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 الدورة العاشرة
 2020األول/أكتو�ر  تشر�ن 16-12فیینا، 
 *(ب) من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة  
 الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة والبروتو�والت الملحقة بها:  

  و�خاصة النساء واألطفال، بروتو�ول منع االتجار �األشخاص، 
 وقمعه والمعاق�ة عل�ه 

   
أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة لتعز�ز ودعم تنفیذ    

بروتو�ول منع االتجار �األشخاص، و�خاصة النساء واألطفال، وقمعه والمعاق�ة  
 عل�ه، المكمل التفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة

 
 تقر�ر األمانة    

 

 مقدمة  - أوال  
لجر�مــة الغرض من هــذا التقر�ر هو إطالع مؤتمر األطراف في اتفــاق�ــة األمم المتحــدة لمكــافحــة ا -1

المنظمة عبر الوطن�ة، في دورته العاشــــــــــرة، على األنشــــــــــطة التي اضــــــــــطلع بها مكتب األمم المتحدة المعني 
�المخدرات والجر�مة لتعز�ز ودعم تنفیذ بروتو�ول منع االتجار �األشــــــــــخاص، و�خاصــــــــــة النســــــــــاء واألطفال، 

ل التفــاق�ــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الج ر�مــة المنظمــة عبر الوطن�ــة، منــذ الــدورة وقمعــه والمعــاق�ــة عل�ــه، المكمــِّ
 .2018التاسعة للمؤتمر، في تشر�ن األول/أكتو�ر 

طرفــًا. ومنــذ الــدورة  178و�بلغ مجموع األطراف في البروتو�ول المتعلق �ــاالتجــار �ــاألشــــــــــــــخــاص  -2
�ة التاســـــــعة لمؤتمر األطراف، انضـــــــمت خمس دول أخرى إلى البروتو�ول: حیث التحق �األطراف في االتفاق

 .2020، تلتهما بروني دار السالم ونی�ال وجزر القمر في عام 2019كل من �االو و�نغالد�ش في عام 

ــخاص، ومن ثم فهو �عمل على تعز�ز تنفیذ   - 3 ــاملة لمكافحة االتجار �األشــــ ــترات�ج�ة شــــ و�نّفذ المكتب اســــ
ــات العامة  ــ�اسـ ــع المعاییر والسـ ــطته المتعلقة بوضـ ، وتطو�ر المعارف، والتعاون  البروتو�ول ودعمه من خالل أنشـ

ــاعدة في  ــطة التعاون التقني تقد�م المســــ ــمل أنشــــ ــال عن التعاون التقني. وتشــــ ــیق ف�ما بین الو�االت، فضــــ والتنســــ
المجال التشــــــر�عي إلى الدول، ووضــــــع اســــــترات�ج�ات وطن�ة والنهوض �التنســــــیق على الصــــــعید الوطني، و�جراء 

__________ 
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ص، وتعز�ز التدابیر التي تتخذها الدول في مجال العدالة الجنائ�ة،  ال�حوث وجمع الب�انات عن االتجار �األشــــخا 
 وتعز�ز التعاون الدولي، والنهوض �منع الجر�مة و�ذ�اء الوعي بها، وتعز�ز حما�ة الضحا�ا ودعمهم. 

، وّفر المكتــــب، من خالل برنـــامجــــه العــــالمي لمكــــافحــــة االتجــــار  2018ومنــــذ تشـــــــــــــر�ن األول/أكتو�ر  - 4
ــخاص، التدر�  ــؤولین الحكومیین وممثلي    2  692َب ل �األشـــــــــ من المهنیین العاملین في مجال العدالة الجنائ�ة والمســـــــــ

ــافة إلى الذ�ور من    1  466و  من اإلناث   935المجتمع المدني (  ــ�ات ال    291، إضـ ــًا تلقوا التدر�ب في مناسـ شـــخصـ
العالمي �أنشــــــطة تعاون تقني محددة الهدف في  تتوافر �شــــــأنها ب�انات عن التوز�ع الجنســــــاني). واضــــــطلع البرنامج 

بلدا في أنشـــــــــــطة وطن�ة أو إقل�م�ة تا�عة للمكتب ر�زت إما على موضـــــــــــوع   63ك ما مجموعه وشـــــــــــار  ) 1( بلدا،  26
، ُأطلقت، في إطار  2019االتجار �األشــــــخاص وحده أو على االتجار �األشــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن. وفي عام  

الم�ادرة اإلقل�م�ة لتحو�ل اإلنذارات إلى تدابیر في مجال العدالة الجنائ�ة من أجل مكافحة االتجار البرنامج العالمي، 
) في ثمان�ة بلدان في جم�ع أنحاء أمر�كا الجنو��ة ومنطقة TRACK4TIP�األشـــــــــخاص في إطار تدفقات الهجرة ( 

في ســـــــــ�اق تدفقات المهاجر�ن الفنزو�لیین في  جا�ة العدالة الجنائ�ة لالتجار �ال�شـــــــــر لتعز�ز اســـــــــت  ) 2( ال�حر الكار�بي 
المنطقة. وأجرى المكتب، من خالل عمله العالمي لمنع االتجار �األشـــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن والتصـــــــدي لهما،  

بلدا، رّ�زت إما على االتجار �األشـــــــــخاص أو على االتجار �األشـــــــــخاص وتهر�ب    16نشـــــــــاط في    100أكثر من  
تلك األنشــــطة التدر�ب على بناء قدرات الممارســــین والمســــؤولین، ووضــــع مناهج  المهاجر�ن على الســــواء. وشــــملت  

 دراس�ة مصممة خص�صا �التعاون مع أكاد�م�ات التدر�ب القضائي الوطن�ة. 
  

 األنشطة التي ُتساعد الدول في تنفیذ البروتو�ول   - ثان�ا  
 

 العمل على وضع المعاییر والس�اسات، وتطو�ر المعارف، والتعاون والتنسیق  -ألف 
 ف�ما بین الو�االت 

ــادي والقائم على المعرفة إلى الهیئات والعمل�ات الحكوم�ة الدول�ة  -5 ــل المكتب تقد�م الدعم اإلرشــ واصــ
إلقل�م�ــة في مجــال تعز�ز وو�ــاالت األمم المتحــدة والمنظمــات الحكوم�ــة الــدول�ــة والمنظمــات غیر الحكوم�ــة ا

 وتنفیذ أهداف البروتو�ول المتعلق �االتجار �األشخاص وتعز�ز أوجه التآزر والشراكات ذات الصلة.
  

 دعم الهیئات الحكوم�ة الدول�ة -1 

 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة  

المعني �االتجار �األشــــــخاص في اجتماعه التاســــــع، المعقود في فیینا في الفترة دعمًا للفر�ق العامل   -6
، صـــــاغ المكتب ورقات معلومات أســـــاســـــ�ة عن تدابیر منع الجر�مة في 2019أیلول/ســـــبتمبر  11إلى  9من 

ــدي لالتجار  ــات الجیدة والثغرات والتحد�ات في التصـــــــــــ ــخاص، �ما في ذلك الممارســـــــــــ مجال االتجار �األشـــــــــــ
ــلیین أو موظفي CTOC/COP/WG.4/2019/2(�األشــــــخاص  ــیین والقنصــــ )، وعن أدوار الموظفین الدبلوماســــ

 ).CTOC/COP/WG.4/2019/3االتصال في ال�عثات الدبلوماس�ة والقنصل�ة في التصدي لالتجار �ال�شر (

أیلول/ســـــــــــــبتمبر    11و  10ودعمـًا للفر�ق العـامـل في اجتمـاعـه العـاشـــــــــــــر، المقرر عـقده في فییـنا یومي  - 7
، أعد المكتب ورقات معلومات أســاســ�ة عن تدابیر العدالة الجنائ�ة المالئمة المتخذة ف�ما یتعلق �الضــحا�ا  2020

__________ 
متعددة القوم�ات)، و�یرو،  -أرو�ا، و�كوادور، وأنغوال، و�ابوا غین�ا الجدیدة، والبراز�ل، و�وتسوانا، والبوسنة والهرسك، و�ول�ف�ا (دولة )1( 

وتایلند، وتر�نیداد وتو�اغو، والجزائر، والجمهور�ة الدومین�ك�ة، وجمهور�ة مولدوفا، ودولة فلسطین، وزامب�ا، وسري النكا، وغین�ا، 
 ، و�وراساو، و�ولومب�ا، والكونغو، ومالي، ومالوي، وموناكو، الهند. وف�جي

 أرو�ا، و�كوادور، والبراز�ل، و�یرو، وتر�نیداد وتو�اغو، والجمهور�ة الدومین�ك�ة، و�وراساو، و�ولومب�ا. )2( 

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2019/3
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) وعن أفضــــل الممارســــات  CTOC/COP/WG.4/2020/2الذین أجبروا على ارتكاب جرائم نت�جة لالتجار بهم ( 
 ). CTOC/COP/WG.4/2020/3في مجال التحق�قات المشتر�ة والمالحقات القضائ�ة المتخصصة ( 

ــًا الفر�ق العامل ف -8 ــتب�ان من أجل اســـتعراض تنفیذ البروتو�ول المتعلق ودعم المكتب أ�ضـ ي إعداد اسـ
ــتب�انات التي تتناول اتفاق�ة الجر�مة المنظمة و�روتو�ولیها   ــ�قه مع االســــــــــ �االتجار �األشــــــــــــخاص، جرى تنســــــــــ

 . 9/1و 8/2اآلخر�ن، وفقا لقراري المؤتمر 

�ق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح  وفي هذا الصدد، وّفر المكتب خدماته وقدم الدعم الفني الجتماعْي فر  - 9
  2019تشــر�ن األول/أكتو�ر   11إلى   9، المعقودْین في فیینا في الفترة من 1/ 9العضــو�ة المنشــأ وفقا لقرار المؤتمر 

  2020شــــ�اط/فبرایر   19و   18، وللمشــــاورات غیر الرســــم�ة التي عقدت یومي 2020تموز/یول�ه   15إلى    13ومن 
. وخالل تلك االجتماعات، نظرت الدول األطراف  2020ن�ســـــــــان/أبر�ل   27و   22  ثم في شـــــــــكلها االفتراضـــــــــي في 

�صــــــــــــورة موضــــــــــــوع�ة في اســــــــــــتب�ان التقی�م الذاتي الخاص �اســــــــــــتعراض تنفیذ بروتو�ول االتجار �األشــــــــــــخاص، 
ري المؤتمر  تنس�قه مع استب�انات التقی�م الذاتي �شأن اتفاق�ة الجر�مة المنظمة و�روتو�ولیها اآلخر�ن، وفقا لقرا  و�ذلك 

 . 1/ 9و   2/ 8
  

 الجنائ�ةوالعدالة  لجنة منع الجر�مة  

إلى    20قدمت لجنة منع الجر�مة والعدالة الجنائ�ة، في دورتها الثامنة والعشـــــــــــــر�ن المعقودة في الفترة من   - 10
ــروع قرار لكي 2019أ�ار/مایو   24 ــ�ًة تتعلق �مشــــــ ــادي واالجتماعي توصــــــ تعتمده الجمع�ة ، إلى المجلس االقتصــــــ

العامة �شــــــــأن مكافحة االســــــــتغالل الجنســــــــي لألطفال والتعدي الجنســــــــي علیهم عبر اإلنترنت، حیث ُدِعَیت الدول 
األعضـاء، في جملة أمور، إلى التصـدیق على اتفاق�ة الجر�مة المنظمة والبروتو�ول المتعلق �االتجار �األشـخاص،  

 ) 3( جار �األطفال، �ما في ذلك لغرض االستغالل الجنسي. مع مراعاة دور هذْین الصكْین في مكافحة االت 

إحاطات   ومن أجل الترو�ج للبروتو�ول وت�ادل ممارســــــــــــات التنفیذ الواعدة، شــــــــــــارك المكتب في تنظ�م  - 11
للخبراء على هامش الدورة أو أســــــــهم فیها، �ما في ذلك االجتماع الرف�ع المســــــــتوى المعنون "التعاون بین االتحاد 

أ�ار/مایو    20لمكتب: منع االتجار �األشــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن والتصــــــدي لهما"، الذي ُعقد في  األورو�ي وا 
؛ و"التصـــدي لجرائم الكراه�ة المرتك�ة ضـــد الالجئین والمهاجر�ن في أورو�ا وآســـ�ا والمح�ط الهادئ"، الذي 2019

أ�ار/مایو؛    22دي له"، المعقود في أ�ار/مایو؛ و"دور التكنولوج�ا في ت�سـیر االتجار �الجنس والتصـ   22ُعقد في  
و"الحلقة المفقودة: ��ف تســـــــــــاهم الجامعات في تغییر الممارســـــــــــات من أجل مكافحة االتجار �ال�شـــــــــــر وتهر�ب  

 أ�ار/مایو.  23المهاجر�ن"، المعقودة في  

ــرون للجنة التي �ان مقررًا عقدها في الفترة من  -12 ــعة والعشــــ  ار/أ�  22إلى  18وقد ُأّجلت الدورة التاســــ
 ).19-�سبب جائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید 2020مایو 

  
 والعدالة الجنائ�ة الجر�مةمؤتمر األمم المتحدة لمنع   

ُأرجئ مؤتمر األمم المتحدة الرا�ع عشر لمنع الجر�مة والعدالة الجنائ�ة، الذي �ان من المقرر عقده في   - 13
. غیر أن المكتب أعد  19- ، �ســــبب جائحة �وفید 2020ن�ســــان/أبر�ل   27إلى   20كیوتو، ال�ا�ان، في الفترة من 

ورقة معلومات أســـــــــاســـــــــ�ة ذات صـــــــــلة عن االتجاهات الراهنة للجر�مة، والتطورات األخیرة والحلول المســـــــــتجدة،  
)، دعمًا  A/CONF.234/11ســ�ما التكنولوج�ات الجدیدة بوصــفها وســائل الرتكاب الجر�مة وأدوات لمكافحتها (  ال 

اقشـــــــات المواضـــــــ�ع�ة. وتتوســـــــع الورقة في أمور منها الك�ف�ة التي یتزاید بها اســـــــتخدام التكنولوج�ا، �ما فیها للمن 

__________ 
 .2019�انون األول/د�سمبر  18المعتَمد في  74/174انظر قرار الجمع�ة العامة  )3( 

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2020/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2020/3
https://undocs.org/ar/A/RES/74/174
https://undocs.org/ar/A/RES/74/174
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تكنولوج�ا المعلومات واالتصـــــــاالت، من جانب المتجر�ن لتجنید الضـــــــحا�ا واســـــــتغاللهم، ومن جانب أجهزة إنفاذ  
 القانون للتحقیق في جرائم االتجار. 

  
 الجمع�ة العامة  

الفترة المشــمولة �التقر�ر، قّدم المكتب دعمًا موضــوع�ًا إلى الدول األعضــاء في المناقشــات التي في  -14
أفضــت إلى صــوغ وتنفیذ قرارات الجمع�ة العامة المتعلقة �االتجار �األشــخاص و�لى تنفیذ البروتو�ول المتعلق 

 ألشخاص.�االتجار �األشخاص وخطة عمل األمم المتحدة العالم�ة لمكافحة االتجار �ا

الذي أیدت �موج�ه االتفاق   73/195واعتمدت الجمع�ة العامة، في دورتها الثالثة والســــــ�عین، القرار  -15
من االتفاق العالمي التزامات الدول  10العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظام�ة. و�شـــــــــــمل الهدف  

اء �اتخاذ تدابیر تشــر�ع�ة وتدابیر أخرى لمنع االتجار �األشــخاص ومكافحته والقضــاء عل�ه في ســ�اق األعضــ 
مجموعة أدوات الهجرة الدول�ة. والتزمت الدول األعضــاء أ�ضــًا �أن تضــع في االعت�ار التوصــ�ات الواردة في  

ــات وغیرها من وثائق المكتب ذات الصـــــلة عند   المكتب لمكافحة االتجار �األشـــــخاص وضـــــع وتنفیذ الســـــ�اســـ
ــاط في العمل�ة التي أفضـــت  ) 4( والتدابیر الوطن�ة واإلقل�م�ة المتعلقة �االتجار �األشـــخاص. ــهم المكتب بنشـ وأسـ

إلى اعتماد االتفاق العالمي، وال ســ�ما من خالل تقد�م مدخالت موضــوع�ة �شــأن المواضــ�ع المتعلقة �االتجار 
�األشــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن. وانضــــــم المكتب أ�ضــــــا إلى عضــــــو�ة اللجنة التنفیذ�ة لشــــــ�كة األمم المتحدة 

   العام �مساعدة الدول في تنفیذ االتفاق العالمي. للهجرة، التي �لفها األمین

ــًا قرارها   -16 ــ�عین أ�ضـ المعنون "تدع�م وتعز�ز    73/189واعتمدت الجلســـة العامة في دورتها الثالثة والسـ
ــاء وزرعهـا لمنع ومكـافحـة االتجـار ـ�األشــــــــــــــخـاص  الـتدابیر الفعـاـلة والتعـاون اـلدولي في مجـال التبرع ـ�األعضــــــــــــ

، قاد المكتب عمل�ة صــــــــ�اغة تقر�ر  2020لغرض نزع أعضــــــــائهم واالتجار �األعضــــــــاء ال�شــــــــر�ة". وفي عام 
م إلى الجمع�ة العامة في دورتها الخامســــةA/75/115األمین العام عن تنفیذ القرار ( والســــ�عین.    )، الذي ســــ�قدَّ

و�قدم التقر�ر معلومات أســـــــــــاســـــــــــ�ة عن االتجار �األشـــــــــــخاص �غرض نزع أعضـــــــــــائهم، و�ذلك عن االتجار 
ــاعدة  ــلة التي تبذلها ��انات األمم المتحدة ف�ما یتعلق �المســــ ــر�ة، و�لخص الجهود ذات الصــــ ــاء ال�شــــ �األعضــــ

 التقن�ة وال�حوث ووضع الس�اسات. 

�شــــــــــأن االتجار �النســــــــــاء  73/146مع�ة العامة أ�ضــــــــــا القرار  وخالل الدورة نفســــــــــها، اعتمدت الج -17
والفت�ــات. وفي القرار، دعــت الجمع�ــة العــامــة الــدول إلى أن تصــــــــــــــــدق على البروتو�ول المتعلق �ــاالتجــار 

ما في ذلك عن طر�ق ت�ادل �األشـــــــــخاص، و�ذلك على الصـــــــــكوك الدول�ة األخرى ذات الصـــــــــلة؛ وتتعاون، � 
المعارف والخبرات التقن�ة وأفضـــل الممارســـات؛ وتكثف جهودها الرام�ة إلى منع ومعالجة الطلب الذي �شـــجع 
على االتجار �النســـــاء والفت�ات ألغراض االســـــتغالل �جم�ع أشـــــكاله، �غ�ة القضـــــاء على ذلك الطلب؛ وتعزز 

ســین وتمكین النســاء والفت�ات؛ وتأخذ في االعت�ار التحد�ات التي التدابیر الرام�ة إلى تحقیق المســاواة بین الجن 
تطرحها األســالیب الجدیدة لتجنید ضــحا�ا االتجار �ال�شــر، مثل إســاءة اســتخدام اإلنترنت من جانب الُمتَِّجر�ن 

 �ال�شر، وال س�ما ف�ما یتعلق بتجنید األطفال.

ــ�  -18 �شــــــــأن تحســــــــین تنســــــــیق  74/176عین، القرار  واعتمدت الجمع�ة العامة، في دورتها الرا�عة والســــــ
الجهود المبذولة لمكافحة االتجار �األشـــــــــــــخاص. وفي ذلك القرار، رحبت الجمع�ة العامة �الجهود التي یبذلها 

 س�ما في إطار فر�ق التنسیق المكتب، �التعاون مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدول�ة ذات الصلة، وال
المشـترك بین الو�االت المعني �مكافحة االتجار �األشـخاص، لتنسـیق االسـتجا�ات في مجال السـ�اسـات العامة 

__________ 
 (ب). 26، المرفق، الفقرة 73/195قرار الجمع�ة العامة  )4( 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
http://undocs.org/ar/A/RES/73/189
http://undocs.org/ar/A/RES/73/189
https://undocs.org/ar/A/75/115
http://undocs.org/ar/A/RES/73/146
http://undocs.org/ar/A/RES/73/146
http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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ولمســــــاعدة الدول األعضــــــاء على التصــــــدي لالتجاهات المســــــتمرة والناشــــــئة في مجال االتجار �األشــــــخاص. 
تعالج، في جملة أمور، العوامل التي تجعل األشـــــــــخاص دعت الجمع�ة العامة الدول األعضـــــــــاء إلى أن  كما

عرضـــًة لالتجار في بلدان المنشـــأ والعبور والمقصـــد؛ وتق�م شـــراكات بین القطاعین العام والخاص لدعم جهود 
 الوقا�ة؛ وتمنع االتجار �األشخاص في س�اق الهجرة الدول�ة وتكافحه وتقضي عل�ه. 

  
 مجلس األمن  

�شــــــــــــــــأن تهر�ــب   )2018( 2437، اعتمــد مجلس األمن القرار 2018شــــــــــــــر�ن األول/أكتو�ر ت في  -19
المهاجر�ن واالتجار �ال�شـر، و�ذلك تفت�ش السـفن واحتجازها ق�الة سـواحل لیب�ا. وأدان المجلس في ذلك القرار 

تجار �ال�شـر صـوب األراضـي اللیب�ة وعبرها وانطالقًا منها، وق�الة السـاحل جم�ع أعمال تهر�ب المهاجر�ن واال
، الذي أكد )2019(  2491، القرار 2019اللیبي. وفي وقت الحق، اعتمد المجلس، في تشــر�ن األول/أكتو�ر 

ر األب�ض المتوســـــط، ق�الَة الســـــاحل اللیبي، من اســـــتفحال ف�ه من جدید ضـــــرورة وضـــــع حد لما �شـــــهده ال�ح
مســــتمر لعمل�ات تهر�ب المهاجر�ن واالتجار �األشــــخاص وتعر�ض أرواحهم للخطر، وطلب إلى األمین العام 
تقد�م تقر�ر إلى المجلس عن تنفیذ القرار. وســـــــاهم المكتب في صـــــــ�اغة تقر�ر�ن لألمین العام عن تنفیذ هذین  

ر�یز على الجهود اـلدولـ�ة لمكـافحـة التهرـ�ب واالتجـار في المنطقـة، �مـا في ذـلك جمع البـ�اـنات القرار�ن، مع الت 
 وأنشطة بناء القدرات.

، الــــذي دعــــا ف�ــــه الــــدول )2019( 2482، اعتمــــد مجلس األمن القرار 2019وفي تموز/یول�ــــه  -20
تحدد ضــــمن قوانینها جرائم جنائ�ة خطیرة تكون �اف�ة إلتاحة المالحقة القضــــائ�ة والمعاق�ة األعضــــاء إلى أن 

خطورة جر�مة االتجار �األشــــــخاص؛ وتحقق في شــــــ�كات الجر�مة المنظمة الضــــــالعة في �جســــــد �القدر الذي 
انین مكافحة غســــل االتجار �األشـــــخاص وتســـــعى لتعطیلها وتفك�كها وفقًا للتشـــــر�عات الوطن�ة، �ما في ذلك قو 

األموال، ومكافحة الفســـــــاد والرشـــــــوة، ومتى اقتضـــــــى األمر، قوانین مكافحة اإلرهاب؛ وتعمل على ز�ادة القدرة 
على إجراء التحق�قات المال�ة االسـت�اق�ة السـت�انة االتجار �األشـخاص وتعطیله وتحدید الصـالت المحتملة مع 

األعضــاء أن تتصــدى لجم�ع أشــكال االتجار �األشــخاص،  اإلرهاب. وفي القرار نفســه، أهاب المجلس �الدول
�مـا في ذـلك تـلك المرتكـ�ة في حـاالت النزاع المســــــــــــــلح أو من قـبل جمـاعـات مســــــــــــــلحـة و�رهـابـ�ة، بهـدف تموـ�ل 
ــائ�ة إلنهاء  ــترات�ج�ة للجماعات اإلرهاب�ة، وأن تنظر في إقامة الوال�ة القضــــــ اإلرهاب أو لخدمة أي أهداف اســــــ

 العقاب. إفالت مرتكبیها من 

 2388و )2016( 2331، واســــــــــــــتجـاـ�ًة لتحلـیل محـدد للحـاـلة وقراري مجلس األمن 2019وفي عـام  -21
لتا�عة إلدارة عمل�ات السـالم و�عثة األمم المتحدة ، قام المكتب، �الشـراكة مع دائرة التدر�ب المتكامل ا)2017(

�شـأن االتجار �األشـخاص  ةتدر�ب�   نم�طةالمتكاملة المتعددة األ�عاد لتحقیق االسـتقرار في مالي، بوضـع ونشـر 
وتهر�ب المهاجر�ن لضـــــــ�اط شـــــــرطة األمم المتحدة المنتشـــــــر�ن في ال�عثة المتكاملة. وأدى التدر�ب إلى تعز�ز  

راد شــــــــــــرطة األمم المتحدة المنتشــــــــــــر�ن في ال�عثة المتكاملة على تحدید حاالت االتجار �األشــــــــــــخاص قدرة أف
وتهر�ب المهاجر�ن والتصـــــدي لها، �ما یتضـــــح من ز�ادة الكشـــــف عن هذه الحاالت وتعز�ز الدعم المقدم إلى 

 أجهزة إنفاذ القانون المحل�ة في عمل�ات مكافحة االتجار.
  

 الحكوم�ة الدول�ة األخرى العمل�ات   

ــ�ة عامة �شـــأن  -22 ــد المرأة في وضـــع توصـ ــاء على التمییز ضـ دعم المكتب جهود اللجنة المعن�ة �القضـ
االتجار �النســـــــــــاء والفت�ات في ســـــــــــ�اق الهجرة العالم�ة. وعلى وجه الخصـــــــــــوص، وفر المكتب، �التعاون مع 

من والتعاون في أورو�ا، الدعم لتنظ�م اجتماع مفوضـــــــ�ة األمم المتحدة الســـــــام�ة لحقوق اإلنســـــــان ومنظمة األ
وضــــم خبراء من أورو�ا الشــــرق�ة وآســــ�ا الوســــطى، �مثلون   2020إقل�مي ُعقد في فیینا في �انون الثاني/ینایر 

http://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
http://undocs.org/ar/S/RES/2491(2019)
http://undocs.org/ar/S/RES/2482(2019)
http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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ــل المكتب   20نحو  ــ�ة العامة. وواصـ ــروع التوصـ ــهامات وآراء تثري مشـ منظمة دول�ة وغیر حكوم�ة، لتقد�م إسـ
في تنظ�م أحداث إقل�م�ة أخرى في آســ�ا وأفر�ق�ا وأمر�كا الجنو��ة لمواصــلة تطو�ر  مســاعدة المفوضــ�ة واللجنة

التوصــ�ة العامة. ونســق المكتب أ�ضــا اســتعراضــا داخل�ا وقدم تعل�قات إلى اللجنة في شــكل تقر�ر رســمي في 
 ) 5( .2020أ�ار/مایو 

  
 الو�االت المشتر�ة بین و  اإلقل�م�ةالمشار�ة في آل�ات التنسیق والتعاون  -2 

یتعــاون المكتــب تعــاونــا وث�قــا مع المنظمــات الحكوم�ــة الــدول�ــة األخرى، داخــل منظومــة األمم المتحــدة  - 23
وخارجها على الســـــــــــواء، وهو ناشـــــــــــط على الصـــــــــــعیدین الدولي واإلقل�مي. ووّقع المكتب عدة مذ�رات تفاهم مع 

عمل المكتب أ�ضــًا على منظمات ذات وال�ات وخبرات رئ�ســ�ة في مجال منع االتجار �األشــخاص ومكافحته. و� 
ــترات�ج�ات   ــلة من أجل النهوض �اســــ ــاط األكاد�م�ة ذات الصــــ ــع مع منظمات المجتمع المدني واألوســــ نطاق واســــ
ــاهم المكتب �خبرته في عدة منتد�ات دول�ة و�قل�م�ة، �ما في ذلك مؤتمر   مكافحة االتجار. وعالوة على ذلك، ســـــــ

؛ والمؤتمران  2019ســـــ�اســـــات الهجرة في تشـــــر�ن الثاني/نوفمبر  فیینا للهجرة، الذي نظمه المر�ز الدولي لتطو�ر 
التاسع عشر والعشرون للتحالف ضد االتجار �األشخاص، اللذان نظمتهما منظمة األمن والتعاون في أورو�ا في 

ــان/أبر�ل  ــان، في   2020وتموز/یول�ه   2019ن�سـ على التوالي؛ والمنتدى المعني �األعمال التجار�ة وحقوق اإلنسـ
من أهداف  7- 8؛ واجتماعا مجموعة التنســــــــــــیق العالم�ة للتحالف المعني �الغا�ة 2019ن الثاني/نوفمبر تشــــــــــــر� 

 .  2020وأ�ار/مایو   2019التنم�ة المستدامة، المعقودان في تشر�ن الثاني/نوفمبر 
  

 فر�ق التنسیق المشترك بین الو�االت لمكافحة االتجار �األشخاص  

ق التنســـــــیق المشـــــــترك بین الو�االت المعني �مكافحة االتجار �األشـــــــخاص  عقب االجتماع األول لفر�  - 24
  ) 6( ، 2018على مستوى رؤساء و�االت األمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة، الذي ُعقد في لندن في أ�ار/مایو 

واصـــل المكتب العمل �منســـق دائم للفر�ق وأمانته. وشـــمل التقدم المحرز توســـ�عا �بیرا في نطاق وعمق مشـــار�ة 
��انا. وفي الفترة المشــــمولة �التقر�ر، �ان من بین األعضــــاء الجدد مجلس أورو�ا،    27الفر�ق، الذي �ضــــم اآلن 

النســـاء واألطفال، واالتحاد الدولي لالتصـــاالت الســـلك�ة  �االتجار �األشـــخاص، وال ســـ�ما  المعني   الخاص  والمقرر 
ــلك�ة، ومجلس دول �حر البلطیق، ومنظمة الدول األمر�ك�ة، مما �عزز النطاق الجغرافي واإلقل�مي للعمل  والالســــــ

 المشترك بین الو�االت في مجال مكافحة االتجار �األشخاص. 

ــیر أول  2020و 2019وفي عامي  -25 ترتیب مشــــــترك لرئاســــــة فر�ق التنســــــیق بین  ، تولى المكتب ت�ســــ
كـ�ان من �ـ�اـنات األمم المتحـدة ومنظمـة إقل�مـ�ة، وهمـا تحـدـیدًا هیـئة األمم المتحـدة للمســــــــــــــاواة بین الجنســــــــــــــین 
وتمكین المرأة (هیئة األمم المتحدة للمرأة) ومنظمة األمن والتعاون في أورو�ا. وعمل الفر�ق على تعز�ز اتساق 

ت الدول�ة المتنوعة والمتخصــصــة، وقدم الدعم إلى الدول والمجتمع المدني والممارســین  الســ�اســات في المنظما
في حشد استجا�ات أصحاب المصلحة المتعددین، حیث �انت ش�كة الفر�ق الواسعة النطاق والتغط�ة الواسعة 

 ألنشطته مفیدتْین في إ�جاد أوجه التآزر بین الك�انات، �ما في ذلك على الصعید القطري.

وخالل الفترة المشــمولة �التقر�ر، زاد فر�ق التنســیق من نواتجه وأنشــطته من خالل اعتماد خطة عمل تمتد  - 26
على ســنتین تدیرها أمانته، و�قودها المكتب. وتشــمل األمثلة على ذلك توجیهات للدول األعضــاء والممارســین �شــأن 

__________ 
 /www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/TraffickingGlobalMigrationمتاح على الرا�ط التالي:  )5( 

UNOrganisations/UNODC-DTA_on_General_Recommendation_Annex1.docx . 

  . لالطالع على مز�د من التفاصیل عن االجتماع على مستوى الرؤساء، انظر 195/ 72انظر قرار الجمع�ة العامة   ) 6(  
https://icat.network/events/first-high-level-meeting-icat-promotes-better-coordination-end-human-trafficking . 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/TraffickingGlobalMigration/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/TraffickingGlobalMigration/
https://undocs.org/ar/A/RES/72/195
https://undocs.org/ar/A/RES/72/195
https://icat.network/events/first-high-level-meeting-icat-promotes-better-coordination-end-human-trafficking
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الصـلة بین التكنولوج�ا واالتجار؛ وتنفیذ مبدأ عدم االتجاهات المـستمرة والناـشئة في مجال االتجار �األـشخاص، مثل  
ــلة في تموز/یول�ه   ــ�اســــات ذات الصــ معاق�ة ضــــحا�ا االتجار؛ واالتجار ألغراض الســــخرة. وقد ُنشــــرت موجزات الســ

مـت فعـال�ـات لالتصــــــــــــــال والتوع�ـة على هـامش العمل�ــات  2020وحز�ران/یون�ـه  2020وآذار/مـارس  2019 ، وُنظِّ
ــتدامة في تموز/یول�ه الحكوم�ة الدول�ة، م  ــتوى المعني �التنم�ة المسـ ــي الرف�ع المسـ ــ�اسـ والجزء   2019ثل المنتدى السـ

 ) 7( . 2019الرف�ع المستوى من الدورة الرا�عة والس�عین للجمع�ة العامة في أیلول/سبتمبر 

قطاعین  و�اإلضافة إلى ذلك، شرع فر�ق التنسیق في حوار �شأن الس�اسات من أجل النهوض �استجا�ة ال  - 27
، قدم فر�ق من 2019أیلول/سـبتمبر   9العام والخاص لالتجار في سـالسـل التور�د من خالل الشـراء المسـتدام. وفي  

ــلحة المتعددین إحاطة إعالم�ة لممثلي الدول على هامش اجتماع   الخبراء والممارســـین الوطنیین من أصـــحاب المصـ
ـــ�اط/فب  ، أجرى الفر�ق، ـ�التـعاون مع "مجموعـة 2020رایر الفر�ق الـعاـمل المعني ـ�االتجـار ـ�األشـــــــــــــخـاص. وفي شـــــــــــ

أصـدقاء متحدون ضـد االتجار �ال�شـر"، مناقشـة �شـأن السـ�اسـات العامة تناولت سـبل التصـدي لالتجار �األشـخاص 
في سـالسـل اإلمداد على هامش الدورة الثالثة واألر�عین لمجلس حقوق اإلنسـان في جن�ف. وتناولت المناقشـة أ�ضـًا 

ــراكات  ــتجا�ًة للتقر�ر الذي قّدمه األمین العام عمال �قرار الجمع�ة العامة دور الشــ بین القطاعین العام والخاص. واســ
)، واصـــــل الفر�ق  A/74/127المعنون "تحســـــین تنســـــیق الجهود المبذولة لمكافحة االتجار �األشـــــخاص" (  195/ 72

حة لتعز�ز اســـترات�ج�ات التخف�ف من االتجار �األشـــخاص في ســـالســـل اإلمداد عبر المنظمات  ت�ســـیر الفرص المتا 
اـلدولـ�ة واإلقل�مـ�ة، والتقلـیل إلى أدنى حـد من خطر تورط الـ�ائعین أو الموردین اـلذین تتعـاطى معهم هـذه المنظمـات  

ستغالل، �ما یتماشى مع قراري في االتجار �األشخاص �غرض استغاللهم في العمل، و�ذلك األنواع األخرى من اال 
 .  ) 2017(   2388و  ) 2016(   2331مجلس األمن 

ت الصـلة. وفي مع والیته، اإلسـهام في العمل�ات الحكوم�ة الدول�ة ذا تماشـ�اوواصـل فر�ق التنسـیق،  -28
إلى اللجنة المعن�ة �القضــاء على التمییز ضــد المرأة �شــأن مشــروع   ) 8( ، قدم الفر�ق مذ�رة مشــتر�ة2019عام 

ــ�اق الهجرة العالم�ة، �ما قدم تعل�قاته ــاء والفت�ات في ســـــ ــ�ة العامة المتعلقة �االتجار �النســـــ في عام   ) 9( التوصـــــ
أهم�ة تدابیر العدالة الجنائ�ة والتصــــــــدي للطلب على الســــــــلع أو على المشــــــــروع األول، أكد فیها على   2020

، ـقدم الفر�ق، بـناء على 2020الخـدمـات التي ینتجهـا أو �ـقدمهـا األشــــــــــــــخـاص المتجر بهم. وفي حز�ران/یونـ�ه 
ــترات�ج�ة االتحاد األورو�ي  ــأن اسـ ــاهمة مشـــتر�ة في مشـــاورات محددة األهداف �شـ طلب االتحاد األورو�ي، مسـ

 ام�ة إلى القضاء على االتجار �ال�شر.الجدیدة الر 

)، أشــــرك المكتب فر�َق التنســــیق في تقی�م األ�عاد المتعددة  19- ومنذ تفشــــي مرض فیروس �ورونا (كوفید  - 29
ألثر الجائحة على االتجار �األشــــــــــخاص، من أجل صــــــــــ�اغة مجموعة من المواقف والبدء في اتخاذ تدابیر محددة 

مـل، رســـــــــــــمـت أمـانـة الفر�ق خر�طـة لمجموعـة مختـارة من الموارد وجمعـت هـذه األهـداف. ومن خالل نـداء إلى الع 
، اشـــــتر�ت أمانة الفر�ق أ�ضـــــًا في  2020الموارد وأعدت قائمة بها، على أن یتم تحدیثها �اســـــتمرار. وفي أ�ار/مایو 

السـتغالل الجنسـي تنظ�م حلقة دراسـ�ة شـ�ك�ة ناقش فیها الخبراء تطب�قات التكنولوج�ا لمعالجة االتجار �األشـخاص وا 

__________ 
أ�ضا، لز�ادة توز�ع ونشر توص�اته وأدواته المتعلقة �الس�اسات العامة، تقار�ر دور�ة وصح�فة وقائع تبّین والیته أصدر فر�ق التنسیق   )7( 

وعمله وتكو�نه، فضال عن التقر�ر السنوي األول للرؤساء المتاح للجمهور الذي �غطي اإلنجازات والتطورات الرئ�س�ة في إطار  
. و�مكن الوصول إلى جم�ع 2019األمم المتحدة للمرأة، بوصفهما رئ�سْین مشار�ْین في عام  منظمة األمن والتعاون في أورو�ا وهیئة

منتجات الفر�ق �سهولة على موقعه اإللكتروني، وهي متاحة بلغات متعددة. راجع قائمة منشورات الفر�ق على الرا�ط التالي:  
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT%20publications%20catalogue_%20May2020_1.pdf . 

 /https://icat.network/sites/default/files/publications/documentsمتاحة على الرا�ط التالي:  )8( 
ICAT%20submission%20to%20CEDAW.pdf . 

 .www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/CED_leaflet_A4_EN.pdfمتاحة على الرا�ط التالي:  )9( 

http://undocs.org/ar/A/RES/72/195
http://undocs.org/ar/A/RES/72/195
http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT%20publications%20catalogue_%20May2020_1.pdf
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/%20ICAT%20submission%20to%20CEDAW.pdf
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/%20ICAT%20submission%20to%20CEDAW.pdf
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCArabicTranslationandTextProcessingSection/ATTS%20Text%20ProcessingGeneral/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/CED_leaflet_A4_EN.pdf
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ــ�اق جائحة �وفید  ــؤولي األمم المتحدة وموظفیها، �ما في  19- لألطفال على اإلنترنت في ســــــ ، وقدمت التوج�ه لمســــــ
 ذلك على الصعید القطري، مما أسهم في اتساق الجهود واإلجراءات على أرض الواقع. 

، 2019، الــذي اعُتمــد في �ــانون األول/د�ســــــــــــــمبر 74/176ورحبــت الجمع�ــة العــامــة، في قرارهــا  -30
�االجتماع األول لفر�ق التنسیق على مستوى الرؤساء، وطلبت إلى المكتب، �صفته منسق الفر�ق، أن یواصل 

، ـبدأ الفر�ق التحضــــــــــــــیرات لعقـد اجتمـاع ـثان على مســــــــــــــتوى 2020عقـد هـذه االجتمـاعـات ـ�انتظـام. وفي عـام 
، یهدف إلى تقی�م آخر أعمال الفر�ق في مجال الســ�اســات ومناقشــة 2020اء في تشــر�ن الثاني/نوفمبر الرؤســ 

اســـــترات�ج�ة متوســـــطة األجل لالحتفال �الذ�رى الســـــنو�ة العشـــــر�ن للبروتو�ول المتعلق �االتجار �األشـــــخاص، 
 فضال عن استرات�ج�ات التمو�ل المستدام.

  
 المعن�ة �الهجرةش�كة األمم المتحدة   

ــ�كة األمم المتحدة المعن�ة   - 31 في الفترة المشـــــــــــمولة �التقر�ر، عمل المكتب عضـــــــــــوًا في اللجنة التنفیذ�ة لشـــــــــ
ـــ�ة األمم المتحـدة الســـــــــــــامـ�ة لحقوق   ـ�الهجرة، إلى جـاـنب منظمـة العمـل اـلدولـ�ة، والمنظمـة اـلدولـ�ة للهجرة، ومفوضـــــــــــ

ع�ة، و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومفوضـ�ة األمم المتحدة السـام�ة  اإلنسـان، و�دارة الشـؤون االقتصـاد�ة واالجتما 
ــمبر  ــؤون الالجئین، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة. وفي �انون األول/د�سـ ــارك المكتب في االجتماع  2019لشـ ، شـ

في المشــــاورة الســــنوي للشــــ�كة في جن�ف لتقی�م الســــنة األولى منذ اعتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة، وشــــارك 
�شــأن االســتعراضــات اإلقل�م�ة لتنفیذ االتفاق العالمي لمناقشــة االســترات�ج�ات الداعمة لعمل�ة اســتعراض التنفیذ، التي 

 ونسقتها اللجان االقتصاد�ة الخمس بدعم من الش�كة األوسع نطاقا.   2020بدأت في أوائل عام 

ــ�كا -32 ــأة وعلى الصــــــعید اإلقل�مي، �شــــــكل المكتب جزءًا من شــــ ت األمم المتحدة المعن�ة �الهجرة المنشــــ
على الصــــــــعیدین اإلقل�مي والوطني، �ما في ذلك في أمر�كا الالتین�ة، وغرب ووســــــــط أفر�ق�ا، وشــــــــرق أفر�ق�ا 
وجنو�ها، والشـــرق األوســـط وشـــمال أفر�ق�ا، وجنوب آســـ�ا وجنوب شـــرق آســـ�ا، فضـــًال عن التحالف القائم على 

اص الكبیرة، والتشــــرد، والقدرة على التك�ف في أورو�ا وآســــ�ا الوســــطى، قضــــا�ا محددة �شــــأن حر�ات األشــــخ
 وحضر �انتظام اجتماعات الفر�ق العامل المعني �الهجرة المختلطة.

شـــ�كة وطن�ة و�قل�م�ة للهجرة ودعم أنشـــطتها، �ما في  15وســـاهم المكتب �ذلك في إنشـــاء أكثر من  -33
ــا�ا محددة، وع ــكل وثیق مع النظراء الحكومیین من أجل تنفیذ االتفاق ذلك التحالفات القائمة على قضــــ مل �شــــ

 العالمي من أجل الهجرة وعمل�ة استعراضه.
  

 التعاون مع المنظمات والعمل�ات اإلقل�م�ة  

في أورو�ــا، یتعــاون المكتــب تعــاونــا وث�قــا مع منظمــة األمن والتعــاون في أورو�ــا واالتحــاد األورو�ي   -34
و في فر�ق التنســـــــیق على مســـــــتوى الخبراء التا�ع للتحالف الذي تقوده منظمة ومجلس أورو�ا. والمكتب عـضــــــ 

ــلة  ــنوي ذي الصــ ــنو�ة، و�ذلك في المؤتمر الســ ــاط في اجتماعاته الســ ــارك بنشــ األمن والتعاون في أورو�ا، و�شــ
 الذي �عقده تحالف منظمة األمن والتعاون في أورو�ا لمكافحة االتجار �األشخاص. 

ــتجا�ة للفنزو�لیین، وهي وفي أمر�كا الال -35 تین�ة، �شـــــــــارك المكتب في مجموعة الحما�ة من أجل االســـــــ
منبر التنســـــــــیق اإلقل�مي من أجل المهاجر�ن والالجئین من جمهور�ة فنزو�ال البول�فار�ة، التي تقودها المنظمة 

اءات �شــــأن الدول�ة للهجرة ومفوضــــ�ة شــــؤون الالجئین على الصــــعید اإلقل�مي. وأســــهم المكتب في إدراج إجر 
المالحقـة القضــــــــــــــائ�ـة في حـاالت االتجـار ـ�األشــــــــــــــخـاص وتهر�بهم في خطـة االســــــــــــــتجـاـ�ة اإلقل�م�ـة لالجئین 
والمهاجر�ن القادمین من جمهور�ة فنـــــــــــــزو�ال البول�فار�ة التي جرى تحدیثها مؤخرًا من أجل التصدي للتحد�ات 

 .19-التي یواجهها المهاجرون والالجئون �سبب جائحة �وفید

http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
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ــ�ا والمح�ط الهادئ، واصـــــــــــل المكتب إســـــــــــهامه في م�احثات �الي �شـــــــــــأن تهر�ب و  -36 في منطقة آســـــــــ
األشــخاص واالتجار بهم وما یتصــل بذلك من جرائم عبر وطن�ة. وشــارك المكتب مشــار�ًة نشــطة، إلى جانب 

ة ببناء اآلخر�ن، في الحوار الرف�ع المســــتوى �شــــأن الســــ�اســــات وفي األنشــــطة العمل�ة المتعلق  48األعضــــاء ال
القدرات، �ما في ذلك من خالل مكتب الدعم اإلقل�مي وأفرقته العاملة وفرقة العمل المعن�ة �التخط�ط والتأهب. 
و�ضــــــــــــافة إلى ذلك، شــــــــــــارك المكتب في المشــــــــــــاورات اإلقل�م�ة للمنتدى العالمي المعني �الهجرة والتنم�ة في 

 . 2020حز�ران/یون�ه وتموز/یول�ه 

إلى  29الخماســـ�ة لمنطقة الســـاحل، نّظم المكتب في بور�ینا فاســـو، في الفترة من ودعمًا للمجموعة   -37
، اجتماعًا إقل�م�ًا لمنبر التعاون األمني للمجموعة الخماســـــــــ�ة �شـــــــــأن ت�ادل المعلومات 2019تموز/یول�ه  31

وت�ادلها  المتعلقة �حاالت االتجار �األشــخاص وتهر�ب المهاجر�ن. وقد صــ�غت توصــ�ات �شــأن جمع الب�انات 
على الصـعیدین الوطني واإلقل�مي. وضـم االجتماع الرف�ع المسـتوى أصـحاب المصـلحة من البلدان الممثَّلة في 
المنبر، �من فیهم ممثلون عن قوات الشــــــــــــــرطـة الوطنـ�ة والمكـاـتب المر�زـ�ة الوطنـ�ة والمكـاـتب اإلقل�مـ�ة الـتا�عـة 

، ینظم المكتب أنشــــــطة تدر�ب�ة  19-تفشــــــي جائحة �وفیدللمنظمة الدول�ة للشــــــرطة الجنائ�ة (اإلنتر�ول). ومنذ 
ــتخ�ار�ة عن تهر�ب  ــ�ة إلى المنبر، دعمًا لجمع المعلومات االســـــــــ ــاعدة االفتراضـــــــــ على اإلنترنت لتقد�م المســـــــــ

مت أول حلقة دراس�ة ش�ك�ة في ن�سان/أبر�ل   .2020المهاجر�ن واالتجار �األشخاص. وُنظِّ

، بوصـــــــــفه األمانة الدائمة آلل�ة المتا�عة إلعالن 2019وفي غرب أفر�ق�ا، نظم المكتب، في آذار/مارس  - 38
�شـــــــــأن مكافحة تهر�ب المهاجر�ن واالتجار �األشـــــــــخاص،    2018آذار/مارس   16ن�امي المشـــــــــترك الصـــــــــادر في  

ــد الدائمة لإلعالن المشــــترك في داكار،  ــاء آل�ة الرصــ ــم  المؤتمر اإلقل�مي األول إلنشــ وقدم دعمًا تقن�ًا للمؤتمر. وضــ
االجتماع جهات تنســــــــیق من الدول األفر�ق�ة واألورو��ة الموقعة على اإلعالن المشــــــــترك، وهي إســــــــ�ان�ا، وألمان�ا،  
و��طال�ا، و�ور�ینا فاســــــــو، وتشــــــــاد، والســــــــنغال، وفرنســــــــا، وغامب�ا، وغین�ا، و�وت د�فوار، ومالي، والمملكة المتحدة  

ــًا لبر�طان�ا العظمى وأ  ــمال�ة، ومور�تان�ا، والن�جر، ون�جیر�ا، وهولندا. و�ان االتحاد األورو�ي ممثًَّال أ�ضــــــــ یرلندا الشــــــــ
ــاء من أجل منع   ــعتها الدول األعضـ ــطة التي وضـ ــفوفة لألنشـ ــر�كًا متعدد األطراف. وعرض المكتب مصـ ــفه شـ بوصـ

ُعد الوطني واإلقل�م  ي والدولي. وعرض المكتب أ�ضـــــًا ومكافحة االتجار �األشـــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن على الصـــــُّ
 جدوال �المؤشرات واألهداف لق�اس التقدم المحرز نحو تنفیذ التوص�ات المبینة في إعالن ن�امي المشترك.  

ــر�ن األول/أكتو�ر  - 39 ر المكتب تنظ�م المؤتمر اإلقل�مي الثاني للمدیر�ن العامین و��ار 2019وفي تشــــ ــّ ، �ســــ
ار مســؤولي العدالة �شــأن آل�ة الرصــد الدائمة إلعالن ن�امي المشــترك، الذي ُعقد القادة في قوات األمن الداخلي و�� 

ــ�ة، ناقش ��ار المســــــؤولین من الدول الموقعة على اإلعالن المشــــــترك   في أبیدجان، �وت د�فوار. وفي تلك المناســــ
لك الجرائم مكافحة  التطورات في مكافحة االتجار �األشخاص وتهر�ب المهاجر�ن، وقدموا توص�ات جدیدة لمكافحة ت 

فعالة. وأتاح االجتماع الرف�ع المســــتوى الفرصــــة للمكتب لكي �قّدم م�ادرته المتعلقة �قاضــــي االتصــــال، �ما في ذلك 
و�لدان   أورو��ة النتائج والدروس المســتفادة والتحد�ات. وتســهم الم�ادرة في تعز�ز التعاون القضــائي الدولي بین بلدان 

تجار �األشــخاص وتهر�ب المهاجر�ن، وتســهم على وجه التحدید في ت�ســ�ط اإلجراءات  في غرب أفر�ق�ا لمكافحة اال 
 من أجل ت�سیر تقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة ف�ما بین الدول األعضاء. 

  
 تطو�ر المعرفة، واإلرشادات واألدوات المتعلقة بوضع المعاییر والس�اسات -3 

واصـل المكتب إنتاج مواد متخصـصـة في مجال وضـع المعاییر تقّدم إرشـادات إلى الممارسـین �شـأن  -40
ك�ف�ة �شــف حاالت االتجار �األشــخاص والتحقیق فیها ومالحقة مرتكبیها قضــائ�ا، و�ذلك �شــأن ��ف�ة توفیر 

 الحما�ة والمساعدة لضحا�ا االتجار والمهاجر�ن الضعفاء. 
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والدلیل   القانون النموذجي لمكافحة االتجار �األشــــــــخاصل المكتب تنق�ح ، اســــــــتكم2020وفي عام  -41
التشر�عي المتعلق ببروتو�ول االتجار �األشخاص، وهما وث�قتان من الوثائق التوجیه�ة األساس�ة التي ُوضعت 
. لدعم الدول األعضــاء في التصــدي �شــكل أفضــل لالتجار �األشــخاص والوفاء �التزاماتها �موجب البروتو�ول

رهـا المكـتب وجمعت  و�ـاـنت تـلك العملـ�ات ثمرة عملـ�ة تشــــــــــــــاورـ�ة مع خبراء في مجـال مكـافحـة االتجـار، �ســــــــــــــَّ
ورقة قضـــا�ا ذات صـــلة تتناول   2018خبرات من ســـ�اقات جغراف�ة وتشـــر�ع�ة مختلفة. وُنشـــرت في نها�ة عام 

ان المكتب �عمل على وضــــــع التعر�ف القانوني الدولي لالتجار �األشـــــــخاص. وفي وقت إعداد هذا التقر�ر، �
 دلیل عن التعاون القانوني الدولي �شأن االتجار �األشخاص.

بوا�ة إدارة  وواصــــــــــــل المكتب توســــــــــــ�ع نطاق بوا�ة المعارف المتعلقة �االتجار �ال�شــــــــــــر، التي تدعمها  - 42
ــیرلوك"). وتتألف بوا�ة المعارف   المعارف المســـماة "بوا�ة الموارد اإللكترون�ة والقوانین المتعلقة �الجر�مة"  (بوا�ة "شـ

 1  525، على 2020من ثالث قواعد ب�انات، هي قاعدة ب�انات للســوابق القضــائ�ة، تحتوي، حتى حز�ران/یون�ه 
 553، على 2020ه وال�ة قضــــائ�ة؛ وقاعدة ب�انات عن التشــــر�عات، تحتوي، حتى حز�ران/یون�   113قضــــ�ة من  

مدخًال. وتعمل بوا�ة المعارف �أداة    125بلدًا؛ وقاعدة ب�انات ببلیوغراف�ة تحتوي على  142نصــــــــًا تشــــــــر�ع�ًا من 
صـــة لواضـــعي  هة خصـــ�صـــًا إلى محققي الشـــرطة والمدعین العامین والقضـــاة؛ وأداة رصـــد مخصـــَّ للممارســـین موجَّ

هة إلى   الجمهور العام ووســــــائل اإلعالم؛ وأداة إعالم�ة لل�احثین وجم�ع الســــــ�اســــــات الحكوم�ة؛ وأداة للتوع�ة موجَّ
ــر  ــدي لالتجار �األشــــخاص. وعقب نشــ ــط في مجال التصــ ــائل اإلث�ات الجهات التي تنشــ ــا�ا  مســ التي تثیرها قضــ

، اســـــــُتكملت الترجمات إلى الفرنســـــــ�ة  2016في تشـــــــر�ن األول/أكتو�ر  االتجار �األشـــــــخاص: موجز القضـــــــا�ا، 
ــ�  ــ�ة واإلســــــ ــود)، و�دأت عمل�ة الترجمة إلى اللغة التایلند�ة.  والروســــــ ان�ة والبرتغال�ة والمونتنغر�ة (لغة الجبل األســــــ

لُ�ســتخدم في  موجز القضــا�ا ومواد تكمیل�ة لتكی�ف  لمحاكاة المحاكمات وعالوة على ذلك، وضــع المكتب منهج�ة 
ــاء والمنظمات الدول�ة   ــًا على تعز�ز الشـــــراكات مع الدول األعضـــ ــاعدة التقن�ة. وعمل المكتب أ�ضـــ أنشـــــطة المســـ

 والمؤسسات األكاد�م�ة والمجتمع المدني وشر�ات المحاماة الدول�ة من أجل ز�ادة توس�ع بوا�ة المعرفة. 

كتب، في إطار البرنامج العالمي لتنفیذ إعالن  وفي ســــ�اق م�ادرة التعل�م من أجل العدالة، وضــــع الم -43
ــ�ع تتعلق �منع الجر�مة  ــلة من األدوات التعل�م�ة لتمكین المر�ین من تعل�م الجیل القادم مواضـــــ ــلســـــ الدوحة، ســـــ
وتعز�ز ســـ�ادة القانون. وقد ُوضـــعت هذه المواد الســـتخدامها في مؤســـســـات التعل�م االبتدائي والثانوي والعالي، 

خدام م�اشــــرًة أو �عد تكی�فها حســــب الســــ�اقات الوطن�ة. وفي مســــتوى التعل�م االبتدائي، رّ�ز وهي قابلة لالســــت 
عمل المكتب على ترو�ج وتعل�م ق�م من قبیل القبول والنزاهة واالحترام واإلنصــــــــاف. وتم إعداد ســــــــلســــــــلة من 

لدعم فهم األطفال ) The Zorbsأشـــــــــرطة الفیدیو المتحر�ة والكتب المصـــــــــورة والملونة ُتســـــــــمَّى "الزور�یون" (
لالسـتغالل، �ما في ذلك االتجار �ال�شـر. و�النسـ�ة لمؤسـسـات التعل�م الثانوي، أعّد المكتب شـر�ط فیدیو ودلیًال 

ســــــــــــــنة �االتجار �األشــــــــــــــخاص وأثره   18و 13للمعلمین یهدفان إلى توع�ة الطالب الذین تتراوح أعمارهم بین 
إلى ذلك، أُعّدت ســلســلة �تب مصــورة �عنوان "ســان ســیرفولو"   وتعز�ز فهمهم للقضــا�ا ذات الصــلة. و�اإلضــافة

ــع لع�ة من لعب  ــار�ة ف�ه، �ما تم وضــ ــیر المشــ ــوع االتجار �األشــــخاص في المتناول وت�ســ بهدف جعل موضــ
ــم  ــأن مختلف جوانب االتجار �األشــــخاص، مثل أوجه الضــــعف   Enredadosالطاولة �اســ لتثق�ف الطالب �شــ

ــســـــــات التعل�م العالي، فقد أقام المكتب شـــــــراكة مع أكثر من والعمل مع الســـــــلطات. أما �ا ــ�ة لمؤســـــ  100لنســـــ
تخضــع الســتعراض األقران �شــأن االتجار �األشــخاص (خمس منها مخصــصــة  نمائطأكاد�مي، ووضــع تســع 

حصــرا لالتجار �األشــخاص وأر�ع تشــمل أ�ضــًا موضــوع تهر�ب المهاجر�ن)، مصــحو�ة بدلیل تعل�مي. وأُِعّدت 
من ثالثة أشـــــرطة فیدیو، �مواد تعل�م�ة داعمة، �شـــــأن تقد�م مواضـــــ�ع االتجار �األشـــــخاص وتهر�ب  ســـــلســـــلة  

إضافیتان ُتدمجان منظورات إقل�م�ة  نم�طتانالمهاجر�ن، وحقوق اإلنسان، والنوع االجتماعي. وأخیرا، ُوضعت  
في هذه المســـائل، األولى �اإلســـ�ان�ة، وهي موجهة إلى بلدان أمر�كا الالتین�ة، والثان�ة �الفرنســـ�ة، وهي موجهة 

 إلى بلدان أفر�ق�ا الناطقة �الفرنس�ة، وذلك لتكی�ف المواد مع الس�اقات اإلقل�م�ة.
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بهدف تطو�ر تدابیر التصـــــدي لالتجار �األشـــــخاص. والمكتب مســـــتمر في توســـــ�ع قاعدة المعارف  -44
ومن األمثلة على ذلك وضـــــع دراســـــة عن مفهوم "اإلیواء" لدعم فهم أوضـــــح للتعر�ف القانوني الدولي لالتجار 
�األشــخاص، على نحو ما دعا إل�ه الفر�ق العامل المعني �االتجار �األشــخاص. وســتقدم الدراســة لمحة عامة 

ــات الدول وتقدم  ــون النظر عن ممارسـ ــاء والممارسـ ــل الدول األعضـ ــات لكي تواصـ ــ�اسـ توجیهات في مجال السـ
فیها. و�اإلضـــــافة إلى ذلك، �جري المكتب تحلیال لحاالت نســـــاء ضـــــالعات في االتجار ألغراض االســـــتغالل 
الجنســــي الالئي ســــبق تعرضــــهن لالســــتغالل، وهو تحلیل �شــــمل النظر في طر�قة معاملة هؤالء الجان�ات في 

 جتهادات القضائ�ة السا�قة. إطار اال

على االتجار �األشـخاص  19-، نشـر المكتب موجزا عن أثر جائحة �وفید2020وفي ن�سـان/أبر�ل  -45
اســـتنادا إلى التقی�م الســـر�ع الذي تقوم �ه جماعة ممارســـین تتألف من جهات وطن�ة و�قل�م�ة ودول�ة تنشـــط في 

وقد ُعرضــــــت النتائج   ) 10( میین ومنظمات غیر حكوم�ة.مجال مكافحة االتجار �األشــــــخاص، من خبراء وأكاد� 
في العدید من الحلقات الدراســـــ�ة الشـــــ�ك�ة مع العدید من أصـــــحاب المصـــــلحة على الصـــــعید العالمي. ونشـــــر 

لم تضـع  19-المكتب ف�ما �عد تحلیًال الحظ ف�ه أن القیود المفروضـة على السـفر والتنقل �سـبب جائحة �وفید
فار�ن من النزاع، والنتهاكات حقوق اإلنسـان، والعنف، والظروف المع�شـ�ة الخطیرة، نها�ة لحر�ة األشـخاص ال

في حین أنــه من المرجح أن تؤدي العواقــب االقتصـــــــــــــــاد�ــة للجــائحــة إلى ز�ــادة في تــدفقــات االتجــار من أكثر 
 ) 11( البلدان تضررًا إلى وجهات أ�سر حاًال.

، الذي �قّدم لمحة المي عن االتجار �األشــــــخاصالتقر�ر العوُ�صــــــدر المكتب �ل ســــــنتین ط�عًة من  -46
ــرت الط�عة الرا�عة في  ُعد العالمي واإلقل�مي والوطني. وقد ُنشــــــــ ــُّ عامة عن أنماط االتجار وتدفقاته على الصــــــــ

. و�ســتند التقر�ر إلى الب�انات التي یتم جمعها عن طر�ق اســتب�ان ُیرســل إلى الدول 2019كانون الثاني/ینایر 
ــنة، ــاء �ل سـ ــحا�ا  األعضـ ــخاص، والضـ ــم�ا عن حاالت االتجار �األشـ ــجلة رسـ ــمن ردودها معلومات مسـ وتتضـ

 المكتَشفین، والجناة المكتشفین في البلدان التي ینتمون إلیها.  
  

 تعز�ز ودعم تنفیذ البروتو�ول من خالل التعاون التقني   -�اء 

ف�ما یتعلق �التعاون التقني في مجال مكافحة االتجار �األشــــــخاص، قدم المكتب، اســــــتجا�ًة لطل�ات  -47
(ب) تدابیر العدالة الجنائ�ة الدول األعضـــاء، الخبرة في المجاالت الرئ�ســـ�ة التال�ة: (أ) المســـاعدة التشـــر�ع�ة؛ 

(ه) حما�ة الضـــحا�ا ودعمهم. واضـــطلع (د) الوقا�ة والتوع�ة؛  ؛(ج) جمع الب�انات وال�حوثوالتعاون الدولي؛ 
ــاء في منع االتجار �األشـــخاص ومكافحته، �ما في ذلك التوج�ه والتعاون   المكتب �أنشـــطة لدعم الدول األعضـ
التقني المعد خصـــــــ�صـــــــا، من خالل مقره ومكات�ه المیدان�ة في جم�ع أنحاء أفر�ق�ا والشـــــــرق األوســـــــط وآســـــــ�ا 

 �كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي. وأورو�ا وأمر 
  

 والتنسیق  ووضع االسترات�ج�ات الوطن�ة المساعدة التشر�ع�ة -1 

واصــل المكتب تزو�د الدول األعضــاء �مســاعدة تشــر�ع�ة متخصــصــة ومصــّممة خصــ�صــًا من أجل  -48
لمتعلق �االتجار �األشـخاص وضـمان تنفیذها  وضـع تشـر�عات وطن�ة فّعالة تتماشـى مع متطل�ات البروتو�ول ا

�الكامل. و�ضــــافة إلى ذلك، أجرى المكتب تقی�مات لالحت�اجات التشــــر�ع�ة، ودعم صــــ�اغة التشــــر�عات، وقدم 
 المشورة في مجال الس�اسات العامة ت�سیرًا للتنفیذ الفعال للبروتو�ول. 

__________ 
 _www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Briefمتاح على الرا�ط التالي:  )10( 

on_COVID-19.pdf . 

 )11( www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf. 

http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf
http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf
http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf
http://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCArabicTranslationandTextProcessingSection/ATTS%20Text%20ProcessingGeneral/www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf
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ت المتعلقة �االتجار �األشــخاص في ، ســاهم المكتب في تنق�ح التشــر�عا2019و 2018وفي عاَمي  -49
 إثیو��ا. وشــملت مســاهمة المكتب تقد�َم الدعم خالل جلســتي صــ�اغة، ُعقدتا في حز�ران/یون�ه و�انون األول/

الـتا�ع للمكـتب، و�رـنامج  2021-2016في إطـار البرـنامج اإلقل�مي لشــــــــــــــرق أفر�قـ�ا للفترة  2018د�ســــــــــــــمبر 
د األورو�ي، و�دعم من البرنامج العالمي لمكافحة االتجار �األشخاص. تحسین إدارة الهجرة، بتمو�ل من االتحا

�شــــأن منع    1178/2020، اإلعالَن رقم 2020ن�ســــان/أبر�ل  1وأســــفرت هذه الجهود عن اعتماد إثیو��ا، في  
 وقمع االتجار �األشخاص وتهر�ب األشخاص.

ــ�اغة قوانی  -50 ــنغال لصـــــــــ ــر�ع�ة إلى مالي والســـــــــ ــاعدة تشـــــــــ ــأن االتجار وقّدم المكتب مســـــــــ ن جدیدة �شـــــــــ
�األشـــــــــــخاص، وهي مطروحة حال�ًا من أجل اعتمادها في إطار العمل�ات الرســـــــــــم�ة المت�عة في �ال البلدین. 
ــاء  وعالوة على ذلك، دعم المكتب وضـــــــع خطط عمل وطن�ة لمالي وجمهور�ة أفر�ق�ا الوســـــــطى، و�ذلك إنشـــــ

 لجنة تنسیق وطن�ة في جمهور�ة أفر�ق�ا الوسطى. 

، دعم المكتب إدخال تعدیالت على قانون مكافحة االتجار �ال�شــــــــــــــر في زامب�ا.  2019عام   وطوال -51
وفي شــــراكة مع لجنة تطو�ر القوانین في زامب�ا، عقد المكتب اجتماعًا لمراجعة التشــــر�عات وحلقة عمل �شــــأن 

تنتاجات ، على التوالي. وُجمعت اـســــــــ 2019صـــــــــ�اغة التشـــــــــر�عات في حز�ران/یون�ه وتشـــــــــر�ن األول/أكتو�ر 
، وقدمت اللجنة 2019ومقترحات أصحاب المصلحة الذین شملتهم االستشارة وُأقّرت في �انون األول/د�سمبر  

 .2020التقر�ر ومشروع التعدیالت التشر�ع�ة إلى وزارة الشؤون الداخل�ة في زامب�ا في ن�سان/أبر�ل 

ــاور�ة في الســـــــــــودان لمدة یوم واحد �شـــــــــــأن 2019أ�ار/مایو  5وفي  -52 ، نظم المكتب حلقة عمل تشـــــــــ
إصـالح التشـر�عات المتعلقة �االتجار، �التنسـیق مع اللجنة الوطن�ة لمكافحة االتجار �ال�شـر والمر�ز السـوداني 

ــاورة تحلیال لألطر ال ــملت المشــــــــ قانون�ة الوطن�ة والدول�ة للد�مقراط�ة والتنم�ة، وهو منظمة غیر حكوم�ة. وشــــــــ
 والصكوك اإلقل�م�ة والدول�ة.  2014وتحلیال مقارنا لقانون السودان لمكافحة االتجار �ال�شر لعام 

وعقب مشـار�ة اثنین من المسـؤولین الحكومیین من وزارة العدل في جنوب السـودان في حلقة دراسـ�ة  -53
، نظم المكتب حلقة عمل وطن�ة لمرحلة 2018ســـــــبتمبر /إقل�م�ة لمرحلة ما قبل االنضـــــــمام في فیینا في أیلول

من ��ار المسـؤولین   30�شـأن اتفاق�ة الجر�مة المنظمة و�روتو�والتها ل 2019قبل االنضـمام في أ�ار/مایو  ما
 من جنوب السودان من مختلف الوزارات.

ــة في آذ -54 ــة وطن�ـ ــل تشــــــــــــــر�ع�ـ ــات عمـ ــا والجزائر من خالل تنظ�م حلقـ ــب لیب�ـ ــارس ودعم المكتـ ار/مـ
على التوالي. وواصــل المكتب تقد�م التحلیل الفني مع اســتمرار صــ�اغة مشــروع القانون   2019وحز�ران/یون�ه 

 اللیبي واللوائح التنفیذ�ة.

وقدم المكتب أ�ضــــًا الدعَم لعمل�ة تعدیل تشــــر�عات مكافحة االتجار �ال�شــــر في الهند من خالل عقد  -55
توصــ�ات واقتراحات مفصــلة في ضــوء التنق�ح الجاري لمشــروع قانون مكافحة االتجار مشــاورة تشــر�ع�ة وتقد�م 

، �غ�ة جعله أكثر شـــــــــموًال ومراعاًة للنوع االجتماعي، وحتى �كون هذا القانون قائمًا على 2018�ال�شـــــــــر لعام 
 حقوق اإلنسان، ومحوره الضحا�ا.

بین اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات  ، تولى المكتب ت�ســــــــــــــیر اجتماع ثنائي2019وفي أ�ار/مایو  -56
لمكــافحــة االتجــار �ــاألشــــــــــــــخــاص وتهر�ــب المهــاجر�ن في بیرو والمجلس المتعــدد القوم�ــات لمكــافحــة االتجــار 
�األشـــــــخاص وتهر�بهم في دولة بول�ف�ا المتعددة القوم�ات. وفي ذلك االجتماع، اســـــــُتعرضـــــــت خر�طة الطر�ق 

 ) 12( .2020-2019وتمت الموافقة على خر�طة الطر�ق للفترة  2018-2017المشتر�ة بین الدولتین للفترة 

__________ 
-www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-apoyo-la-realizacion-de-la-Reunion-Binacional-de-Peru-yانظر  )12( 

Bolivia-contra-la-trata-de-personas.html . 

www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-apoyo-la-realizacion-de-la-Reunion-Binacional-de-Peru-y-Bolivia-contra-la-trata-de-personas.html
www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-apoyo-la-realizacion-de-la-Reunion-Binacional-de-Peru-y-Bolivia-contra-la-trata-de-personas.html


CTOC/COP/2020/2  
 

V.20-03855 13/18 
 

ــر�ع�ة إلى �ولومب�ا والجمهور�ة الدومین�ك�ة. وفي الجمهور�ة  -57 ــاعدة التشــــ ــل المكتب تقد�م المســــ وواصــــ
الدومین�ك�ة، تولى المكتب ت�ســــــیر مشــــــاورات واســــــعة النطاق شــــــملت المؤســــــســــــات الوطن�ة والو�االت الدول�ة 

ني من أجل تقد�م إســــهامات لدعم صــــ�اغة قانون جدید لمكافحة االتجار �ال�شــــر، وتعكف وزارة والمجتمع المد
الشؤون الخارج�ة في البلد حال�ًا على توحید مشروع أول للقانون. وخالل الفترة المشمولة �التقر�ر، قدم المكتب 

ــحا�ا ا ــاعدة األطفال ضـ ــع م�ادئ توجیه�ة تقن�ة في �ولومب�ا بهدف مسـ ــر تلك الم�ادئ الدعم لوضـ التجار ونشـ
التوجیه�ة في المناطق ذات األولو�ة. و�واصـــــل المكتب تقد�م الدعم إلى �ولومب�ا في إطار عمل�ة إنشـــــاء آل�ة 
وطن�ة لإلحالة في حاالت االتجار �األشــخاص ألغراض الســخرة، وتنســیق الجهود مع مفتشــي العمل من وزارة 

 العمل ومكتب المدعي العام.

ن، في إطار م�ادرة العمل العالمي من أجل منع االتجار �األشخاص وتهر�ب المهاجر�ن  وفي �اكستا -58
والتصـــــدي لهما، أجرى المكتب في آســـــ�ا والشـــــرق األوســـــط أنشـــــطة دعو�ة واســـــعة النطاق من خالل إشـــــراك 

جار أعضــاء مجلس الشــیوخ وأعضــاء الجمع�ة الوطن�ة �انتظام، وُتوِّجت هذه األنشــطة �إصــدار قانون منع االت 
ــخاص لعام  ن و�االت إنفاذ القانون من 2018�األشــــــ ــر وُ�مكِّ ــحا�ا االتجار �ال�شــــــ . و�حمي القانون حقوق ضــــــ

الجمـاعـات اإلجرامـ�ة المنظمـة التي تـُد�م الجر�مـة وتســــــــــــــتفـید منهـا. و�موجـب التشــــــــــــــر�ع الجـدـید، اـلذي  مالحقـة
عقو�ات �الســــجن لفترات طو�لة وغرامات صــــاغته و�الة التحق�قات االتحاد�ة �مســــاعدة المكتب، �مكن فرض  

 كبیرة على المتجر�ن والمهر�ین وشر�ائهم.  

ــع خطة العمل الوطن�ة الثالثة لمكافحة االتجار  -59 ــأن وضـ وفي مالیز�ا، �قّدم المكتب حال�ًا مدخالت �شـ
 .2025-2021�األشخاص، للفترة 

  
 تعز�ز تدابیر العدالة الجنائ�ة -2 

أ�ضـًا توفیر التدر�ب لممارسـي العدالة الجنائ�ة في لیب�ا، بهدف تعز�ز قدرات موظفي واصـل المكتب  -60
إنفاذ القانون والمدعین العامین في البلد على مكافحة االتجار �األشـــــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن. وتحق�قا لهذه 

من  19لتـدر�ـب ل، لتقـد�م ا2019الغـا�ـة، ُعقـدت حلقـة عمـل مـدتهـا ثالثـة أ�ـام، في تونس، في شــــــــــــــ�ـاط/فبرایر 
 موظفي إنفاذ القانون والمدعین العامین اللیبیین.

وواصــــل المكتب توفیر بناء القدرات للســــلطات الســــودان�ة من أجل التصــــدي لالتجار �األشــــخاص.  -61
ــبیل المثال، ُنفِّذ، في الفترة من  ینطوي تجر�بي تدر�بي ، أول برنامج 2019آذار/مارس   21إلى  17وعلى ســــــــ

، بهدف بناء قدرات ضــــــــــــ�اط الشــــــــــــرطة والمدعین العامین ومحامي الدفاع على إجراء اتمحاكماكاة مح لىع
ــهود،  ــماع الشــــ ــة لالطالع على م�ادئ ســــ ــار�ین الفرصــــ التحق�قات والمحاكمات الجنائ�ة. وأتاح البرنامج للمشــــ

 الكفاءة.  و�جراء المقابالت مع الضحا�ا، واستجواب الجناة وفقًا لمعاییر

�االســـــــتناد إلى ســـــــینار�وهات قضـــــــا�ا حق�ق�ة وتمار�ن   اتالمحاكم  لمحاكاة ة� تدر�ب منهج�ات   وُقدمت -62
 29ضـــــــــــم   2019محاكاة تفاعل�ة في عدد من الدول في شـــــــــــمال أفر�ق�ا، �ما في ذلك تمر�ن في تموز/یول�ه 

من جم�ع أنحاء المغرب، �مثلون شــــرطة التحق�قات والمدعین العامین والقضــــاة، �اإلضــــافة إلى حلقة  مشــــار�اً 
ر�زت على القضــا�ا العابرة للحدود الوطن�ة، وحلقة  2020لجزائر في شــ�اط/فبرایر  عمل لمدة خمســة أ�ام في ا

 . 2020عمل وطن�ة لمسؤولي العدالة الجنائ�ة المصر�ین في آذار/مارس 

وخالل الفترة المشــــمولة �التقر�ر، قدم المكتب أ�ضــــا أنشــــطة بناء القدرات والتدر�ب لســــلطات إنفاذ القانون   - 63
ب�ســــــاو،  - في بور�ینا فاســــــو، والجزائر، وجنوب الســــــودان، والســــــنغال، وغامب�ا، وغانا، وغین�ا  والســــــلطات القضــــــائ�ة 

د�فوار، ولیبر�ا، ومالي، ومصـــــــــــــر، والمغرب، ومور�تان�ا، والن�جر، �ما في ذلك تعز�ز مهارات موظفي إنفاذ   و�وت 
 القانون في مجال الكشف عن حاالت االتجار �األشخاص والتحقیق فیها. 
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ــ�اط/فبرایر وفي   - 64 ــ�كة لالتجار تعمل في  2020شـــ ، دعم المكتب عمل�ة نفذها جهاز الشـــــرطة لتفك�ك شـــ
من  32الجزء الشـــــــــــــرقي من �وت د�فوار. وقبل العمل�ة، قدم المكتب دورة تدر�ب�ة تحضـــــــــــــیر�ة مدتها یوم واحد ل 

ألدلة، والتعرف على موظفي إنفاذ القانون �شـــــــأن التحقیق في حاالت االتجار �األشـــــــخاص، �ما في ذلك تأمین ا 
 2020شــــــــــ�اط/فبرایر   8إلى   4الضــــــــــحا�ا ودعمهم، والتخط�ط لعمل�ة. وقد ُنفذت العمل�ة المیدان�ة في الفترة من 

ضــــــــا�طا من مختلف و�االت إنفاذ القانون (وحدة مكافحة الجر�مة عبر الوطن�ة وقوات األمن    49وشــــــــارك فیها 
ضــــح�ة   153مات غیر الحكوم�ة. ونت�جة لذلك، جرى تحدید المحل�ة)، فضــــال عن الخدمات االجتماع�ة والمنظ 

امرأة من ن�جیر�ا) تعرضــن لالتجار ألغراض االســتغالل    13امرأة (امرأتان من �وت د�فوار و   15محتملة، بینهم 
من البنین) وقعوا ضحا�ا للسخرة والعبود�ة المنزل�ة وغیر ذلك من أشكال    129بنات و  9طفال (   138الجنسي، و 
. وألقت الشـــرطة الق�ض على اثنین من المتجر�ن المفترضـــین (امرأة ن�جیر�ة ورجل إ�فواري). و�ضـــافة  االســـتغالل 

إلى عمل�ة الشــرطة، صــّمم المكتب م�ادئ توجیه�ة و�جراءات تشــغیل موحدة لســلطات إنفاذ القانون في الســنغال،  
ت إنفاذ القانون �التماس الدعم من وغامب�ا، و�وت د�فوار، ومالي، والن�جر. وســــتســــمح الم�ادئ التوجیه�ة لســــلطا 

 المكتب في التحضیر لالجتماعات التشغیل�ة و/أو حلقات العمل التقن�ة وعقدها. 

ــأ  -65 ــحا�ا االتجار. وأنشــ ــملت المئات من ضــ وفي مالوي، قدم المكتب الدعم في إطار عمل�ات إنقاذ شــ
ضــــــــح�ة حددتهم لجنة مقاطعة  46ضــــــــح�ة (بینهم   228المكتب هیئتین للتنســــــــیق بین الو�االت حددتا هو�ة 

تجار ضــــــــــح�ة حددتهم لجنة مقاطعة ماشــــــــــینجي لمكافحة اال  128فالومبي لمكافحة االتجار �األشــــــــــخاص، و
، أبلغت وزارة األمن الداخلي المكتَب �أن مالوي ســــــــوف تكرر ه�اكل 2020�األشــــــــخاص). وفي آذار/مارس 

 األخرى في البلد. 29التنسیق تلك في المقاطعات الـ

وعالوة على ذلك، أقام المكتب شــــراكة مع هیئات تدر�ب موظفي القضــــاء والشــــرطة في ســــري النكا  -66
محاكاة من موظفي العدالة الجنائ�ة �استخدام منهج�ة    50لموظفین القضائیین ومن ا 100والهند لتدر�ب نحو  

التي وضــعها المكتب. وفي الهند، ُوفِّر التدر�ب، �التعاون مع أكاد�م�ة شــاند�غار القضــائ�ة، ألكثر المحاكمات  
افحة االتجار �ال�شـــــر من الفاعلین في مجال العدالة الجنائ�ة المعنیین �مك 50من موظفي القضـــــاء و 50من 

ــتان  ــ�اط شـــــــــرطة من هیئة الخدمات القانون�ة في وال�ة راجســـــــ ــتان، �من فیهم مدعون عامون وضـــــــ من راجســـــــ
وأكاد�م�ة شــرطة راجســتان. وُقدم التدر�ب �اســتخدام تمر�ن محاكاة قاعة المحكمة للتداول �شــأن ملف قضــائي 

التشــــــــر�عات ذات الصــــــــلة، وذلك �االســــــــتناد إلى �موجب أحكام مختلفة من قانون العقو�ات الهندي وغیره من 
قضــــــــ�ة حق�ق�ة تتعلق �حالة اتجار �األشــــــــخاص في الهند. وفي ســــــــري النكا، أقام المكتب شــــــــراكة مع معهد 

رجًال وخمس نســاء) �اســتخدام ســینار�و  31قاضــ�ا ( 36إلى   في شــكل محاكاة محاكماتالقضــاة لتقد�م تدر�ب 
�ا ُوضــع �االســتناد إلى ملف قضــائي یتعلق �حالة حق�ق�ة من حاالت االتجار �األشــخاص في لمحاكاة القضــا

ســــــــــري النكا، جرى تحلیله تحلیال متعمقا. ونت�جة للمســــــــــاعدة التي قدمها المكتب، أعرب معهد القضــــــــــاة عن 
 اهتمامه الشدید �مواصلة التعاون على إدماج هذه الطر�قة في مناهجه التدر�ب�ة.

ــأتها وفي ما -67 ــخاص أنشــ ــتر�ة للتحقیق في االتجار �األشــ ــتحداث فرقة عمل مشــ لیز�ا، دعم المكتب اســ
ــنوات أخرى في �انون الثاني/ینایر  . وتلقت 2019وزارة الداخل�ة. وجرى تمدید وال�ة فرقة العمل لمدة ثالث ســـ

لضـــحا�ا و�رتكز على ســـلطات إنفاذ القانون تدر��ًا على التحقیق في االتجار �األشـــخاص �األخذ بنهج محوره ا
 حقوق اإلنسان. 

، دعم المكـتب دولـة بول�فـ�ا المتعـددة القومـ�ات في تعز�ز التحقیق في 2019وأخیرا، في آذار/مـارس  -68
لتدر�ب السـلطات   اتالمحاكممحاكاة جر�مة االتجار �األشـخاص ومالحقة مرتكبیها قضـائ�ا �اسـتخدام منهج�ة 

ــات  105�ب المدرِّ�ین. وحضـــر هذا الحدث  الوطن�ة �جزء من م�ادرة تدر  من المســـؤولین الذین �مثلون مؤســـسـ
 وطن�ة معن�ة تنشط في قطاعات متعددة.
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 تعز�ز التعاون الدولي -3 

ر التفاوض على االتفاقات القضـائ�ة الثنائ�ة ووضـعها، وعلى وجه  -69 م المكتب المسـاعدة التقن�ة و�سـّ قدَّ
ــل�م  ــاعدة القانون�ة،  المطلو�ینالتحدید االتفاقات المتعلقة بتســـ ، و�نقل األشـــــخاص المحكوم علیهم، وت�ادل المســـ

ــأن الجر�مة عبر الوطن�ة، �ما في ذلك بین إ�طال�ا ومالي و��طال�ا والن�جر، من أجل تعز�ز  التعاون الدولي �شــ
ــات في رومــا في الفترة من  االتجــار �ــاألشــــــــــــــخــاص وتهر�ــب المهــاجر�ن. وقــد جرت جولتــان من المفــاوضـــــــــــــ

 .2019تموز/یول�ه  5إلى  2آذار/مارس ومن  1ش�اط/فبرایر إلى  26

، إ�فاد قاضـــــــــیْین من قضـــــــــاة وعالوة على ذلك، یدعم المكتب، في إطار م�ادرة قاضـــــــــي االتصـــــــــال -70
لتعز�ز التعاون القضــــائي الدولي بین بلدان  -أحدهما إلى إ�طال�ا واآلخر إلى إســــ�ان�ا  -االتصــــال الن�جیر�ین 

غرب أفر�ق�ا والبلدان األورو��ة في قضـــــــــــــا�ا االتجار �األشـــــــــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن والجرائم األخرى ذات 
ین الســـلطات المر�ز�ة الوطن�ة في البلد الذي یوفد والبلد الذي الصـــلة. و�عمل قضـــاة االتصـــال �حلقة وصـــل ب 

ــتنادا إلى المادة  ــ�ف، اسـ ــتضـ ــلطتین   18�سـ ــر بین سـ ــال م�اشـ ــاء خط اتصـ من اتفاق�ة الجر�مة المنظمة. و�إرسـ
ر قضـاة االتصـال ت�ادل المعلومات ونقل طل�ات المسـاعدة القانون�ة المت�ادلة، و�قدمون المشـورة  مر�ز�تین، ُی�سـِّ

قضــــ�ة، حیث تم   44لقانون�ة، و�لتمســــون المتا�عة الفور�ة للقضــــا�ا. وحتى اآلن، عمل قضــــاة االتصــــال على ا
ــال   ــت�ه �ه  35إرسـ ــاعدة القانون�ة، وفتح تحق�قات متعددة، وتوق�ف مشـ ــائ�ة و�ت�ادل المسـ طل�ا یتعلق �إنا�ة قضـ

فاد قاضـــــي اتصـــــال من الن�جر إلى . وفي إطار هذه الم�ادرة، من المتوقع إ� 2019في �انون األول/د�ســـــمبر  
 . 2020إ�طال�ا في الر�ع األخیر من عام 

، نظم المكتب، �التعاون مع إدارة حقوق اإلنسـان في جامعة الدول العر��ة، 2020وفي شـ�اط/فبرایر   -71
حلقة عمل إقل�م�ة في القاهرة �شــــــــــــــأن الجهود الوطن�ة واإلقل�م�ة لمكافحة االتجار �األشــــــــــــــخاص في المنطقة 

دولة عر��ة عضــــــــــــوا، ومن  16من ��ار المســــــــــــؤولین و��ار الخبراء من   53لعر��ة. وحضــــــــــــر حلقة العمل ا
 منظمات إقل�م�ة ومؤسسات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. 

ــر�ن الثاني/نوفمبر  -72 ، دعم المكتب تنظ�م منتدى إقل�مي لت�ادل المعارف والتعاون ف�ما 2019وفي تشــ
یق الوطن�ة لمكافحة االتجار �األشــــــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن على طول طرق الهجرة في بین هیئات التنـســـــــــ 

وســط وغرب ال�حر األب�ض المتوســط، وذلك لتعز�ز التعاون والتنســیق بین لجان التنســیق الوطن�ة في مختلف 
 البلدان األفر�ق�ة، �ما في ذلك من خالل ت�ادل المعارف والمعلومات وأفضل الممارسات.

مســـــــــؤوال  28، نّظم المكتب اجتماعا دون إقل�مي في المغرب حضـــــــــره  2019ن�ســـــــــان/أبر�ل  وفي -73
ــلطات إنفاذ القانون  ــائ�ة وســ ــلطات القضــ حكوم�ا من مالي والمغرب والن�جر لتعز�ز التعاون الدولي بین الســ

ات. وفي في مجال مكافحة االتجار �األشــخاص وتهر�ب المهاجر�ن، ولتشــج�ع إبرام اتفاقات لت�ادل المعلوم
المغرب أ�ضـــا، نظم المكتب حلقة عمل تدر�ب�ة إقل�م�ة �شـــأن التعاون الدولي والمســـاعدة القانون�ة المت�ادلة 

لتعز�ز مهارات وقدرات مســــــؤولي العدالة الجنائ�ة المشــــــار�ین من مصــــــر   2019في تشــــــر�ن األول/أكتو�ر 
ــخـاص وتهرـ�ب ولیبـ�ا وتونس والجزائر والمغرب من أجـل التعـاون الفعـال في منع و  مكـافحـة االتجـار ـ�األشــــــــــــ

 المهاجر�ن، ومناقشة التحد�ات المتعلقة �التعاون الدولي.

األمر�ك�ة للمدعین العامین المتخصـصـین في  - ، یواصـل المكتب دعم الشـ�كة األْیبیر�ة القارة األمر�ك�ة وفي   - 74
ــوص، دعم المكتب تنظ�م ا  ــخاص. وعلى وجه الخصــ ــییرا،  مكافحة االتجار �األشــ ــانتا �روز دي ال ســ جتماع في ســ

ـــ�اط/فبرایر  21إلى  19دوـلة بول�فـ�ا المتـعددة القومـ�ات، في الفترة من  ، من أجـل تحســـــــــــــین فهم الظواهر  2020شـــــــــــ
اإلجرام�ة في المنطقة من خالل ت�ادل المعلومات الموضـــــــــوع�ة. ونت�جة لهذا االجتماع، أنشـــــــــئ فر�ق عامل داخل  

ــ�كة في عام  ــ�اق الهجرة من أجل تع   2020الشـــــ ــدي لالتجار �األشـــــــخاص في ســـــ ز�ز تدابیر العدالة الجنائ�ة للتصـــــ
مة في إطار الم�ادرة   ــاعدة التقن�ة المقدَّ ــیر عمل الفر�ق العامل من خالل المســـــــــ المختلطة. وُدعي المكتب إلى ت�ســـــــــ
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ــم تحو�ل اإلنذارات إلى تدابیر في مجال ا  لعدالة الجنائ�ة من اإلقل�م�ة لمكافحة االتجار �األشــــــخاص، المعروفة �اســــ
 ). TRACK4TIPأجل مكافحة االتجار �األشخاص في إطار تدفقات الهجرة ( 

  
 جمع الب�انات وال�حوث -4 

في الســودان، واصــل المكتب تعز�ز جهود جمع الب�انات وتحلیلها. فعلى ســبیل المثال، نظم المكتب  -75
ــ�اط/فبرایر   6إلى  4في الفترة من  ــخاص  2019شـ ــأن جمع الب�انات عن االتجار �األشـ حلقة عمل تدر�ب�ة �شـ

مت الحلقة التدر�ب�ة التي �ا نت موجهة إلى الســــــــــلطات وتحلیلها واإلبالغ عن الحاالت ذات الصــــــــــلة. وقد ُنظِّ
الســــــودان�ة المختصــــــة �التعاون مع معهد العلوم القضــــــائ�ة والقانون�ة. وشــــــملت مواضــــــ�ع التدر�ب أهم�ة إبراز 
المصـدر الذي یوفر المعلومات، ودور جهات االتصـال، وضـمان شـفاف�ة المعلومات من خالل توفیر الب�انات 

حاالت االتجار �األشـــــخاص التي حققت فیها الســـــلطات الوصـــــف�ة. وتعّلم المشـــــار�ون أ�ضـــــًا ��ف�ة اســـــتخدام  
 المحل�ة وأبلغت عنها ألغراض االستب�ان و��ف�ة تحو�لها إلى قاعدة ب�انات.  

ــم�م وتطو�ر وتنفیذ نظام وطني لجمع الب�انات   - 76 ــاعدة التقن�ة من أجل تصــــــ م المكتب المســــــ وفي الن�جر، قدَّ
ــاءات عن االتجار �األشــــــــــــخاص وتهر�ب المه  حلقة عمل أولى   2019اجر�ن. وُعقدت في حز�ران/یون�ه واإلحصــــــــــ

، مـا فتئ المكـتب ـیدعم الو�ـاـلة الوطنـ�ة  2020�شــــــــــــــأن أدوات ومنهجـ�ات جمع البـ�اـنات. ومـنذ �ـانون الـثاني/یـنایر 
لمكافحة االتجار �األشـــــــــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن في البلد من خالل عقد اجتماعات منتظمة مع الجهات الفاعلة  

حلقة عمل    2020ر الحكوم�ة، بهدف إذ�اء الوعي �أهم�ة جمع الب�انات. وســـــــُتعقد في آب/أغســـــــطس الوطن�ة وغی 
 تشاور�ة أولى �شأن المتغیرات والمؤشرات الرئ�س�ة التي سُتدرج في أداة وطن�ة لجمع الب�انات. 

لمدة  ومن خالل م�ادرة العمل العالمي في آســـــ�ا والشـــــرق األوســـــط، نظم المكتب حلقة عمل تدر�ب�ة -77
ــمبر  ــأن مهارات جمع الب�انات و�دارتها وتحلیلها و�جراء ال�حوث ذات   2019یومین في �انون األول/د�ســــــ �شــــــ

الصــــــــلة لو�الة التحق�قات الفدرال�ة وشــــــــرطة البنجاب في الهور، �اكســــــــتان. و�انت و�الة التحق�قات الفدرال�ة 
ــابق أنشـــــأت، في إطار برنامجها إلعادة اله�كلة الداخل�ة، عدة خال قد �ا لمكافحة االتجار �ال�شـــــر في وقت ســـ

ــمان جمع 2019من عام  ــة لدعم الموظفین الجدد العاملین في تلك الخال�ا ولضــ . وأتاحت حلقة العمل الفرصــ
 الب�انات وتحلیلها �طر�قة موحدة. 

  
 منع الجر�مة والتوع�ة -5 

مع موضوع الیوم العالمي لمكافحة  وتماش�افي إطار حملة القلب األزرق لمناهضة االتجار �ال�شر،  -78
ــخاص في عام  ــاعد المكتب عدة 2019االتجار �األشـ ــخاص: ادعوا حكومتكم إلى العمل"، سـ ، "االتجار �األشـ

 لهذا الغرض. بلدان في غرب أفر�ق�ا في مجال التوع�ة �االتجار �األشخاص من خالل تنظ�م مناس�ات

)،  EsoEsCuento    )#NotReal#وفي �ولومب�ا، قّدم المكتب دعما تقن�ا ومال�ا للحملة الوقائ�ة الوطن�ة  - 79
التي �قودها مكتب المدعي العام، مما أدى إلى ز�ادة معدل �شــف الحاالت في المناطق التي شــملتها الحملة بنســ�ة  

 في المائة.   166

قیرغیزســــــــــــــتان، أـقام المكـتب، في إطـار مـ�ادرة العـمل الـعالمي، شـــــــــــــراـكًة مع الحكوـمة لتنفـیذ حمـلة  وفي  - 80
یوم لمكافحة االتجار �األشـــــــــخاص" للعام الثاني. و�قود الحملة قادٌة شـــــــــ�اب ومنظمات شـــــــــ�اب�ة بدعم من  100" 

والمجتمع المدني. واســــــتنادا  الو�االت الحكوم�ة، مع التر�یز على بناء عالقات بین الســــــلطات الحكوم�ة المحل�ة 
إلى نجاح هذا النهج، اعتمد الفر�ق التا�ع لم�ادرة العمل العالمي في �اكسـتان نموذجًا مماثًال لدى التخط�ط لحملة 
توع�ة تســـــــــــتهدف الجمهور العام على نطاق البلد. ولم تتحول هذه الحملة إلى واحدة من أفضـــــــــــل الممارســـــــــــات  

 فرت أ�ضا عن اعتماد استرات�ج�ة اتصال من جانب حكومة قیرغیزستان.  المعتمدة لدى المكتب فحسب، بل أس 
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 حما�ة الضحا�ا ودعمهم -6 

ــحا�ا نی�الیین في لیلونغوي و�النتیر،   -81 ــ�اط في الشـــــــرطة دّر�هم المكتب �إنقاذ ضـــــ في مالوي، قام ضـــــ
اع�ة لتقد�م المســــاعدة وأجروا تحق�قات في الحاالت ذات الصــــلة، ونســــقوا مع المكتب وخدمات الحما�ة االجتم

، أنقذت دائرة شـــــــرطة مالوي ثالث نســـــــاء نی�ال�ات في 2019والدعم الكافیْین للضـــــــحا�ا. وفي شـــــــ�اط/فبرایر  
، أنقذت دائرة 2019لیلونغوي، ُیزعم أنهن تعرضن لالتجار على ید مواطنین هنود. وفي تشر�ن الثاني/نوفمبر 

ر عقب إنذار من مكتب مكافحة االتجار �ال�شـــــــر التا�ع  شـــــــرطة مالوي أ�ضـــــــًا ســـــــتة رجال نی�الیین في بالنتی 
لوا آل�ة  للشــرطة النی�ال�ة. و�عد عمل�ة اإلنقاذ، طبق المســِعفون التا�عون للشــرطة إجراءات التشــغیل الموحدة وفعَّ

، لتنســــــــــــــیق إجراءاتهم مع الخـدمـات 2019اإلحـاـلة الوطنـ�ة التي تم إطالقهـا ـبدعم من المكـتب في تموز/یولـ�ه 
اع�ة وجْلب الضحا�ا المفترضین إلى بر األمان في المالجئ قبل عودتهم إلى د�ارهم في نی�ال. و�انت االجتم

 العمل�ة مثاًال على العمل المنسق جیدًا بین الشرطة والمدعین العامین والخدمات االجتماع�ة والمكتب. 

ــاء آل�ة2019وفي حز�ران/یون�ه  -82 ــأن إنشــــــــــ وطن�ة لإلحالة في  ، دعم المكتب حلقة عمل وطن�ة �شــــــــــ
ــاء هـذه اآللـ�ة من أجـل التعرف على  الجزائر من خالل تقـد�م تقی�م للجـدوى وموجز للشــــــــــــــروط الالزمـة إلنشــــــــــــ

 ضحا�ا االتجار ودعمهم وحما�ة حقوقهم وتعز�زها. 

مع اللجنة الوطن�ة التنســــــــــــ�ق�ة لمكافحة ومنع   2020وفي مصــــــــــــر، تعاون المكتب في آذار/مارس  -83
ع�ة واالتجار �ال�شــــــر من أجل تنظ�م حلقة عمل لت�ادل المعارف �شــــــأن حما�ة األشــــــخاص الهجرة غیر الشــــــر 

ــة لت�ادل الخبرات العمل�ة لمختلف  ــحا�ا التهر�ب. وأتاحت حلقة العمل الفرصـــ ــحا�ا االتجار والمهاجر�ن ضـــ ضـــ
 البلدان مع آل�ات اإلحالة الوطن�ة المتقدمة، �ما في ذلك األردن وال�حر�ن والیونان.

في نی�ال، نظم المكتب، في إطار م�ادرة العمل العالمي في آســـ�ا والشـــرق األوســـط، و�الشـــراكة مع و  -84
ــع م�ادئ توجیه�ة للتعرف  ــ�اغة لمدة یومْین، لوضــ ــة صــ ــاورة لمدة یومْین، تلتها جلســ مكتب المدعي العام، مشــ

مشـــــاورة ممثلون عن على الضـــــحا�ا و�نشـــــاء آل�ات إحالة وطن�ة لمكافحة االتجار �األشـــــخاص. وشـــــارك في ال
الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وو�االت إنفاذ القانون. وقد صــــــــــــ�غت الم�ادئ التوجیه�ة �االســــــــــــتناد إلى 
المعاییر الدول�ة القائمة، واســتفادت من خبرة المكتب في العدید من التوصــ�ات. وأُعد اســتب�ان مفصــل للتعرف 

والمحققین والمدعین العامین وســـــــــــــلطات الهجرة  على ضـــــــــــــحا�ا االتجار الســـــــــــــتخدامه من قبل حرس الحدود
 والوزارات المعن�ة والمجتمع المدني، وسُینشر �ذلك �مرفق للم�ادئ التوجیه�ة.

ــان/أبر�ل  -85 ــ�ا 2019وفي آذار/مارس ون�ســـــــــ ، نظم المكتب، من خالل م�ادرة العمل العالمي في آســـــــــ
ألشــخاص، مع التر�یز بوجه خاص على والشــرق األوســط، خمس حلقات عمل في �اكســتان �شــأن االتجار �ا

التعرف على الضــــحا�ا وحمایتهم ومســــاعدتهم. واســــتهدفت حلقات العمل ضــــمان التنســــیق والتعاون بین أجهزة 
إنفاذ القانون والخدمات االجتماع�ة والمجتمع المدني في مجال التصدي لالتجار �ال�شر. وحضر ما مجموعه 

 ي الهور و�سالم أ�اد و��شاور. مشار�ین حلقات العمل التي ُعقدت ف 105

ذ المكتـب مشــــــــــــــروعـًا لـدعم األردن ولبنـان في تعز�ز عمل�ـات 2020ومنـذ �ـانون الثـاني/ینـایر  -86 ، ینفـّ
ــروع إلى  ــردین داخل�ًا و�حالتهم. وال یهدف المشـ ــخاص بین الالجئین والمشـ ــحا�ا االتجار �األشـ التعرف على ضـ

ــمود  ــحا�ا المحتملین على الصــــــــ ــًا إلى النهوض �قدرة المجتمعات تعز�ز قدرة الضــــــــ ــب، بل یرمي أ�ضــــــــ فحســــــــ
المضــــــــ�فة، من خالل تحســــــــین التنســــــــیق بین مســــــــؤولي العدالة الجنائ�ة، والجهات الفاعلة األخرى في مجال 
مكافحة االتجار، والمسؤولین عن االستجا�ات اإلنسان�ة. ومن المقرر أن تتم التدخالت في إطار المشروع في 
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 ستنتاجات اال  - ثالثا  
ســــــــعى المكتب �اســــــــتمرار، في ســــــــ�اق جهوده الرام�ة إلى تعز�ز تنفیذ البروتو�ول المتعلق �االتجار  -87

ُعد الدولي الحصول على �األشخاص، إلى  المشار�ة النشطة من جانب أصحاب المصلحة المعنیین على الصُّ
ــ�ما من  ــاء ودفع التعاون ف�ما بین  واإلقل�مي والوطني، وال ســــ ــاعدة التقن�ة إلى الدول األعضــــ خالل تقد�م المســــ

 الو�االت.

حة، تتســبب في لِ وعلى الرغم من التقدم المحرز، ال یزال االتجار �األشــخاص �مثل مشــكلة عالم�ة مُ  -88
ــل المكتب جهوده الرام�ة إلى تعز�ز ودعم ــیواصـ ــحا�ا وتؤثر في جم�ع المناطق. وسـ تنفیذ   وقوع األشـــخاص ضـ

البروتو�ول المتعلق ـ�االتجـار ـ�األشــــــــــــــخـاص، �مـا في ذـلك إیالء االعتـ�ار الواجـب للشــــــــــــــواغـل الراهـنة المتعلقـة 
، و�لى العمل �االشـتراك مع الدول األعضـاء والمنظمات الدول�ة والمجتمع المدني والضـحا�ا 19-�جائحة �وفید

 أشكاله.من أجل ز�ادة فعال�ة جهود مكافحة االتجار �األشخاص �جم�ع 
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