايا  م    التعام عند   العمنام  الممارســـــــــــم  فإ  االت ار باألشـــــــــــداو وت ريب الم اجرين، وتنيإ توجي او  قضـــــــــ

 الم االو الصوبم. بش ن مألتمرة من الدبرا، 

ــمــ  و ووااـــــــــــــــ  الم تــب عمنــه فإ م و    - 63 تيــديم تــدريــب فإ مدام دزالا ــا ل جئين، فإ وــااون    ذلــك   شـــــــــــ
ــمبر  األول/  ــداو، بما فإ ذلك المباد، التوجي ام لتحديد  2020ديألـ ــ ن االت ار باألشـ ، ثم العداد واعتماد  روتووول بشـ

، تم ن  2021 ين وـااون الثـااإ/ينـاير وأـيار/مـايو    الممتـدة   ذوـيم الضـــــــــــــحـاـيا فإ المدام و ايـاذذم و حـالت م. وفإ القترة 
 ضحام وأجروا ث ثم تحباياو فإ حاالو االت ار المشتبه   ا.   18المألؤولون المدر بون من تحديد ذويم 

  
 تعزيز التعاون الدولي  - 3 

حول التحبايــاو القنامإ  خبرا،    ، اجتمــاعــا لقريق2022 ذار/مــارس    3و  2عيــد الم تــب، خ ل يومإ   -64
المتعنيم باالت ار باألشــــــداو، بما فإ ذلك تعوي  الضــــــحايا، فإ جنوب شــــــرق  المالام واســــــترداد الموجوداو  

القراـــــــــــم لتبادل األمثنم عن الممارســـــــــــاو ال يدة والتحدياو المتعنيم بالتدفياو ذ ه وأتاحت حنيم العم   أوروبا.
 عبر الحدود. تصد المالام  ير المشروعم واسترداد الموجوداو فإ تدا ير ال

م ــافحـم  اللش تــدا ير فإ م ــال العــدالــم ال نــا اــم من أجــ     اــ اراوإلقناماــم لتحويــ  اإلودعمــت المبــادرة ا -65
ــداو فإ   ــيق المعنام  ت بيق  روتووول العار االت ار باألشـــــــــــ تدفياو ال  رة عيد اجتمام ثنا إ ل  او التنألـــــــــــ

ــار بـــاألشــــــــــــــدـــاو وم حيـــم مرتكباـــه  ين الكوادور وبيرو. ــ ا  وُعيـــد   لنتحييق فإ حـــاالو االت ـ ــاذـ   م فإاالجتمـ
ــبتمبر و 30 ــاة المح مم العناا   2021تشـــرين األول/أكتوبر   1أينول/سـ ــا ام وقضـ وضـــم ممثنين عن الألـــن م اليضـ
لنتعاون   االعاري  امألــــــــــؤولإ الاقاذ اليااون من البندين. واتا م ل لك، وقعت الكوادور وبيرو اتقاقالمدعين العامين و و 

المشـتر   ين المؤسـألـاو أسـ م فإ تحألـين االتصـال  ين  لااو التنألـيق الوعنام ووواالو الاقاذ اليااون والمدعين  
فإ  األمري ام لنمدعين العامين المتدصــصــين -اإليبيريمر وبيرو وبين الشــب م  و العامين المتدصــصــين من اإلكواد

 م افحم االت ار باألشداو وت ريب الم اجرين.

 ســاا الوســ ش، قدم المألــتشــار اإلقنامإ لنم تب المعنإ باالت ار باألشــداو وت ريب الم اجرين   وفإ -66
ــ ن جم  األدلم فإ   ــتان بشــــ ــؤولإ الدول، بما فإ ذلك لم تب المدعإ العام فإ قير يزســــ دعما توجي اا م ما لمألــــ

لنمحييين وفإ أوزب ألـــتان،  (، 2021  ااألـــان/أ ري  23قضـــيت ا م  ترواا و ي الاا المتعنيم باالت ار باألشـــداو )
ت ار باألشــداو لرر  تتعنق باالقضــام    من أج فإ الم تب اإلقنامإ التاب  لوزارة الداخنام بشــ ن جم  األدلم  

 (.2021  حزيران/يوااه 23االستر ل ال نألإ فإ ترواا )

  White Sand، شــــــــــار  الم تب فإ مرحنم التشــــــــــري  االفتتاحام والدتامام لعمنام 2021وفإ  ذار/مارس   - 67
اســـــت دفت شـــــب او الت ريب واالت ار الناشـــــ م فإ جم وريم فنزوي    ، التإ الكاريبإ  البحر   من يم لإلاتربول فإ  التابعم  
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ر الم تب اجتماعا تنألــــاباا  ي ســــ البولاقاريم وفإ أروبا ووور  شــــب م اإلاتربول لنعمنااو المتدصــــصــــم لم افحم  ن او. ويألــــ 
 البندان المشــاروم، والمدعين العامين المتدصــصــين، وقدم الدعم ل جتمام االســت  لإ. ، ومندوبإ  ت ريب األشــداو 

تحوي  اإلا اراو اللش تدا ير فإ م ال العدالم ال نا ام من أج  م افحم االت ار باألشــداو ل  المبادرة اإلقنامام  يألــرو و 
 مشاروم مدعين عامين من ترينيداد وتوبا و وأروبا.  فإ العار تدفياو ال  رة 

 2و  1واظم الم تـب حنيـم عمـ  أقـالاماـم حول م ـافحـم االت ـار بـاألشــــــــــــــدـاو عن عريق ال و يومإ   -68
مناقشـــــــم     من أج نألـــــــا،(من المن م  فإ الما م 24 ندا ) 15مشـــــــاروا من    62، ضـــــــمت 2021أينول/ســـــــبتمبر  

االت اذاو األخيرة فإ م ال االت ار باألشـــــــداو عن عريق ال و وتعزيز وســـــــا   وقدراو االتصـــــــال والتعاون 
من المتاحم لمألـــؤولإ الاقاذ اليااون والمدعين العامين المعنيين فإ شـــرق أفريباا والشـــرق األوســـر ومن يم الدنات 

 لكشع عن ذ ه الحاالو واعتراض ا والتحييق في ا.أج  ا

و لك، اخُتتم تحييق امتد لث ث سـنواو  دعم من اإلاتربول والم تب أفضـش اللش الليا،   2021وفإ عام  -69
ــا، وولومبااو  ــإ لنألـ ــتر ل جنألـ ــتبه فإ ارتكا  م جرا م ات ار واسـ ــتم أفراد اشـ الشـــرعم الكولومبام البب  عنش سـ

ــم فإ دعم التحي وفنزوينااو. ــ ن  الم تب  دور حاســــ ــير تباي واضــــ ــتدباريم  ق عن عريق تاألــــ دل المعنوماو االســــ
 اليضا ام، بما فإ ذلك جنألاو استمام لنضحايا.اإلجرا،او وتنأليق الجرا،او الشرعم و 

مبادرة العم  العالمإ من أج  من  االت ار باألشـــــــــداو وت ريب الم اجرين والتصـــــــــد  ل ما وعيدو  -70
روز عنش  خر  ال   ال نألـــين فإ د إ المألـــاواة  ين    اواالجتمام العام الألـــنو  األول لنشـــب م النألـــا ام لمنااـــر 

الت وراو والتحدياو فإ البندان الشــــــــري م من المنظور ال نألــــــــااإ، مما أتا  لألعضــــــــا، تييام وتاألــــــــير التعاون  
نشـب م  وخبيرا تيناا تابعين لعضـوا   35أوجه التآزر اإلضـافام والتد ار لنألـنم الميبنم. وشـار  أكثر من   اسـتباامو 

 .2021  تشرين الثااإ/اوفمبر 11اللش  9فإ القعالام التإ عيدو بصارم ذ ينم فإ القترة من 
  

 ث و جمع البيانات والبح  - 4 

م تب العم  عنش دراســــم القنامام بشــــ ن التدفياو المالام  ير الخ ل القترة المشــــمولم بالتيرير، وااــــ    -71
ــتان  ــتان  المشــــروعم المت تام من االت ار باألشــــداو وت ريب الم اجرين شــــمنت و  من أفرااألــ  والعراق.وباكألــ

العم  العالمإ من أج  من  االت ار باألشداو وت ريب الم اجرين  مبادرة  ين شتروممبادرة م ذإالدراسم   ذ هو 
ر الت اذاو وأاماف   ار رســــم خ اللش  دفت  وذإوفرم األبحاث وتحني  االت اذاو التاب  لنم تب،   والتصــــد  ل ما

من االت ـار ـباألشــــــــــــــدـاو وت رـيب الم ـاجرين، وتعميق ف م امـاذا   المـت تـامالـتدفيـاو المـالـام  ير المشــــــــــــــروعـم  
وتوضــــــ  حالاا النمألــــــاو األخيرة عنش  .بالكااااو العامنم فإ م الإ االت ار والت ريب  ال والدف  الدااــــــماألعم
 .2022 المزم  الع ق ا فإ الرب  األخير من ومنالدراسم ذ ه 

لتحوـي  اإلـا اراو اللش ـتدا ير فإ م ـال العـداـلم ال ـنا ـام  اإلقنامـام  المـبادرة، وفإ العـار 2021وفإ عـام   -72
ــبعم تيارير حالم ُقْ ريم عن من أج  م افحم االت ار باألشــــــداو فإ العار تدفياو ال  رة ــدر الم تب ســــ ، أاــــ

ــاليبالمداعر و   يشــــم  تدفياو ال  رة المدتن م، بما ــب او اإلجرامام المرتب م   أســ العم  واالت اذاو الحالام لنشــ
ن داخ  المن يم. وزودو التيارير ســـــن او الاقاذ ي الم اجر   من  ين  ن و القنزويني ال   يتعر  له  البشـــــرر ب باالت ا

اليااون واالدعا، العام فإ البندان المألــــــــــتقيدة بمعنوماو موثوقم عن عرا ق عم  الشــــــــــب او اإلجرامام المرتب م 
 الم اجرين داخ  المن يم.  من  ين  باالت ار بالقنزوينيين

مبــــادرة الم تــــب لنعمــــ  العــــالمإ من أجــــ  من  االت ــــار ، أعنيــــت  2022رب  األول من عــــام  وفإ ال -73
 يدص فاماتحني  لمواعن اليوة والضـــــعع والقرو والت ديداو باألشـــــداو وت ريب الم اجرين والتصـــــد  ل ما  

ــداو وت ريب الم اجرين فإ البندان الم اورة. ــتان عنش االت ار باألشــ ــ  فإ أفرااألــ ــمن التيرير   أثر الوضــ وتضــ
 .الوض  بغام التصد  ل لك األج  والمتوس م مقوري التدا ير  الب  تتعنقالن ا إ تواااو محددة 
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  DataJam Against"  والمروز الدولإ لمن  ال ريمم مألابيم ، اظم الم تب 2021فإ حزيران/يوااه  - 74

Exploitation "  تحديد ذويم ضــــحايا   أج  من ، وذإ مألــــابيم اللكترواام لتصــــمام حنول قا مم عنش التكنولوجاا
ال را م، تضــمنت مألــاذماو من ع ب   ذ ه  بألــبب االت ار باألشــداو وحمايت م ودعم الم حياو اليضــا ام  

مؤســــألــــم لنتعنام العالإ. وفاز بالمألــــابيم ت بيق شــــب إ من شــــ اه  19ثإ التدرا من جامعيين وخري ين حدي 
ــداو عن عريق تحني   الف اإلع ااو من أج  التواـــ    ــرعم فإ حنياو االت ار باألشـ دعم تحباياو الشـ

 اللش مؤشراو االت ار، وتنظام المعنوماو ذاو الصنم، و تاحت ا بأل ولم لمحييإ الشرعم.

فإ العار الشــب م  (Women Can)  قادرة""المرأة   المشــمولم بالتيرير، أعنق الم تب حمنموخ ل القترة   -75
. العم  العالمإ من أج  من  االت ار باألشـــــــداو وت ريب الم اجرين والتصـــــــد  ل ما لمبادرة التابعم  النألـــــــا ام

را موجزة لنألــا، ورجال يشــرنون منااــب  ااديم فإ  ســاا والشــرق األوســر، وروزو عنش تيديم ي  وقدمت الحمنم ســ  
قادة   ج ود  النألــــــا، والرجال فإ ق ام العدالم ال نا ام. وســــــعت أيضــــــا اللش حشــــــد قادة منالمشــــــورة لننألــــــا، من 

مألـــــتوى المؤســـــألـــــاو التإ تتصـــــدى ل ت ار باألشـــــداو وت ريب الم اجرين من أج  تعزيز اإلاـــــ   عنش ال
 تمثي  المرأة والن و    ا عنش احو أفض .بغام ضمان المؤسألإ 
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أول دار اليوا، لضــــــــــــحايا   أاشــــــــــــئت  م و ،اتا م ألاشــــــــــــ م التوجاه والتدريب التإ اظم ا الم تب فإ   -76
عن . وفضـــــ  2020مشـــــتبه   م فإ النصـــــع األول من عام  5ضـــــحام واعتي    43 واي أاالت ار فإ م و  و 

مشــــــتب ا   م، فإ   13( واعتي  الرجمن ال 24ومن اإلااث  57ضــــــحام ل ت ار باألشــــــداو ) 81 واي أذلك، 
ير ومواازا ا، اتا ـم لـدوراو التوجاـه التإ عيـدو فإ   اتـ 2020تشــــــــــــــرين الثـااإ/اوفمبر    31و  19 ين   القترة مـا

روارا وشـــــيتيبا. وأســـــقرو دوراو التوجاه أيضـــــا عن القامم روابر وتعاون وخ وف اتصـــــال  ولينوارو  ومزوزو ووا
ــ  حد  اليااون   ين موظقإ الاقاذ  ــحايا من أج  وضـ ــم بإحالم الضـ ــا يين االجتماعيين ودور اإليوا، الدااـ واألخصـ

 لنممارساو المتعنيم بإيوا، الضحايا فإ زاازين وس ون الشرعم.

تحويــ  اإلاــ اراو اللش تــدا ير فإ م ــال العــدالــم ال نــا اــم من أجــ  م ــافحــم االت ــار  مبــادرة  وفإ العــار   -77
ــم  ندان الجرا،او لتعزيز  لااو اإلحالم الوعنام اليا ممباألشــــــداو فإ العار تدفياو ال  رة فيد    .، اتد و خمألــــ

ــإ الوعنإ ل ت ار باألشــــــداو، بما فإ ذلك الد وف ا ــألــــ ــدرو البرازي  وتيبا عن العارذا المؤســــ ــاخنم،  أاــــ لألــــ
و حــالــم حــاالو االت ــار   ســــــــــــــتبــااــموأعنيــت وولومباــا  لاــم معززة ال  .و لاــاو اإلحــالــم، و جرا،او التعــاون الــدولإ

باألشـــداو أل را  العم  اليألـــر ؛ ووااـــنت الكوادور وضـــ  الجرا،او تشـــري  موحدة لإلحاالو؛ وأعدو  يرو 
ر باألشـــــــداو، ووااـــــــنت تحدي   روتووول ا و حالم حاالو االت ا  اســـــــتباامدلي  إلجرا،او التشـــــــري  المتعنيم ب 

ــتر   ين الي اعاو لمن  ال ريمم وم ــاةالمشــ ــحايا االت ار باألشــــداو ورعايت م و عادة  ياضــ مرتكبي ا وحمايم ضــ
 الدماج م؛ وأاش و أروبا منبرا لنمنظماو اإلاألااام.

ــن او فإ األردن ولبنان لتنبام احتا 2021وفإ عام  - 78 ــراكم م  الألـ ــردين ال جئين وال اجاو  ، أقام الم تب شـ   مشـ
ــقوف  فإ البندين من  ــحايا االت ار فإ اــــــ ــب  من ا عيد حنياو عم  حول تحديد ذويم ضــــــ ــاعدة، بألــــــ الحمايم والمألــــــ

ال جئين وســب  التصــد  لن ريمم. وضــمت حنياو العم  مألــؤولين فإ م ال الاقاذ اليااون، ومقتشــإ العم ، وممثنين  
 الربد.  الرعايم الصحام، والمنظماو  ير الح ومام من محافظم عن الددماو االجتماعام، وق ام  

بعنوان "الواول اللش العدالم وجبر الضرر   2022وعيد الم تب حنيم عم  فإ برداد فإ حزيران/يوااه  -79
الواــــول اللش المألــــا   المتعنيم ب ضــــحايا االت ار باألشــــداو فإ فترة ما بعد النزام". وبحثت حنيم العم  قا دة ل

وان من كثير من م ال ألنإليزيديين و يرذم من األقنااو التإ اســـــــــت دفت ا داعش، قا دة اوجبر الضـــــــــرر لالعدالم  
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عمنااو العدالم    ضــــــمن  حنيم العم  وضــــــ  جدول أعمال االت ار باألشــــــداو ر أيضــــــا. وبحثتالت ااضــــــحايا 
لبد، التعاون التينإ المحتم   فإ مرحنم ما بعد داعش، فضــ  عن اســتكشــاف اياف ال نا ام والمداام والتصــالحام 

 م  ح ومم العراق بش ن ذ ه المأل لم.
  

 ستنتاجات اال  - ثالثا  

االت ار باألشـداو، ال سـاما عن    م افحم  سـعش الم تب باسـتمرار، فإ معر  تعزيزه لتنقي   روتووول -80
عريق تيديم المألاعدة التينام اللش الدول األعضا، وتعزيز التعاون فاما  ين الوواالو، اللش الشرا  جما  أاحاب  

 الدولإ واإلقنامإ والوعنإ. ةاعد م عنش األا المصنحم ذو  الصنم بصورة اش

يمث  مشــــ نم عالمام منحم تؤذ  البشــــر   وعنش الر م مما أحرز من تيدم، ال يزال االت ار باألشــــداو -81
االت ار م افحم  وتؤثر عنش جما  المناعق. وســــيوااــــ  الم تب ج وده الرامام اللش تعزيز ودعم تنقي   روتووول  

زيادة فعالام    من أج باألشـــداو، وســـاعم  م  الدول األعضـــا، والمنظماو الدولام والم تم  المداإ والضـــحايا 
وت ثيره المتزايد عنش  المألــــــتمر ل  ا العم  ن ا العنش الر م من و ما  أشــــــ اله. م افحم االت ار باألشــــــداو ب 

المؤتمر، فإ قراره  التإ وج  ــا  دعوة  الــ   فــإنومن ثم  ال يزال يعــااإ من ايص الموارد،  ف و  الصــــــــــــــعيــد العــالمإ،  
 .قا ممتظ   ،، لندول األعضا، من أج  توفير موارد من خارا الميزااام ل  ه األ را 10/3

ــير الدول األعراف   -82 ــتعرا  التنقي  فإ الوقت المناســــــــــب، وتحضــــــــ فإ وقت مب ر ويمث  تنقي   لام اســــــــ
االت ار   م افحم  لعمنااو االســــتعرا  الدااــــم   ا، وال  ود التإ تب ل ا فإ ذ ا الصــــدد لبااس تنقي   روتووول

ــام لتعزيز ال  ود العالمام المب ولم ــاســـــــــ ــتوى الوعنإ عوام  أســـــــــ ــداو عنش المألـــــــــ ــد  ل ت ار  باألشـــــــــ لنتصـــــــــ
. وبالمث ، فمن شـ ن زيادة مشـاروم جما  بشـ   رسـمإ  الثرراو وأوجه اليصـوراسـتباام  باألشـداو، بما فإ ذلك 

الـدول األعراف فإ عمنـااو تـبادل الدبراو المواضــــــــــــــاوـام والتحـدـياو من خ ل القريق العـامـ  المعنإ ـباالت ـار 
 دنصم فاما يتعنق باالت ار باألشداو.باألشداو أن تأل م فإ تحألين التييام والدروس المألت 

ويوااــ  الم تب، فإ جما  أعماله المتعنيم باالت ار باألشــداو، العم  مباشــرة م  عا قم واســعم من  -83
عم  مع م بشـــ   وثيق فإ  ال  او التإ ت أاـــحاب المصـــنحم الدبرا،، بمن في م ضـــحايا االت ار باألشـــداو و 

المعرفم والدبرة واليدرة  ال  او التإ تمنك  المث  عنش العم  م  جما  الم تم  المداإ، ويشـ   الدول األعراف ب 
 تحييق أثر الي ا إ فإ التصد  ل ت ار باألشداو.عنش 

 


