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

  ملكافحة اجلرمية  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة
  امللحقة هبا: والربوتوكوالتاملنظمة عرب الوطنية 

  عن طريق الرب  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين
        والبحر واجلو
أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لترويج ودعم تنفيذ   

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية 
      ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاألمم املتحدة 

      تقرير األمانة  
  مقدِّمة  -أوًال  

  
ُأعدَّ هذا التقرير من أجل إطالع مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   -١

رمية املنظَّمة عرب الوطنية، يف دورته التاسعة، على أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل
(املكتب) لترويج ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، 
املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، منذ انعقاد دورة املؤمتر الثامنة 

  .٢٠١٦يف تشرين األول/أكتوبر 
عدد األطراف يف برو  -٢ هاجرين ويبلغ إمجايل  حة هتريب امل نذ  ١٤٦توكول مكاف فًا. وم طر

  انعقاد دورة املؤمتر الثامنة، أصبحت أفغانستان وفيجي وكوت ديفوار واليابان أطرافًا يف الربوتوكول.
ووفَّر املكتب الدعم للدول األطراف يف تنفيذ الربوتوكول باســتخدام هنج شــامل من خالل   -٣

ي واإلقليمي. وإمجاًال، تلقى املكرَّسة هلذا الغرض على الصعيدين العاملبراجمه واستراتيجياته ومشاريعه 
من  يًّاواســـتراتيج يًّادولة عضـــوًا دعمًا يف مرحلة ما قبل التصـــديق ودعمًا تشـــريع ٦٥يزيد على   ما

__________ 
  *  CTOC/COP/2018/1. 
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 ٢٦  خالل الشــــــبكة امليدانية التابعة للمكتب. وعالوة على ذلك، نظَّم املكتب أو ســــــاهم يف تنظيم
اعدة التشــريعية وبناء القدرات، يف إطار الربنامج العاملي ملكافحة هتريب املهاجرين، من نشــاطًا للمســ

 ٧٠  من املمارســــــني واملوظفني احلكوميني وممثلي املجتمع املدين من أكثر من ٧٠٠أجل أكثر من 
اص بلدًا. وقد ُنفذت أنشــطة أيضــًا يف إطار برنامج العمل العاملي على منع ومكافحة االجتار باألشــخ

بلدًا مســــتفيدًا من املبادرة (أوكرانيا، وباكســــتان، والربازيل، وبيالروس،  ١٣وهتريب املهاجرين يف 
مصـــــر، ومجهورية الو الدميقراطية الشـــــعبية، وجنوب أفريقيا، وقريغيزســـــتان، وكولومبيا، ومايل، و

  واملغرب، ونيبال، والنيجر).
    

  تنفيذ بروتوكولمساعدة الدول على األنشطة الرامية إىل   -ثانيًا  
  مكافحة هتريب املهاجرين

  
ــــــاملة هتدف إىل مكافحة هتريب املهاجرين من خالل اختاذ   -٤ ــــــتراتيجية ش ينفِّذ املكتب اس

إجراءات تشمل تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، ودعم 
  والتوسع يف إجراء البحوث ومجع البيانات.التعاون والتنسيق بني احلكومات وفيما بني الوكاالت، 

    
    األعمال املتعلقة باملعايري وبالسياسات، والتعاون والتنسيق فيما بني الوكاالت  -ألف  

ــتراتيجيًّا وفنيًّا للهيئات والعمليات احلكومية الدولية، وواصــل تعاونه   -٥ قدَّم املكتب دعمًا اس
نظمات اإلقليمية احلكومية وغري احلكومية، من أجل الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وامل

الترويج ألهداف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، وضـــــمان حتســـــني فهم معايريه والتزاماته 
  وتنفيذها، وتعزيز أوجه التآزر والشراكات حتقيقًا هلذه الغاية.

  
    الدعم املقدَّم للهيئات احلكومية الدولية  -١  

    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةمؤمتر األطراف يف   
أثناء الفترة املشـــــمولة بالتقرير، قدَّم املكتب الدعم الفين الجتماعني عقدمها الفريق العامل   -٦

املعين مبســألة هتريب املهاجرين الذي أنشــأه مؤمتر األطراف. وأثناء االجتماع الرابع للفريق العامل، 
سبتمرب  ١٣إىل  ١١فيينا يف الفترة من  الذي ُعقد يف ستخدام ٢٠١٧أيلول/ ، ناقش الفريق العامل ا

اتفاقية اجلرمية املنظمة من أجل التصـــدي لتهريب املهاجرين وعنصـــر "املنفعة املالية أو املنفعة املادية 
أعدَّ  األخرى" يف التعريف الدويل لتهريب املهاجرين. وبغية تيسري املناقشات بشأن هذا املوضوع،

ـــية تقنيتني كي ينظر فيهما الفريق العامل. وقدَّمت ورقة املعلومات  ـــاس املكتب ورقيت معلومات أس
رت فَّاألســــاســــية األوىل ملحة عامة عن أعمال الفريق الســــابقة، وطرحت مســــائل للمناقشــــة، وو

). وتناولت ورقة CTOC/COP/WG.7/2017/3إرشادات بشأن تدابري التصدي اليت تتَّخذها الدول (
املعلومات األســاســية الثانية جانب "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى" الوارد يف تعريف هتريب 

ــــــاعدة أيضــــــًا إىل الفريق العامل من CTOC/COP/WG.7/2017/4املهاجرين ( ). وقدَّم املكتب املس
خالل إعداد مشــروع اســتبيان الســتعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، وفقًا لقرار 

  ).CTOC/COP/WG.7/2017/2( ٨/٢املؤمتر 
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. ويف ذلك ٢٠١٨متوز/يوليه  ٥و ٤خلامس للفريق العامل يف فيينا يومي وُعقد االجتماع ا  -٧
االجتماع، ركَّز الفريق العامل على تدابري العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك التعاون الدويل، يف التحقيق 
يف عمليات هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضـــائيًّا. وأعدَّ املكتب ورقة معلومات أســـاســـية 

ـــأن هذا ـــها الفريق العامل، فضـــًال عن  بش ـــائل املقترحة ليناقش املوضـــوع تضـــمَّنت طائفة من املس
إرشــادات حول تدابري العدالة اجلنائية الفعَّالة للتصــدي لتهريب املهاجرين، مع تســليط الضــوء على 

). ونظر املكتب أيضــــــًا يف CTOC/COP/WG.7/2018/2أمهية التعاون الدويل لتعزيز تلك التدابري (
إعداد االســتبيان اخلاص باســتعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، وفقًا لقرار املؤمتر 

ن مشــروع اســتبيان لتيســري االســتعراض، مَّ. وهلذا الغرض، أتاح املكتب ورقة غري رمسية تتضــ٨/٢
ــة االقتر ــذه الورق ــت ه ــل ومشل ــام ــاء االجتمــاع الرابع للفريق الع ــة أثن ــدَّم ــات املق احــات والتعليق

)CTOC/COP/WG.7/2018/CRP.1.(  
  

    جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  
إىل ترويج الربوتوكول ونشــر املمارســات اجليِّدة املتعلقة بتنفيذه، شــارك املكتب يف  ســعيًا  -٨

لســـادســـة والعشـــرين والســـابعة والعشـــرين للجنة منع تنظيم عدَّة أحداث جانبية خالل الدورتني ا
ـــــة والعشـــــرين، يف عام  ، نظَّم املكتب ٢٠١٧اجلرمية والعدالة اجلنائية. ففي أثناء الدورة الســـــادس

بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل واملنظمة الدولية للهجرة حدثًا جانبيًّا بعنوان "مكافحة 
ــــــخاص وهتريب املهاجرين يف منطقة القرن األفريقي: هنج متعدد األطراف". وُنظِّم  االتِّجار باألش

ي أثناء الدورة نفســـــها بالتعاون مع حكومات إيطاليا وســـــويســـــرا والواليات املتحدة حدث جانب
األمريكية بشــــأن األدوات اجلديدة اليت اســــتحدثها املكتب ملكافحة االتِّجار باألشــــخاص وهتريب 

ني ، نظَّم املكتب حدثني جانب٢٠١٨م ة الســــابعة والعشــــرين للجنة، يف عااملهاجرين. وأثناء الدور
بشــــأن تعزيز املعرفة بتهريب املهاجرين وبشــــأن مكافحة هتريب املهاجرين يف شــــرق أفريقيا، كما 
نظَّم حدثًا جانبيًّا بشــــأن التصــــدي للتدفقات املالية غري املشــــروعة املتأتية من هتريب املهاجرين يف 

وبا، باالشتراك مع احلكومة الفرنسية. وباإلضافة إىل ذلك، قدَّم املكتب إحاطات جنوب شرق أور
إىل الدول األعضــــاء عن برنامج عمله املتعلق مبســــألة هتريب املهاجرين أثناء الدورتني الســــادســــة 

  والعشرين والسابعة والعشرين للجنة.
  

    اجلمعية العامة  
يف املناقشــــــات املتعلقة بإعداد قرارات اجلمعية  املكتب الدعم الفين للدول األعضــــــاء قدَّم  -٩

ــــــأن هتريب املهاجرين وتنفيذها، وبتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. واعُتمد  العامة بش
أثناء الفترة املشـــمولة بالتقرير عدد من القرارات اليت تدعو إىل تعزيز التصـــدي لتهريب املهاجرين، 

  يف هذا الصدد.وتطلب إىل املكتب تقدمي املساعدة 
، ٢٠١٧واعتمدت اجلمعية العامة أثناء دورهتا الثانية والســبعني، يف كانون األول/ديســمرب   -١٠

املعنون "تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته  ٧٢/١٩٦القرار 
يف جمال التعاون التقين". ويف ذلك القرار، أهابت اجلمعية العامة بالدول األعضـــــــاء أن تنظر يف 
التصــــــديق على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين أو االنضــــــمام إليه، من أجل تعزيز التعاون 
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الدويل على منع هتريب املهاجرين ومكافحته ومالحقة املهرِّبني قضـــائيًّا، مع ضـــمان احلماية الفعالة 
حلقوق املهاجرين املهرَّبني وصــــــون كرامتهم. كما أهابت اجلمعية باملكتب أن يواصـــــــل تقدمي 

  الدول األعضاء وفقًا للربوتوكول.املساعدة التقنية إىل 
املتعلق حبماية  ٧٢/١٧٩ دورهتا الثانية والســبعني أيضــًا القرار واعتمدت اجلمعية العامة يف  -١١

سان الواجبة للمهاجرين يف  املهاجرين، الذي أهابت فيه بالدول أن تكفل االحترام التام حلقوق اإلن
ة املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك هتريب قوانينها وســـياســـاهتا املعمول هبا يف جماالت مكافحة اجلرمي

ــــــجَّعت فيه الدول على التعاون واختاذ التدابري املالئمة ملنع هتريب املهاجرين  املهاجرين، كما ش
  .ومكافحته والتصدِّي له

ويف االجتماع العام الرفيع املســـــتوى للجمعية العامة املعين بالتصـــــدي للتحركات الكبرية   -١٢
، اعتمدت اجلمعية العامة، ٢٠١٦أيلول/ســــبتمرب  ١٩، املعقود يف نيويورك يف لالجئني واملهاجرين

، إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، الذي أكَّد فيه رؤســــــاء الدول ٧١/١يف قرارها 
ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  فاق جديد أمهية ات واحلكومات واملمثلون الرفيعو املســــــتوى من 

الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وشــــجَّعوا على التصــــديق على الصــــكوك الدولية املنظَّمة عرب 
ذات الصــلة بشــأن منع ومكافحة هتريب املهاجرين وعلى االنضــمام إىل تلك الصــكوك وتنفيذها. 
وابتغاء تعطيل الشــــبكات اإلجرامية املتورِّطة يف تلك اجلرائم والقضــــاء عليها، أعلنوا أيضــــًا أنَّهم 

ضون تشريعاهتم الوطنية لضمان توافقها مع التزاماهتم مبوجب القانون الدويل بشأن هتريب سيستعر
املهــاجرين. ويف إطــار متــابعــة إعالن نيويورك، اعتمــدت اجلمعيــة العــامــة قرارين حيــدِّدان طرائق 

آلمنة املفاوضــات واملؤمترات احلكومية الدولية الســاعية إىل اعتماد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة ا
  ).٧٢/٢٤٤و ٧١/٢٨٠واملنظمة والنظامية (قرارا اجلمعية العامة 

  
    جملس األمن  

من أجل النظر يف موضـــــوع حفظ  ٢٠١٧اجتمع جملس األمن يف تشـــــرين األول/أكتوبر   -١٣
الذي كرَّر فيه جملس األمن إدانته، اليت  )٢٠١٧( ٢٣٨٠ســـــالم واألمن الدوليني، واعتمد القرار ال

املهاجرين عرب اإلقليم  ، جلميع أشــــــكال هتريب)٢٠١٥( ٢٢٤٠ســــــبق أن أعرب عنها يف القرار 
وانطالقًا منه وقبالة الســــــاحل اللييب، اليت تزيد من تقويض عملية حتقيق االســــــتقرار يف ليبيا  يالليب

ــــخاص للخطر. ويف القرار نفســــه، جدَّد جملس األمن دعوته  وُتعرِّض حياة مئات اآلالف من األش
 الدول األعضــــــاء ملســــــاعدة ليبيا، بناء على طلبها، يف بناء القدرات الالزمة ألغراض منها تأمني
حدودها ومنع أعمال هتريب املهاجرين عرب إقليمها ويف حبرها اإلقليمي، والتحقيق فيها ومالحقة 
مرتكبيها قضـــائيًّا. وباإلضـــافة إىل ذلك، أشـــار جملس األمن إىل اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب 

صــــــكان القانونيان الدوليان الوطنية وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، مؤكِّدًا جمدَّدًا أنَّهما ال
  الرئيسيان ملكافحة هتريب املهاجرين وما يتصل بذلك من سلوك.

ويف أعقاب املناقشــــــات اليت دارت حول مســــــألة هتريب املهاجرين يف ليبيا، وفَّر املكتب   -١٤
معارف وخربات للدول األعضــاء واملنظمات اإلقليمية بشــأن املتطلبات وااللتزامات واملســؤوليات 

وص عليها يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. ويف تشــــــرين املنصــــــ
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، وقَّع املكتب اتفاق تعاون مع عملية "صــــــوفيا" اليت تنهض هبا قوات االحتاد ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
ــــــط، وهي عملية عســــــكرية تنفذ بتكليف من االحتاد  األورويب البحرية يف البحر األبيض املتوس

ورويب لتعطيل العمليات اليت تقوم هبا شــبكات هتريب املهاجرين واالتِّجار باألشــخاص يف اجلزء األ
اجلنويب األوسط من البحر األبيض املتوسط. ومبوجب هذا االتفاق، شارك ممثلون للمكتب يف عدد 
ــة، والنظر يف تطوُّر  ــادل املعلومــات للتعرف على األوضــــــــاع الراهن من االجتمــاعــات بغرض تب

سيق اجلهود اال سبل ملواءمة وتن شة املزيد من ال صدد، ومناق جتاهات واملمارسات الفضلى يف هذا ال
  اليت تبذهلا الدول واملنظمات املعنية باهلجرة غري النظامية يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

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

خالل الفترة املشــــمولة بالتقرير، واصــــل املكتب التعاون والتضــــافر مع املنظمات الدولية   -١٥
واإلقليمية واآلليات اإلقليمية اليت تعاجل مشـــــكلة هتريب املهاجرين، حيث ســـــاهم، على الصـــــعيد 

ممثلوه  العاملي، يف عدَّة منتديات بشأن املسائل املتعلقة بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. وأدار
حلقة عمل بشـــأن اســـتخدام الوثائق املزوَّرة يف هتريب املهاجرين واالتِّجار باألشـــخاص يف ســـياق 

قود يف تشــــــرين مؤمتر املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية (اإلنتربول) بشــــــأن الوثائق املزوَّرة، املع
  .٢٠١٧األول/أكتوبر 

عدالة اجلنائية املناهضــــة لالتِّجار وواصــــل املكتب تقدمي إســــهامات كبرية بشــــأن تدابري ال  -١٦
باألشـــــخاص وهتريب املهاجرين يف ســـــياق التحركات الكبرية للمهاجرين، وذلك يف إطار متابعة 
ــــأن إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، واملفاوضــــات املتعلقة باالتفاق  ــــات بش املناقش

ذا الصــــــدد، قدَّم املكتب الدعم للدورة العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية. ويف ه
موضــوع "هتريب اق العاملي، فيما يتعلق مبناقشــة املواضــيعية غري الرمسية اخلامســة املعنية بوضــع االتف

املهاجرين واالجتار باألشخاص وأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك حتديد هوية املهاجرين وضحايا 
 ٥و ٤ملناســب"، وقد ُعقدت هذه الدورة يف فيينا يومي االجتار ومحايتهم ومســاعدهتم على النحو ا

، واســـتضـــاف املكتب واملنظمة الدولية للهجرة حدثًا جانبيًّا على هامشـــها ٢٠١٧أيلول/ســـبتمرب 
بعنوان "التفكري يف ضــــــرورة التعاون الدويل ودعم مناذج جديدة للتعاون من أجل مكافحة هتريب 

ي بعنوان "هتريب ة التركية، وأســهم املكتب يف حدث جانباملهاجرين"، ُنظِّم باالشــتراك مع احلكوم
  ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.املهاجرين من منظور حقوق اإلنسان" استضافته مفوض

، نظَّم املكتب واســـتضـــاف مشـــاورات غري رمسية بشـــأن منصـــة ٢٠١٨ويف آذار/مارس   -١٧
ولية للهجرة. وهذه املنصــة املشــتركة هي مكافحة هتريب املهاجرين املشــتركة بينه وبني املنظمة الد

مبادرة هتدف إىل جتميع اخلربات التقنية والبحثية لدى اجلانبني يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين 
  واالستفادة منها يف مساعدة الدول على وضع تدابري تصدٍّ شاملة يف هذا الصدد.

  
    التنسيق والتعاون مع املنظمات والعمليات اإلقليمية  

سهم املكتب يف حتسني فهم األهداف وااللتزامات الواردة يف بروتوكول مكافحة هتريب   -١٨ أ
املهاجرين عن طريق املشـــاركة يف ســـلســـلة من األحداث، منها مؤمتر جملس أوروبا بشـــأن هتريب 
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، واالجتماع التشــــاوري الســــتعراض منتصــــف املدة ٢٠١٧املهاجرين، املعقود يف حزيران/يونيه 
  .٢٠١٧ة األوروبية يف متوز/يوليه ية بشأن اهلجرة الذي نظَّمته املفوضيللخطة األوروب

ــــــارك مم  -١٩ ثلوه يف اجتماعات تقنية، منها ويف إطار تعاون املكتب مع املنظمات اإلقليمية، ش
شأن أفرقة التحقيق املشتركة، املؤلَّفة  ما سنوي الثاين عشر للخرباء الوطنيني ب يلي: (أ) االجتماع ال

من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، والذي ركَّز للمرَّة األوىل على التعاون يف قضايا من خرباء 
هاجرين؛  فاذ وهتريب امل تدريب على إن بال ية  لة االحتاد األورويب املعن كا ته و قد ماع ع (ب) اجت

لى لتحديد االحتياجات املطلوبة للتدريب ع ٢٠١٦القانون واملفوضـــية األوروبية يف حزيران/يونيه 
(ج) مؤمتر التدريب الســـــنوي للوكالة األوروبية حلرس والتصـــــدي لتهريب املهاجرين يف أوروبا؛ 

احلدود والســواحل (الفرونتكس) بشــأن التكنولوجيا التعليمية لتدريب حرس احلدود والســواحل، 
  .٢٠١٧قد يف تشرين األول/أكتوبر الذي ُع

وما زال املكتب شــــريكًا فعاًال يف املبادرة املشــــتركة بني االحتاد األفريقي وبلدان القرن   -٢٠
األفريقي، فضـــــًال عن دوره كمراقب للحوار األورويب األفريقي بشـــــأن اهلجرة والتنمية (عملية 
ـــــأن دروب اهلجرة  ـــــتركة بني االحتاد األورويب وبلدان القرن األفريقي بش الرباط) واملبادرة املش

ـــائل. ل دف إىل التصـــديهتمها تاوكلعملية اخلرطوم)، ( تهريب املهاجرين، من بني مجلة من املس
املكتب إسهامًا كبريًا يف اجتماع مواضيعي ثالثي ضمَّ ممثلني للمبادرة  قدَّموباإلضافة إىل ذلك، 

بشــــــأن املشــــــتركة بني االحتاد األفريقي وبلدان القرن األفريقي وعملية اخلرطوم وعملية الرباط 
ر غري املصـــحوبني، وتوىل املركز الدويل  االتِّجار باألشـــخاص وهتريبهم، مع التركيز على الُقصـــَّ
لوضع سياسات اهلجرة تنظيم االجتماع، الذي ُعقد يف األقصر، مبصر، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

تا . وشـــارك ممثلون للمكتب أيضـــًا يف اجتماع كبار املســـؤولني يف بلدان خطة عمل فالي٢٠١٧
، والذي أكَّد فيه مســؤولون من ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٩و ٨املشــتركة الذي ُعقد يف فاليتا يومي 

دول يف أفريقيا وأوروبا جمددًا أمهية تصعيد اجلهود املبذولة ملكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب 
عمل املهاجرين يف ســـياق خطة عمل فاليتا املشـــتركة. ويســـاهم املكتب مباشـــرة يف تنفيذ خطة 

ها  ما أولويت تا، وال ســــــي قة مبنع ومكافحة اهلجرة غري النظامية وهتريب املهاجرين  ٤فالي املتعل
ـــتراتيجيته للتصـــدي لتهريب  واالتِّجار باألشـــخاص، وذلك من خالل أنشـــطة تنفَّذ يف إطار اس
املهاجرين يف البحر األبيض املتوســــــط واســــــتراتيجيته اإلقليمية ملكافحة االتِّجار باألشــــــخاص 

). ويف إطار عملية الرباط وعملية ٢٠١٥-٢٠٢٠( ب املهاجرين يف غرب ووســـط أفريقياوهتري
  ونشاطًا.  مشروعًا ٦٧نفَّذ املكتب أكثر من اخلرطوم، 

، أصـــبح املكتب عضـــوًا يف فرقة العمل املعنية باهلجرة املختلطة يف ٢٠١٥ومنذ متوز/يوليه   -٢١
م على حقوق اإلنســان لضــمان محاية األشــخاص الذين مشال أفريقيا، اليت هتدف إىل ترويج هنج قائ

يتنقلون ضــمن تدفقات خمتلطة ومعقدة على طول درب اهلجرة بشــمال شــرق أفريقيا وكذلك يف 
مشال أفريقيا. والفرقة معدَّة من أجل إجياد هنج تعاونية يف العمل بني اجلهات املعنية الرئيســية ملعاجلة 

شاكل ا سألة احلماية وغريها من امل ستخدمون مثل تلك الدروب بغية م ليت يواجهها األفراد الذين ي
  سات وبرامج مدروسة يف هذا الشأن.وضع سيا
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ريب األشـــــخاص واالتِّجار هبم واملكتب عضـــــو كامل يف عملية مباحثات بايل بشـــــأن هت  -٢٢
يتصـــل بذلك من جرائم عرب وطنية، والفريق العامل املخصـــص ملكافحة االجتار بالبشـــر، الذي  وما

يدعم اجلهود اإلقليمية الرامية إىل مكافحة هتريب املهاجرين واالجتار بالبشـــــر وما يتصـــــل هبما من 
عضـــــوًا آخر، يف حوارات  ٤٨جرائم عرب وطنية. كما أنَّ املكتب يشـــــارك بنشـــــاط، مع حوايل 

جار ومبادرات إقليمية، مثل وضع أدلة إرشادية للسياسات املتعلقة بالتعرُّف على هوية ضحايا االتِّ
باألشـخاص ومحايتهم. وعالوة على ذلك، أيَّدت عملية بايل مشـاريع املكتب، مثل النظام الطوعي 
ـــــطة مجع  األقاليمي لإلبالغ عن هتريب املهاجرين واألفعال املتَّصـــــلة به، الذي يرمي إىل تعزيز أنش

  وتبادل البيانات املتعلقة بتهريب املهاجرين عرب منطقة آسيا واملحيط اهلادئ.
ويف ســـياق تعزيز االســـتراتيجيات والســـياســـات واإلجراءات الوطنية الشـــاملة الرامية إىل   -٢٣

ــــــخاص وهتريب املهاجرين، يعمل املكتب مع عدة كيانات تابعة لألمم  التصــــــدي لالتِّجار باألش
املتحدة، منها املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضــــــية األمم املتحدة 

ؤون الالجئني، ويتعاون كذلك مع منظمات إقليمية مثل منظمة الدول األمريكية، وجلنة البلدان لش
ية، ومعهد  ــــــطى، واجلماعة الكاريب األمريكية حلقوق اإلنســـــــان، ومنظومة تكامل أمريكا الوس
الســياســات العامة حلقوق اإلنســان التابع للســوق اجلنوبية املشــتركة (مريكوســور). ويعمل املكتب 

األمريكية للمدَّعني املتخصِّصني يف مكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب - مع الشبكة اإليبرييةأيضًا
عامني اإليبريية ملدَّعني ال طة ا عة لراب تاب هاجرين ال عاون القضـــــــائي -امل األمريكية من أجل تعزيز الت

ات واملالحقات وتشـــجيع تبادل املمارســـات اجليدة واإلســـهام يف اجلهود الرامية إىل زيادة التحقيق
  القضائية واإلدانات فيما يتعلق هبذه اجلرائم.

  
    الفريق العاملي املعين باهلجرة  

املكتب عضــــــو عامل أيضــــــًا يف الفريق العاملي املعين باهلجرة، وهو فريق مشــــــترك بني   -٢٤
املناسبة الوكاالت جيمع بني رؤساء األجهزة املعنية للعمل على توسيع نطاق تطبيق مجيع الصكوك 

ـــيقًا. وما ـــاقًا ومشوًال وتنس ـــجيع اعتماد ُنُهج أكثر اتس زال املكتب  ذات الصـــلة باهلجرة وعلى تش
وملتزمًا يف الفريق من خالل املســــــامهة فيما يعده من بيانات وورقات وأحداث  ًالعضــــــوًا عام

هاجرين الذي ُعقد مشــتركة بشــأن املســائل املتعلقة باهلجرة، ومنها مؤمتر القمة املعين بالالجئني وامل
، وعملية متابعة إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين وإعداد ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩ يف

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

 ٢٠١٧اجتماعني لرؤســــــاء املنظمات املشــــــاركة يف الفريق العاملي املعين باهلجرة عقدا يف عامي 
ـــاء املنظمات جوانب الدعم الذي يقدِّمه الفريق إىل تلك العمليات ٢٠١٨و ، وناقش خالهلما رؤس
  زية، اليت تتسم مع ذلك بالترابط.تواامل

وباإلضـــــافة إىل ذلك، فإنَّ املكتب عضـــــو عامل يف الفريق العامل املعين بشـــــؤون اهلجرة   -٢٥
سانية، التابع للفريق العاملي املعين باهلجرة، والذي يركز على قضايا  سان واملسائل اجلن وحقوق اإلن

كذلك على حق املهاجرين من ضـــــحايا اجلرمية يف حقوق اإلنســـــان املتعلقة باملهاجرين املهرَّبني، و
ـــور املعنون  ـــهامات كبرية يف املنش "مبادئ الوصـــول إىل العدالة. ويف ذلك اإلطار، قدَّم املكتب إس
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نســان للمهاجرين الذين يعيشــون أســاســية وتوجيهية مدعومة بإرشــادات عملية حلماية حقوق اإل
ة يف اية املهاجرين يف ســـياق التحركات الكبرية "، الذي يتضـــمَّن إرشـــادات حول محأوضـــاع هشـــَّ

اإلطار الدويل ورة إىل الدول بشـــأن كيفية تطبيق املختلطة. ويقدِّم هذا املنشـــور أيضـــًا املشـــ و/أو
  ين الذين يعيشون يف أوضاع هشَّة.حلقوق اإلنسان الذي ينظم محاية املهاجر

ــــــياق مرحلة املشــــــاورات يف عملية إعداد االتفاق العامل  -٢٦ ي من أجل اهلجرة اآلمنة ويف س
، الدور الرئيســـــي يف صـــــياغة ٢٠١٧و ٢٠١٦واملنظمة والنظامية، ُأســـــند إىل املكتب، يف عامي 

مدخالت الفريق العاملي املعين باهلجرة يف ورقة املعلومات املوجزة اليت أعدها األمني العام من أجل 
اق العاملي، بشــــــأن هتريب املهاجرين الدورة املواضــــــيعية غري الرمسية اخلامســــــة املعنية بإعداد االتف

واالجتار باألشـــخاص وأشـــكال الرق املعاصـــرة، واملذكرة املفاهيمية اليت ُقدِّمت إىل مكتب رئيس 
اجلمعية العامة خبصــــوص الدورة املذكورة. ودعم املكتب أيضــــًا جلســــة االســــتماع التفاعلية غري 

صحاب شاركت فيها جهات متعددة من أ سألة إعداد اتفاق  الرمسية الثانية اليت  شة م صلحة ملناق امل
، وأدار املكتب ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١١عاملي من أجل اهلجرة، وقد ُعقدت يف جنيف يف 

  يف إطارها حلقة نقاش حول "هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص وأشكال الرق املعاصرة".
  

    بشأن املعايري والسياساتوضع اإلرشادات واألدوات   -٣  
خالل الفترة املشــــمولة بالتقرير، واصــــل املكتب إعداد مواد متخصــــصــــة لتحديد املعايري   -٢٧

ــــــني، وكان من بينها ورقة مناقشــــــة بعنوان " مفهوم املنفعة املالية أو املنفعة املادية لفائدة املمارس
 ١٠٠)، ُأعدَّت بالتشـــاور مع أكثر من ٢٠١٧" يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين (األخرى

ــــــة فيما إذا كان تعريف مفهوم هتريب املهاجرين أو جترميه  ١٣ري من خب بلدًا. وتنظر ورقة املناقش
على الصعيد الوطين يشمل عنصر "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى"، وحتديد ماهية األشكال 

إذا كانت التشـــريعات  لألموال. وتتناول ورقة املناقشـــة أيضـــًا ما اليت تعتربها القوانني الوطنية دفعًا
ــــــخاص الذين يقدِّمون  الوطنية تنصُّ على بند إنســــــاين الطابع يعفي من املالحقة القضــــــائية األش
املساعدة للمهاجرين غري النظاميني ألسباب إنسانية، وكيفية تأثري النُُّهج املختلفة إزاء تلك املسائل 

  على مجع األدلة والتعاون القضائي.
ـــــــة مبكــافحــة هتريــب املهــاجرين، بوابــة املعــارف اخلــا ٢٠١٧ام وأطلق املكتــب يف عــ  -٢٨ ص
هتدف إىل تيسري نشر املعلومات املتعلقة بتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. وتتكوَّن  وهي

ــــــوابق القضـــــــائية كانت تتضــــــ ن، مَّبوابة املعارف من ثالث قواعد بيانات: قاعدة بيانات للس
قاعدة بيانات للتشـــــريعات كانت والية قضـــــائية؛ و ٤١قضـــــية من  ٧٧٦، ٢٠١٨أيار/مايو  يف

ان ٢٤٥، ٢٠١٨ن، يف أيار/مايو تتضـــــمَّ بلدًا؛ وقاعدة بيانات ببليوغرافية  ٩٣ من يًّاتشـــــريع صـــــًّ
ُمدخًال. وهتدف بوابة املعارف إىل مســاعدة الدول على حتســني معرفتها مبمارســات  ٣٣٣تتضــمن 

امية إىل مكافحة هتريب املهاجرين. ويســـتخدم املكتب املالحقة القضـــائية والتشـــريعات الوطنية الر
قاعدة بيانات الســــوابق القضــــائية كمصــــدر للبيانات من أجل إعداد مزيد من الوثائق اإلرشــــادية 
سة  سياسات. وباإلضافة إىل ذلك، اضطلع املكتب بدرا شأن املعايري وال وأدوات املساعدة التقنية ب

  دف حبث دور املرأة يف ارتكاب جرائم هتريب املهاجرين.للقضايا الواردة يف قاعدة البيانات هب
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    ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين من خالل التعاون التقين  -باء  
فيما يتعلق باملســاعدة التقنية، يوفِّر املكتب، بناء على طلب الدول األعضــاء، خربات فنية يف   -٢٩

شكل موارد بشأن مكافحة هتريب املهاجرين تتناول املواضيع الرئيسية التالية: (أ) املساعدة التشريعية؛ 
مجع البيانات   )ه(و(د) التعاون الدويل؛ و(ج) تدابري العدالة اجلنائية؛ و(ب) وضــع االســتراتيجيات؛ و

(ز) مســاعدة ومســاندة املهاجرين من ضــحايا التهريب وغريهم و(و) الوقاية والتوعية؛ ووالبحوث؛ 
  .من املهاجرين املستضعفني

عاملي ملكافحة هتريب املهاجرين، مت تنفيذ   -٣٠ طار الربنامج ال ــــــيًّا  ٢٠ويف إ نشـــــــاطًا رئيس
لفترة املشــمولة بالتقرير، نظمها املكتب أو ســاهم بدور كبري يف تنظيمها، للمســاعدة التقنية خالل ا

وكان من ضــمنها أنشــطة للمســاعدة التشــريعية وبناء القدرات. ومن خالل تلك األنشــطة، ُقدِّمت 
من املمارسني العاملني يف جمال  ٥٧٠بلدًا وُوفِّر التدريب ألكثر من  ٨٠املساعدة إىل ما يزيد على 

نائية واملوظفني احلكوميني على إجراء حتقيقات ومالحقات قضائية فعالة يف قضايا هتريب العدالة اجل
املهاجرين. وباإلضــــــافة إىل ذلك، نفَّذت برامج قطرية وإقليمية حمدَّدة أنشــــــطًة ملكافحة هتريب 

  املهاجرين ووفَّرت إرشادات ومساعدات تقنية مصمَّمة خصيصًا هلذا الغرض.
ــــــخــاص وهتريــب ويف إطــار برنــامج   -٣١ العمــل العــاملي على منع ومكــافحــة االتِّجــار بــاألش

 شريكًا خالل بلدًا ١٢نشاطًا للمساعدة التقنية يف أكثر من  ٥٠املهاجرين، نفَّذ املكتب أكثر من 
  العامني املاضيني.

وأضـــــاف املكتب إىل برنامج التعلُّم اإللكتروين الذي يديره نســـــخًا بلغات جديدة للنمائط   -٣٢
إىل مكافحة هتريب املهاجرين؛ التالية املكرَّســــــة ملوضــــــوع هتريب املهاجرين: (أ) مدخل  الثالث
(ج) أساليب التحري والتحقيق للتصدي وُنهج التحري والتحقيق يف قضايا هتريب املهاجرين؛  و(ب)

 لتهريب املهاجرين. وصـــــارت هذه النمائط متاحة حاليًا باللغات اإلنكليزية واألوردية والبهاســـــاوية
  والبورمية والتايلندية واخلمريية والسنهالية والصربية والصينية والفييتنامية والالوية واملقدونية.

    
    املساعدة التشريعية ووضع االستراتيجيات  -١  

ــــريعية متخصــــِّ واصــــل املكتب تزويد الد  -٣٣ ــــاعدات تش صــــة معدَّة وفقًا ول األعضــــاء مبس
شريعاهتا الوطنية تطويرًا فعاًال مبا يتالءم مع مقتضيات الحتياجاهتا من أجل مساعدهتا على تطوير  ت

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. وأجرى املكتب تقييمات لالحتياجات التشــــــريعية، وقدَّم 
الدعم لصـياغة تشـريعات لتطبيق الربوتوكول. وعالوة على ذلك، قدَّم املكتب املشـورة واملسـاعدة 

عون العامُّون، دَّت واملســؤولني القضــائيني، مبا يف ذلك القضــاة واملالقانونية خلرباء صــياغة التشــريعا
  من خالل حتليل الثغرات القائمة يف التشريعات وتنظيم حلقات عمل حول صياغة التشريعات.

ها، هبدف مجع معلومات   -٣٤ ناء على طلب حكومت وأوفد املكتب بعثة تقييم إىل ملديف، ب
ــــــرات هتريب املهاجرين والســــــمات املميزة للمهربني وطرائق عملهم وحتديد الثغرات  عن مؤش

ومواطن الضــعف يف اإلطار الوطين. وشــاركت يف التقييم طائفة واســعة من اجلهات الفاعلة، كان 
من بينها ممثلون ألجهزة احلكومة واملنظمات غري احلكومية، وجرى التشـــــــاور مع تلك اجلهات 

قييم تنظيم حلقة عمل بشأن الصياغة التشريعية خالل لقاءات مجاعية ومقابالت فردية. وأعقب الت
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من أجل مســاعدة احلكومة على وضــع الصــيغة النهائية ملشــروع  ٢٠١٧يف كانون األول/ديســمرب 
قانون ملنع هتريب املهاجرين ومكافحته. وبعد ذلك اســـتعرض املكتب مشـــروع القانون للتأكد من 

وحه، وأعدَّ ســــلســــلة من التوصــــيات أنه جيســــد مبادئ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين ور
  .٢٠١٨للمشرِّعني للمساعدة يف مناقشة مشروع القانون يف الربملان يف الربع األول من عام 

ــــــخــاص وهتريــب   -٣٥ ويف إطــار برنــامج العمــل العــاملي على منع ومكــافحــة االتِّجــار بــاألش
بلدًا من بلدان  ١٣ى املهاجرين، أجرى املكتب أيضـــــا تقييمات للثغرات واالحتياجات القائمة لد

بادرة (انظر الفقرة  لدان.  ٣امل ية يف تلك الب قابالت مع اجلهات املعن أعاله)، ومشل ذلك إجراء م
ــــــخاص وهتريب املهاجرين،  وأعدَّ املكتب ثالثة عشــــــر تقريرًا عن األحوال الراهنة لالتِّجار باألش

 ى أساسها خططًا للعمل، مباوضمنَّها توصيات وخطة تنفيذ ُمقترحة لتضع السلطات احلكومية عل
يشمل التعديالت التشريعية املطلوبة. وعلى سبيل املثال، قدَّم املكتب الدعم إىل مصر من أجل سن 
قانون جديد ملكافحة اهلجرة غري املشــروعة وهتريب املهاجرين من خالل تقدمي املســاعدة يف عرض 

الحقة القضـــائية ملرتكيب جرائم هتريب القانون ومناقشـــة التحديات واملمارســـات اجليدة يف جمال امل
  من املسؤولني احلكوميني واملمارسني املعنيني. ١٠٠املهاجرين مع أكثر من 

وســــاعد املكتب أيضــــًا على وضــــع اســــتراتيجيات إقليمية هتدف إىل التصــــدي لتهريب   -٣٦
قة عمل إقليمية بشـــــــأن هتريب املهاجرين ٢٠١٦املهاجرين. ويف عام  لدول ، نظَّم املكتب حل ل

ية للجنوب األفريقي. وخالل حلقة العمل، اليت ُعقدت يف جنوب  األعضـــــــاء من اجلماعة اإلمنائ
ــادات بشــأن وضــع خطة عمل ملكافحة هتريب املهاجرين. وحضــر حلقة  أفريقيا، قدَّم املكتب إرش

دولة عضـــوًا يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  ١٥دولة من أصـــل  ١١العمل مشـــاركون من 
ســــواتيين، وأنغوال، وبوتســــوانا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، وســــيشــــيل، وليســــوتو، (إ

ومدغشـــــقر، ومالوي، وناميبيا). ويف اآلونة األخرية، نظَّم املكتب بالتعاون مع اإلنتربول اجتماعًا 
لفريق خرباء إقليمي حول حتســــني وموائمة التنســــيق والتعاون على الصــــعيد اإلقليمي بشــــأن منع 

ريب املهاجرين ومكافحته، مع محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني يف شرق أفريقيا. وُعقد االجتماع هت
. وحضـــر االجتماع ٢٠١٧كانون األول/ديســـمرب  ١٥إىل  ١٣يف مومباســـا، كينيا، يف الفترة من 

ن، زانيا املتحدة، وجنوب الســــودامشــــاركون من مثانية بلدان (أوغندا، وجزر القمر، ومجهورية تن
شرق أفريقيا واإلنتربول. وكان  ورواندا، والسودان، وسيشيل، وكينيا)، فضًال عن ممثلني جلماعة 
من النتائج اهلامة لالجتماع وضــع صــيغة أوىل خلطة عمل إقليمية لشــرق أفريقيا هتدف إىل مكافحة 

ــــــُتناقش هذه اخلطة مبزيد من التفصــــــيل يف املحافل اإلقليمية القا دمة. وقد هتريب املهاجرين، وس
يف حدث جانيب ُنظِّم أثناء  ٢٠١٨ُعرضــــت الصــــيغة األوىل من خطة العمل اإلقليمية يف أيار/مايو 

  الدورة السابعة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
    

    تعزيز تدابري العدالة اجلنائية  -٢  
أجل تعزيز تدابري العدالة  واصل املكتب تنفيذ طائفة واسعة من أنشطة املساعدة التقنية من  -٣٧

اجلنائية الرامية إىل التصـــــــدي لتهريب املهاجرين يف مجيع املناطق. ووفَّر املكتب دورات تدريبية 
للممارســني املعنيني مبعاجلة مشــكلة هتريب املهاجرين، مبا يف ذلك حرس احلدود وموظفو ســلطات 

  مون.عون العامون والقضاة واملحادَّاهلجرة وإنفاذ القانون وامل
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من موظفي إنفاذ القانون من كندا واملكســيك  ٢٠٠ويف املكســيك، عزَّز املكتب قدرات   -٣٨
والواليات املتحدة على الكشــــــف عن جرائم هتريب املهاجرين والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها 
قضـــائيًّا وتفكيك الشـــبكات الضـــالعة فيها. واســـتخدم املكتب منهجية تدريب مبتكرة قائمة على 

ــينا ريوهات من قضــايا حقيقية وعمليات حماكاة تفاعلية من أجل تشــجيع التنســيق والتعاون بني س
الســــلطات االحتادية واملحلية، وكذلك التعاون الدويل مع هيئات اجلمارك وأجهزة مراقبة احلدود؛ 
سانية يف التصدي لتهريب  وشجَّع على اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يراعي االعتبارات اجلن

ملهاجرين؛ ووفَّر التدريب للممارســـني على كشـــف جرائم هتريب املهاجرين واســـتخدام األدوات ا
واملعارف املالئمة لتقدمي املســــاعدة إىل املهاجرين املهرَّبني أثناء إجراء التحقيقات اجلنائية. وُوزعت 

  مشارك.اختبارات ملتابعة أداء كل حواسيب لوحية حتمل مواد رقمية ومناذج تقييمات شخصية و
ويف أفريقيا، واصــل املكتب تقدمي ضــروب من الدعم من أجل تعزيز تدابري العدالة اجلنائية   -٣٩

املناهضــــة لتهريب املهاجرين. ويف بلدان الشــــرق األوســــط ومشال أفريقيا، ومنها األردن والعراق 
االت إنفاذ ممارســــا من العاملني يف جم ٢٣٠ولبنان وليبيا ومصــــر، وفَّر املكتب التدريب ألكثر من 

القانون والعدالة اجلنائية على كشــف جرائم هتريب املهاجرين واالتِّجار باألشــخاص والتحقيق فيها 
ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا وتفكيك الشبكات اإلجرامية الضالعة يف هذه األنشطة اإلجرامية. وأبرز 

لدويل على عاون اإلقليمي وا يب، أمهية الت تدر لك اجلرائم  املكتب، من خالل ذلك ال حة ت كاف م
، ٢٠١٧وضــرورة صــون حقوق ضــحايا االتِّجار واملهاجرين املهرَّبني. ويف تشــرين األول/أكتوبر 

نظَّم املكتب حلقة عمل تدريبية يف مصــــــر هبدف تعزيز قدرة أجهزة النيابة العامة على التحقيق يف 
صة جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا. وقدَّم املكتب  أيضًا دورات تدريبية متخصِّ

بشأن التصدي لتهريب املهاجرين. وُنظمت إحدى هذه الدورات التدريبية يف جنوب أفريقيا حول 
موضوع هتريب املهاجرين عن طريق اجلو، وركزت على التحقيقات يف جرائم تزوير الوثائق. وقد 

ـــو ـــؤون اهلجرة وممارس ن عاملون يف جمال العدالة حضـــر هذه الدورة التدريبية موظفون معنيون بش
اجلنائية من ستة بلدان يف اجلنوب األفريقي (بوتسوانا وجنوب أفريقيا وزمبابوي وليسوتو ومالوي 

يا). وُنظَّمت حلقة عمل مماثلة يف عام  يف غانا. ومن خالل احللقتني، قدَّم املكتب  ٢٠١٦وناميب
ن، وزاد من فهم املشـــاركني ملســـألة الدعم للدول بشـــأن تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجري

هتريب املهاجرين وعزز قدراهتم على كشـــف الوثائق املزوَّرة املســـتخدمة يف ارتكاب تلك اجلرمية، 
مة اليت  ية املنظَّ ناجحة من أجل تفكيك الشــــــبكات اإلجرام قات  هبدف متكينهم من إجراء حتقي

  هتريب املهاجرين.تستفيد من 
ــــــخــاص وهتريــب ويف إطــار برنــامج العمــل ا  -٤٠ لعــاملي على منع ومكــافحــة االتِّجــار بــاألش

ــــتفيدة يف تعزيز تدابري العدالة اجلنائية املناهضــــة  ــــاعدة إىل البلدان املس املهاجرين، قدَّم املكتب املس
ياجات املنفَّذة عددًا من املواضــــــيع املتكررة  ها. وأظهرت تقييمات االحت لدي لتهريب املهاجرين 

ء التحقيقات يف هتريب املهاجرين، مثل ضــيق املوارد وتضــارب األولويات. واملوانع اليت تعوق إجرا
سواء، و ٣٨ونفَّذ املكتب  شأن جرائم االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين على ال شاطًا ب  ١٦ن

 نشــــــاطًا قاصــــــرا على جرائم هتريب املهاجرين. وتراوحت األنشــــــطة بني التدريب لبناء قدرات
وتنظيم اجتماعات ألفرقة من اخلرباء لبحث املمارســات اجليدة وأوجه الصــلة املمارســني واملوظفني 

باجلرائم األخرى ووضع مناهج دراسية مصمَّمة خصيصًا بالتعاون مع أكادمييات التدريب الوطنية. 
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ــــــبتمرب  حلقة عمل ملقدمي خدمات الســــــفر وتنظيم  ٢٠١٧وُنظِّمت يف باكســــــتان يف أيلول/س
رج هبدف مكافحة االتِّجار باألشـــــخاص وهتريب املهاجرين، وكذلك الرحالت والتوظيف يف اخلا

  تقدمي املساعدة بشأن منع ممارسات التوظيف التعسفية واالحتيالية.
    

    تعزيز التعاون الدويل  -٣  
من املقومات األساسية للتصدي الفعال جلرائم هتريب املهاجرين توثيق التعاون بني الدول،   -٤١

الوطين للجرمية. ولذا، فباإلضـــافة إىل توفري أنشـــطة للمســـاعدة التقنية تركز  بالنظر إىل الطابع عرب
على بناء القدرات على الصـــــعيد الوطين وتشـــــمل جوانب متعلقة بالتعاون اإلقليمي و/أو الدويل، 
ُينظِّم املكتب أنشــــطة ترمي إىل توثيق التعاون املباشــــر بني الدول. وهو حيرص خباصــــة على تنظيم 

ل املعلومات املناســـــبة ومؤمترات بشـــــأن هتريب املهاجرين على الصـــــعيدين اإلقليمي عمليات لتباد
  والعاملي، كما حيرص على املشاركة يف األنشطة واملؤمترات من هذا القبيل.

ونظَّم املكتب عدة حلقات عمل إقليمية وعرب إقليمية ودون إقليمية خالل الفترة املشــمولة   -٤٢
لة من حلقات العمل اإلقليمية اليت ركَّزت على هتريب املهاجرين بالتقرير، كانت من بينها ســــلســــ

يل، تركز على منطقيت املحيط اهلندي  قة عمل إقليمية من هذا القب عن طريق البحر. وُنظِّمت حل
. وشــــارك فيها موظفون من العاملني يف ٢٠١٦وجنوب آســــيا، يف اهلند يف تشــــرين الثاين/نوفمرب 

جمال العدالة اجلنائية وصــناع للســياســات من إندونيســيا وبنغالديش  اخلطوط األمامية وممارســون يف
وســري النكا وملديف واهلند؛ وُدعي املشــاركون إىل تقييم التحديات احلالية يف التصــدي لتهريب 
املهاجرين، وتبادل املمارســــــات اجليدة هبدف بناء القدرات على امتداد الدروب املعنية، ووضــــــع 

على املســـــتويات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الثنائية، مبا يف ذلك خطط للتواصـــــل يف املســـــتقبل 
طة، يف  مال ية أخرى يف  قة عمل إقليم ية. وُنظِّمت حل لدول ية وا التواصـــــــل مع املنظمات اإلقليم

، ركَّزت على تعزيز التعاون القضـــــائي على مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق ٢٠١٧أيار/مايو 
من أعضـــــاء النيابات العامة  ٤٠بيض املتوســـــط. وحضـــــر حلقة العمل البحر يف منطقة البحر األ

والقضــــــاة من إيطاليا وتركيا وتونس واجلزائر وفرنســــــا ولبنان وليبيا ومالطة ومصــــــر واملغرب 
والواليات املتحدة واليونان، فضــــــًال عن ممثلني من املفوضــــــية األوروبية والقوات البحرية التابعة 

املتوســط. وخالل حلقة العمل، ُعقدت حماكمة متثيلية ألغراض التدريب لالحتاد األورويب يف البحر 
هبدف تعزيز اســتخدام اتفاقية اجلرمية املنظَّمة وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين يف االضــطالع 
بالتعاون القضــــائي الدويل على مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر يف منطقة البحر األبيض 

، نظَّم املكتب أيضـــًا حلقة عمل دون إقليمية بشـــأن التعاون ٢٠١٧ول/ســـبتمرب املتوســـط. ويف أيل
الدويل واملســـاعدة القانونية املتبادلة يف قضـــايا هتريب املهاجرين حضـــرها موظفون يف أجهزة إنفاذ 
القانون والنيابة العامة من الســــــودان وتونس وليبيا ومصــــــر. وقدِّمت خالل حلقة العمل عروض 

كوك التعاون اإلقليمي والدويل وأداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت إيضاحية بشأن ص
  ت اجليدة يف التحقيقات املشتركة.أعدَّها املكتب واملمارسا

وعقد املكتب أيضًا سلسلة من اجتماعات أفرقة اخلرباء اإلقليمية بشأن التحقيقات اجلنائية   -٤٣
دود وتعطيل التدفُّقات املالية غري املشــــــروعة املتأتية من هتريب واملالحقات القضــــــائية العابرة للح
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شرق أوروبا. وحضر االجتماعات  سات واملمارسني  ١٥٥املهاجرين يف جنوب  سيا صناع ال من 
ــارك يف االجتماعات أعضــاء يف النيابة العامة وموظفون من أجهزة إنفاذ القانون  ١٤من  بلدًا. وش

الية وممثلون للمؤسسات املصرفية واملنظمات الدولية واإلقليمية وموظفون حكوميون من وزارات امل
واملنظمات غري احلكومية اليت تتعامل مع املســـــائل املتصـــــلة باهلجرة. وأتاحت االجتماعات إجراء 
ـــــــات وتبــادل اخلربات، وتقــدمي أمثلــة للتعــاون على التحقيق يف جرائم هتريــب املهــاجرين  املنــاقش

ضائيًّا صة والتحقيقات املالية العابرة للحدود.  ومالحقة مرتكبيها ق ساليب التحري اخلا ستخدام أ با
ية وبروتوكوًال  هائ تاجات الن ــــــتن ماد جمموعة من االس تائج هذه االجتماعات اعت وكان من بني ن
منوذجيًا للتعاون عرب احلدود يف مكافحة هتريب املهاجرين وإجراء التحقيقات املالية ومصـــــــادرة 

ن هتريب املهاجرين. وخالل الدورة الســــــابعة والعشــــــرين للجنة منع اجلرمية املوجودات املتأتية م
ـــتنتاجات  ـــية من أجل عرض االس والعدالة اجلنائية، ُنظِّم حدث جانيب بالتعاون مع احلكومة الفرنس

  رب احلدود.اليت خلصت إليها االجتماعات والربوتوكول النموذجي للتعاون ع
، نظَّم املكتب ٢٠١٧كات املمارســـني. ففي عام وواصـــل املكتب أيضـــًا دعم عمل شـــب  -٤٤

األمريكية للمدَّعني املتخصِّصني يف مكافحة االتِّجار باألشخاص -االجتماع الثالث للشبكة اإليبريية
وهتريب املهاجرين، الذي أســهم يف تعزيز البحوث القضــائية والتعاون القضــائي وتبادل املمارســات 

مدعني عموميني باســـم الدولة وبعض  ٣النيابة العامة وعضـــوا يف  ٢٠اجليدة. وحضـــر االجتماع 
ــتخدام أدوات  ١٧اخلرباء واملحققني من  بلدًا. وأثناء االجتماع، وقَّع املشــاركون إعالنًا بشــأن اس

ستحدثها املكتب. وباإلضـافة إىل ذلك، جرى حتديث  التعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك األدوات اليت ا
 املؤســــســــات الرامي إىل تعزيز إجراء التحقيقات وتوفري الرعاية وتنقيح الربوتوكول املشــــترك بني

واحلماية لضـــــحايا االتِّجار باألشـــــخاص وهتريب املهاجرين، الذي اعتمدته رابطة املّدعني العامني 
األمريكية. وســاعد املكتب أيضــًا يف تنظيم االجتماع العام الســادس لشــبكة غرب أفريقيا -اإليبريية

ية وا يامي يف الفترة من للســــــلطات املركز قد يف ن لذي ُع عامِّني، ا تشــــــرين  ١١إىل  ٨ملدَّعني ال
، وتناول للمرة األوىل هتريب املهاجرين كشــــكل من أشــــكال اجلرمية املنظَّمة ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

بلــدًا اخلربات، ونظروا يف التــدابري  ١٨عرب الوطنيــة. وتشــــــــاطر املشــــــــاركون الــذين ميثلون 
كن اســـــتخدامها يف التصـــــدي لتهريب املهاجرين يف املنطقة، مبا يف ذلك واالســـــتراتيجيات اليت مي

أدوات وصـــــكوك التعاون الدويل، مثل تبادل املســـــاعدة القانونية وتســـــليم املطلوبني واســـــترداد 
  وجودات وأفرقة التحقيق املشتركة.امل

طار مشروع واضطلع املكتب أيضًا بأنشطة مبتكرة هتدف إىل تعزيز التعاون الدويل. ففي إ  -٤٥
بشأن تعزيز التدابري العابرة للحدود الوطنية الرامية للتصدي لتهريب املهاجرين واجلرائم البحرية يف 
يابة من نيجرييا للعمل يف مكتب املدعي العام يف  ــــــرقها، ُأوفد وكيل ن غرب أفريقيا ومشاهلا وش

مع وكالء النيابة اإليطاليني،  بالريمو وكاتانيا، بإيطاليا. ويتفاعل وكيل النيابة على حنو غري رمسي
ر االتصـــاالت والتعاون  ـــِّ ـــكال هتريب املهاجرين، وييس ـــية عن أمناط وأش ـــاس ويزودهم مبعارف أس
القانوين بني ســلطات البلدين ومع مســؤويل االتصــال القضــائي األجانب املوجودين يف إيطاليا ومع 

سلطات املركزية واملدَّعني العامِّني. و ستنادًا إىل تلك التجربة، ينظر املكتب شبكة غرب أفريقيا لل ا
نان. ويف  يا واليو طال يا وإي بان ــــــ يا للعمل يف إس لدان يف أفريق فاد خرباء من ب ية إي كان يًا يف إم حال
املكســـــيك، نظَّم املكتب حلقة عمل تدريبية ملمارســـــني من املكســـــيك والواليات املتحدة ُنفِّذت 



CTOC/COP/2018/3
 

14/16 V.18-04595 
 

ة هبدف التشــــــجيع على حتســــــني فهم هذه اجلرمية، خالهلا متارين عملية عند نقطة العبور احلدودي
  وتعزيز التفاعل وتبادل املعلومات والتنسيق الدويل بني النظراء يف بيئة العمليات.

    
    مجع البيانات وإجراء البحوث  -٤  

ــــــليمة باألوضــــــاع القائمة،   -٤٦ يلزم الختاذ تدابري فعَّالة ملكافحة هتريب املهاجرين معرفة س
انات موثوقة، كأســاس لصــنع الســياســات والقرارات وختصــيص املوارد وحتديد يشــمل توافر بي  مبا

ــــــرًا من أجل تنمية  االحتياجات املطلوبة من املســــــاعدة التقنية. ويدعم املكتب الدول دعمًا مباش
  املهاجرين.قدراهتا على مجع وحتليل املعلومات والبيانات املتعلقة بتهريب 

ـــــة العاملية عن هتريب املهاجرين لعام ، نشـــــر املكتب ٢٠١٨ويف عام   -٤٧ اليت  "٢٠١٨"الدراس
تستند إىل استعراض مستفيض للبيانات واملؤلفات املوجودة. وتتضمَّن الدراسة معلومات مفصَّلة عن 
دروب التهريب الرئيسية، وحجم هذه الظاهرة، ومسات املهربني واملهاجرين املهرَّبني، وأساليب عمل 

لدروب الربية واجلوية املهربني، واملخاطر اليت لدراســـــــة تنوُّع ا  تواجه املهاجرين املهرَّبني. وُتظهر ا
والبحرية اليت يســتخدمها املهربون، وتقدم عرضــًا للمخاطر اليت يواجهها املهاجرون مبا فيها التعرُّض 
للعنف والســــرقة واالســــتغالل والعنف اجلنســــي واالختطاف بل والقتل على امتداد العديد من هذه 

وب. وُتربز الدراســة أيضــًا احلاجة إىل حتســني ُنظم مجع البيانات على الصــعيد الوطين واإلقليمي الدر
والدويل واالحتفاظ بسجالت إدارية وافية وإجراء دراسات استقصائية مالئمة واستخدام منهجيات 

  ب املستخدمة يف هتريب املهاجرين.إحصائية ودراسات نوعية لرصد األمناط والدرو
ــــــخــاص وهتريــب ويف إ  -٤٨ طــار برنــامج العمــل العــاملي على منع ومكــافحــة االتِّجــار بــاألش

 ٣  بلدًا خمتارًا (انظر الفقرة ١٣املهاجرين، شــــــارك املكتب يف حتســــــني عمليات مجع البيانات يف 
أعاله) من خالل إعداد تقارير عن االحتياجات املطلوبة وتقييم األوضـــاع تتضـــمن ُمرفقًا يوفر يف 

يانات كمية ميكن أن تســـتخدمها احلكومات كخط أســـاس تقيس عليه التقدُّم املحرز املقام األول ب
يف تعزيز تدابري التصـــــــدي لتهريب املهاجرين. وعلى حنو أكثر حتديدًا، ينفذ املكتب يف جنوب 
أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عملية مجع للبيانات على الصــعيد القطري ســوف تفضــي إىل 

حبســب الســن واجلنس واجلنســية  مساهتم املميزة مصــنفةن املهاجرين املهرَّبني يتضــمن إعداد تقرير ع
والبلد األصـــلي وحيدد دروب التهريب الرئيســـية إىل جنوب أفريقيا. وقد شـــرع املكتب أيضـــًا يف 
إعداد دراســة عن هتريب املهاجرين من نيبال ســتتضــمن حتليًال للســمات املميزة للمهربني وطرائق 

  لك املجتمعات املحلية اهلشَّة.عملهم، وكذ
    

    منع اجلرمية والتوعية هبا  -٥  
بادل   -٤٩ ها: (أ) ت ية، من قائ تدابري و ختاذ  با لدول  هاجرين ا حة هتريب امل كاف يلزم بروتوكول م

(ج) ضــــــمان أمن وثائق و(ب) تعزيز مراقبة احلدود للكشــــــف عن هتريب املهاجرين؛ واملعلومات؛ 
 (د) القدرة على التحقُّق من شــرعية تلك الوثائق وصــالحيتها يف الوقتوالســفر أو اهلوية ومراقبتها؛ 

  العامة. بادرات هتدف إىل التوعية) االضطالع بتنفيذ م(هواملناسب؛ وتوفري التدريب والتعاون التقين؛ 
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ويواصــــــل املكتب، بالتعاون مع احلكومة املكســــــيكية، تنفيذ محلة حتت عنوان "هتريب   -٥٠
هاجرين:  عام #امل لة"، ُأطلقت يف  قات جارة ال فل ٢٠١٥الت حا يًا يف امل حال لة  . وجيري تعميم احلم

األمريكية ومنظمة الدول األمريكية ومؤمتر األطراف يف -عني العامني اإليبرييةدَّالدولية مثل رابطة امل
اإلقليمي دولة من الدول األعضــــاء يف املؤمتر  ١١اتفاقية اجلرمية املنظَّمة. وحظيت احلملة بدعم من 

للهجرة، فضــًال عن إســبانيا وشــيلي. وتســتهدف احلملة ثالث فئات خمتلفة من اجلمهور: ســلطات 
سان للمهاجرين؛ واملهاجرين املحتملني الذين جيب  إنفاذ القانون اليت جيب إذكاء وعيها حبقوق اإلن

ــــــتعانة خبدمات املهربني يف الرحالت الربية والب حرية واجلوية؛ تزويدهم مبعلومات عن خماطر االس
ــــــائل اإلعالم اليت تضــــــطلع بدور حموري يف تقدمي تلك املعلومات إىل طوائف املهاجرين يف  ووس
بلداهنم األصـــــلية وبلدان العبور. وقد ُأعدَّت مجيع أدوات االتصـــــال يف البداية باللغة اإلســـــبانية، 

ــــــية. وجير مث ي حاليًا العمل على إعداد ُترمجت إىل اللغات اإلنكليزية والربتغالية والعربية والفرنس
مواد جــديــدة ملوظفي اخلطوط األمــاميــة وللمجتمعــات املحليــة يف بلــدان العبور واملهــاجرين من 

  املكسيك يف الواليات املتحدة.
    

    محاية املهاجرين املهرَّبني ودعمهم  -٦  
هاجرين،   -٥١ حة هتريب امل هاجرين هو منع ومكاف حة هتريب امل الغرض من بروتوكول مكاف
كــذلــك تعزيز التعــاون بني الــدول األطراف حتقيقــًا لتلــك الغــايــة، مع محــايــة حقوق املهــاجرين و

املهرَّبني. ورغم أنَّ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين ال ينشــــــئ التزامات جديدة فيما يتعلق 
حبماية حقوق املهاجرين، فهو يؤكد أن على كل دولة طرف أن حترص، عند تنفيذه، على اختاذ 

ضحايا جرمية هتريب املهاجرين اليت يكفلها هلم القانون  مجيع التدابري املناسبة لصون ومحاية حقوق 
سيما االتفاقية املتعلقة بوضع  الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون الدويل اإلنساين، وال 

  عادة القسرية.، ومبدأ عدم اإل١٩٥١الالجئني املعتمدة يف عام 
ع املكتب على توفري احلماية والدعم للمهاجرين املهرَّبني كعنصـــر ج، يشــويف هذا الصــدد  -٥٢

أســــــاســــــي يف التدابري الوطنية املتَّخذة هبدف التصــــــدي لتهريب املهاجرين؛ ويتناول املكتب هذه 
، نظَّم املكتب ٢٠١٧اجلوانب على حنو مســتمر يف أنشــطة بناء القدرات اليت يضــطلع هبا. ويف عام 

قانون  يف يًّامؤمترًا وطن يذ  ية بتنف فال بيوم التوع طار االحت هاجرين يف إ النيجر بشـــــــأن حقوق امل
  .٢٠١٥مكافحة هتريب املهاجرين لسنة 

عام   -٥٣ ية ٢٠١٦ويف  نان بشـــــــأن توفري احلما ية يف األردن ولب تدريب ، نفَّذ املكتب دورات 
ــــاعدة للمهاجرين املهرَّبني. وكان حمور الدورات التدريبية جلســــات تفاع لية وأعمال مجاعية واملس

متعمقة حول تعريف جرمييت هتريب املهاجرين واالتِّجار باألشـــخاص واالختالفات بينهما، وكيفية 
ــــــتباقية والالحقة لوقوع اجلرمية، وآثار  التعامل مع املهاجرين املســــــتضــــــعفني، والتحقيقات االس

  الصدمات واملعاناة على سلوك املهاجرين املهرَّبني، وأساليب التحقيق.
إلجراءات الكشـــــف عن املهاجرين املهرَّبني  يًّاويف املكســـــيك، وضـــــع املكتب دليًال عمل  -٥٤

ورعايتهم، يتضـــمن معلومات عملية بشـــأن الكشـــف عن املهاجرين املهرَّبني وتقدمي املســـاعدة هلم 
وتعزيز التنسيق فيما بني املؤسسات. وُنظمت حلقة عمل للمؤسسات االحتادية واملحلية واملنظمات 
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ري احلكومية واملدافعني عن حقوق اإلنســـــان هبدف اختبار الدليل العملي ومجع آراء مســـــتعمليه غ
  النهائيني اليت ميكن االستفادة منها يف هذا الشأن.

ــــــخــاص وهتريــب   -٥٥ ويف إطــار برنــامج العمــل العــاملي على منع ومكــافحــة االتِّجــار بــاألش
ت من أجل متويل منظمات املجتمع املدين املهاجرين، وجه املكتب دعوات منظمة لتقدمي مقترحا

اليت تقدم املســـاعدة املباشـــرة وخدمات إعادة اإلدماج يف املجتمع للمهاجرين املهرَّبني وغريهم من 
املهاجرين املســتضــعفني. ويف الربازيل، ســتقدم املنظمة املختارة املســاعدة املادية والقانونية واإلدارية 

ة. وستنفِّذ هذه املنظمة أيضًا دورات وخدمات اإلحالة للمهاجرين الذين  يعيشون يف أوضاع هشَّ
للتدريب املهين للمهاجرين املستضعفني وتعدُّ أنشطة هبدف إدماجهم يف املجتمع. ويف مايل، ستوفِّر 
املنظمة املختارة احلماية واملســـاعدة للمهاجرين املســـتضـــعفني (املأوى واملســـاعدة املادية والقانونية 

ذلك)، فضًال عن املساعدة يف إعادة اإلدماج يف املجتمع، من خالل مشاريع مالية  والطبية وما إىل
  بالتنسيق مع املستفيدين. دُّومشاريع إلعادة اإلدماج يف املجتمع ُتع

    
    االستنتاجات  -ثالثًا  

يســـعى املكتب دومًا إىل إشـــراك اجلهات املعنية صـــاحبة املصـــلحة على كل من الصـــعيد   -٥٦
واإلقليمي والوطين بدور نشــــــط يف الترويج لتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين، الدويل 

  سيما من خالل توفري املساعدة التقنية للدول األعضاء وتعزيز التعاون بني الوكاالت. وال
 ورغم التقدُّم املحرز، فإنَّ هتريب املهاجرين يظلُّ مشكلة عاملية ملحَّة تؤثر يف مجيع املناطق.  -٥٧

ــــــوف يواصــــــل املكتب جهوده الرامية إىل تعزيز ودعم العمل على تنفيذ بروتوكول مكافحة  وس
هتريب املهاجرين وسوف يعمل مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملجتمع املدين واملهاجرين 
على زيادة فعالية تدابري مكافحة هتريب املهاجرين بكل أشــــكاله على حنو دائم. ويف هذا الصــــدد، 

ــ ــاليب مبتكرة من أجل حتســني تدريب املمارســني وتعزيز جهود س ــتحداث أس يواصــل املكتب اس
  التوعية وسيوفر الدعم الالزم الستخدامها.

ويف إطار الفريق العاملي املعين باهلجرة، وشــــبكة األمم املتحدة املعنية باهلجرة اليت ســــوف   -٥٨
ــــــامهة يف إعداد اال تفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة ُتقام قريبًا، يهدف املكتب إىل املس

سُتجرى يف إطار متابعة تقرير  شاورات اليت  ستقبل، واملسامهة كذلك يف امل والنظامية وتنفيذه يف امل
  ).A/72/643األمني العام بشأن اهلجرة (

وســيواصــل املكتب تطوير قاعدة بيانات الســوابق القضــائية لتهريب املهاجرين، وســوف   -٥٩
نشــورات جديدة يف هذا الشــأن، منها على ســبيل املثال ورقة مناقشــة بشــأن دور املرأة يف يصــدر م

  هتريب املهاجرين.
وســـوف يواصـــل املكتب أيضـــًا توفري ضـــروب من املســـاعدة املصـــمَّمة خصـــيصـــًا لتنمية   -٦٠

صعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك سائل حمددة القدرات على ال مثل  القدرات الالزمة ملعاجلة م
التحقيقات املالية يف قضــــايا هتريب املهاجرين، وتلبية احلاجة املتزايدة إىل توفري احلماية واملســــاعدة 

  جرائم االتِّجار باألشخاص وهتريب املهاجرين حبرًا وجوًّا.ين والالجئني املعرَّضني ملخاطر للمهاجر
  


