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 الدورة العاشرة

 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 

 *)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 لترويج ودعم تنفيذ     أنشطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخد ِّ
ب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكم ِّل بروتوكول مكافحة تهري 

 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 
 

 تقرير األمانة  
 
 

 مقدمة  - أوالا  
 

أُعد هذا التقرير إلبالغ مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  - 1
دورته العاشــــرة، شاأل شــــاة التي ا ــــااأل ب ا مكتد األمم المتحدة المعني شالممدراا والجريمة )المكتد( لتروي   في  

ودعم تنفيــذ بروتولول مكــافحــة ت ريــد الم ــاجرين عن طريب البر وال حر والجو، المكمــم  تفــاقيــة األمم المتحــدة  
 . 2018تاسعة التي ُعقدا في تشرين األول/أكتوبر لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، منذ دورة المؤتمر ال 

ــه  -2 ــاجرين 2020وحتى تموز/يوليـ ــة ت ريـــد الم ـ ــافحـ  149، باغ مجموع األطراف في بروتولول مكـ
( 2019( وغابوت )أيار/مايو 2018طرفًا. ومنذ دورة المؤتمر التاسـعة، أبـ ا الدـودات )تشـرين األول/أكتوبر 

 رافًا في البروتولول.( دوً  أط2019وبا و )أيار/مايو 

ويدعم المكتد، من خالل برامجه واســــــــتراتيجياته ومشــــــــاريعه العالمية واإلقايمية المكرســــــــة لق ــــــــايا  -3
معّينة، الدول األع ــــــــاي في تنفيذ البروتولول، شات اع     شــــــــامم وتعاو ي يرمي ملى منأل ت ريد الم اجرين 

بين.   ومالحقة مرتكبيه وحماية حقوق الم اجرين الم رَّ

دولة ع ــوًا دعمًا قبم التيــديب و/أو دعمًا تشــري يًا   65، تاقى أكثر من 2020-2018وفي الفترة  -4
 شـــــاطًا من أ شـــــاة  26أو اســـــتراتيجيًا. وفي مطار البر ام  العالمي لمكافحة ت ريد الم اجرين،  ظم المكتد 

__________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCArabicTranslationandTextProcessingSection/ATTS%20Text%20ProcessingGeneral/undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/1
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ممارس ومدـــــــؤول  700ثر من المدـــــــاعدة وبناي القدراا في مجال التشـــــــريأل أو ســـــــاهم في ا، اســـــــتفاد من ا أك
بادًا. وُ فذا أي ـــــًا أ شـــــاة رطيدـــــية في مطار م ادرة العمم  70حكومي وممثم لامجتمأل المد ي من أكثر من 

العالمي من أجم منأل ا تجار شاألشـــــــــــمام وت ريد الم اجرين والتيـــــــــــدل ل ما )م ادرة العمم العالمي( في 
)وهي أولرا يا وباكدـــــــــتات والبرازيم  2019 عام ي ا ت ت فيالمدـــــــــتفيدة من مرحات ا األولى، الت   13البادات ال

وبيالروس وجم ورية  و الديمقراطية الشــعبية وجنوأ أفريايا وقيرغيتســتات ولولومبيا ومالي وميــر والم رأ 
اإلسـالمية( وباكدـتات وبن الدي  -و ي ال والنيجر( وبادات المرحاة الثا ية الممدـة )أف ا دـتات وريرات )جم ورية

 عراق(. وينّفذ المكتد األ شاة الحالية ششراكة مأل المنظمة الدولية لا جرة.وال

ــاطيين   424، وفر البر ام  العالمي لمكافحة ت ريد الم اجرين التدريد ل2019 عام وفي -5 من األخيـ
ــؤولين الحكوميين وممثاي المجتمأل المد ي ) ــين في مجال العدالة الجناطية والمدـ رجاًل   159وامرأة  44الممارسـ

شــــميــــًا حخر في أحداح لم ُتتا في ا بيا اا ششــــلت التوزيأل الجندــــا ي(. واســــتفادا أربعة بادات )بيرو    221و
وزامبيا وغواتيما  ومالي( من أ شـــاة تعاوت تقني محددة األهداف عاى اليـــعيد الوطني، وتاقت زامبيا أي ـــًا 

ــري ية. و ظم البر ام  حاقة عمم دوت مقايمية ل ــاعدة تشــــــــ اتحقيب في ت ريد الم اجرين ومالحقة مرتكبيه  مدــــــــ
المتعددة القومياا( وبيرو ولولومبيا.  -شـــــــــــــمات ســـــــــــــاااا مراق ة الحدود من مكوادور والبرازيم وبولي يا )دولة

ــار   ــمام(  57وشـ ــاًل عن ا تجار شاألشـ ــاة التعاوت التقني التي تناولت ت ريد الم اجرين )ف ـ بادًا في أ شـ
إلقايمي. وفي مطـار الـتدابير المتمـذة لمعـالجـة حـاار جـاطحـة مرك فيروس لوروـ ا  عاى اليــــــــــــــعـيدين الوطني وا

ذلـــت ج ود لتاوير المعـــارف عن طريب بنـــاي القـــدراا عن ُشعـــد شـــاســــــــــــــتمـــدام 19-)كوفيـــد التعام   مـــاط (، بـــُ
ادات ذلرًا( من خمدـة ب   96م اح و 107) 2020ممارسـين في الربأل الثا ي من  203اإللكترو ي، اسـتفاد من ا 

ويوابــم المكتد ربــد  ( 1) )الجبم األســود وشــياي وغواتيما  ومقدو يا الشــمالية ومالول( ف ــاًل عن لوســوفو.
ملى الدول األع ـــــاي. وأشـــــار موجت شحثي  شـــــر  المكتد في  يقدمهحاار الجاطحة من أجم توجيه الدعم الذل 

ــات/أبريم  ــفر والتنقم من ج  2020 يدـــ ــة عاى الدـــ لم تؤد عاى ما يبدو  19-راي لوفيدملى أت القيود المفرو ـــ
ملى وقف حرلة األشــمام الفارين من النتاع وا ت اكاا حقوق اإل دــات والعنف والظروف الم يشــية المايرة، 
ورلى أت العواقـد ا قتيــــــــــــــاديـة النـاجمـة عن الجـاطحـة ُيرجا أت تتيـد من تـدفقـاا ت ريـد الم ـاجرين وا تجـار 

 ( 2) وج اا أكثر اراي. شاألشمام من أشد البادات ت ررًا ملى

 
 

 أنشطة مساعدة الدول في تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين  - ثانياا  

ــياً اتميوابــــــم المكتد،  -6 مأل و يته المتمثاة في منأل ومكافحة الجريمة المنظمة شممتاف أشــــــكال ا،  شــــ
تنفيذ اســتراتيجية شــاماة لمكافحة ت ريد الم اجرين. وتشــمم هذ  ا ســتراتيجية برام  لاتعاوت التقني مأل الدول 

ارلة في األع ـــــــــــاي، بناًي عاى طاب ا، من أجم تنفيذ البروتولولل ودعم العماياا الحكومية الدوليةل والمـشــــــــــ 
 التعاوت بين الولا ال وحلياا التنديب والج ود المعتزة في مجالي ال حث وجمأل البيا اا. 

 
 

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

خالل الفترة المشــــمولة شالتقرير، وابــــم المكتد تقديم الدعم ا ســــتراتيجي والفني لا يتاا والعماياا  -7
الحكوميـة الـدوليـة، وم ــــــــــــــى في تعـاو ـه الوايب مأل ليـا ـاا األمم المتحـدة األخرة ومأل المنظمـاا الحكوميـة 

كــافحــة ت ريــد الم ــاجرين، الــدوليــة اإلقايميــة والمنظمــاا غير الحكوميــة، من أجــم تروي  أهــداف بروتولول م
__________ 

 .(1999) 1244ُتف م أل مشارة ملى لوسوفو شالمعنى الوارد في قرار مجاس األمن  (1) 

  (2 ) UNODC “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant smuggling 

and cross-border trafficking in persons to Europe and North America”, Research Brief (May 2020) . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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و ــــــــــــــمـات ف م وتنفـيذ معـايير البروتولول وا لتتامـاا المنبثقـة مـنه عاى  حو أف ــــــــــــــم، وتعتيت أوجـه الـت زر  
 والشراكاا لتحقيب تاك ال اياا.

 
 

  دعم الهيئات الحكومية الدولية -1 

 نيةمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوط  
 

خالل الفترة المشــــــــــــــمولـة شـالتقرير، قـّدم المكتـد دعمـًا فنيـًا  جتمـاع الفريب العـامـم الحكومي الـدولي  -8
المعني بت ريد الم اجرين، الذل أ شــــــــــل  المؤتمر. و اق  الفريب العامم، في اجتماعه الدــــــــــادس المعقود في 

عن ت رـيد الم ـاجرين   ، مو ــــــــــــــوع تـ ادل المعاومـاا2019أياول/ســــــــــــــبتمبر  13ملى  11فييـنا في الفترة من 
شاعت ار  شـــــــــــكاًل من أشـــــــــــكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومو ـــــــــــوع ت ريد الم اجرين عن طريب الجو 
وتيدـــير  شا حتيال شالوااطب. وتمشـــيًا مأل الممارســـة المت عة، بـــاغ المكتد ورقاا موا ـــي ية لدعم مناقشـــاا 

( وت ريد الم اجرين عن CTOC/COP/WG.7/2019/2الفريب العامم ششــلت مو ــوعينا ت ادل المعاوماا )
(. وأعد المكتد ورقة معاوماا أســـــاســـــية م ـــــا ية جمأل في ا لم CTOC/COP/WG.7/2019/3طريب الجو )

 ا الفريب العامم في اجتماعاته الممدـــــة الدـــــاشقة، منظمة وفقًا لترتيب ا التمني وبحدـــــد التوبـــــياا التي قدم
 (.CTOC/COP/WG.7/2019/5ف رس موا يعي )

ــًا الفريب العامم المعني بت  -9 ــيدعم المكتد أي ــ ــرة، ســ ريد الم اجرين  وقبم ا عقاد دورة المؤتمر العاشــ
مأل البنود  شــيًا اوتم، وســيقدم خدماته مليه. 2020أياول/ســبتمبر  9و  8في اجتماعه الدــاشأل المقرر عقد  يومي 

الموا ـي ية المتمأل مناقشـت ا في جدول األعمال، أُعدا ورقتا معاوماا أسـاسـية داعمتات تتناو ت المو ـوعين 
، عاى ا تجاهاا الدــــــاطدة في 19-األزماا، مثم جاطحة لوفيدالتاليينا )أ( أار الكوارح الابي ية والنتاعاا و 

ــاا الجـيدة الرامـية ملى دعم  ،الجمـاعـاا اإلجرامـية المنظمـة وعاى دروأ ت رـيد الم ـاجرين ولـذلـك الممـارســــــــــــ
التعاوت الفعال في مجال م فاذ القا وت أاناي تاك األزماا من أجم لشف تاك الحا ا والتحقيب في ا ومالحقة 

ــتراتيجياا الناجحة في مجال اســــــــــتمدام التكنولوجيا، CTOC/COP/WG.7/2020/2)مرتكبي ا  (ل )أ( ا ســــــــ
ــا ا، لمنأل ت ريد الم اجرين والتحقيب في جراطمه، واتماذ تدابير   شما في ذلك تكنولوجيا المعاوماا وا تيــــــــــ

 (.CTOC/COP/WG.7/2020/3دام الجماعاا اإلجرامية لاف اي الديبرا ي )قوية مزاي تتايد استم

ودعم المكتد لذلك الدول األع ــــــــاي في المرحاة التح ــــــــيرية يلية اســــــــتعراك تنفيذ اتفاقية األمم  -10
والبروتولو ا الماحقة ب ا، التي أ شـــــــــــــلها المؤتمر في دورته  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

. وأوبـــــى الفريب العامم المعني بت ريد الم اجرين، في اجتماعه 9/1شموجد قرار    2018 عام فيالتاســـــعة  
، شــلت يعتمــد المؤتمر اســــــــــــــتبيــات التقييم الــذاتي 2018تموز/يوليــه  5و 4المــامس الــذل ُعقــد في فيينــا يومي 

تد فريب  ســــــــتعراك تنفيذ بروتولول مكافحة ت ريد الم اجرين. وخالل الفترة المشــــــــمولة شالتقرير، دعم المك
في عماية اســتكمال وموايمة جميأل اســتبيا اا التقييم   9/1المبراي الحكومي الدولي المنشــل وفقًا لقرار المؤتمر 

 الذاتي لعماية ا ستعراك في المشاوراا وا جتماعاا غير الرسمية. 

 
 

 لجنة منأل الجريمة والعدالة الجناطية  
 

ــلـلة ت رـيد الم ـاجرين شمكـاـ ة ـشارزة في اـلدورة الـثامـنة والعشــــــــــــــرين لاجـنة منأل الجريمـة  -11 حظـيت مدــــــــــــ
. ور ـــــــــــــــافــة ملى اإلحــاطــاا اإلعالميــة لاــدول 2019والعــدالــة الجنــاطيــة، التي ُعقــدا في فيينــا في أيــار/مــايو 

اة أحداح جا بية األع ـــاي ششـــلت األعمال ذاا اليـــاة التي ا ـــااأل ب ا المكتد في هذا المجال، ُ ظمت اال
ــللة. وتناول الحدح الجا بي األول تعاوت   ــلت هذ  المدــ ــاا وت ادل المعاوماا ششــ ــم الممارســ لدعم تاوير أف ــ
ــدل ل مال أما الحدح  ا تحاد األوروبي والمكتد عاى منأل ا تجار شاألشــــــــــــمام وت ريد الم اجرين والتيــــــــــ

https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/3
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/5
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/2
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/3
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ن تحايقـاا دولـية ـ اجحـة في ت رـيد الم ـاجرين، الجـا بي الـثا ي فقـد تارق ملى لعماـية األـ ديت  وهي  ـ ارة ع
بدعم من المنظمة الدولية لاشـــــــــــرطة الجناطية )اإل تربول( والمكتدل وبحث حدح جا بي االث ســـــــــــبم مســـــــــــ ام 

 الجامعاا في ت يير الممارساا الرامية ملى مكافحة ا تجار شال شر وت ريد الم اجرين.

ألخير من الدـــــــنة الدورُة التاســـــــعة والعشـــــــروت لاجنة منأل ، ُأرجتت مؤقتًا ملى الربأل ا2020 عام وفي -12
أـيار/مـايو، وذلك  22ملى  18الجريمـة والعـداـلة الجـناطـية، التي لـات من المقرر في الـبداـية عـقدهـا في الفترة من 

التدابير الفعالة لمنأل ”. والمو ـــــــوع الرطيدـــــــي لادورة التاســـــــعة والعشـــــــرين لاجنة هو 19-شدـــــــبد جاطحة لوفيد
بين، و  ســـــــــــيما الندـــــــــــاي واألطفال، وحقوق ومكافحة ت  ريد الم اجرين، شموازاة حماية حقوق الم اجرين الم رَّ

المكتد دلياًل لامناقشــــــة من  أعد. وبغية دعم النظر في هذ  المدــــــللة،  “األطفال الم اجرين غير الميــــــحوبين
(، يحدد  يه المداطم التي ين  ي النظر في ا ويقترح مداطم E/CN.15/2020/6أجم مجراي مناقشة موا ي ية )

 ين  ي أت تحظى شا هتمام في المدتقبم.

 
 

 مؤتمر منأل الجريمة والعدالة الجناطية  
 

اة في مؤتمر األمم المتحدة الراشأل عشر لمنأل المكتد ورقاا موا ي ية شتى لدعم المناقشة ذاا الي   أعد  - 13
وُأرجئ شدــــــــــــبد جاطحة    2020الجريمة والعدالة الجناطية، الذل لات من المقرر في البداية عقد  في  يدــــــــــــات/أبريم 

. وُأ جتا عـدة تـقارير من بين ـا تقرير األمين العـام عن حـاـلة الجريمـة والعـداـلة الجـناطـية عاى  اـاق العـالم 19- كوفـيد 
 (A/CONF.234/3  الذل يعرك تفابــيم المعاوماا المتاحة عن ت ريد الم اجرين، وورقة المعاوماا األســاســية )

ــف ا   ــيما التكنولوجياا الجديدة بوبـــ ــتجدة،   ســـ ــلت ا تجاهاا الراهنة لاجريمة، والتاوراا األخيرة والحاول المدـــ ششـــ
( التي تناق  ليف يدــــتمدم الم رّ بوت تكنولوجياا  A/CONF.234/11كاأ الجريمة وأدواا لمكافحت ا ) وســــاطم  رت 

 المعاوماا وا تيا ا وليف تدتمدم ا الشرطة لاتحقيب في جراطم ت ريد الم اجرين. 

 
 

 الجم ية العامة  
 

مولة شالتقرير، وابم المكتد تقديم الدعم الفني ملى الدول األع اي في المناقشاا خالل الفترة المش -14
المتعاقة بو ــــــــــــــأل وتنفيذ قراراا الجم ية العامة المتعاقة شمكافحة ت ريد الم اجرين وتنفيذ بروتولول مكافحة 

 ت ريد الم اجرين.  

اإلجراياا المعتزة لمنأل ت ريد الم اجرين  واعُتمد عدد من القراراا خالل الفترة المشـــــــــمولة شالتقرير لدعم   - 15
ششـلت حماية الم اجرين، تشـجأل الجم ية العامة الدول عاى أت  148/ 74ومكافحته، وفقًا لو ية المكتد. ففي القرار 

 حة ت ريد الم اجرين. تيمم تدابير أكثر فعالية لحماية الم اجرين، بوساطم تشمم منأل ومكاف 

بر ام  األمم المتحدة لمنأل الجريمة والعدالة  تعتيت ” ، المعنوت 177/ 74ودعت الجم ية العامة، في قرارها   - 16
ــيما قدراته في مجال التعاوت التقني  ــديب عاى بروتولول  “ الجناطية،   ســــــــ ــاي ملى النظر في التيــــــــ ، الدول األع ــــــــ

مكافحة ت ريد الم اجرين أو ا   ــمام مليه، وتعتيت التعاوت الدولي عاى منأل ومكافحة ت ريد الم اجرين ومالحقة 
اطيًا مأل  ــــمات الحماية الفعالة لحقوق الم اجرين  ــــحايا الت ريد وبــــوت لرامت م. وحثت الجم ية الم ربين قـ ـــ 

 العامة المكتد أي ًا عاى أت يوابم تقديم المداعدة التقنية ملى الدول األع اي وفقًا لابروتولول. 

العنف  ــد العامالا "المعنوت   74/127ودعت الجم ية العامة الدول األع ــاي أي ــًا، في قرارها   -17
 ، ملى التيديب عاى بروتولول مكافحة ت ريد الم اجرين."الم اجراا

وخالل الفترة المشـمولة شالتقرير، وابـم المكتد تقديم مسـ اماا فنية في بـياغة تقارير األمين العام ذاا   - 18
 امة ومجاس األمن ششلت المداطم المتياة شال جرة وت ريد الم اجرين. الياة عن تنفيذ قراراا الجم ية الع 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2020/6
http://undocs.org/ar/A/CONF.234/3
http://undocs.org/ar/A/CONF.234/11
http://undocs.org/ar/A/RES/74/148
http://undocs.org/ar/A/RES/74/148
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/127
http://undocs.org/ar/A/RES/74/127
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 مجاس األمن  
 

التــدابير الراميــة ملى التيـــــــــــــــدل لت ريــد الم ــاجرين  (2019) 2491جــدد مجاس األمن في قرار   -19
أل من ام مطار عمم  ــ  ــادرت ا ق الة ســــواحم ليبيا، وو ــ وا تجار شاألشــــمام، ف ــــاًل عن تفتي  الدــــفن وميــ

 شاماًل لتيادة األمن وتوطيد وتعتيت سيادة القا وت في الباد. 

ت ملى مجاس األمن وتت ــــــــــــــمن  ودعم المكتـد معـداد تقـارير األمين العـام ذاا اليــــــــــــــاـة التي قـُدمـ  -20
، مأل الترليت عاى التدابير التي اتمذها (2019)  2491تفابــــــــــــيم عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار المجاس  

 المكتد لمكافحة ت ريد الم اجرين في ليبيا، وعاى ج ود جمأل البيا اا وبناي القدراا.

 
 

 في آليات التنسيق والتعاون اإلقليمية والمشتركة بين الوكاالت  المشاركة -2 

يشــــار  المكتد مشــــارلة حثيثة في عدة حلياا موا ــــي ية مشــــترلة بين الولا ا من أجم الم ــــي  -21
ــياقاا تشــــــــمم ال جرة الدولية،  قدمًا شالماة الدولية لمكافحة ت ريد الم اجرين وا تجار شاألشــــــــمام، في ســــــ

 بوجه عام.  17من أهداف التنمية المدتدامة وال دف  2-16و 7-10و 7-8و 2-5مأل ال اياا  شىاميت  شما

ــلها  -22 ــ كة األمم المتحدة العالمية المعنية شال جرة، التي أ شـــــــ والمكتد ع ـــــــــو في الاجنة التنفيذية لشـــــــ
األمين العام لدعم الدول األع اي في تنفيذ ا تفاق العالمي من أجم ال جرة ايمنة والمنظمة والنظامية، الذل 

. ويشار  المكتد في األفرقة العاماة العالمية األساسية والموا ي ية 73/195أقرته الجم ية العامة في قرارها  
ــتجاشاا  ــأل اســــ ــم من أجم و ــــ ــاي قاعدة عالمية لامعارف ومرلت وبــــ ــعى ملى م شــــ ــ كة، التي تدــــ التاشعة لاشــــ

تعاقة شا تفاق ميــّممة خيــييــًا لا جرةل وتمكين الدول األع ــاي من و ــأل وتنفيذ خا  التنفيذ الوطنية الم
العـالميل وتمتين قـدرة األمم المتحـدة عاى المدــــــــــــــتوـياا العـالمي واإلقايمي والقارل عاى تقـديم هـذا اـلدعم ملى 
الدول األع ـــايل وزيادة القدراا الوطنية عاى جمأل وتحايم و شـــر البيا اا ششـــلت الق ـــايا المتيـــاة شال جرةل 

 وتروي  بداطم احتجاز الم اجرين غير النظاميين.

شـ كة واطتالفًا موا ـي يًا لا جرة  15وفي الفترة المشـمولة شالتقرير، سـاهم المكتد في م شـاي أكثر من  -23
عاى اليـــــــــــــعيدين الوطني واإلقايمي في معظم مناطب العالم، ودعم أ شـــــــــــــات ا، وعمم عن لثد مأل األفرقة 

وطنيــة الراميــة ملى تنفيــذ ا تفــاق القاريــة التــاشعــة لممم المتحــدة والج ــاا الحكوميــة النظيرة لــدعم الج ود ال
 العالمي وعماية ا ستعراك المرت اة شه.

، عاى ســـــبيم المثال، جتي من شـــــ كة األمم المتحدة اإلقايمية المعنية شال جرة ل رأ ووســـــ  المكتدف -24
وهو أفريايا، ويشـــــــار  شا تظام في أعمال الفريب العامم المعني شال جرة الممتااة المنشـــــــل في مطار الشـــــــ كة. 

 ع و  ش ، عاى اليعيد الوطني، في الش كاا الوطنية المعنية شال جرة في مالي وموريتا يا وغامبيا.

الدعم ملى الدول األع اي في تحقيب هدفي مأل و يته، شيًا اتمعاى وجه الميوم،   دم المكت ديقو  -25
)منأل ا تجار شاألشـــــــمام   10التدابير عبر الوطنية لمكافحة ت ريد الم اجرين( و)تعتيت  9ا تفاق العالمي 

ومكافحته والق ـــــــــاي عايه في ســـــــــياق ال جرة الدولية(، بتوطيد ســـــــــيادة القا وت والن وك بتدابير منأل الجريمة 
 والعدالة الجناطية شغية منأل الجريمة المنظمة ومكافحت ا وتوفير الحماية ل حاياها.

ــار  -26 ــتجاشات ا في مطار ا تفاق العالمي  ويشـ ــميم اسـ ــياق تيـ ــاي في سـ المكتد في دعم الدول األع ـ
وتوفير متيد من الحماية والمدــــــاعدة أل ــــــعف الفتاا الدــــــكا ية، شما يشــــــمم  19-لمعالجة أار جاطحة لوفيد

ار الم اجرين الذين تقاعت ب م الدــــــبم، شيــــــرف النظر عن و ــــــع م. وبناًي عاى طاد وحدة مكافحة ا تج
شال شــر التاشعة لاشــرطة في األردت، اتمذ المكتد مجراياا شــتى من بين ا دعم اســتجاشة مندــقة من الولا ا 

http://undocs.org/ar/S/RES/2491(2019)
http://undocs.org/ar/S/RES/2491(2019)
http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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ــتاتماا الابية ووحداا اخت ار الكشـــف  ــحي ومعداا الوقاية والمدـ ــرف اليـ ــراي مواد اليـ الدولية والوطنية لشـ
بوت. لامدعفين الذين هم عاى اتيال شالدكات  عاف الحال، شمن 19-عن لوفيد  في م الم اجروت الم رَّ

ويوابـم المكتد ا  ـاالع بدور رطيدـي في م احثاا شالي ششـلت ت ريد األشـمام وا تجار ب م  -27
ــلت  ــتوة ششـ ــاا الحوار الر يعة المدـ ــارلة حثيثة في جادـ ــار  مشـ ــم بذلك من جراطم عبر وطنية. ويشـ وما يتيـ

ــاي  ــاا وفي أ شـــاة بناي القدراا العماية مأل األع ـ ــياسـ ــمم  49الالدـ في م احثاا شالي، من خالل ج اا تشـ
مكت ــه المعني شــالــدعم اإلقايمي وممتاف أفرقتــه العــاماــة وفرقــة العمــم المعنيــة شــالتماي  والتــلهــد التــاشعــة لــه. 

،  تاط  هامة في مجال 2018حقب المؤتمر الوزارل الدــــاشأل لم احثاا شالي، الذل ُعقد في حأ/أغدــــاس   وقد
ــمام   ــدل لت ريد األشـ ــاي م احثاا التيـ ــدر أع ـ ــر وال جرة غير النظامية في المناقة. وأبـ وا تجار شال شـ

، وأعربوا عن 2016شالي معالت مؤتمرها الوزارل الداشأل، الذل أكدوا  يه من جديد معالت شالي ا فتتاحي لعام 
تروي   التتام م بتعتيت التعاوت عاى التيــــــــدل لت ريد الم اجرين وتحدــــــــين ت ادل المعاوماا والدــــــــياســــــــاا و 

مدـــــــاراا ال جرة النظامية ومكافحة الشـــــــ كاا اإلجرامية. م ـــــــافًة ملى ذلك، شـــــــار  المكتد في المشـــــــاوراا 
 . 2020اإلقايمية لامنتدة العالمي المعني شال جرة والتنمية التي ُعقدا في حتيرات/يو يه وتموز/يوليه 

ــا  في حلياا  -28 ــار  المكتد بنشــــــــ ــمولة شالتقرير، شــــــــ ــيب والتعاوت اإلقايمية وخالل الفترة المشــــــــ التندــــــــ
والمشترلة بين الولا ا لتعتيت اإلجراياا اإلقايمية المندقة لاتيدل لالتجار شاألشمام وت ريد الم اجرين 

 في غرأ ووس  أفريايا.

، 2019ودعمًا لامجموعة المماسية لمناقة الداحم،  ّظم المكتد، في بورلينا فاسو في تموز/يوليه  -29
 ر يأل المدــــــــــــــتوة ششــــــــــــــلت منتـدة التعـاوت األمني لـدول المجموعـة من أجـم ت ـادل المعاومـاا اجتمـاعـًا مقايميـاً 

المتعاقة شحا ا ا تجار شاألشـمام وت ريد الم اجرين. وُو ـعت توبـياا ششـلت جمأل وت ادل البيا اا عن 
 ا تجار شاألشمام وت ريد الم اجرين عاى اليعيدين الوطني واإلقايمي. 

مــاع اإلقايمي األول لامجموعــة، دعم المكتــد تنظيم حاقــة عمــم ُعقــدا في مــالي وفي أعقــاأ ا جت  -30
 ظام ا ســـــتم اراا الجناطية في بادات المجموعة، شما في ذلك  تمتينششـــــلت   2019في لا وت األول/ديدـــــمبر  

ــم شا تجار شاألشـــــــــــمام وت ريد الم اجرين. ولات ال دف من هذا الحدح هو تعتيت  ظام و يكم  ما يتيـــــــــ
ا ســتم اراا في المجموعة من أجم تندــيب وت دــي  ت ادل المعاوماا بين أع ــاط ا وتوطيد المعرفة شاألدواا 

 والنماذج القاطمة ششلت ا ستم اراا الجناطية. 

ــذ ا ـــد ع جـــاطحـــة لوفيـــد -31 ــا، مـــا ا فـــك المكتـــد ينظم دوراا تـــدريبيـــة عاى  19-ومنـ في غرأ أفريايـ
حاقة عمم   12لمنتدة التعاوت األمني التاشأل لامجموعة، من بين ا  عن شعداإل تر ت ششـــــــــلت تقديم المدـــــــــاعدة  

تم ارية عن ت دف ملى تتويد المنتدة شيـحيفة معاوماا جناطية فعالة لجمأل المعاوماا ا سـ و  عن شعدمنظمة  
 . 2020ت ريد الم اجرين وا تجار شاألشمام. وُ ظمت الحاقة الدراسية الش كية األولى في  يدات/أبريم 

وـقدم اـلدعم التقني ـله،   2019و ظم المكـتد المؤتمر  اإلقايمي األول اـلذل ُعـقد في داـكار في حذار/ـمارس  - 32
  2018حذار/مارس   16وهو مؤتمر ُخيــل لامندــقين من الدول األطراف في معالت  يامي المشــتر  اليــادر في  

الذل ُعقد إل شـــــاي حلية الربـــــد ششـــــلت مكافحة ت ريد الم اجرين وا تجار شاألشـــــمام. و ـــــم المؤتمر اإلقايمي، 
ــ ا يا   ــقين من البادات األفرياية واألوروبية الموقعة عاى اإلعالت وهيا مســــــــ ــتر ، مندــــــــ الداطمة إلعالت  يامي المشــــــــ
وألما يا وريااليا وبورلينا فاسو وتشاد والدن ال وغامبيا وغينيا وفر دا ولوا ديفوار ومالي والمماكة المتحدة لبرياا يا  

ندا الشــــمالية وموريتا يا والنيجر و يجيريا وهولندا. ولات ا تحاد األوروبي أي ــــًا ممثَّاًل شيــــفته شــــريكًا  العظمى وأيرل 
متعدد األطراف. وعرك المكتد في تاك المناسـ ة ميـفوفة األ شـاة التي و ـعت ا الدول األع ـاي لمنأل ومكافحة 

وعرك المكتد أي ـــــــًا جدول المؤشـــــــراا وال اياا   ا تجار شاألشـــــــمام وت ريد الم اجرين وطنيًا ورقايميًا ودوليًا. 
 لاياس التقدم المحرز  حو تنفيذ التوبياا المبينة في معالت  يامي المشتر .  
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ــرين األول/أكتوبر  - 33 ر المكتد تنظيم المؤتمر اإلقايمي الثا ي لامديرين العامين ول ار 2019وفي تشــــ ــّ ، يدــــ
ــؤولي العدالة  ــتر ، الذل ُعقد في   قادة قواا األمن الداخاي ول ار مدـ ــد الداطمة إلعالت  يامي المشـ ــلت حلية الربـ ششـ

أبيدجات شكوا ديفوار. وفي تاك المناســــــ ة،  اق  ل ار المدــــــؤولين من الدول الموّقعة عاى معالت  يامي المشــــــتر   
ممتاف التاوراا التي حدات في مجال مكافحة ا تجار شاألشــــمام وت ريد الم اجرين، وقدموا توبــــياا جديدة 
لمكافحة هاتين الجريمتين شفعالية. وأتاح ا جتماع الر يأل المدـــــــتوة أي ـــــــًا فربـــــــة لامكتد لعرك م ادرة قا ـــــــي  
ا تيـــــــال التي أطاق ا وعرك النتاط  والعبر والتحدياا. وتدـــــــ م الم ادرة في تعتيت التعاوت الق ـــــــاطي الدولي بين  

ــمام  ــ م عاى وجه أخل في   بادات أوروبا وبادات غرأ أفريايا لمكافحة ا تجار شاألشــــــ وت ريد الم اجرين، وتدــــــ
 ت دي  اإلجراياا الرامية ملى تيدير ت ادل المداعدة القا و ية بين الدول األع اي. 

 
 

 تطوير المعارف ووضع التوجيهات واألدوات المعيارية والسياساتية  -3 

لاتعام اإللكترو ي ششـــلت ت ريد الم اجرين، من  ماط    ،  شـــر المكتد 2018منذ تشـــرين األول/أكتوبر  - 34
أساليد التحقيب لمكافحة " و  " ُ    التحقيب في ت ريد الم اجرين " و  " مقدمة لت ريد الم اجرين "  ماط  تعرك بين ا 

 شالا تين اليربية والمقدو ية.  " ت ريد الم اجرين 

بواشة عاى منية  بواشة المعرفة المابة شمكافحة ت ريد الم اجرين،   2017 عام  فيوأطاب المكتد  -35
(، واســتمرا في التوســأل. وتتللف بواشة المعرفة “شــيرلو ”)بواشة  الموارد اإللكترو ية والقوا ين المتعاقة شالجريمة

 801 حو   2020عدة بيا اا لادــــوابب الق ــــاطية لا ت تت ــــمن في حتيرات/يو يه من االح قواعد بيا ااا قا
ــية من  ــريعاا لا ت تحتول في حتيرات/يو يه   44ق ــــــ ــاطيةل وقاعدة بيا اا عن التشــــــ عاى   2020و ية ق ــــــ

مرجعًا. وال دف من البواشة هو  384بادًال وقاعدة بيا اا ببايوغرا ية تشـتمم عاى   99 يـًا تشـري يًا من  245
ــايلة من خالل النجاح في التحقيب  ــاي عاى مكافحة اإلفالا من العقاأ وزيادة المدــ تعتيت قدرة الدول األع ــ
في ق ــــــــــايا ت ريد الم اجرين ومالحقة الجناة، وهو عمم تنجت  البواشة من خالل جمأل ق ــــــــــايا المحاكم من 

ــتعر  ــاطية المتعددة والنظم القا و ية الممتافة وتحايا ا واســــ ــنيف الو ياا الق ــــ ــرها، ومن خالل تيــــ ــ ا و شــــ ا ــــ
المعاوماا ذاا اليــــاة عن التشــــريعاا وا ســــتراتيجياا والمؤلفاا المتاحة. وما فتئ المكتد يدــــتمدم قاعدة 
بيا اا الدـــــوابب الق ـــــاطية ميـــــدرًا لامعاوماا من أجم معداد متيد من الوااطب التوجي ية في مجالي المعايير  

 والدياساا وأدواا المداعدة التقنية. 

، عقــد المكتــد اجتمــاعــًا لامبراي  ســــــــــــــتمالم العبر من أجــم 2018 عــام منوفي الربأل األخير  -36
ــة شمكـافحـة ا تجـار  ــة شمكـافحـة ت رـيد الم ـاجرين وبواـشة المعرفـة المـابــــــــــــ تحدــــــــــــــين بواـشة المعرفـة المـابــــــــــــ

ــتقبم.  ــتراتيجية لتاويرهما وتعتيتهما في المدــــــ ــأل التوج اا ا ســــــ ــمام، وو ــــــ  أعدعاى ذلك،  عالوةو شاألشــــــ
موجتًا تحايايًا لاق ـايا يبرز في ا المدـاطم الرطيدـية المتعاقة شق ـايا ت ريد الم اجرين، مثم الو ية  27المكتد 

الق ــــــــــــــاطـية في أعالي ال حـار، والمـنافأل المـالـية أو غيرها من المـنافأل المـادية، والفرق بين الجمـاعاا اإلجرامية 
شال شـــــــــر وت ريد الم اجرين، وأســـــــــاليد التحقيب. وأخيرًا، والجماعاا اإلجرامية المنظمة، والفرق بين ا تجار 

ــدـــــــاا األكاديمية والمجتمأل المد ي  ــاي والمنظماا الدولية والمؤســـــ عتز المكتد الشـــــــراكاا مأل الدول األع ـــــ
 ومكاتد المحاماة الدولية شغية الم ي في توسيأل بواشة ت ريد الم اجرين.  

ة المابـــة شمكافحة ت ريد الم اجرين بتوايب التعاوت مأل  ويعكف المكتد عاى زيادة توســـيأل قاعدة المعرف  - 37
المجتمأل المد ي واألوســا  األكاديمية، وبتحايــــــــــــــــم الممارســة الق ــاطية لادول، ويكثف ج ود  من أجم تعميم مراعاة  

رين،  الندــــــاي في ســــــياق ت ريد الم اج   لحالة ، أ جت المكتد تحاياًل 2019عام وفي  المنظور الجندــــــا ي في عماه. 
ُمبرزًا شعض األ ما  التي ُتميت مشــارلة الندــاي في مشــاريأل ت ريد الم اجرين ورجراياا العدالة الجناطية لارد عاي ا.  

ــلت أار تنفـيذ بروتولول مـكافحـة ت رـيد  2019وفي وـقت  حب من عـام  ــاور المكـتد مأل خبراي دوليين ششـــــــــــ ، تشـــــــــــ
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 عام   راا، يجرل المكتد دراســــة، ُأطاقت في منتيــــف الم اجرين والث راا في ف مه. ومن أجم ســــد شعض هذ  الث 
ــروع ملى تحقيب 2020 ــددة لاعقوبة. ويرمي هذا المشـ ــا ية لجراطم الت ريد المقتر ة شظروف مشـ ــلت األشعاد الجندـ ، ششـ

ــددة لاعقوبة في جراطم الت ريد في مناطب عبور ممتارة  ــكال ال ارزة لاظروف المشـ ــت ا ة األشـ األهداف التاليةا )أ( اسـ
من بروتولول مكـافحـة ت ريـد الم ـاجرينل )أ( ف م رد العـدالـة الجنـاطيـة عاى تاـك  6عاى النحو المبين في المـادة 

الظروف المشـــددة لاعقوبة والجراطم ذاا اليـــاة التي قد يكوت الم اجروت الم رَّبوت من  ـــحاياهال )ج( تحقيب تاك 
 األهداف من منظور المداواة بين الجندين. 

وفي ســــــــــــــيـاق م ـادرة التعايم من أجـم العـدالـة، التي ُأطاقـت في مطـار البرـ ام  العـالمي لتنفيـذ معالت   -38
الدوحة، و ـأل المكتد خالل الفترة المشـمولة شالتقرير سـادـاة من األدواا والمواد التعايمية لتمكين المربين من 

 ا وت.  الجيم القادم موا يأل تتناول منأل الجريمة وتعتيت سيادة الق تاقين

  - ا بتداطي والثا ول والجامعي   - وُو ــــــــــعت هذ  األدواا والمواد المتنوعة لجميأل المدــــــــــتوياا التعايمية  - 39
ويمكن أت تدـــتمدم ا األطراف الم تمة اســـتمدامًا م اشـــرًا في هذا الشـــكم األبـــاي، أو تكيف ا وفقًا لادـــياق الوطني 

المكتد شـــــــــري  فيديو ودلياًل لامعامين ي دفات ملى تحفيت الاالأ  لاباد. فلما عاى مدـــــــــتوة التعايم الثا ول، فقد أعّد 
ســــــــــــنة عاى المشــــــــــــارلة شعين النقد من أجم ف م معنى وحاار ت ريد الم اجرين    18و   13الذين تتراوح أعمارهم بين 

ــاة قيــــــل ميــــــورة شعنوات  ــادــــ ــافة ملى ذلك، أُعدا ســــ لتقريد   San Servoloواألفعال األخرة المرت اة شه. م ــــ
ت ريد الم اجرين من طالأ المرحاة الثا وية، ورشـراك م من خالل القيـل الميـورة. وأما عاى المدـتوة   مو ـوع 

خا ـــــعة  ســـــتعراك األقرات    ماط  أكاديمي، وو ـــــأل تدـــــأل   100الجامعي، فقد أقام المكتد شـــــراكة مأل أكثر من  
ــًا ا تجــار   مــاط  عن ت ريــد الم ــاجرين وأربأل   مــاط  ششــــــــــــــلت ت ريــد الم ــاجرين )خمس  ــاماــة تتنــاول أي ــــــــــــ شــــــــــــ

فيديو شمثاشة مواد تدريس داعمة لاتعريف    أفالم شاألشــــــــــــمام(، مقتر ة بدليم تعايمي. وأُعدا ســــــــــــادــــــــــــاة من االاة 
   مياتات شموا ــيأل ا تجار شاألشــمام وت ريد الم اجرين وحقوق اإل دــات والشــؤوت الجندــا ية. وأخيرًا، اســُتحدات 

ــية، لتكييف المواد  ــية لبادات أفريايا الناطقة شالفر دـ ــ ا ية ألمريكا الالتينية، واألخرة شالفر دـ ــافيتات، محداهما شاإلسـ م ـ
 مأل هذين الدياقين اإلقايميين. 

 
 

 ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين من خالل التعاون التقني   -باء 

ــم المكتد، خالل  -40 ــب لبروتولول مكافحة ت ريد الم اجرين، وابــ من أجم دعم التنفيذ الفعال والمتدــ
في أمريكا   بادًا، 65الفترة المشـــــــمولة شالتقرير، بذل ج ود لتقديم المدـــــــاعدة التقنية وبناي القدراا في أكثر من 

الالتينية والكاريبـــــــي وأفريايا وحسيا والشرق األوس  وأوروبا. م افة ملى ذلك، أطاب المكتد وا تحاد األوروبي 
 .2022-2018م ادرة العمم العالمي في حسيا والشرق األوس  لافترة 

ــين في أمريكا الالتينية وغرأ أفريايا  - 41 ــمية لاممارســــ ــ كاا غير رســــ ــاي شــــ . ومن بين ا  ودعم المكتد م شــــ
الشــ كة األيبيرية األمريكية لامدعين العامين المتميــيــين في مكافحة ا تجار شاألشــمام وت ريد الم اجرين،  
ــلت ا تجار وت ريد الم اجرين في   ــترلة ششـــــ ــاي أفرقة تحقيب مشـــــ ــاعدة من المكتد، عاى م شـــــ التي وافقت، شمدـــــ

 المناقة واعتمدا م ادئ توجي ية لدعم م شاط ا. 

ر المكتد دورة تدريبية ششــــــــلت ت ريد الم اجرين شاعت ارها  2018شــــــــرين الثا ي/ وفمبر وفي ت  -42 ، يدــــــــّ
في  التحاد األوروبيل العدــكرية عمايةال ظمت ا مدــاهمة مو ــو ية في تدريد موخفي خفر الدــواحم الايبي، 

الجتي الجنوبي األوســـــ  من ال حر المتوســـــ ، في مطار عماية بـــــو يا، وُعقدا في قاعدة   مادالينا ال حرية 
فردًا عدــــــكريًا المعاوماا األســــــاســــــية والتدريد الالزم لال ــــــاالع شل شــــــاة  64شدــــــردينيا في ميااليا. وتاقى 

ــواحم، ورلتا الدروس المقدمة ترليت  ــفينة خفر الدــــــــــ ــات روتينية عاى متن ســــــــــ ــًا عاى حقوق اإل دــــــــــ ًا خابــــــــــ
 واإلسعافاا األولية األساسية والدياسة الجندا ية.
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 المساعدة التشريعية ووضع االستراتيجيات -1 

المكتد، خالل الفترة المشـــــــمولة شالتقرير، مدـــــــاعدة تشـــــــري ية ليـــــــياغة أو تنايا قوا ين وطنية  قدم -43
ــن ال وغامبيا و  ــًا الدعم التقني ملى الاجنة لمكافحة ت ريد الم اجرين في الدــــــــــ م أي ــــــــــ غا ا وليبريا ومالي. وقدَّ

 الوطنية في النيجر لو أل خاة العمم الوطنية األولى لمكافحة ت ريد الم اجرين في غرأ أفريايا. 

،  ظم المكتـد، شـالتعـاوت مأل الاجنـة الوطنيـة لمكـافحـة ا تجـار 2018وفي لـا وت األول/ديدــــــــــــــمبر  -44
ــودات، حاق ــر في الدــ ــلت ا تجار شاألشــــمام شال شــ ــري ية القومية ششــ ــاي ال يتة التشــ ــي ية ألع ــ ة عمم موا ــ

وت ريد الم اجرين. ولات ال دف من حاقة العمم هو التو ية شالمياطل المميتة لاجريمتين وأوجه اختالف ما 
ا العمم وزيادة ف م ا، وربراز أهمية ات اع ُ    قاطمة عاى حقوق اإل دـــــــات في التيـــــــدل ل ما، وتحديد أولويا

 في الدودات، مأل الترليت عاى دور أع اي ال يتة التشري ية. 

ــريعاا الوطنية المتعاقة بت ريد الم اجرين. وُعقدا في   - 45 ــت ا ة الث راا في التشـ ودعم المكتد زامبيا في اسـ
، تولت حاقة عمم لمراجعة التشـريعاا شح ـور خبراي حكوميين ولجنة تاوير القوا ين في زامبيا   2020حذار/مارس 

ــامم لمكافحة ت ريد الم اجرين.   ــأل مطار قا و ي شـــــ ــارية شاعت ار ذلك خاوة أولى  حو و ـــــ ــريعاا الدـــــ تقييم التشـــــ
 العمم عاى موايمة اإلطار التشريعي الحالي مأل بروتولول مكافحة ت ريد الم اجرين.   2020وسيدتمر طياة عام  

ودعم المكتد، في مطار م ادرة العمم العالمي حكومة لولومبيا في و ــــــــــــأل اســــــــــــتراتيجية شــــــــــــاماة  -46
لاتيـدل لت ريد الم اجرين من خالل سـادـاة من حاقاا العمم التي ترلت عاى المدـاعدة التشـري ية. وُتوجت 

م ــاجرين أول  تاــك الج ود شــاعتمــاد الاجنــة الثــالثــة المشــــــــــــــترلــة بين القاــاعــاا والمعنيــة شمكــافحــة ت ريــد ال
 استراتيجية في الباد ششلت ت ريد الم اجرين، ترلت ترليتًا شديدًا عاى الشؤوت الجندا ية. 

،  ّظم المكتد في  ي ال حاقة عمم مقايمية ششـــــــلت تعتيت التيـــــــدل 2019وفي تشـــــــرين الثا ي/ وفمبر  - 47
ــين من ســــــرل   كا وماديف و ي ال. ولات ال   ــمات الممارســــ دف من ذلك هو تروي  ت ادل  لت ريد الم اجرين شــــ

ــلت   ــروع في حوار ششـــــــــ ــدل لت ريد الم اجرين، والشـــــــــ المعاوماا عن األ ما  وا تجاهاا والتحدياا في التيـــــــــ
 الدياساا من أجم استعراك التشريعاا الحالية وتشجيأل التيديب عاى بروتولول مكافحة ت ريد الم اجرين. 

 
 

 تعزيز تدابير العدالة الجنائية -2 

لفترة المشــمولة شالتقرير، ا ــااأل المكتد شل شــاة لبناي قدراا ســاااا م فاذ القا وت والدــاااا  خالل ا  - 48
ــن ال وغامبيا وغا ا وغواتيما  وغينيا  ــو وبيرو والدـ ــاطية وتدريب ا في بادات ممتافة، من ا بورلينا فاسـ ــاو  - الق ـ بيدـ

اا لتعتيت م اراا الدــاااا النظيرة المعنية  ولوا ديفوار وليبريا ومالي وموريتا يا والنيجر. وُقدمت أي ــًا توجي  
ــن ال وغامبيا ولوا ديفوار   شإ فاذ القا وت لاكشــــــف عن حا ا ا تجار شاألشــــــمام وت ريد الم اجرين في الدــــ

 ومالي والنيجر والتحقيب في ا. 

  - ق ـــــاطيين اناطيين المفاو ـــــاا وبـــــوغ اتفاقين  ويدـــــر عاى ذلك، قدم المكتد المدـــــاعدة التقنية  عالوة  - 49
بين ميااليا ومالي وبين ميااليا والنيجر،    - ششـلت تدـايم األشـمام المحكوم عاي م و قا م وت ادل المدـاعدة القا و ية 

من أجم تعتيت التعاوت الدولي في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية، و  ســــــــــيما ا تجار شاألشــــــــــمام وت ريد  
  5ملى   2ومن   2019حذار/مارس   1شــــــــــــ ا /فبراير ملى    26ي روما من الم اجرين. وجرا جولتا المفاو ــــــــــــاا ف 

 ، عاى التوالي. 2019تموز/يوليه 

ــام فيلمكتــــد ،  ظم ا(2017) 2388و (2016) 2331وعماًل شقرارل مجاس األمن  -50 ، 2019 عــ
ــاة من الدوراا  ــادـ ــتقرار في مالي، سـ ــترا  مأل شعثة األمم المتحدة المتكاماة المتعددة األشعاد لتحقيب ا سـ شا شـ

 التدريبية لتعتيت اإلجراياا الوطنية لاتيدل لالتجار شاألشمام وت ريد الم اجرين.

http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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لدولية لا جرة ومفو ــية األمم المتحدة وفي جنوأ شــرق حســيا، عمم المكتد شالتعاوت مأل المنظمة ا -51
الدــامية لشــؤوت الالجتين ومكتد الدعم اإلقايمي لم احثاا شالي عاى و ــأل من   تدريبي شــامم لمنأل ت ريد  

ــ ر الم اجرين عن طريب ال حر والتيــــــدل له. وســــــُتجرَّأ في  المقباة الدورة التدريبية ذاا اليــــــاة، التي   األشـــ
ــبوعين، في مرلت جاكر  ــت رق أســ ــتدــ ــمم موخفي م فاذ القا وت من  ســ ــتشــ تا لاتعاوت في مجال م فاذ القا وت، وســ

 م دو يديا وتاياند وماليتيا.  

، دعم المكتد دورة تدريبية متميــــــــيــــــــة لاتحقيب في ت ريد الم اجرين 2020وفي شــــــــ ا /فبراير   -52
ــيكيمو  ش واتيما ، و ـــــــــــمت   ــايا، ُعقدا في تشـــــــــ  26ومالحقة مرتكبيه جناطيًا، شات اع من جية محاكاة الق ـــــــــ

 مشارلًا من أج تة م فاذ القا وت.

 ـــــــًا دعم حكومة الجتاطر بتعتيت تحايقات ا في وخالل الفترة المشـــــــمولة شالتقرير، وابـــــــم المكتد أي  -53
ــ ا /فبراير   ــايا ا تجار شاألشـــمام وت ريد الم اجرين ومالحقة الجناة. وُعقدا في الجتاطر في شـ  2020ق ـ

ــايا ا تجار شاألشـــــمام وت ريد الم اجرين   لمحاكاة المحاكمةحاقة عمم  ــة أيام رلتا عاى ق ـــ مدت ا خمدـــ
 لمحــاكــاة المحــاكمــة حاقــة عمــم وطنيــة  2020وطنيــة. وبــالمثــم،  ظم المكتــد في حذار/مــارس عبر الحــدود ال

ــر من وزارة الداخاية ووزارة العدل ومكتد الناطد العام وهيتة الرقاشة  ــتفاد من ا موخفو م فاذ القا وت في ميــ اســ
وهاا ق ـــــــايا حاياية واســـــــتمدمت تمارين  اإلدارية. واســـــــتندا من جية التدريد في لاتا الدورتين ملى ســـــــيناري 

 محاكاة تفاعاية، مما أارة تجربة المشارلين من خالل توفير معارف متنوعة.

 
 

 ترويج التعاون الدولي -3 

اتيـال  يجيريين ملى مسـ ا يا وريااليا،   قا ـييفي مطار م ادرة قا ـي ا تيـال، دعم المكتد ميفاد  -54
ــايا ا تجار شاألشـــمام  ــاطي الدولي بين بادات غرأ أفريايا والبادات األوروبية ششـــلت ق ـ لتعتيت التعاوت الق ـ
وت ريد الم اجرين والجراطم ذاا اليـاة. ويؤدل قا ـيا ا تيـال دور حاقة الوبـم بين الدـااتين المرلتيتين  

من اتفاقية الجريمة المنظمة. وبإ شـــاي خ   18ف د والباد الم ـــيف، اســـتنادًا ملى المادة الوطنيتين في الباد المو 
ــال ت ادل المعاوماا والتعجيم  ــيا ا تيـ ر قا ـ ــّ ــااتين مرلتيتين وبناي الثقة بين ما، ييدـ ــر بين سـ ــال م اشـ اتيـ

المتاشعة الفورية لاق ــــايا.  شإحالة طا اا المدــــاعدة القا و ية المت ادلة، ويدــــديات المشــــورة القا و ية، وياتمدــــات
ــال   ــيا ا تيـ ــم   44وحتى ايت، تناول قا ـ ــية، وُأرسـ ــاعدة قا و ية مت ادلة،   35ق ـ طاد معاوماا وطاد مدـ

. وبموجـد هـذ  2019وُفتحـت تحايـقاا متعـددة، وألقي الا ض عاى مشــــــــــــــتـ ه ـشه في لـا وت األول/ديدــــــــــــــمبر 
 .2020ملى ميااليا في الربأل األخير من عام الم ادرة، من المقرر ميفاد قا ي اتيال حخر من النيجر 

ــه  -55 ــة األولى لاتحقيب في ت ريــــد   ظم، 2019وفي تموز/يوليــ ــم دوت اإلقايميــ ــة العمــ المكتــــد حاقــ
من موخفي م فاذ القا وت وأع ــــــــــــــاي النياشة العامة من مكوادور  36الم اجرين ومالحقة مرتكبيه، شمشــــــــــــــارلة 

المتعــددة القوميــاا( وبيرو ولولومبيــا. ولــات ال ــدف هو تعتيت التعــاوت بين الباــدات -والبرازيــم وبولي يــا )دولــة
 المجاورة، مأل الترليت عاى األقاليم الحدودية.

و يمـا يتعاب شمناـقة حســــــــــــــيا والمحي  ال ـادئ، التتم المكـتد والمنظمـة اـلدولـية لا جرة في حتيرات/يو ـيه   - 56
لم اجرين. واتفقت المنظمتات عاى تحدـــــــين ال حوح القاطمة عاى بتيادة التعاوت عاى التيـــــــدل لت ريد ا   2020

األدلة ششـلت اتجاهاا الت ريد الحالية والجديدة، بت ادل المعاوماا، و  سـيما عن ا حتيال المتعاب بوااطب الدـفر 
خ الذل ُأبرم  وال وية، والعمم عاى بناي قدراا م فاذ القا وت في المناقة. وتدـــــترشـــــد الم ادرة شاتفاق التعاوت الراـســــ 

لمكافحة ت ريد الم اجرين. ومن   2018 عام   في والمنبر المشــتر  بين المكتد والمنظمة المنشــل   2012 عام   في 
العنابر الرطيدية في هذا اليدد تعتيت التنديب بين  ظام اإلبالغ الاوعي عن ت ريد الم اجرين واألفعال ذاا 

الـتاشأل لامنظمـة. وي ـدف  ظـام اإلبالغ الاوعي لامكـتد ملى  اليــــــــــــــاة الـتاشأل لامكـتد ومرلت دعم فحل الوـااطب 
 تعتيت جمأل وت ادل البيا اا عن ت ريد الم اجرين من ممتاف أ حاي مناقة حسيا والمحي  ال ادئ. 
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ودع م البر ام  العالمي لمكافحة ت ريد الم اجرين وم ادرة العمم العالمي عماية مشــــــــــــترلة بين اإل تربول   - 57
ــا، ُ ـفذا في   والمكـتد لمـكافـحة  في تشـــــــــــــرين الـثا ي/ وفمبر   الـقارة األمريكـية ت رـيد المـ اجرين، هي عماـية تورليدـــــــــــ

بادًا في االح قاراا مجراياا بناًي عاى معاوماا و فذا حوالي مايوت عماية   20. واتمذا الدـــــــــــاااا في  2019
الجمــاعــاا اإلجراميــة المنظمــة التي تقف وراي طرق الت ريــد  تفتي  عاى الحــدود الجويــة والبريــة وال حريــة لعرقاــة 

  97شـــــــميـــــــًا، ألقي الا ض عاى   152الرطيدـــــــية ملى الو ياا المتحدة األمريكية ولندا. وأدا العماية ملى احتجاز 
شدبد جراطم أخرة ذاا باة، وتحديد هوية   24بت مة ا تجار شاألشمام، و   31من م بت مة ت ريد الم اجرين، و 

اجرًا  ــــــ يفًا، ُهرّ أ العديد من م ووقعوا  ــــــحايا لالغتيــــــاأ أو ا تجار أو غير ذلك من الجراطم العنيفة.  م   775
ســــــنة من بن الدي  ُيعتقد أ ه مدــــــؤول عن   32ومن النتاط  الرطيدــــــية لعماية تورليدــــــا اعتقال رجم يباغ من العمر 

ســــاااا البرازيم لامم شــــ كته التي ُيتعم أ  ا    محدة أكبر شــــ كاا ت ريد الم اجرين ملى الو ياا المتحدة. وفككت 
مواطن من جنوأ حســــــيا. وبعد ذلك،  ظمت المديرية الفر ية المعنية    200ســــــ ات المرور غير القا و ي ألكثر من 

ـشالمجتمعـاا ال ـــــــــــــ يـفة الـتاشعـة لم تربول، ـشالتعـاوت مأل المكـتد، اجتمـاعـًا لتقييم  ـتاط  عماـية تورليدـــــــــــــا، ُعـقد في  
. وح را ا جتماع ش كة اإل تربول لاعماياا  2020ش ا /فبراير   26ملى    24دومينيكية في الفترة من  الجم ورية ال 

ــارلت في المرحاة  ــرين التي شـــ ــة لمكافحة ت ريد األشـــــمام، التي تتللف من خبراي من البادات العشـــ المتميـــــيـــ
ال وبن الدي  والو ياا المتحدة،  التشـ ياية لعماية تورليدـا، ف ـاًل عن أع ـاي من تاك الشـ كة من شاكدـتات والبرت  

 وممثاين معيَّنين عن المنظمة الدولية لا جرة والمكتد وشرلة أوبر. 

ــرين الثا ي/ وفمبر  - 58 ــياية لمكافحة ومنأل 2019وفي تشـــــــ ،  ظم المكتد، شالتعاوت مأل الاجنة الوطنية التندـــــــ
المنتدة اإلقايمي لت ادل المعرفة والتعاوت  " ال جرة غير الشـــــر ية وا تجار شال شـــــر في ميـــــر، منتدة مقايميًا شعنوات 

بين هيتاا التندــيب الوطنية لمكافحة ا تجار شال شــر وت ريد الم اجرين عاى طول دروأ ال جرة في وســ  وغرأ 
. ولات ال دف من المنتدة هو تعتيت التعاوت والتندــيب بين لجات التندــيب الوطنية المعنية  " ال حر األبيض المتوســ  

 . شتى  عاى بادات أفرياية ا تجار شاألشمام وت ريد الم اجرين الاذين يؤارات  شمكافحة ومنأل 

و ظم المكتد اجتماعًا دوت مقايمي ششـــــــــــلت ا تجار شاألشـــــــــــمام وت ريد الم اجرين في الم رأ في   - 59
ي  مدـــــؤوً  حكوميًا من مالي والم رأ والنيجر لتعتيت التعاوت الدول   28. وح ـــــر ا جتماع 2019 يدـــــات/أبريم 

المكتد لذلك حاقة عمم  و ظم في مجالي الق ــــــاي ور فاذ القا وت وتروي  مبرام اتفاقاا ششــــــلت ت ادل المعاوماا. 
ــرين األول/أكتوبر  ــاعدة القا و ية المت ادلة، ُعقدا في تشـــ ــلت التعاوت الدولي والمدـــ في   2019تدريبية مقايمية ششـــ

العــدالــة الجنــاطيــة من ميـــــــــــــر وليبيــا وتو س والجتاطر والم رأ  الم رأ، ب ــدف تقويــة م ــاراا وقــدراا موخفي 
ــة التحدياا   لاتعاوت الفعال عاى منأل ومكافحة ا تجار شاألشـــــــــــــمام وت ريد الم اجرين، أتاحت منبرًا لمناقشـــــــــــ

 المتعاقة شالتعاوت الدولي الفعال. 

 
 

 جمع البيانات والبحوث -4 

المنظمة الدولية لا جرة عاى دعم م شــــــاي مطار  ، عمم المكتد مأل2019في تشــــــرين الثا ي/ وفمبر  -60
لو ــــأل مجراياا تشــــ ياية موحدة  تماذ تدابير مرا ية لمزماا من أجم التيــــدل لالتجار في ممتاف أ حاي 

 بالد الشام، تناول عاى أهمية م اشرة ألفعال ت ريد الم اجرين ذاا الياة. 

اماًل ي حث األطر التشـــري ية المتعاقة بتجريم ت ريد ،  شـــر المكتد تقريرًا مقايميًا شـــ 2019 عام وفي -61
الم اجرين في الدول العشـــــــــر األع ـــــــــاي في راشاة أمم جنوأ شـــــــــرق حســـــــــيا. ويبرز التقرير أوجه التشـــــــــاشه 
ــير   ــياا لتيدــ ــأل توبــ ــعيد الوطني مقار ة شاإلطار القا و ي الدولي في هذا المجال، وي ــ وا ختالف عاى اليــ

 اا اا البروتولول في القوا ين المحاية في البادات قيد ا ستعراك.التنفيذ الدقيب والشامم لمت 
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ومربـد ت ريد الم اجرين التاشأل لامكتد مشـروع راطد ميـمم لتقييم األ شـاة اإلجرامية، ف ـاًل عن دوافأل  - 62
ــر بيا اا ومعاوماا وتحايالا  ــد جمأل و شــ ــيتولى المربــ ــريعة الت ير. وســ ــياقاا ســ وحاار ت ريد الم اجرين، في ســ

 اجرين ودروأ الت ريد والتكاليف  متينة ذاا بــاة بت ريد الم اجرين، تت ــمن أدلة عاى أســاليد عمم م ربي الم 
والتو ية شالمماطر   - مثم خار ا ختااف ألغراك ا بتتاز   - ال شـــرية المترت ة عاى الاجوي ملى خدماا الت ريد 

عاى طول دروأ ال جرة. وســــتكوت المعاوماا والتحايالا المقّدمة، بوجه عام،  ــــرورية لاتوبــــم ملى ف م أف ــــم  
ــاعدة من ام عاى زيادة الفعالية في منأل ومكافحة الت ريد وما لظاهرة ت ريد الم اجرين في هذ  ــياق، والمدــــــــــ ا الدــــــــــ

الدراســــة  العالمية عن ت ريد الم اجرين لعام يتيــــم شه من ا ت اكاا لحقوق اإل دــــات وغيرها من الجراطم، وســــتكمم 
ــااأل ب ا المكتد وأطراف فاعاة أخرة حاليًا   2018 لجمأل البيا اا وت ادل  التي يجري ا المكتد، والعماياا التي ي ـــ

المعاوماا ا ســــتم ارية. وُتجمأل المعاوماا من خالل العمم الميدا ي المنتظم في بادات المنشــــل والعبور والمقيــــد،  
ــية أخرة.   ــاااا م فاذ القا وت وأفراد المجتمأل المد ي وج اا فاعاة رطيدــــــ ــمام المتنقاين وســــــ ــيب مأل األشــــــ شالتندــــــ

ا اسـتقيـاطية منتظمة في بادات المنشـل ترلت عاى تماي  رحالا الم اجرين  وُتدـتكمم المعاوماا المجمعة بدراسـا 
المرتقبين واحتمال تعاو  م مأل الم ربين. وســــتو ــــأل المعاوماا التي ُتجمأل لامربــــد في المتناول عبر منبر شــــ كي 

وســـــتتيا األعمال الميدا ية  ، وســـــُتحدَّح شا تظام لتوفير معاوماا مدـــــتوفاة. 2020 عام   خالل   مطالقه من المقرر أت  
ــاطية المنتظمة مجراي تقييم طو  ي لابيا اا والمعاوماا. وأ شـــئ المربـــد عاى أســـاس تجريبي،   ــتقيـ والدراســـاا ا سـ

 وسيدار لفترة أولية مدت ا االح سنواا. 

ولة ، دعت المنظمة الدولية لا جرة والمكتد ومنظمة األمم المتحدة لااف 2020وفي لا وت الثا ي/يناير  - 63
ملى تقديم مقترحاا لو ــأل دراســة عن ت ريد الم اجرين وا تجار شاألشــمام في ليبيا، لتيادة المعرفة شما يايا 
ــحايا   ــحايا ا تجار و ــــــ ــاوأ عما م في البادل ومواطن  ــــــــعف  ــــــ ــاطل المتجرين والم ربين وف م أســــــ خيــــــ

راا قا و ية وســـــياســـــاتية ومؤســـــدـــــية في  المحتماين، التي تتفاقم من جراي النتاع الاويم األمدل ولي ية ســـــد أل ا  
 مواج ة هذ  التحدياا بتروي  التعاوت اإلقايمي والدولي. 

م المكتد المدــــــــــــاعدة التقنية من أجم تيــــــــــــميم وو ــــــــــــأل وتنفيذ  ظام وطني لجمأل  -64 وفي النيجر، قدَّ
ــلت أدواا  ــمام وت ريد الم اجرين. وُعقدا حاقة عمم أولى ششــــ ــاياا عن ا تجار شاألشــــ البيا اا واإلحيــــ

، 2020 . ومنـذ لـا وت الثـا ي/ينـاير2019ومن جيـاا جمأل البيـا ـاا في دوســــــــــــــو شـالنيجر، في حتيرات/يو يـه 
فتئ المكتـد يـدعم الولـالـة الوطنيـة لمكـافحـة ا تجـار شـاألشــــــــــــــمـام وت ريـد الم ـاجرين بتروي      أكثر   مـا

اتدـــاقًا يشـــمم عقد اجتماعاا منتظمة مأل جميأل أبـــحاأ الميـــاحة المشـــارلين في عماية جمأل البيا اا في 
التعـاوت عاى جمأل البـياـ اا وتحايا ـا  النيجر )الج ـاا الفـاعاـة الوطنـية واـلدولـية وغير الحكومـية(، ب ـدف زـيادة

حاقة  2020من أجم و ـأل سـياسـاا واسـتراتيجياا قاطمة عاى األدلة. ومن المقرر أت تعقد في حأ/أغدـاس  
 عمم تشاورية أولى ششلت المت يراا والمؤشراا الرطيدية التي سُتدرج في األداة الوطنية لجمأل البيا اا.

المكتد خالل الفترة المشـمولة شالتقرير مشـروعًا شحثيًا في مالي والنيجر ششـلت عاى ذلك،  فذ  عالوةو  -65
أســـــــاليد العمم المت عة في ت ريد الم اجرين واليـــــــالا شلشـــــــكال أخرة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

 .2019 عام اكتمم في

 
 

 منع الجريمة والتوعية -5 

ــي ية، وقدم تدري ًا هادفًا ششـــــــــــلت ت ريد  المكتد منا يدـــــــــــر، 2019في حتيرات/يو يه  -66 قشـــــــــــة موا ـــــــــ
الم ـاجرين عن طريب ال حر خالل مؤتمر الكـاريبي المعني شـالجراطم ال حريـة الـذل ُعقـد في ترينيـداد وتوبـاغو. 
ولات ال رك من المناقشــــــــة هو تعتيت مجراياا التيــــــــدل في المناقة لت ريد الم اجرين عن طريب ال حر، 

ين في مجـال منأل الجريمـة والعـدالة الجـناطـية شلدواا لكشــــــــــــــف هذ  الجريمـة ومكـافحت ـا. بتتويد الموخفين العـاما
و ظم المؤتمر  البر ـامُ  العـالمي لمكـافحـة الجراطم ال حريـة التـاشأل لامكتـد، بـدعم من البر ـام  العـالمي لمكـافحـة 
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ــر  أكثر من  ــارلًا من أ تي وا وبربودا، بربادوس، بايت، 30ت ريد الم اجرين. وح ـــــــــــ ترينيداد وتوباغو،   مشـــــــــــ
 سا ت لوسيا، سورينام، غرينادا، غيا ا، هولندا، الو ياا المتحدة.

ــ ا /فبراير   -67 ،  ظم المكتد في المع د الماكي لاشــــــــــــرطة في القنيارة شالم رأ، حداًا 2020وفي شــــــــــ
خفي لاتو ية ششـــــــلت ا تجار شاألشـــــــمام وت ريد الم اجرين عاى مدة خمدـــــــة أيام، من أجم زيادة قدرة مو 

ــية تحدـــــــين ف م أهم التعاريف  م فاذ القا وت عاى التيـــــــدل ل اتين الجريمتين. وشـــــــمات  تاط  التدريد الرطيدـــــ
ــة  ــاليد التحرل المابـ ــمام وت ريد الم اجرين، وزيادة المعرفة شلسـ ــاة شا تجار شاألشـ ــااحاا المتيـ والميـ

بين.لاتيدل ل اتين الجريمتين وتحديد  حايا ا تجار شاألشمام والم اجرين   الم رَّ

 
 

بين ودعمهم -6   حماية المهاجرين المهرَّ

ــ  لم ادرة العمم العالمي، خمس حاقاا عمم في  -68 ــيا والشــــرق األوســ  ظم المكتد، من خالل فرع حســ
ــات/أبريم  ــمام وت ريد الم اجرين، رلتا بوجه   2019حذار/مارس و يدــ ــلت ا تجار شاألشــ ــتات ششــ في شاكدــ

حمايت م ومدــاعدت م. ولات ال دف الرطيدــي من ســادــاة حاقاا العمم هو خام عاى تحديد هوية ال ــحايا و 
ــدل  ــاااا م فاذ القا وت والمدماا ا جتما ية والمجتمأل المد ي في التيـــــــ ــيب بين ممثاي ســـــــ ــمات التندـــــــ  ـــــــ
لالتجار شاألشــــــمام وت ريد الم اجرين، شغية تعتيت حماية أ ــــــعف الفتاا الدــــــكا ية، شما يشــــــمم  ــــــحايا 

رجاًل( حاقاا العمم الممس التي ُعقدا   87امرأة و 15مشار  )  102ين الم ربين. وح ر  ا تجار والم اجر 
 في  هور ورسالم حشاد وبيشاور.

 
 

 االستنتاجات   - ثالثاا  

ت ريد الم اجرين جريمة عبر وطنية تشــــــــــــكم تحدياا فريدة تتااد اســــــــــــتجاشاا عالمية ورجراياا  -69
مندـــــــقة من جا د جميأل أبـــــــحاأ الميـــــــاحة المعنيين، شما يشـــــــمم الج اا الفاعاة غير الحكومية. ويتميت 

 شمتي  من عوامم العرك والااد التي تدر عواطد اقتيادية لبيرة. 

  الكاي لمكــافحــة ت ريــد الم ــاجرين موقأل الجريمــة الج رافي فحدـــــــــــــــد، و  ين  ي أت يراعي الن  -70
ــاماة تدر  مدة  بم ــتراتيجية شــ ــاهمة في ا. وتتااد مكافحة ت ريد الم اجرين اســ ــًا ممتاف العوامم المدــ أي ــ

تعقيد هذ  العوامم وتدـــترشـــد بن   قاطم عاى المعرفة. ومما يعرقم و ـــأل اســـتراتيجياا فعالة ومؤارة أت العديد 
جوا د ت ريد الم اجرين   يتال يعتريه ســــوي التوايب و قل ال حث، األمر الذل يشــــكم فجوة مماااة في من 

المواد التحاياية المتعاقة شمدـــاطم مثم ت ريد األطفال غير الميـــحوبين والجراطم العنيفة وا  ت اكاا الجدـــيمة 
 لحقوق اإل دات التي تحدح عاى طول دروأ ال جرة.

فحة ت ريد الم اجرين هو اليــــك القا و ي الوحيد المتفب عايه دوليًا والميــــمَّم لمنأل  وبروتولول مكا -71
ــاطم تشـــــــــــمم تقديم المدـــــــــــاعدة التقنية ملى الدول  ومكافحة ت ريد الم اجرين. وبتروي  تنفيذ البروتولول بوســـــــــ

من جا د  األع ـــــاي وتعتيت التعاوت بين الولا ا، يعمم المكتد شاســـــتمرار عاى  ـــــمات المشـــــارلة الحثيثة
 أبحاأ المياحة المعنيين عاى المدتوياا الدولي واإلقايمي والوطني.

خاوة تاريمية في الج ود  والمنظمة والنظامية ويشــــــــــكم اعتماد ا تفاق العالمي من أجم ال جرة ايمنة  - 72
ــي أهدافه ال  ــامم. وترســـــ واإلجراياا   23الدولية الرامية ملى معالجة جميأل أشعاد ال جرة الدولية عاى  حو لاي وشـــــ

ملى تحدين حولمة ال جرة، ومواج ة التحدياا المرت اة شال جرة حاليًا،    ي دف  جدول أعمال سياسياً المرت اة ب ا 
ــيًا مأل و ية المكتد، يحدد ال دفات  ــتدامة. وتمشـ ــاهمة الم اجرين وال جرة في التنمية المدـ من   10و  9وتعتيت مدـ

 ت ريد الم اجرين وا تجار شاألشمام في سياق ال جرة الدولية. ا تفاق العالمي مطارًا شاماًل لاتيدل ل 
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ويظـم المكتـد ماتتمـًا بتروي  ودعم تنفيـذ بروتولول مكـافحـة ت ريـد الم ـاجرين، وبـالعمـم مأل الـدول  -73
األع ــاي وســاطر المنظماا الدولية واإلقايمية والمجتمأل المد ي وجماعاا الم اجرين من أجم مكافحة ت ريد 

 شجميأل أشكاله شفعالية أكبر.الم اجرين 

وســـيوابـــم المكتد تاوير قاعدة بيا اا الدـــوابب الق ـــاطية المتعاقة بت ريد الم اجرين، وســـييـــدر  -74
 منشوراا تقنية جديدة ششلت أشد الشواغم ملحاحًا، مثم ورقة ق ايا عن دور المرأة في ت ريد الم اجرين.

ة وفقًا لادـياق من أجم تنمية القدراا والتعاوت وسـيوابـم المكتد أي ـًا ا  ـاالع شل شـاة ميـمم -75
ــعيدين الوطني واإلقايمي،  ــبمالتقني عاى اليـ ــاة  شدـ ــواغم الحالية ذاا اليـ ــمم ميالي ا عت ار الواجد لاشـ تشـ

، وا ســـــــتفادة شقدر أكبر من التكنولوجيا في ســـــــياق تابية الحاجة المتتايدة ملى الحماية والمدـــــــاعدة 19-شكوفيد
 لام اجرين والالجتين المعر ين لالتجار شاألشمام وت ريد الم اجرين عن طريب البر وال حر والجو.

 


