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*2210857*  

 الدورة الحادية عشرة 

 2022األول/أكتوبر   تشرين 21-17فيينا،  

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

 عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها: بروتوكول مكافحة 
    تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

رات والجريمة الرامية إلى ت      عزيز أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخد ِّ
مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،  ودعم تنفيذ بروتوكول  

 المكم ِّل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  

 تقرير األمانة  
 

 مقدمة  - أوال  
أُعــد اــلا الت رير  مؤت مؤتمر األ را  فف اتةــاممــل األمم المتحــدة لميــافحــل العريمــل المن مــل عبر   -1

الو نمل، فف دورته الحاديل عشــرة، ألاألطشــلل التف ا ــل م مبا ميت  األمم المتحدة الملنف ألالمودرار والعريمل 
ودعم تنةيل مروتوكول ميافحل تبري  المباجرين عن  ريق البر والبحر والعو، الميمل التةاممل  لزيز)الميت ( لت 

  2020غلف اـلا الت رير الةترة الممـتدة من تموي/لولـمه  ي و  األمم المتحـدة لميـافحـل العريمـل المن مـل عبر الو نـمل 
  2022إلى تموي/لولمه  

 رفـا.    150، م غ معموع األ را  فف مروتوكول ميـافحـل تبريـ  المبـاجرين  2022وحتى تموي/لولمـه   -2
 ( دولل  رفا فف البروتوكول 2020ومنل الدورة اللاشرة ل مؤتمر، أصبحت جزر ال مر )

ــاريلـه اللـالمـمل وا ق ممـمل   وـيدعم الميـت ، من -3 خؤل مرامعـه واتــــــــــــــتراتمعـماـته اللـالمـمل وا ق ممـمل ومشــــــــــــ
ــايا ملي  ــل ل مـــ ــامل وتلاوطف  الميرتـــ ــاا، مناا ع ى   ببا، فف تنةيل البروتوكول، ألاتباع طبل شـــ نل، الدول األعمـــ

بين   لرمف إلى منم تبري  المباجرين وم ا اة مرتكبمه وحمايل ح وق المباجرين المبرَّ

__________ 

 * CTOC/COP/2022/1  
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دولل عمـــــــــــوا م ـــــــــــاعدة ت نمل من  31ممارس من    4 000، ت  ى أكثر من 2022-2020وفف الةترة  -4
أجل تلزيز تصــــــــــــــدلبم لتبري  المباجرين  وبا  ــــــــــــــافل إلى رلم، قدع الميت ، فف إ ار البرامل اللالممل رار  

 الص ل، م اعدة فف معال و م التشريلار وال ماتار إلى ت لل م دان 

  
 أنشطة مساعدة الدول في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين  - ثانيا  

لواصــل الميت ، تماشــما. مم واللته المتمث ل فف منم وميافحل العريمل المن مل ألموت ك أشــيالبا، تنةيل   -5
ــتراتمعمل مرامل ل تلاون الت نف مم الدول   ــمل الي االتـــــــــ ــام ل لميافحل تبري  المباجرين  وتشـــــــــ ــتراتمعمل شـــــــــ اتـــــــــ

مـاا، من أجل تنةيل مروتوكول ميافحل تبري  المباجرين  ودعم اللم مار الحيوممل الدولمل  والمشـاركل فف  األع
 التلاون مين الوكاالر وآلمار التن يق  والعبود الملزية فف معالف البحث وجمم البماطار 

  
 والتنسيق فيما بين الوكاالت العمل على وضع المعايير والسياسات، وتطوير المعارف، والتعاون   - ألف  

خؤل الةترة المشـــمولل ألالت رير، واصـــل الميت  ت ديم الدعم االتـــتراتمعف والةنف ل بيلار واللم مار الحيوممل  - 6
اـلدولـمل، والتـلاون الو يق مم كـماـطار األمم المتـحدة األخرك وـكلـلم مم المن ـمار الحيومـمل اـلدولـمل ا ق ممـمل والمن ـمار  

ادا  مروتوكول ميافحل تبري  المباجرين، و مان فبم وتنةيل ملالير البروتوكول  أل ترويل  ال من أجل  غير الحيوممل،  
 وااللتزامار المنبث ل منه ع ى طحو أفمل، وتلزيز أوجه التآير والشراكار لتح يق ت م الغايار  

  
 الحكومية الدولية   الهيئات   الدعم المقدم إلى  - 1 

  اتةاممل األمم المتحدة لميافحل العريمل المن مل عبر الو نمل مؤتمر األ را  فف    
ع الميتـ  دعمـا. فنمـا. الجتمـاعـار الةريق اللـامـل الحيومف الـدولف خؤل الةترة المشــــــــــــــمولـل ألـالت رير، قـد -7

ــاألم المل ود فف فيينا   ــ ي المؤتمر  وركز الةريق اللامل، فف اجتماعه ال ـــــــــ الملنف متبري  المباجرين، اللي أطشـــــــــ
، مناقشـــــاته ع ى معالين ا نين  وكان معال المناقشـــــل األول او أ ر الكوار  2020أل ول/تـــــبتمبر    9و 8لومف  

، ع ى االتعـااـار ال ـــــــــــــــاوـدة داخـل العمـاعـار ا جراممـل  19-اللبمعمـل والنزاعـار واأليمـار، مثـل جـاوحـل كوفيـد
المن مـل وع ى درو  تبري  المبـاجرين، وكللم الممـارتــــــــــــــار العـيدة الرامـمل إلى دعم التلـاون الةلـال فف معـال  

فيبا ومؤح ل مرتكبيبا قمـــــــــاوما )اط ر إطةار ال اطون أ ناا ت م األيمار من أجل كشـــــــــك ت م الحاالر والتح يق 
ــتراتمعمار الناجحل فف معال  CTOC/COP/WG.7/2020/2الو م ل  ــل الثاطف او االتــ (  وكان معال المناقشــ

  المبـاجرين والتح يق فف  اتــــــــــــــتوـداع التكنولوجـما، ألمـا فف رـلم تكنولوجـما المل ومـار واالتصــــــــــــــاالر، لمنم تبريـ 
جراومــه، واتوــار تــدامير قويــل إياا تزالــد اتــــــــــــــتوــداع العمــاعــار ا جراممــل ل ةمـــــــــــــــاا ال ــــــــــــــيبراطف )اط ر الو م ــل 

CTOC/COP/WG.7/2020/3 ) 

تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    15و  14ينــا لومف  وطــاقا الةريق اللــامــل، فف اجتمــاعــه الثــامن المل ود فف في  -8
، موا ـمم تتل ق أل اممل ال نوار الن اممل ل بعرة والمؤح ل ال مـاومل فف قمـايا معال تبري  المباجرين  2021

 ودعما لمناقشـار الةريق وتماشـما مم الممارتـل ال ـاأل ل، صـات الميت  ورقار مل ومار أتـاتـمل موا ـمعمل ألشـ ن
(  CTOC/COP/WG.7/2021/2 بعرة فف خةض الل ـ  ع ى تبرـي  المبـاجرين )أ ر توافر قنوار ط ـاممـل ل

ــاجـريـن  الـمـبـــــ تـبـريـــــــ   ــا  قمــــــــــــــــــــايـــــ فـف  ــل  الـ مــــــــــــــــــــاوـمـــــ ــل  الـمـؤحـ ـــــ عـ ـى  ــدرة  الـ ـــــ تـلـزيـز  ــل  كـمـلـمـــــ وبشــــــــــــــــــــ ن 
(CTOC/COP/WG.7/2021/3 فمــؤ عن خؤصــل موا ــمعمل وارمل لورقار المل ومار االتــاتــمل الملدة ،)

 ( CTOC/COP/WG.7/2021/4ل ةريق اللامل الملنف منل اجتماعه األول )

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/2
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، 2022حزيران/لوطـمه   28و  27يـنا لومف  وـطاقا الةريق اللـامـل، فف اجتمـاعـه الـتاتــــــــــــــم المل ود فف في  -9
التلـاون مم ال لـاع الوـان من أجـل منم تبرـي  المبـاجرين وميـافحـته، فمــــــــــــــؤ عن تـبادل المل ومـار والتلـاون  
الدولف  وبناا ع ى رلم، صــــــات الميت  ورقار مل ومار أتــــــاتــــــمل موا ــــــمعمل من أجل دعم مناقشــــــار الةريق 

التلاون مم ال لاع الوان ع ى منم تبري  المباجرين وميافحته  اللامل ألشـــــــــ ن الممارتـــــــــار العيدة فف معال  
(CTOC/COP/WG.7/2022/2  فف التح يق  الملتمـــــدة فف  الو نمـــــل  ا جرااار  المل ومـــــار عن  ( وتبـــــادل 

والـمـواامـــــــ  ــدولـف  الـــــ ــاون  الـتـلـــــ تـلـزيـز  ــل  ألـءـمـــــ ــاجـريـن  الـمـبـــــ تـبـريـــــــ   ــار  ــل  عـمـ ـمـــــ الـمـتـبـلـــــ لـ ـنـبـل  ــل  الـمـمـيـنـــــ ل 
(CTOC/COP/WG.7/2022/3 ) 

ــم،  -10 ــاألم والثامن والتاتــــ ــو مل،   50 طحوواعتمد الةريق اللامل، فف اجتماعاته ال ــــ ــمل ت نمل ومو ــــ توصــــ
ــا إلى الدول األ را  من أجل تلزيز تنةيل ــاتــــ ــليد اللالمف لتبري   موجبل أتــــ ــدي ع ى الصــــ البروتوكول والتصــــ

 المباجرين 

وع   اختتاع المرح ل التحمـــــيريل واتـــــتبؤل مرح ل االتـــــتلرات ألموج  آلمل اتـــــتلرات تنةيل اتةاممل  -11
األمم المتحـدة لميـافحـل العريمـل المن مـل عبر الو نـمل والبروتوكوالر الم حـ ل مبـا، فف الدورة اللـاشــــــــــــــرة ل مؤتمر، 

الميت  ع ى تلزيز مشـــــــاركل أصـــــــحا  المصـــــــ حل غير الحيوميين فف الي اللم مل، مثؤ من خؤل ت ديم   عمل
 إحا ار إعؤممل لمن مار المعتمم المدطف 

 وعؤوة ع ى رلم، تـاام الميت  فف تلزيز مشـاركل أصـحا  المصـ حل غير الحيوميين فف أول حوار مناا  - 12

ع   اختتاع االجتماع التاتــــم ل ةريق اللامل الملنف متبري  المباجرين، وف ا   2022تموي/لولمه    1، ع د فف  من طوعه 
من   7من مل غير حيوممل و  37لإلجرااار وال واعد المتل  ل أللمل آلمل اتـتلرات التنةيل  وفف المعموع، شـاركت رمه  

ــ ل )  ــ حل ااخرين روي الصـــ ــحا  المصـــ ــاا األكاديممل و  5أصـــ  لاع الوان(  وكان الحوار البناا  من ال   2من األوتـــ
ــمل محدوديل الملرفل ألال واطين   ــمم تشــــ ــ حل غير الحيوميين موا ــــ ــحا  المصــــ  بارة عن محةل تةاع ف طاقا رمه أصــــ
وال ـــــماتـــــار المتصـــــ ل متبري  المباجرين  وأاممل تلممم مراعاة اعتبارار ح وق ا ط ـــــان فف تدامير التصـــــدي لتبري   

ل مين التكنولوجمــا وتبريــ  المبــاجرين  و ـــــــــــــرورة ييــادة العبود المبــلولــل فف معــال جمم المبــاجرين  والرواألا ال ــاومــ 
ــممــا مــا لتل ق منبــا ألــ  ر م ــــــــــــــارار البعرة الن ــاممــل فف الحــد من حــاالر تبريــ    البمــاطــار المتل  ــل ألــالبعرة، وال تـــــــــــ

 المباجرين  ودور المعتمم المدطف فف دعم اتتلرات تنةيل البروتوكول  
  

  لعريمل واللدالل العناومل لعنل منم ا   
ــ ـلل تبرـي  المبـاجرين ألميـاـطل أـلارية فف دورة لعـنل منم العريمـل واللـداـلل العـناوـمل الثؤ ين  -13 ح ـيت م ــــــــــــ

، ألاعتباراا مو ــــــوع المناقشــــــل الموا ــــــمعمل ال ــــــنويل الملنوطل  التدامير الةلالل  2021التف ع در فف أيار/مالو 
ــدي له، م ــاا واأل ةال،  لمنم تبري  المباجرين والتصــــــ ــا الن ــــــ ــوصــــــ بين، وخصــــــ م حمايل ح وق المباجرين المبرَّ

وح وق األ ةال المباجرين غير المصــحوبين ملويبم   وتــ لت و اوق المل ومار األتــاتــمل التف أعدر من أجل  
ــمعمل المـــوا ع ى ط اا المـــلك لدك األشـــوان المرتح ين  ط اا المـــلك التف طشـــ ر عن   -المناقشـــل الموا ـ

أو التف تةاقمت أل ــــــبببا  وكان ل تدامير التف و ــــــلتبا الب دان من أجل ال ــــــملرة ع ى جاوحل   19-جاوحل كوفيد
ــ بف ع ى الؤجلين والمباجرين ع ى وجه الوصــــــــون، مما جل بم أكثر عر ــــــــل   19-كوفيد واحتواوبا ت  ير تــــــ

 مشددة ل ل وبل فف ظرو  لولر أشيال التبري  

تلزيز التلاون الدولف ع ى التصــدي لتبري    ألشــ ن  30/1ال رار واعتمدر ال عنل، فف دورتبا الثؤ ين،   -14
المباجرين، واو أول قرار ألشــــــ ن تبري  المباجرين لتول داخل من ومل األمم المتحدة منل تــــــنوار عدلدة  وفف 
اـلا ال رار، حثـت ال عنـل الـدول األ را  فف مروتوكول ميـافحـل تبرـي  المبـاجرين ع ى احتراع الح وق الممنوحـل  

بين، ع ى النحو المنصـــــون ع مه فف البروتوكول، ألصـــــر  الن ر عن و ـــــلبم كمباجرين أو ل مب اجرين المبرَّ

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2022/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2022/3
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بين،   جن ـماتبم أو طوع جن ـبم أو عرقبم أو دلنبم أو تـنبم، واتوار تدامير مناتـبل لبناا الث ل مم المباجرين المبرَّ
 وال تمما أوللم الللن وقلوا  حايا لعراوم اللنك 

ــوع ا حا ار ا عؤممل  وح ف تبري  -15 ــافل إلى كوطه مو ــــ التف قدمبا الميت  لةاودة  المباجرين، إ ــــ
ألمياطل ألارية فف جممم جواط    الدول األعمـــــاا ألشـــــ ن األعمال رار الصـــــ ل التف ا ـــــل م مبا فف الا المعال،

دة فف دعم فلالمل جاطبمل منةصــــ ل، تــــ لت المــــوا ع ى مبادرار وتحديار محد 11الدورة الثؤ ين، ألما يشــــمل  
ــم ت الي الةلالمار أدوار جدلدة ل تلاون  ــ لل  وشــ ــ ن الي الم ــ ــار وتبادل المل ومار ألشــ ــل الممارتــ تلوير أفمــ

(، واف Turbo)  الت نف قــاومــل ع ى الح وق من أجــل دعم تنةيــل مروتوكول تبريــ  المبــاجرين  وعم مــل  توربو 
 توركيزا الثــاطمــل    المبــاجرين  وعم مــلعم مــل مؤح ــل قمـــــــــــــــاومــل طــاجحــل ألشـــــــــــــــ ن قمــــــــــــــمــل كبيرة تتل ق متبريــ   

(Turquesa II واف عم مل مشــــتركل ل تصــــدي لتبري  المباجرين من جاط  المن مل الدولمل ل شــــر ل العناومل ،)
)ا طتربول( والميت   ومنم البعرة غير اللو مل وتبري  المباجرين  والمؤح ل ال مـــــــــــاومل فف قمـــــــــــايا تبري   

أفريقمـا  وععـادة الن ر فف تلريت تبريـ  المبـاجرين فف تــــــــــــــمـاق الكوار  البيلمـل  واالتــــــــــــــتعـاألـل المبـاجرين فف 
ا ق مممل المن ــــ ل لتبري  المباجرين فف أمرييا العنوبمل  وتلزيز التلاون الدولف فف الم ــــاول العناومل المتصــــ ل 

الواصـــل ألمرصـــد تبري  المباجرين    متبري  المباجرين داخل ال رن األفري ف ومنه  وع ؤق المنصـــل ا لكتروطمل
التاألم لميت  األمم المتحدة الملنف ألالمودرار والعريمل   واطلؤق دراتـــــــــــــل الميت  ألشـــــــــــــ ن إتـــــــــــــااة الملام ل 
وا امال من من ور جن ـــــاطف ألشـــــ ن جراوم تبري  المباجرين فف ظرو  مشـــــددة ل ل وبل وتـــــبل التصـــــدي لبا، 

 Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling  تحت عنوان

Offences and Response وتعدر ا شــــــارة موجه خان إلى فلالمل جاطبمل اتــــــتمــــــافتبا شــــــبيل األمم المتحدة  
الملنمل ألالبعرة ألشـــــــــــــ ن  ـــــــــــــمان حمايل المباجرين من خؤل تلزيز التدامير المتولة فف معال اللدالل العناومل 

من االتةاق اللالمف من  9جرين، تماشـما مم مروتوكول ميافحل تبري  المباجرين والبد   ل تصـدي لتبري  المبا
 أجل البعرة اامنل والمن مل والن اممل 

،  2022كما أ يرر م ــــــــــــ لل تبري  المباجرين فف الدورة الحاديل والثؤ ين ل عنل، التف ع در فف أيار/مالو   - 16
ــبيـل ا لبيرـيل  ل ع ى العبود ا ق ممـمل التف تـبللبـا من خؤل تركيز الةلـالـمار العـاطبـمل المن مـ  األمرييـمل ل مـدعين  - الشـــــــــــ

من أجل التصـــدي لتبري  المباجرين من  اللامين المتوصـــصـــين فف ميافحل االتعار ألاألشـــوان وتبري  المباجرين 
ميت  األمم المتحدة  التح يق إلى المؤح ل ال ماومل  وأحد  النتاول التف توصل إليبا مرصد تبري  المباجرين التاألم ل 

الملنف ألالمودرار والعريمل ع ى در  شــمال غر  أفريقما )المحما األ   ــف(  وتلزيز دور المرأة وصــوتبا فف معال  
 ميافحل االتعار ألالبشر وتبري  المباجرين فف آتما والشرق األوتا  

  
  مؤتمر األمم المتحدة لمنم العريمل واللدالل العناومل   

الميت  ورقار موا ـمعمل شـتى لدعم المناقشـار رار الصـ ل فف مؤتمر األمم المتحدة الراألم عشـر أعد  -17
وُأرجئ، أل ــــــــب    2020لمنم العريمل واللدالل العناومل، اللي كان من الم رر ع دي فف البدايل فف طم ــــــــان/أمريل  

ألمين اللـاع عن حـاـلل العريمـل    وُأطعزر عـدة ت ـارير من مينبـا ت رير ا2021، إلى آرار/مـارس 19-جـاوحـل كوفـيد
  مل ومار مةصـــــــــــــــ ل عن تبري  المبـاجرين،  ( اللي قدعA/CONF.234/3واللـدالل العـناوـمل ع ى طلـاق اللـالم )

يرة والح ول  رمما طاقشــــــــــــــت ورقل المل ومار األتــــــــــــــاتــــــــــــــمل المتل  ل ألاالتعااار الراانل ل عريمل، والتلورار األخ
الم ــــــــــــــتعــدة، ال تــــــــــــــممــا التكنولوجمــار العــدلــدة موصــــــــــــــةبــا وتــــــــــــــــاوــل الرتكــا  العريمــل وأدوار لميــافحتبــا  

(A/CONF.234/11  كمت ي ــتودع المبربوبون تكنولوجمار المل ومار واالتصــاالر وكمت ت ــتودمبا الشــر ل )
 تبري  المباجرين ل تح يق فف جراوم 

اـللي أـلد رـمه إعؤن  2021/20وع ـ  اـلا المؤتمر، اعتمـد المع ال االقتصــــــــــــــادي واالجتمـاعف ال رار  -18
كيوتو ألشـــــ ن النبوت ألمنم العريمل واللدالل العناومل وتـــــمادة ال اطونق طحو تح يق خلل التنممل الم ـــــتدامل للاع 

http://undocs.org/ar/A/CONF.234/3
http://undocs.org/ar/A/CONF.234/11
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2021/20&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2021/20&Lang=A
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  وفف الا ا عؤن، التزمت الدول األعماا ألال لف إلى اعتماد وتنةيل تدامير فلالل لمنم وميافحل تبري   2030
ا ط ــاطمل، ألما لتماشــى مم التزامار كل  ر  من األ را  ألموج  اتةاممل المباجرين وحمايل أرواحبم وح وقبم  

 األمم المتحدة لميافحل العريمل المن مل عبر الو نمل وبروتوكول ميافحل تبري  المباجرين، الميمل لؤتةاممل 
  

  العمعمل اللامل   
تل  ل مو ـــــم وتنةيل قرارار  واصـــــل الميت  ت ديم الدعم الةنف إلى الدول األعمـــــاا فف المناقشـــــار الم -19

 العمعمل اللامل المتل  ل ألميافحل تبري  المباجرين وتنةيل مروتوكول ميافحل تبري  المباجرين 

عدد من ال رارار خؤل الةترة المشــــــــمولل ألالت رير من أجل و ــــــــم إجرااار ملزية لمنم تبري    واعُتمد -20
ــددر العمعمل اللامل، فف قرا ــ ن  75/196راا  المباجرين وميافحته  وشـــــــــ تلزيز مرطامل األمم المتحدة لمنم   ألشـــــــــ

العريمل واللدالل العناومل، ال تـــــــــــمما قدراته فف معال التلاون الت نف، ع ى أاممل تلزيز التلاون الدولف والتلاون  
عبر الو نمــل، ألمــا فف رلــم تبريــ  المبــاجرين   فف معــال إطةــار ال ــاطون من أجــل ميــافحــل العريمــل المن مــل  

ــام ل قاومل ع ى األدلل   ــار شـ ــماتـ ــاا، تـ ــم وتنةل، ح ـــ  االقتمـ ــاا ع ى أن تمـ وشـــعلت العمعمل الدول األعمـ
قدرة ط م اللدالل العناومل فف كل منبا  أن تلزي لمنم العريمل واتــــــــــــتراتمعمار وخلا عمل و نمل ومح مل وع ى

ــاة مرتكبيبا وملاقبتبم،ع ى التح يق فف العراوم ألعمم  ــيالبا وم ا ـ ــه م أشـ ــان  وفف الوقت طة ـ حمايل ح وق ا ط ـ
 والحريار األتاتمل ل مدعى ع يبم، وكللم المصالح المشروعل ل محايا والشبود 

ين، ألالدول أن تلزي ح وق ا ط ــان ألشــ ن حمايل المباجر  76/172وأاامت العمعمل اللامل، فف قراراا   -21
ــلبم من حيث البعرة، وخاصـــل   ــمل لعممم المباجرين وأن تحميبا ع ى طحو فلال، أيا كان و ـ ــاتـ والحريار األتـ
الح وق والحريار األتــاتــمل الواجبل ل ن ــاا واأل ةال  كما شــعلت الدول ع ى التلاون واتوار التدامير المؤومل، 

ــان، لمنم تبري  المباجرين وميافحل  فف توافق تاع مم االلتزامار   التف ل  يبا ع يبا ال اطون الدولف لح وق ا ط ــــــ
الا التبري  والتصـــــدبي له، ألما فف رلم تلزيز ال واطين وال ـــــماتـــــار وعم مار تبادل المل ومار والمباع التنةيليل  

ــورة مدارة جيدا وم موطل و  ــين ال درار ودعم فرن البعرة التف تتم ألصــ ــتركل، وتح ــ ــاول  المشــ كريمل، وتلزيز الوتــ
 التشريعمل لتعريم أعمال تبري  المباجرين، وال تمما الن اا واأل ةال 

وخؤل الةترة المشـمولل ألالت رير، واصـل الميت  أيمـا ت ديم إتـبامار فنمل فف ت ارير األمين اللاع رار   -22
المتصـ ل ألالبعرة وتبري  المباجرين، الصـ ل المتل  ل متنةيل قرارار العمعمل اللامل ومع ال األمن ألشـ ن الم ـاول 

ألمـــا فف رلـــم مـــا لتل ق ألـــالبعرة الـــدولمـــل والتنممـــل  وبتنةيـــل االتةـــاق اللـــالمف من أجـــل البعرة اامنـــل والمن مـــل  
 والن اممل  وبالمحملار وقاطون البحار 

  
  مع ال األمن   

ــر إلى ليبما   ( 2020)   2546أكد مع ال األمن من جدلد، فف قراري   - 23 ــ ن تبري  المباجرين واالتعار ألالبشــــ ألشــــ
ــاحل ال يبف، من  ــا، مبالل  ال ــــ ــبدي البحر األممض المتوتــــ ــم حد لما يشــــ ــرورة و ــــ ــواح با،  ــــ وعبراا ومنبا ومبالل تــــ

مر للم مار تبري  المباجرين واالتعار ألالبشــــــــر وتلريض أرواحبم ل ولر  وفف وقت الحق، أعر  اتــــــــتةحال م ــــــــت 
ــان/أمريــل  ( 2021)   2570المع ال من جــدلــد، فف قراري   ، عن ق  ــه البــالغ إياا تبريــ   2021، الــلي اعتمــد فف طم ــــــــــــ

، ألاتوار ال رار 2021التعار ألالبشر عبر ليبما، وجدد التةويمار رار الص ل فف أل ول/تبتمبر  المباجرين والؤجلين وا 
   ويواصل الميت  ت ديم المل ومار لت ارير األمين اللاع المتل  ل مت م ال رارار  ( 2021)   2598

  

http://undocs.org/ar/A/RES/75/196
http://undocs.org/ar/A/RES/75/196
http://undocs.org/ar/A/RES/76/172
http://undocs.org/ar/A/RES/76/172
http://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
http://undocs.org/ar/S/RES/2546(2020)
http://undocs.org/ar/S/RES/2570(2021)
http://undocs.org/ar/S/RES/2570(2021)
http://undocs.org/ar/S/RES/2598(2021)
http://undocs.org/ar/S/RES/2598(2021)
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  ولمل منتدك اتتلرات البعرة الد   
أيار/مالو  20إلى  16، اللي ع د فف الةترة من تـــــــــتلرات البعرة الدولملال األول المنتدكاتـــــــــتلرت   -24

ــتويار المح ف والو نف وا ق ممف واللالمف فف تنةيل االتةاق اللالمف من أجل  2022 ، الت دع المحري ع ى الم ـــــــــ
، واو تلزيز االتــتعاألل عبر الو نمل لتبري  المباجرين   9البعرة اامنل والمن مل والن اممل، ألما فف رلم ادفه  

ــب ت  ــار ا ق مممل التف تـ ــتلرا ـ ــ ل االتـ ــ  ـ ــتلرات البعرة الدولملوقدع الميت  دعما كبيرا ل ـ ، وكللم منتدك اتـ
ــتلرت تنةيل معموعل من أادا   ــتدلرة اتـ ــارت الميت  خؤله فف ممادة اجتماع ماودة م ـ ــه، اللي شـ ل منتدك طة ـ

فف المنتدك، تمـمن التزاما متكثمت العبود المشـتركل،   فت دمواعتمد إعؤن     9لالمف، ألما فيبا البد   االتةاق ال
أل ـــــبل منبا التلاون الدولف مين م دان المنشـــــ  واللبور والم صـــــد، من أجل منم تبري  المباجرين وميافحته، مم 

تلبدا مدعم تنةيل االتةاق اللالمف تـماتـما   168االحتراع الكامل لح وق ا ط ـان  وأفمـى المنتدك أيمـا إلى ت ديم  
 منبا متبري  المباجرين  47أو مالما، تتل ق 

  
 المشاركة في آليات التنسيق والتعاون اإلقليمية والمشتركة بين الوكاالت  - 2 

ــتركل مين الوكاالر من أجل الممــــــف قدما. ألالولل  -25 ــمعمل مشــــ ــارت الميت  فف عدة آلمار موا ــــ يشــــ
تبري  المباجرين واالتعار ألاألشـــوان، فف تـــماقار تشـــمل البعرة الدولمل، ألما لتماشـــى مم  الدولمل لميافحل 

 موجه عاع  17والبد   2030من خلل التنممل الم تدامل للاع  2-16و 7-10و 7-8و 2- 5الغايار 

ــدد -26 ــوك فف الا الصـ ــف أاممل قصـ ــبيل األمم  ومما ييت ـ ــويل الميت  فف ال عنل التنةيليل لشـ المتحدة عمـ
اللالممل الملنمل ألالبعرة، التف أطشــــــــــــ اا األمين اللاع لدعم الدول األعمــــــــــــاا فف تنةيل االتةاق اللالمف من أجل  

ــارت  73/195ي أقرته العمعمل اللامل فف قراراا  لالبعرة اامنل والمن مل والن اممل، ال الميت  فف األفرقل    ويشـــ
اللام ل اللالممل األتــــاتــــمل والموا ــــمعمل التاأللل ل شــــبيل، التف تبد  إلى إطشــــاا قاعدة عالممل ل ملار  ومركز 
وصــل من أجل و ــم تدامير تصــدبة مصــممل خصــمصــا. ل بعرة  وتميين الدول األعمــاا من و ــم وتنةيل خلا  

قدرة األمم المتحدة ع ى األصـــــــــلدة اللالمف وا ق ممف وال لري   التنةيل الو نمل المتل  ل ألاالتةاق اللالمف  وتلزيز
 ع ى ت ديم الدعم ل دول األعماا ألش ن الم اول المتص ل ألالبعرة 

وفف الةترة المشـــــــــمولل ألالت رير، تـــــــــاام الميت  فف إطشـــــــــاا شـــــــــبيار و نمل وعق مممل ل بعرة واوتؤفار  -27
عم أطشـــــلتبا  60وع أكثر من موا ـــــمعمل قاومل ع ى م ـــــاول محددة، لوجد منبا الي  ، فف مل م أطحاا اللالم، ود 

واف تلمـل عن كثـ  مم أفرقـل األمم المتحـدة ال لريـل واألجبزة الحيوممـل الن يرة من أجـل دعم العبود الو نمـل 
 الراممل إلى تنةيل االتةاق اللالمف وعم مل االتتلرات المرتبلل أله 

ــبيل األمم المتحدة ا  -28 ق مممل الملنمل ألالبعرة لغر  ووتـــا أفريقما، ويشـــارت ألاطت اع فالميت  جزا من شـ
فف أعمال الةريق اللامل الملنف ألالبعرة الموت لل المنشــــــ  فف إ ار الشــــــبيل  وع ى الصــــــليد الو نف، فالميت   

 مالف وموريتاطما و غامبما عمو طشما أيما فف الشبيار الو نمل الملنمل ألالبعرة فف 

 9 مم واللته، الدعم إلى الدول األعمـــــــــــــاا فف تح يق ادفف االتةاق اللالمف وي دع الميت ، تماشـــــــــــــما.  -29
ــاا    10)تلزيز التدامير عبر الو نمل لميافحل تبري  المباجرين( و )منم االتعار ألاألشـــــــــوان وميافحته وال مـــــــ

الل العناومل ع مه فف تــــماق البعرة الدولمل(، من خؤل تو يد تــــمادة ال اطون والنبوت متدامير منم العريمل واللد
 ألءمل منم العريمل المن مل وميافحتبا وتوفير الحمايل لمحايااا 

وخؤل الةترة المشـــــــــمولل ألالت رير، دعم الميت  أيمـــــــــا أطشـــــــــلل إق مممل أخرك رار صـــــــــ ل من الناحمل  -30
ال ـماتـار  الموا ـمعمل  فالمؤتمر ا ق ممف الملنف ألالبعرة، ع ى تـبيل المثال، او آلمل متلددة األ را  لتن ـيق 

ــ ل ألالبعرة مين   ــةل مراق ، ودعم    11وا جرااار رار الصـــ دولل فف األمرييتين  وواصـــــل الميت  مشـــــاركته ألصـــ
ــاا فف المؤتمر، والمن مـار المرامـبل األخرك، فف و ــــــــــــــم وتنةـيل ومـتاأللـل خلـل اللمـل لميـافحـل   اـلدول األعمــــــــــــ

http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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ارة ميداطمل ل دول األعمـــــاا فف المؤتمر  ، قاع الميت  مزي 2022  وفف آرار/مارس 2025-2019التبري  ل ةترة 
ــعمل المباجرين الللن يلبرون الحدود عند فعوة داروين مين   ــتوؤن ل مل ومار منبا مبد  ت يمم و ـــــــــ منما  واتـــــــــ

 كولومبما ع ى در  البعرة الروم ف عبر أمرييا الوتلى و 

  
 ات تطوير المعرفة، واإلرشادات واألدوات المتعلقة بوضع المعايير والسياس  - 3 

مواألل الملرفل الواصـل ألميافحل تبري  المباجرين، التف ُتدار من منصـل  2017أ  ق الميت  فف عاع  -31
مواأـلل إدارة الملـار  الم ــــــــــــــمـاة مواأـلل الموارد ا لكتروطـمل وال واطين المتل  ـل أـلالعريمـل )مواأـلل  شــــــــــــــيرلوت (، والتف 

م    واتتمر2022أدمعت فف الي البواألل فف عاع  شيرلوت التف تحتوي ع ى مواد تتل ق  مواأللالبماطار   قواعدتوتُّ
، كـاـطت قـاعـدة مـماـطار ال ــــــــــــــوامق 2022 وال الةترة المشــــــــــــــموـلل أـلالت رير، وحتى تموي/لولـمه  متبرـي  المبـاجرين  
واليل قمـاومل، وكاطت قاعدة مماطار التشـريلار   46قمـمل تتل ق متبري  المباجرين من   829ال مـاومل تتمـمن 

طار البب يوغرارمل من الب دان  وكاطت قاعدة البما 102ا لتل ق متبري  المباجرين من م تشــريعطصــا  253تتمــمن  
 مدخؤ لتل ق متبري  المباجرين  390تتممن  

وت ــــــــــــــاام المواد المتل  ـل متبرـي  المبـاجرين والموجودة فف قواعـد ممـاـطار شـــــــــــــيرلوت فف تلزيز قـدرة الـدول  - 32
ــاـيا تبرـي    ــااـلل من خؤل النـعا  فف التح يق فف قمـــــــــــ ــاا ع ى مـيافـحل ا فؤر من اللـ ا  ويـيادة الم ـــــــــــ األعمـــــــــــ

ين وم ا ـــــــــاة العناة، واو عمل تنعزي البواألل من خؤل جمم قمـــــــــايا المحاكم من الواليار ال مـــــــــاومل والن م المباجر 
ــ ل عن التشــــــــريلار   ال اطوطمل المتلددة وتح ي با واتــــــــتلرا ــــــــبا وطشــــــــراا، ومن خؤل تصــــــــنمت المل ومار رار الصــــــ

ــتودامه ل اعدة م  ــتراتمعمار والمؤلةار المتاحل  وكثك الميت  من اتــ ــدرا.  واالتــ ــاومل ألاعتباراا مصــ ــوامق ال مــ ماطار ال ــ
 ل مل ومار من أجل إعداد مزيد من الو اوق التوجيبمل فف معالف و م الملالير وال ماتار وأدوار الم اعدة الت نمل  

إتااة الملام ل وا امال من من ور جن اطف ألش ن جراوم  ، أ  ق الميت  دراتل ألش ن 2020وفف عاع  -33
  وركزر الي الدراتـل ع ى موت ك أطواع اللنك ظرو  مشـددة ل ل وبل وتـبل التصـدي لبا  تبري  المباجرين فف

التف لتلرت لبا الرجال والن ــاا ووصــةت اللوامل والدوافم الكامنل التف تؤدي إلى إتــااة الملام ل أ ناا عم مار 
  2021التبري   وقد طشرر الي الدراتل ألال غل ا تباطمل فف عاع 

وتبري  المباجرينق طداا من أجل صـــــون    19- جاوحل كوفيد تتناول  ، أصـــــدر الميت  ورقل  2021وفف عاع  - 34
بين الــللن لواجبون مزيــدا من الموــا ر وموا ن المـــــــــــــلك   COVID-19 and theأللنوان    ح وق المبــاجرين المبرَّ

smuggling of migrants: a call for safeguarding the rights of smuggled migrants facing increased 

risks and vulnerabilities ــاول المتل  ل ألالوقايل والحمايل والمنبث ل عن ــتمرار أاممل الم ـ   وركزر الي الورقل ع ى اتـ
   19- التف لواجببا األشوان المرتح ون ألةلل أ ر جاوحل كوفيد موا ن الملك  

ــر وتبري    -35 ــ  الميت  مركز الملار  الملنف ألاالتعار ألالبشـــــــــــ ــمولل ألالت رير، أطشـــــــــــ وخؤل الةترة المشـــــــــــ
المبــاجرين، الــلي لوفر ط ــامــا  دارة التل م التةــاع ف عبر ا طترطــت من أجــل دعم معتمم الممــارتـــــــــــــــل اللــالمف 

ل كمركز جامم خان ألالممارتـــين مبد  الوصـــول الةوري إلى المواد التدريبمل، والدورار التدريبمل  ل ميت ، ويلم
الم ـع ل، والموارد ال ـمعمل البصـريل، والمنشـورار، والرلك الم ـت اة من األقران، ودراتـار الحالل  وي ـلى مركز  

 لمباجرين وتنةيلاما ملا الملار  إلى تلزيز االطمماع إلى مروتوكولف االتعار ألاألشوان وتبري  ا

ــبــاا/فبرالر   - 36 ، و ـــــــــــــم الميتــ ، من خؤل مبــادرتــه ل لمــل اللــالمف من أجــل منم االتعــار 2021وفف شـــــــــــ
ــدي لبما،  ــوان وتبري  المباجرين والتصــ ــاواة مين   ألاألشــ ــان والم ــ معموعل أدوار الميت  لتلممم مراعاة ح وق ا ط ــ
، وجرببا عبر الب دان  تصــدي لؤتعار ألاألشــوان وتبري  المباجرين العن ــين فف تدخؤر اللدالل العناومل من أجل ال 

الشـــرييل فف آتـــما والشـــرق األوتـــا  وت دع معموعل األدوار التوجمه لوبراا اللدالل العناومل ألشـــ ن تـــبل اعتماد تدامير  
 المباجرين  قاومل ع ى ح وق ا ط ان والم اواة مين العن ين من أجل التصدي لكل من االتعار ألاألشوان وتبري   
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 ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين من خالل التعاون التقني  عزيزت -باء 

يلمل الميت  حالما ع ى تنةيل مبادرة تلزيز ا جرااار وتدامير التصدي اللامرة ل حدود ا ق مممل الراممل   -37
( لرمف إلى تلزيز  2023-2021تـــــــــنتان )(، واو مشـــــــــروع مدته STARSOMإلى ميافحل تبري  المباجرين )

ــبيار عبر الو نمل،  13قدرار   ــاركا عبر ال ارار الومال ع ى ميافحل تبري  المباجرين، وتةكمم الشــــــ م دا مشــــــ
ــلل   و ــــــمان ملام ل ال ــــــ لار ل مباجرين المبربين ملام ل عادلل وعط ــــــاطمل أ ناا اللم مار والتحقم ار فف أطشــــ

ــ ل من االجتماعار التنةيليل  تبري  األشــــــــوان  وبالمواياة مم رل ــ  ــــــ ــبا، تــــــ م، يل د الميت ، خؤل الةترة طة ــــــ
الثناومل واألقالمممل المحددة األادا  ألءمل تلزيز التلاون الدولف ألقمادة الممارتــــــــــــين من أجل التصــــــــــــدي لتبري   

دق أللد ع ى المباجرين، وبناا رواألا غير م بوقل مين المنا ق، وأيما مين الدول األ را  والب دان التف لم تص
ممـارس، ممـا عزي   1 000مروتوكول تبرـي  المبـاجرين  ومـنل اطلؤق اـلا المشــــــــــــــروع، در  الميـت  أكثر من  

قدرار الب دان المشــــــــــــاركل ع ى ميافحل تبري  المباجرين  وع در اجتماعار  ناومل مين الب دان المشــــــــــــاركل فف  
الطكا وغاطا وكوتــــــــــتارييا وكولومبما وطمعيريا    منغؤديا والعمبوريل الدومينميمل وتــــــــــري  المشــــــــــروع، ألما فف رلم

واندوراس، من أجل تبادل المل ومار وتح ـــــــــــــين التلاون المباشـــــــــــــر ألشـــــــــــــ ن الحاالر التف تنلوي ع ى تبري   
المباجرين  وبا  ــــــــــــــافل إلى رلم،  ــــــــــــــم اجتماع أقالممف لتلزيز التلاون الدولف من أجل التصــــــــــــــدي لتبري   

ــما وأمرييا  م دا من آ  14المباجرين ممث ين من   ــلى ومنل لتــــــ ــا وأمرييا    البحر الكاريبف  الوتــــــ ــرق األوتــــــ والشــــــ
ــل االتعااار الراانل وم اار تبري  المباجرين ع ى  ول در  التبري  المؤدي  العنوبمل وغر  أفريقما لمناقشــــــ

لاون ع ى من جنو  آتـما إلى أمرييا الشـمالمل، وتبادل الممارتـار العيدة وأمث ل ع ى التحديار مبد  تلزيز الت 
 التح يق فف تبري  المباجرين وحمايل المباجرين المبربين 

واتــتعاألل ل توصــمار األخيرة التف صــدرر عن الةريق اللامل الملنف متبري  المباجرين ولعنل منم العريمل  - 38
ت   ل من  ؤ  واللدالل العناومل والتف تدعو إلى تن مم تدري   ناوف أو إق ممف ألش ن تبري  المباجرين، ط م الميت  

دورار تدريبمل ل محاكاة خاصــــــل ألالبوتــــــنل والبرتــــــم والعبل األتــــــود من أجل مناا قدرة الممارتــــــين ع ى فبم وتلبيق  
 األ ر ال اطوطمل الدولمل والو نمل رار الص ل، وتلزيز التلاون الدولف فف التصدي لتبري  المباجرين  

  
 المساعدة التشريعية ووضع االستراتيجيات  - 1 

خؤل الةترة المشــــمولل ألالت رير، قدع الميت  م ــــاعدة تشــــريعمل من خؤل مرامعه اللالممل رار الصــــ ل   -39
أفغاط ـــــــتان وباك ـــــــتان وبنغؤديا   لصـــــــماغل أو تنقمح قواطين و نمل ترمف إلى التصـــــــدي لتبري  المباجرين فف

 ويامبما وال ودان والصومال واللراق وغامون وم ديت وطيبال 

ــتمرة من خؤل مبادرة الميت  ل لمل اللالمف من أجل منم االتعار ألاألشــــــوان وتبري    - 40 وأدر الدعوة الم ــــ
فف ألغداد وعق مم كردـتتان اللراق، المباجرين والتـصدي لبما إلى تـشييل لعان لـصماغل قواطين تتل ق متبري  المباجرين  

مما يمـــــمن اتباع طبل مت ـــــق وموااع  وتـــــميةل اتـــــتمرار التوجمه التشـــــريلف اللي ي دمه الميت  أن تةف التشـــــريلار  
 المح مل المتل  ل متبري  المباجرين ألالملالير الدولمل وتممين اللراق من الوفاا ألالتزاماته ألموج  البروتوكول  

لميـت  جبود اـلا الب ـد الرامـمل إلى تنقمح تشــــــــــــــريلـاـته المتل  ـل متبرـي  المبـاجرين،  وفف م ـديت، دعم ا -41
، مم أصــــحا  المصــــ حل  2021أل ــــبل منبا المشــــاركل فف ج  ــــل تشــــاور ع در عبر ا طترطت، فف آرار/مارس 

 الو نيين ألش ن تلدلل التشريلار  

ــروع حيم لتل -42 ــ ن مشــ ــورة إلى غامون ألشــ  ق متبري  المباجرين ُيلتزع إدراجه  وقدع الميت  التوجمه والمشــ
 فف قاطون الل وبار الو نف 
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وفف منغؤديا، دعم الميت  دورة تشـاوريل أولمل ررملل الم ـتوك ألشـ ن االحتماجار المتصـ ل ألملالعل م ـ لل   - 43
دي  عدع وجود تـــماتـــل محددة لميافحل التبري  وما لتصـــل مبا من تشـــريلار، وأعد ورقل تـــماتـــاتمل حول تدامير التصـــ 

 Towards a national response to  الو نمل لتبري  المباجرين عن  ريق البر والبحر والعو فف منغؤديا أللنوان 

the smuggling of migrants by land, sea and air in Bangladesh    

اللالمف من مبادرة الميت  ل لمل  ، دعمت2021وقبل اتـتيؤا  البان ع ى ال ـ لل فف آ /أغ ـلال   -44
ــا تنقمح خلل اللمل الو نمل األفغاطمل  ــدي لبما أيمــــــ ــوان وتبري  المباجرين والتصــــــ أجل منم االتعار ألاألشــــــ
ــلل ترمف إلى تلزيز  ــمنت خلل اللمل الو نمل عدة أطشــ ــوان  وتمــ لميافحل تبري  المباجرين واالتعار ألاألشــ

مل الم ــــؤولل عن تبري  المباجرين، مم تشــــعمم قدرار اللدالل العناومل ع ى ميافحل العماعار ا جراممل المن 
 البعرة اامنل و مان حمايل المباجرين والمحايا 

مـبادرة الميـت  ل لمـل اللـالمف من أجـل منم االتعـار أـلاألشــــــــــــــوـان وتبرـي   وعؤوة ع ى رـلم، دعمـت -45
ــار األخيرة ع ى عم مل تنةيل ال واعد ال ــم ال م ــ ــتان فف و ــ ــدي لبما ألاك ــ ــريلاتبا  المباجرين والتصــ واردة فف تشــ

 لمنم االتعار ألاألشوان وتبري  المباجرين  2018للاع 
  

 تعزيز تدابير العدالة الجنائية  - 2 

خؤل الةترة المشــمولل ألالت رير، ا ــل م الميت  أل طشــلل لبناا قدرار تــ لار إطةار ال اطون وال ــ لار   -46
ــاومل وتدريببا فف م دان موت ةل، منبا ــتان وعلران )جمبوريل  ال مــــ ــتان وأويبي ــــ ــتان   -أفغاط ــــ ا تــــــؤممل( وباك ــــ

وبربادوس وبنغؤديا والبوتــــنل والبرتــــم والعبل األتــــود وجزر تركال وكاييوس والعمبوريل الدومينميمل ويامبما 
ومؤوي وم ديت  كوتـتارييا وم دوطما الشـمالمل و  ( 1) كوتـوفووتـري الطكا وشـي ف واللراق وغامون وغاطا وغواتمماال و 

  وطيبال والنمعر وطمعيريا واندوراس

  – ومن خؤل مبادرة اللمل اللالمف من أجل منم االتعار ألاألشـــــــوان وتبري  المباجرين والتصـــــــدي لبما  - 47
ــتــان، قـاع الميتــ  متــدريـ  وتوجمــه معموعـل ميوطـل من   موظةــل مي ةــل ألـ طةــار ال ــاطون من وكـالـل التحقم ــار    25ألـاك ـــــــــــ

ــ ل ألالحاالر التف تنلوي ع   ى االتعار ألاألشــــــوان وتبري  المباجرين   االتحاديل رمما لتل ق مت نمار التح يق المتصــــ
ــل ل وكالل  وأع بت   ــار مدور تنةيلي فف المباع الميرتــــ ــصــــ ــمان مماع المح  ار المتوصــــ ــلى الي المبادرة إلى  ــــ وت ــــ

 2021توجمه ع در فف عامف ل    دورار  ؤ    2020أتـــــــــبوعا من التدري  المتوصـــــــــن فف تشـــــــــرين الثاطف/طوفمبر  
بنبا فف الممارتـل اللم مل عند فف ا  تلمق ال  ل ن ر ألمزيد من صـل ، مما أتا  ل مشـاركار الةر 2022و  لتل يدار التف لواجو

التلامل مم حاالر محددة من االتعار ألالبشـــــــــر وتبري  المباجرين، والحصـــــــــول ع ى إرشـــــــــادار من الوبراا ألشـــــــــ ن 
 المعاالر الصعبل، مما يشيل دعما ممبوما وم تداما ومت   ؤ لبناا ال درار  

  
 لتعاون الدولي تعزيز ا  - 3 

قدع الميت  موامته الملررمل الواصـــــــــــــل ألميافحل تبري  المباجرين، التف ُتدار من منصـــــــــــــل مواألل إدارة   -48
فف اجتماع أقالممف ألش ن تلزيز التلاون الدولف ع ى ميافحل تبري  المباجرين،   الملار  ا لكتروطمل  شيرلوت ،

ــاوف فف ميافحل تبري  المباجرين ع ى مبد  تلزيز قنوار االتصــــــــال وتبادل المل ومار وتلز  يز التلاون ال مــــــ
ــاا فف إ ــار مبــادرة تلزيز ا جرااار وتــدامير    ول درو  التبريــ  عبر ا ق مممــل  وط م الميتــ  اــلا النشـــــــــــــ

مشـــاركا، ألمن فيبم  35التصـــدي اللامرة ل حدود ا ق مممل الراممل إلى ميافحل تبري  المباجرين  و ـــم االجتماع 
 وجزر تركال  وبنغؤديا والبراييل  وباك تان ا مارار اللربمل المتحدة ن عامون ع ى ال واا، منمح  ون ومدعو 

__________ 

  (1999) 1244تةبم أي إشارة إلى كوتوفو ألالملنى الوارد فف قرار مع ال األمن  (1) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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ــتارييا  وقلر  وغاطا  وتـــــــــــــري الطكا  والعمبوريل الدومينميمل وكاييوس وطمعيريا،    وطيبال وم ديت  وكولومبما  وكوتـــــــــــ
رلم وكالل خدمار الحدود الكنديل ووحدة  ، فمـؤ عن خبراا من الوكاالر الكنديل واألوروبمل، ألما فف   واندوراس

 المل ومار المتل  ل ألالركا  فف إتباطما 

وقـدع الميتـ  الـدعم للم مـل  توركيزا الثـاطمـل ، واف عم مـل ي وداـا ا طتربول لميـافحـل تبريـ  المبـاجرين   -49
ري  المباجرين مم واالتعار مبم، وتبد  إلى تلزيز تدامير التصــــــدي الو نمل والدولمل لؤتعار ألاألشــــــوان وتب

شــــــون فف صــــــةو  الشــــــبيار   200االحتراع الكامل لح وق ا ط ــــــان  وأدر الي اللم مل إلى اعت ال أكثر من 
 مباجر فف جممم أطحاا األمرييتين وأفريقما وأوروبا وآتما  3 500ا جراممل الماللل فف تبري  طحو 

ل و ــــم خبراا من جنو  شــــرق أوروبا مبد  الجتماع ع د فف م دوطما الشــــمالم  كما قدع الميت  الدعم -50
 تلزيز التلاون عبر الحدود من أجل التصدي لتبري  المباجرين 

ــ  الميتــ  وأ  ق، من خؤل مبــادرتــه ل لمــل اللــالمف من أجــل منم 2020وفف حزيران/لوطمــه   -51 ، أطشـــــــــــــ
 ــاواة مين العن ــين من االتعار ألاألشــوان وتبري  المباجرين والتصــدي لبما، الشــبيل الن ــاومل لمناصــرار الم

أجل ميافحل االتعار ألالبشـــر وتبري  المباجرين  والشـــبيل  بارة عن معتمم طشـــما يمـــم مناصـــرار ومناصـــري 
ح وق الن ـــــــاا اللام ين فف معال صـــــــنم ال ـــــــماتـــــــار، وقلاع اللدالل، ومعال إطةار ال اطون، والمعتمم المدطف  

 شمولل ألالت رير اتتمرر الي الشبيل فف التلور  وال الةترة الم وقد
  

 جمع البيانات والبحوث  - 4 

، أ  ق الميت ، من خؤل مبادرة اللمل اللالمف من أجل منم االتعار 2022فف الربم األول من عاع  -52
ألاألشــــوان وتبري  المباجرين والتصــــدي لبما، تح يؤ لموا ن ال وة والمــــلك والةرن والتبدلدار رمما يون 

أفغاط ـــتان ع ى االتعار ألاألشـــوان وتبري  المباجرين فف الب دان المعاورة  ويتمـــمن الت رير  أ ر الو ـــم فف 
 التصدي لللم الو م  ألءمل النباوف توصمار محددة تتل ق ألالتدامير الةوريل والمتوتلل األجل

ــل   -53 ــا اللمل ع ى إعداد دراتــ ــل الميت  أيمــ ــمولل ألالت رير، واصــ إق مممل عن التدف ار  وخؤل الةترة المشــ
المالمل غير المشروعل المت تمل من االتعار ألاألشوان وتبري  المباجرين، شم ت أفغاط تان وباك تان واللراق   
والي الدراتل اف مبادرة مشتركل مين مبادرة اللمل اللالمف من أجل منم االتعار ألاألشوان وتبري  المباجرين 

تعااار التاألم ل ميت ، واف تبد  إلى رتــــم خراوا التعااار وأطماا والتصــــدي لبما وفرع األألحا  وتح يل اال
الـتدف ـار المـالـمل غير المشــــــــــــــروعـل المـت تـمل من االتعـار أـلاألشــــــــــــــوـان وتبرـي  المبـاجرين، وتلميق فبم طمـارج 

يرة  اللام ل فف معالف االتعار والتبري   وتو ـم حالما ال م ـار األخ كماطاراألعمال التعاريل والدفم الواصـل ألال
  2022ع ى الي الدراتل ومن الم رر إ ؤقبا فف أواخر عاع 

ول تبري  المباجرين فف تـــماق الحر  فف أوكراطما   ح   ( 2) محد ا  ، طشـــر الميت  ألحثا 2022وفف تموي/لولمه   - 54
ف حالل التدفق ألشــــــــــــ ن الملالير الدطما لتوفير الحمايل المؤقتل ف   EC/2001/55وقد أدك تةليل توجمه المع ال األوروبف  

العماعف ل مشردلن وبش ن التدامير التف تلزي تواين العبود مين الدول األعماا فف اتتقبال اؤالا األشوان وتحمل 
ــ ون إلى  2022عوامـبه، اـللي اتةق ع ـمه فف آرار/مـارس   واـللي لنلبق ع ى جممم الموا نين األوكراطيين اـلللن يصـــــــــــ

األوكراطيين مدون ت شــيرة إلى مل م الب دان األوروبمل، إلى الت  من ألشــيل   االتحاد األوروبف، جنبا إلى جن  مم دخول 
تنلبق الؤوحـــل )االتحـــاد األوروبف( رقم  كبير من حـــاجـــل الةـــارين من الحر  إلى ال عوا إلى مبربف المبـــاجرين  وال 

، التف تحدد ملالير وآلمار  2013  حزيران/لوطمه  26صــــــــادرة عن البرلمان األوروبف والمع ال والمؤرخل ال   604/2013

__________ 

 Conflict in Ukraine: key evidence on risks of trafficking in persons“ميت  األمم المتحدة الملنف ألالمودرار والعريمل،   (2) 

and smuggling of migrants”  ( 2022)تموي/لولمه 
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تحدلد الدولل اللمـــو الم ـــؤولل عن دراتـــل     الحمايل الدولمل الم دع فف إحدك الدول األعمـــاا من قبل موا ن م د 
 الث أو شـــــون عديم العن ـــــمل، والتف ت زع  البف ال عوا ألل   الحصـــــول ع ى الحمايل الدولمل فف أول م د وصـــــول  

ــا أن يـمار س تبرـي  المـباجرين  لؤتـحاد األو  روبف، ع ى الحـماـيل المؤقـتل لروكراطيين، وـبالـتالف فمن غير المرجح أيمـــــــــــ
فف تـــماق اطت ال األوكراطيين داخل االتحاد األوروبف ) الحركار الثاطويل (  غير أن أحياع الحمايل المؤقتل وا عةاا من 

يين ومن غير موا نف االتحاد األوروبف الللن كاطوا يقممون  الت شــيرة ال تنلبق ع ى جممم األشــوان من غير األوكراط 
فف أوكراطما عند اطدالع الحر  )ألاتــــتثناا الؤجلين الملتر  مبم والمقممين الداومين لةترار  وي ل(، ومن  م ف ن اؤالا 

ــتان وبنغؤديا وجمبوريل الكوطغو الديم را مل   األشـــــــــــوان، ألمن فيبم موا نو  ويمباموي  االتحاد الروتـــــــــــف وأويبي ـــــــــ
وطمعيريـا والبنـد، من مين م ـدان أخرك، قـد ل عؤون إلى خـدمـار المبربين من أجـل مغـادرة أوكراطمـا، وبـالتـالف فبم أكثر  

 عر ل لؤتعار ألاألشوان  

  
  مرصد تبري  المباجرين التاألم لميت  األمم المتحدة الملنف ألالمودرار والعريمل   

لميت  األمم المتحدة الملنف ألالمودرار والعريمل خصـــــــــــــاون    يقمبوم مرصـــــــــــــد تبري  المباجرين التاألم -55
ظاارة تبري  المباجرين ودوافلبا وآ اراا فف تـماقار تـريلل التغير، واو حالما ي ود البحث اللالمف اللي يعريه 

 الميت  ألش ن تبري  المباجرين 

مبربوبف المباجرين، ودرو  التبري ،  ، أدلل محدَّ ل عن أتـــــــالي  عمل 2019وقدع المرصـــــــد، منل عاع  -56
ــماق تبري  المباجرين  وتبد  طتاول البحث   والل   ع ى التبري ، وجواطبه المالمل، واالطتباكار المرتكبل فف تـــ
إلى توجمه تدامير التصــدي، تماشــما مم مروتوكول تبري  المباجرين، من أجل منم تبري  المباجرين وميافحته،  

 ل ع ى ميافحل التبري ، وحمايل ح وق األشوان المبربين وتلزيز التلاون مين الدو 

وترد أدطاي النتاول الروم ـمل التف توصـل إليبا المرصـد ألشـ ن تبري  المباجرين فف غر  وشـمال أفريقما  -57
 وجنو  أوروبا خؤل الةترة المشمولل ألالت رير 

  
  درو  التبري    

  وايداد   أوروبا اتـــــــتعاألل ل تغيرار التف عرفتبا ممارتـــــــار مرامبل الحدود  تحولت درو  التبري  البحري طحو   - 58
أفريقما )المحما األ   ـف( إلى جزر الكناري    غر    شـمال   در     ول  ع ى   البحر   ريق   عن   المبربين   األشـوان  عدد 

، حيث تلزير الدوريار الحدوديل ع ى در  غر  البحر األممض المتوتــــــا من شــــــمال  2020ألشــــــيل كبير منل عاع 
 المغر  إلى البر الروم ف  تباطما واطوةمت أعداد األشوان الللن ي تودمون الا الدر   

كما تغيرر صـورة األشـوان الللن لبرَّبون عبر در  وتـا البحر األممض المتوتـا من شـمال أفريقما  -59
ر  أفريقمــا،  ، كــاطــت غــالبمــل المبــاجرين المبربين ع ى اــلا الــدر  من غ2019  عــاع  وقبــل إلى إيلــالمــا ومــاللــا 

 لكنبم اان أصبحوا من موا نف شمال أفريقما وبنغؤديا 
  

  حاالر التبري    
بون مدال من ال ــةر   -60 ط ــبل األشــوان الللن ي ــتودمون در  غر  البحر األممض المتوتــا والللن لبرَّ

المتوتـا وشـرق البحر ألشـيل م ـت ل، أدطى مما اف ع مه ع ى درو  شـمال غر  أفريقما ووتـا البحر األممض  
 األممض المتوتا )تركما إلى اليوطان( 

ومم رلم، ف ن عدد حاالر التبري  ع ى در  وتـــــــــا البحر األممض المتوتـــــــــا أع ى أليثير مما كان   -61
ــ وا والللن   ــوان الللن وصــــ ــد، اللي يعمم مين أعداد األشــــ ــتند الا الت يمم إلى تح يل المرصــــ ــاأل ا  وي ــــ يلت د تــــ

للن ل وا حتةبم أو فـ دوا خؤل الةترة الممـتدة من كـاطون الـثاطف/لـنالر إلى آ /أغ ــــــــــــــلال  اعتر ــــــــــــــت  ري بم والـ 
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ــيل غير قاطوطف عبر در  وتــــــــا  2021 ــوان الللن حاولوا الدخول ألشــــــ   وي در التح يل اللدد ا جمالف لرشــــــ
أطبم شــــوصــــا تــــعبو وا ع ى  34 061، م ارطل ألما لب غ  ا. شــــوصــــ  69  628البحر األممض المتوتــــا ألما معموعه 

وصـــــ وا فف طةال الةترة  وفف حين ال لوجد توافق فف ااراا ألشـــــ ن الن ـــــبل الدمم ل لرشـــــوان الللن ي ـــــتودمون 
المبربوبين مين أوللم الللن يغادرون ع ى  ول تــاحل وتــا البحر األممض المتوتــا، تشــير الت يممار والت دلرار 

ــبل مرتةلل  ومن أجل فبم تبري  المباجرين و  ــدي له، يع  مراعاة عدد محاوالر التبري   إلى أن الي الن ــ التصــ
 الةاش ل، ألا  افل إلى المحاوالر الناجحل فف الوصول إلى الوجبل الم صودة 

وينشـــــ  الل   ع ى التبري  من رألبل األشـــــوان ال ويل فف البعرة، إلى جاط  عدع إمياطمل االتـــــتةادة من   - 62
الة ــــاد المنتشــــر فف الملامر الحدوديل الرتــــممل، واللقبار التف تحول الم ــــارار ال اطوطمل أو اللاديل ل بعرة  كما ي ــــبم  

 دون ممارتل ح وق حريل التن ل، والشواغل المتل  ل ألال ؤمل، فف الل   ع ى التبري  فف غر  أفريقما  
  

بين      أتالي  عمل المبربو
موعـار صــــــــــــــغيرة من لتــ لك المبربوبون اللــام ون فف غر  ووتــــــــــــــا أفريقمــا والعزاور والمغر  من مع -63

 األشوان أو األفراد الللن توجد مينبم رواألا  عمةل، وال لنشلون إال فف ط اا عبور حدوديل محددة 

ويميـل المبربوبون فف غر  أفريقمـا إلى اللمـل فف ط لـل حـدوديـل واحـدة ف ا، وعقـامـل رواألا اطتبـاييـل مم   -64
فف ليبمــا أكثر تلورا، مم وجود تورا أكبر من جــاطـ   العبــار الةــاع ــل األخرك، فف حين أن المبربوبين اللــام ين  

 العماعار ا جراممل المن مل عبر الو نمل 

وت ورُّا العمــاعــار ا جراممــل المن مــل عبر الو نمــل ع ى  ول الــدرو  البريــل من غر  أفريقمــا إلى  -65
رغم أن العماعار  المغر  أقل شـــــــــــيوعا م ارطل متور با ع ى  ول الدرو  األخرك فف غر  وشـــــــــــمال أفريقما،  

الم ـ حل من غير الدول الناشـلل فف منل ل ال ـاحل ت ـتةيد ألشـيل غير مباشـر من تبري  المباجرين عن  ريق  
 امتزاي رتوع المرور 

ومل م عم مار التح يق والم ا ـــاة ال ت ـــتبد  العماعار ا جراممل ع ى تـــاحل شـــمال غر  أفريقما  -66
   شمال غر  أفريقما وت تةيد من العريمل التف تن م تبري  المباجرين ع ى  ول در 

  
  الرتوع   

األرـبا  المـت تـمل من تبرـي  المبـاجرين محـدودة ع ى  ول در  التبرـي  عن  ريق البر فف شــــــــــــــمـال  -67
وغر  أفريقما  وُتدفم تكالمت الملبر البحري ألشــــــــيل منةصــــــــل عن أي تبري  عن  ريق البر ع ى  ول جممم 

لمبربف المباجرين  درو  البحر األممض المتوتا، وع ى در  شمال غر  أفريقما  ويتمثل أحد األدوار الروم مل
ــوان المتن  ين، مم دفم مبالغ مالمل إلى العبار الةاع ل  ــاوك طماألل عن األشـــــــــ ــماق فف دفم الرشـــــــــ فف الا ال ـــــــــ

 الحيوممل، ودفم  أموال الحمايل  إلى جبار فاع ل من غير الدول  
  

  الموا ر واالطتباكار   
بون ألحمــاتبم عبر الصــــــــــــــحــاري والحواجز -68 الرم مــل والبحر  ف ــد ارتةم عــدد   يوــا ر األشــــــــــــــوــان المبرَّ

  2021-2020األشوان الللن يموتون فف تماق تبري  المباجرين فف الةترة 

ــوان   -69 ــل فف ليبما، لتلرت األشــــــ ــمال أفريقما، وخاصــــــ وع ى  ول الدرو  البريل التف تربا غر  وشــــــ
بون أيما لولر الحرمان من الحريل واالمتزاي واالتعار ألاألشوان واللنك البدطف، اللي ترتكبه العماعار    المبرَّ

 الم  حل وت لار الدول والمعرمون، ألمن فيبم المبربون 
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وتشــــيل ممارتــــار الحرمان من الحريل واالتعار ألاألشــــوان واللنك العن ــــف واللنك ال اوم ع ى طوع   -70
الر ييون  العنال، عنــدمــا لرتكببــا المبربوبون، جراوم تبريــ  فف ظرو  مشـــــــــــــــددة ل ل وبــل، ولكن فف مل م الحــا

 العناة أ رافا فاع ل من غير المبربوبين أطة بم 

ــمال غر  أفريقما )المحما  20ويمور واحد ع ى األقل من مين كل   -71 ــا اربوبوا ع ى  ول در  شـ ــوصـ شـ
  ون حتةبم أو ية دون أع ى من ل   الللن  لرشـوان الةل مل  الن ـبل  تكون  أن المرجح  ومن األ   ـف( أ ناا اللبور 

رلم، ألن اللدلد من الورمار ال ت عل أل ب  ال درار المحدودة ل عبار الم تعيبل ع ى اطتشال جثث األشوان  
الللن ل  ون حتةبم والتلر  ع يبا وتل ببا مبالل تــــــــــــــواحل شــــــــــــــمال غر  أفريقما أو جزر الكناري، أو فف المماي 

 يبف أو فف منل ل البحر الكار الدولمل، 

  
 ستنتاجات اال  - ثالثا  

ــ ن تبري  المباجرين و ــــرورة إعلاا  -72 ــح أن الولا  اللالمف ألشــ ــدي   األولويلمن الوا ــ لتدامير التصــ
  وال لزال تبري  المباجرين م ــــــ لل مثيرة ل   ق ع ى الصــــــليد قاوماأفمــــــل الممارتــــــار ال لزال    عتمادالملزية وا 

اللـالمف ولمال انـات مـا لـدل ع ى تراجلبـا  وال لزال انـات   ـ  م ــــــــــــــتمر ع ى الم ـــــــــــــــاعـدة الت نمـل من الـدول 
 ال ماتار وو م الملالير لدعم تنةيل البروتوكول أل  ملنملاأل را  وع ى و م توجيبار 

  ــافل إلى االجتماع التاتــم ل ةريق اللامل الملنف متبري  المباجرين، واصــ ت  ، وبا2022وفف عاع  -73
ــتلرات البعرة   ــم طلاقا التركيز ع ى تبري  المباجرين، ألما فف رلم منتدك اتــ اللم مار الحيوممل الدولمل األوتــ

افحل العريمل المن مل  الدولمل  وط را ل ت دع البلفا اللي يلرفه تنةيل آلمل اتــــــــــــــتلرات اتةاممل األمم المتحدة لمي
تزال   عبر الو نمل والبروتوكوالر الم ح ل مبا، أشار الحوار البناا األول اللي أممم مم المعتمم المدطف إلى أطه ال

 انات  غرار متلددة فف تنةيل مروتوكول تبري  المباجرين 

دول األ را  لؤتــتلرا ــار  ويلد تنةيل آلمل االتــتلرات فف الوقت المناتــ ، وا عداد المبير من جاط  ال  - 74
ــلـيد الو نف لبروتوكول تبرـي    ــل ـملـلم من جبود تـبللـبا اـلدول لقـماس تنةـيلـاا ع ى الصـــــــــــ ــل مـبا، وـما لتصـــــــــــ الـواصـــــــــــ
ــاتــــمل  حراي ت دع فف العبود اللالممل المبلولل ل تصــــدي لتبري  المباجرين، ألما فف رلم التحدلد   المباجرين، أمورا أتــ

ومن شــ ن ييادة مشــاركل جممم الدول األ را  فف عرت التحديار وتبادل الوبرار الرتــمف ل ثغرار وأوجه ال صــور  
ــتةادة   ــا الت يمم وما لراك م من دروس م ــ ــمعمل من خؤل الةريق اللامل الملنف متبري  المباجرين أن يلزي أيمــ الموا ــ

 رمما لتل ق ألالتدامير المعديل وغير المعديل فف معال التصدي لتبري  المباجرين  

ودعم تنةيــل مروتوكول ميــافحــل تبريــ  المبــاجرين، وبــاللمــل مم الــدول   لزيزي ــل الميتــ  م تزمــا. مت و  -75
والمن مار الدولمل وا ق مممل والمعتمم المدطف والبيلار الملنمل ألالمباجرين من أجل ميافحل تبري    األعمــــــــــاا

الموارد، رغم طعاحه الم ـــــــــــتمر وت  يري   المباجرين، ألعممم أشـــــــــــياله، ألةلالمل أكبر  وال لزال الا اللمل يةت ر إلى
، 30/1المتزالد ع ى الصـــــليد اللالمف، ورغم الدعوة التف وجبتبا لعنل منم العريمل واللدالل العناومل، فف قراراا  

إلى أن لواصـل الميت  عم ه فف الا المعال  وفف الا ال رار طة ـه، دعت ال عنل الدول إلى توفير موارد خارجل  
ــار إليبا   عن   ــي مل المشــــ الميزاطمل لتلزيز تدامير التصــــــدي الدولمل لتبري  المباجرين من خؤل ا جرااار التةصــــ

وكما او مبين فف الي الورقل، ف ن اللمل الت نف الباع اللي يمـــــــــــــل م أله الميت  قد أدك إلى تح يق ت دع كبير  
رة المشـمولل ألالت رير، ولكنه أمري أيمـا الحاجل  فف الملار  وتدامير التصـدي المتل  ل متبري  المباجرين فف الةت 
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