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تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص المعقود في فيينا
يومي  12و 13تشرين األول/أكتوبر 2021
أوال -مقدمة
-1

أقر مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،في مقرره ،4/4

بـأن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،المكمل التفاقية األمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،هو الصك العالمي الرئيسي الملزم قانونيا لمكافحة االتجار باألشخاص.

المقرر ،إنشاء فريق عامل مؤقت مفتوح العضوية ُيعنى باالتجار باألشخاص.
كما قرر المؤتمر ،في ذلك َّ
-2

وقرر مؤتمر األطراف ،في ق ارره  1/7المعنون "تعزيز تنفي ــت اتف ــاقي ــة األمم المتح ــدة لمك ــافح ــة الجريم ــة

المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكوالا الملحقـة ب،ـا" ،ج ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ملـة أمور ،أن يكون الفريق العـامـل المعني بـاالتجـار

باألشــخاص عنص ـ ار اابتا م عناصــر المؤتمر ،يقدم تقاريره وتوصــياتو إليو ،وشــجع األفرقة العاملة التابعة للمؤتمر

على النظر في عقد ا تماعات،ا سنويا ،حسب االقتضاء ،وعلى عقدها تعاقبيا جمانا لفعالية استخدام الموارد.
-3

وا تمع الفريق العامل للمرة األولى يومي  14و 15نيس ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  ،2009وعقد ما مجموعو عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

ا تماعاا قبل اال تماع الحالي.

ثانيا -التوصيات
-4

اعتمـد الفريق العـامـل المعني بـاالترجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص ،في ا تمـاعـو الحـاد عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المعقود في فيينـا

يومي  12و 13تشري األول/أكتوبر  ،2021التوصياا الواردة أدناه.

ألف -توصيات بشأن االستراتيجيات الناجحة الرامية إلى التصدي الستخدام التكنولوجيا بغرض
تيسير االتجار باألشخاص ،وإلى منع االتجار باألشخاص والتحقيق فيه

التوصية 1
ينبغي لل ــدول األطراف أن ت ف ــل أن تن

األطر الق ــانوني ــة الوطني ــة على التحقيق الفع ــال في رائم االتج ــار

باألش ـ ـ ـ ــخاص التي تُي رس ـ ـ ـ ـرها الت نولو يا وميحقة مرت بي،ا قض ـ ـ ـ ــائيا ،بما في ذلك بأن ت ون مرنة بما يو ال فاية

لمواكبة التطوراا الت نولو ية ،وأن تسمح باالستخدام الفعال لألدلة اإلل ترونية بما يتماشى مع المبادئ األساسية

لقوانين،ا المحلية.
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التوصية 2
تُش ـ ـ ــجَّع الدول األطراف على أن تس ـ ـ ــعى إلى تعزيز تدابير التص ـ ـ ــد العملياتية ليتجار باألش ـ ـ ــخاص،

يسره الت نولو يا ،بطرائق من،ا:
ال سيما النساء واألطفال ،الت تُ ر
(أ)

تعزيز خبراا أ ،زة إنفـاذ القـانون وقدرات،ـا في مجـال اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام األدواا الت نولو يـة الجـديدة

إل راء تحقيقاا وعملياا نا عة وقانونية تتعلق باأل ،زة الرقمية وفي الفضــاء الســيبراني ،بما في ذلك باســتخدام

أدواا وعملياا التحليل الجنائي الرقمية على الشبكة الخفية؛
(ب)

إنشـ ــاء أو تطوير م،ام متخص ـ ـصـ ــة أل ،زة إنفاذ القانون يما يتعلق بالجرائم التي تُي َّس ـ ـر م

خيل الفضــاء الســيبراني ،ومن،ا المتعلقة باالتجار باألشــخاص ،و/أو تعزيز التعاون بي الم،ام القائمة في مجال

الفضاء السيبراني ومكافحة االتجار؛
(ج)

االجـ ـ ـ ــطيع بتحقيقاا مالية في ميع قضـ ـ ـ ــايا االتجار ،بما في ذلك قضـ ـ ـ ــايا االتجار عبر

اإلنترنت ،لمص ـ ــادرة أ عائداا إ رامية وممتل اا على نحو يتس ـ ــق مع االتفاقية ،والنظر في اس ـ ــتخدام،ا لدعم

جحايا االتجار م أ ل تعافي،م؛
(د)

الن

على توفير مخططاا لحماية ومساعدة جحايا االتجار باألشخاص تراعي الس ونوع

الجنس واالحتيا اا الخاص ـ ـ ـ ة للضـ ـ ــحايا ،وكتلك األج ـ ـ ـرار التي تسـ ـ ــبب،ا الجريمة ،بما في،ا الصـ ـ ــدمة النفسـ ـ ــية،
ويسترشد في تلك المخططاا باألشخاص الواقعي أو التي وقعوا جحايا ليتجار باألشخاص.

التوصية 3
تُشـ ــجَّع الدول األطراف على أن ت فل أن يكون حصـ ــول أ ،زة إنفاذ القانون على الت نولو يا واسـ ــتخدام،ا متوافقا
مع القواني الوطنية والتزاماا حقوق اإلنسان الدولية السارية ذاا الصلة.

التوصية 4
ينبغي للدول األطراف أن تس ـ ـ ـ ـ ــعى ،بما يتماش ـ ـ ـ ـ ــى مع األطر القانونية المحلية ،إلى تحس ـ ـ ـ ـ ــي معايير األمان في

الفضــاء اإلل تروني والخدماا والمنتجاا الرقمية التي يمك أن يســتخدم،ا األطفال ،وتوفير مواد تيقيفية مناســبة

للسـ ـ ـ ـ لألطفال والش ـ ـ ــباب والباء في مجال الوقاية ،والس ـ ـ ــعي إلى التعاون مع مقدمي خدماا اإلنترنت وس ـ ـ ــائر
الش ـ ـ ـ ـ ــركاء المعنيي في مجال الت نولو يا للحد م خطر تجنيد األطفال واس ـ ـ ـ ـ ــتغيل،م عبر اإلنترنت ،وتش ـ ـ ـ ـ ــجيع

الشركاا على تصميم منتجات،ا ورصدها بغرض تحسي األمان والخصوصية على اإلنترنت.

التوصية 5
ينبغي للدول األطراف أن تعزز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدولي م أ ل وج ـ ـ ـ ــع الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــاا ،وتبادل

المعلوماا االس ـ ـ ـ ــتخبارية ،وي راء تحقيقاا مش ـ ـ ـ ــتركة وموازية لمنع ومكافحة االتجار باألش ـ ـ ـ ــخاص الت تُي رس ـ ـ ـ ـره
ت نولو يا المعلوماا واالتصاالا ،وفقا لقوانين،ا المحلية.

التوصية 6
ينبغي للدول األطراف أن تش ــجع وتُي رسـ ـر وتوس ــع نطاق الشـ ـراكاا الفعالة والتعاون ،حس ــب االقتض ــاء والض ــرورة
ووفقا لقوانين،ا المحلية ،بي أصـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ــلحة المعنيي م القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص،
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وال س ــيما ش ــركاا الت نولو يا ،ليس ــتفادة م االبت اراا وتعزيز التعاون لزيادة اس ــتخدام الفرص الت نولو ية لمنع
ومكافحة االتجار باألشخاص.

التوصية 7
ينبغي للدول األطراف ،وفقا لقوانين،ا المحلية ،أن تشــجع شــركاا الت نولو يا وســائر مقدمي الخدماا على توفير

ما يلي:

(أ)

تطوير أدواا لل شـ ــى على نحو أفضـ ــل ع البياناا المتعلقة بأنشـ ــطة االتجار باألشـ ــخاص

(ب)

اإلبيغ ع الحوادث المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـو في،ـا ليتجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص عبر اإلنترنـت إلى أ ،زة إنفـاذ

عبر اإلنترنت ،بما في ذلك االتجار باألطفال ،ولتحليل تلك البياناا على نحو أكير كفاءة؛

القانون امتياال ليلتزاماا المتعلقة بحقوق اإلنسـ ـ ــان والحق في الخصـ ـ ــوصـ ـ ــية في القانون الدولي ،وتمكي أ ،زة

إنفاذ القانون ،التي تعمل في إطار سلطة قانونية مناسبة ،م الوصول إلى البياناا؛
(ج)

جـ ــمان إزالة المواد المسـ ــتخدمة في تجنيد واسـ ــتغيل األشـ ــخاص المتجر ب،م عبر اإلنترنت،

بما في ذلك المتعلقة باالسـ ـ ـ ــتغيل الجنسـ ـ ـ ــي عبر اإلنترنت ،في الوقت المناسـ ـ ـ ــب وبطريقة دقيقة م المنصـ ـ ـ ــاا

اإلل ترونية لتجنب إعادة ت رار اإليتاء واالستغيل المستمر.

التوصية 8
يمــا يتعلق بــالبحوث ،ينبغي للــدول األطراف أن تنظر في دعم ،ود مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدراا

والجريمة الرامية إلى مع البياناا وتحليل،ا ،وبناء القدراا ،ونش ـ ـ ـ ـ ـ ــر الممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــاا الواعدة المتعلقة باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

الت نولو ياا الحديية للتصد ليتجار باألشخاص.

التوصية 9
بـاإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى المـادة  30م االتفـاقيـة التي تن

 ،في ملـة أمور على أن تبـتل الـدول األطراف ،قـدر اإلمكـان

وبالتنسـ ـ ــيق يما بين،ا وكتلك مع المنظماا الدولية واإلقليمية، ،ودا ملموسـ ـ ــة م أ ل زيادة المسـ ـ ــاعدة المالية
والمــاديــة المقــدمــة لــدعم مــا تبــتلــو البلــدان النــاميــة م

،ود ترمي إلى مكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

مكـافحـة فعـالـة ،وإلعـانت،ـا على تنفيـت االتفـاقيـة بنجـاح ،وتقـديم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة التقنيـة إلى البلـدان النـاميـة والبلـدان التي

تمر اقتص ـ ــادات،ا بمرحلة انتقالية ،لمس ـ ــاعدت،ا على تلبية ما تحتاج إليو لتنفيت االتفاقية ،تُش ـ ــجَّع الدول األعض ـ ــاء

على تقديم أكبر قدر ممك م المس ــاعدة التقنية ،في حدود إمكانيات،ا ،ال س ــيما للبلدان النامية بناء على طلب،ا،

ووفقا الحتيا ات،ا وأولويات،ا.

باء -توصيات بشأن تدابير تعزيز السياسات المتعلقة باالشتراء على كل من الصعيد الوطني
واإلقليمي والدولي

التوصية 10
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجَّع الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على العمـل مع ال،ي ـاا العموميـة والمنظمـاا اإلقليميـة والدوليـة المعنيـة بغرض منع
االتجار باألشخاص في عملياا االشتراء الحكومي والتصد لو ،وذلك ميي ع طريق ما يلي:
(أ)
V.21-07967

تحديد ميع الخطواا التي يمك لل،ي اا العمومية اتخاذها طوال دورة الحياة التجارية؛
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(ب)

اش ــتران أن تنش ــر الش ــركاا بياناا تتعلق بالش ــفا ية وتقارير ذاا ص ــلة تتعلق باالس ــتغيل

في ســيســل اإلمداد ،والتدابير التصــحيحية المتختة للتصــد لتلك ،أو اشــتران أن ت ون هته الواائق زءا م

عملية االشتراء؛
(ج)

جـ ــمان أن تعزز الشـ ــرون التعاقدية في عملياا المناقصـ ــة ممارسـ ــاا مسـ ــؤولة السـ ــتقدام

الموظفي م خيل حظر األنشطة المرتبطة باالتجار باألشخاص ،ميل تحميل رسوم التوظيف على العمال،
ومص ـ ـ ـ ــادرة واائق هوية الم،ا ري  ،وعدم االمتيال لقواني العمل المحلية ،واس ـ ـ ـ ــتخدام ممارس ـ ـ ـ ــاا االس ـ ـ ـ ــتقدام

المضللة أو االحتيالية.

التوصية 11
تُشجَّع الدول األطراف على النظر ،حييما يكون ذلك مناسبا ،في س تدابير تلزم ال ياناا التجارية بوجع تدابير
التزام الحرص الوا ب واإلفادة بش ــأن،ا بغرض منع االتجار باألش ــخاص في إطار ممارس ــات،م المتعلقة باالش ــتراء

وسـ ــيسـ ــل اإلمداد ،وم

،ة أخر  ،توفير حوافز للقطاع الخاص للقضـ ــاء على االتجار باألشـ ــخاص في إطار

سيسل اإلمداد الخاصة ب،ا.

التوصية 12
تُش ـ ـ ـ ـ ــجَّع الدول األطراف على التعاون مع النقاباا العمالية لوج ـ ـ ـ ـ ــع ورص ـ ـ ـ ـ ــد خط المنع للتخفيف م مخاطر

االتجار باألشخاص في أنشطة االشتراء في القطاعي العام والخاص.

التوصية 13
تُش ــجَّع الدول األطراف على تطوير أدواا ذاا ص ــلة وتوفير تدريب مراع للمنظور الجنس ــاني وللسـ ـ ألص ــحاب
المصـلحة المعنيي  ،ومن،م مفتشـو العمل وسـلطاا إنفاذ القانون ،بالشـراكة مع القطاع الخاص ،حسـب االقتضـاء،
م أ ل بناء قدرات،ا على التصـد للمخاطر المحددة المرتبطة باالتجار باألشـخاص في سـيسـل اإلمداد وتعزيز

االمتيال للوائح التنظيمية الوطنية القائمة.

التوصية 14
تُشـ ـ ـ ـ ــجَّع الدول األطراف على النظر في إنشـ ـ ـ ـ ــاء أو تعزيز ملياا إلنفاذ قواني حماية المسـ ـ ـ ـ ــت،لك ،وزيادة تدابير
االمتيال ذاا الصــلة ،ونشــر المعلوماا المتعلقة بالعقوباا المفروجــة على ال ياناا بســبب االنت،اكاا المتصــلة

باالتجار المرتبطة بأنشطت،ا في مجال االشتراء.

التوصية 15
تُشــجَّع الدول األطراف على الســعي إلى التصــد ليتجار باألشــخاص في ســيســل اإلمداد العالمية ،بما في ذلك
ع طريق وجـ ـ ــع معايير مشـ ـ ــتركة ليشـ ـ ــتراء العمومي ،أو متطلباا امتيال أو مدوناا قواعد سـ ـ ــلو مشـ ـ ــتركة،

ومواءمة األطر ،بما في ذلك األطر التي يسترشد ب،ا في ،ود مكافحة االتجار واالشتراء المستدام.
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التوصية 16
تُشـجَّع الدول األطراف على اسـتخدام األدواا السـياسـاتية الدولية القائمة ،ميل المو ز الت أصـدره فريق التنسـيق
المشـتر بي الوكاالا لمكافحة االتجار باألشـخاص بشـأن دور االشـتراء العمومي في منع االتجار باألشـخاص،
م أ ل االسترشاد بو في وجع سياسات،ا واستراتيجيات،ا وتشريعات،ا لتعزيز ممارساا االشتراء.

َّ
ملخص المداوالت
ثالثا-
-5

الملخ

أعدا األمانة ملخ

المداوالا الوارد أدناه بعد اال تماع ،بالتنسـ ــيق الوايق مع الرئيسـ ــة .ولم يخضـ ــع

للتفاوض ولم يعتمد أاناء اال تماع ،وأصبح بتلك ملخصا مقدما م الرئيسة.

ألف -االستراتيجيات الناجحة الرامية إلى التصدي الستخدام التكنولوجيا بغرض تيسير
االتجار باألشخاص ،وإلى منع االتجار باألشخاص والتحقيق فيه
-6

البند  2م

نظر الفريق العامل ،في لس ــتيو األولى واليانية ،المعقودتي في  12تشـ ـري األول/أكتوبر  ،2021في
دول األعمال المعنون "االسـ ــتراتيجياا النا حة الرامية إلى التصـ ــد السـ ــتخدام الت نولو يا بغرض

تيسير االتجار باألشخاص ،ويلى منع االتجار باألشخاص والتحقيق يو".

دول األعمال المناظرون التالية أس ـ ــماخهم :خوان فرانس ـ ــيس ـ ــكو

وي َّس ـ ـر المناقش ـ ــة في إطار البند  2م
-7
اسـ ــبينوسـ ــا باالايوش ،مدير شـ ــؤون ال،جرة ،و ازرة الشـ ــؤون الخار ية في كولومبيا ،نيابة ع مجموعة دول أمريكا
اليتينية وال اريبي؛ هيلغا غاير ،المكتب االتحاد للش ـ ـ ـ ـ ــرطة الجنائية في ألمانيا ،نيابة ع مجموعة دول أوروبا

الغربية ودول أخر ؛ أل سند ار غيلبر ،نائبة رئيس السياساا والتشريعاا ،قسم استغيل األطفال والدعارة ،الشعبة
الجنائية بو ازرة العدل بالوالياا المتحدة ،نيابة ع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخر ؛ وكارينا سـ ـ ـ ـ ــانشـ ـ ـ ـ ــيز
فرنانديس ،نائبة المدعي العام ،الوحدة المتخص ـصــة لمكافحة االتجار باألشــخاص واالســتغيل الجنســي لألطفال

والمراهقي  ،مكتب المدعي العام في باراغوا  ،نيابة ع مجموعة دول أمريكا اليتينية ومنطقة البحر ال اريبي.
-8

وعرض الســيد اســبينوســا باالايوش بالتفصــيل حالة االتجار في كولومبيا ،حيك ر ال شــى ع عدد

كبير دا م الحاالا بي عامي  2013و ،2020وش ــكلت النس ــاء غالبية الض ــحايا .ام تناول بقدر م التوس ــع
تطبيقا حدييا ،يس ـ ــمى  ،LibertAppأُطلق في عام  2020بغرض تيس ـ ــير مع المعلوماا واإلبيغ ،بما يش ـ ــمل
تسـ ــ،يل التحديد المبكر ل،وية الضـ ــحايا وينقاذهم بناء على وظيفة التنبيو ("زر التعر") التي سـ ــاعدا أ ،زة إنفاذ

القانون على تحديد مكان الض ـ ـ ــحايا المحتملي واالس ـ ـ ــتجابة على الفور .وقد اس ـ ـ ــتخدمت األداة بنجاح كبير على
نطاق واسـ ــع في كولومبيا ،وأسـ ــفرا ع إنقاذ العديد م الضـ ــحايا ،بم في،م األطفال .وأشـ ــار السـ ــيد اسـ ــبينوسـ ــا

باالايوش أيضـ ـ ــا إلى أن تطبيق  LibertAppأداة مفيدة لتيسـ ـ ــير التعاون والتنسـ ـ ــيق بي السـ ـ ــلطاا ،بما في ذلك

السلطاا في مختلى البلدان.
-9

وقدمت الســيدة غاير مشــروع  ،)2025-2018( THB Liberiالت يكافح االتجار باألطفال والشــباب

واس ــتغيل،م في ألمانيا م خيل ن،ت متعدد التخصـ ـص ــاا .وتض ــم المش ــروع عنصـ ـ ار ع تجنيد األطفال عبر

اإلنترنت ،وكتلك اإلعين ع ذلك على مواقع ش ــبكية مختلفة .وش ــملت االس ــتجاباا المقدمة في إطار المش ــروع

إقامة الشــبكاا ،وبناء القدراا ،وتدابير المنع ،والدوراا التدريبية ،واختبار وتعزيز الحلول واالســتراتيجياا التقنية
التي تؤد إلى تحديد هوية الضــحايا والتحقيق مع الجناة وميحقت،م قضــائيا .وشــددا المناظرة أخي ار على أهمية

التعاون مع مقدمي خدماا اإلنترنت لزيادة الوعي في المدارش بشأن خطر تجنيد األطفال عبر اإلنترنت.
V.21-07967

5/11

CTOC/COP/WG.4/2021/6

-10

وتناولت الس ـ ـ ــيدة غيلبر الص ـ ـ ــلة بي الت نولو يا واالتجار باألطفال ألغراض الجنس ،وأكدا أنو يمك

اس ــتخدام وس ــائ التواص ــل اال تماعي والمواقع الش ــبكية وتطبيقاا الت ارس ــل لتحديد الض ــحايا وتجنيدهم والس ــيطرة

علي،م ،ال س ـ ــيما أاناء ائحة مرض فيروش كورونا (كوفيد .)19-كما تناولت بقدر م التوس ـ ــع ظاهرة "االتجار
بـاألطفـال ألغراض الجنس عبر اإلنترنـت" في الواليـاا المتحـدة األمريكيـة ،حيـك يـدفع الجنـاة للمتجري في بلـدان

أ نبية مقابل االعتداء على األطفال بينما يشـ ــاهد الجناة البك المباشـ ــر بالفيديو .ولمكافحة هته الجريمة ،شـ ــددا

السـ ــيدة غيلبر على أه مية س ـ ـ قواني واسـ ــعة النطاق تسـ ــمح ببدء التحقيقاا يما يتعلق باإلعيناا التي تيسـ ــر
االتجار ألغراض الجنس ،بغض النظر عما إذا كانت تفعل ذلك صـراحة .وشـددا أيضـا على الحا ة إلى تبادل

األدلـة عبر الحـدود يمـا يتعلق بـاالتجـار ألغراض الجنس الـت تُي رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره الت نولو يـا ،وكـتلـك الحـا ـة إلى حمـايـة
الضحايا وجمان التعويض ال افي.

-11

وسـ ــلطت السـ ــيدة سـ ــانشـ ــيز فرنانديس الضـ ــوء على أفضـ ــل الممارسـ ــاا في باراغوا في مجال اسـ ــتخدام

الت نولو يا لمكافحة االتجار باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص .وأبرزا المناظرة أهمية وج ـ ـ ـ ـ ــع أدواا للتواص ـ ـ ـ ـ ــل الفعال بحيك تتمك

السلطاا في الوالياا القضائية المختلفة م تحديد أماك الضحايا على نحو أفضل والتحقيق في القضايا وميحقة

مرت بي،ا قضـ ــائيا ،مشـ ــيرة إلى أن باراغوا بلد منشـ ــأ لضـ ــحايا االتجار .كما تناولت بقدر م التوسـ ــع فوائد األدواا
الت نولو ية للتحقيق في قضايا االتجار في باراغوا وميحقة مرت بي،ا قضائيا ،بما في ذلك استخدام أدواا التداول

بـالفيـديو لتقـديم الش ـ ـ ـ ـ ـ ــ،ود إلفـادات،م في إ راءاا المحـاكم في بلـدان أخر لتجنـب عمليـاا النقـل غير الض ـ ـ ـ ـ ـ ــروريـة.

ووفقا للسـيدة سـانشـيز فرنانديس ،فان اسـتخدام الت نولو يا ،ومن،ا ت نولو يا االتصـاالا ،سـاعد أيضـا على بناء اليقة

بنجـاح بي مختلى الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـاا المعنيـة ،بمـا في ذلـك عبر الحـدود ،مع تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع اإل راءاا في الوقـت نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو.

وشـددا كتلك على جـرورة تدريب المحققي وأعضـاء النيابة العامة وبناء معارف،م المتعلقة بتسـخير فوائد الت نولو يا
م أ ل تحديد هوية الضحايا وينقاذهم على نحو فعال ،وكتلك إل راء تحقيقاا استباقية في حاالا االشتباه.

-12

وعقب العروض اإليض ــاحية ،طرح أعض ــاء الوفود أس ـ لة بش ــأن تحدياا محددة والممارس ــاا الموص ــى

ب،ا ،بما في ذلك الش ـ ـراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ،والتص ـ ــد للتحدياا التي تطرح،ا أدواا إخفاء

ال،وية والتشفير.
-13

وفي المناقش ـ ـ ـ ــة التي تلت في إطار بند دول األعمال ،ش ـ ـ ـ ــدد المت لمون على التحدياا التي تطرح،ا

الت نولو ياا الجديدة التي تيسـر االتجار باألشـخاص ،وال سـيما االتجار باألطفال ،بما في ذلك زيادة القدرة على

إخفـاء ال،ويـة على اإلنترنـت .وعرض عـدة مت لمي الج،ود الوطنيـة التي تبـتل،ـا بلـدان،م ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة م األدواا

الت نولو ية ،ومن،ا ت نولو يا االتصــاالا ،لجمع وتبادل المعلوماا ع حاالا االتجار باألشــخاص بةية تيســير

التحقيقاا وال شى ع الضحايا وينقاذهم.
-14

وسـ ـ ـ ــل بعض المت لمي الضـ ـ ـ ــوء على أن ائحة كوفيد 19-المسـ ـ ـ ــتمرة قد أسـ ـ ـ ــفرا ،إلى انب زيادة

احتماالا أن يصــبح الناش جــحايا ليتجار باألشــخاص ،ع تحدياا إجــا ية لج،اا االســتجابة ،حيك انتقلت

العديد م أنشطة االتجار إلى اإلنترنت .وفي هتا السياق ،أشار المت لمون إلى سبل استخدام الت نولو يا للتغلب
على بعض هـته التحـديـاا ،ومن،ـا إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عنـاوي للبريـد اإلل تروني وبوابـاا لةبيغ ع الحـاالا المحتملـة،

واستخدام منصاا االتصال اإلل ترونية إل راء لساا استماع ومحاكماا ع ُبعد في قضايا االتجار.
-15

و يما يتعلق بالت نولو يا ومنع االتجار ،سـ ـ ـ ــلطت مت لمة الضـ ـ ـ ــوء على أن الحميا اإلعيمية القائمة

على الت نولو يا أابتت أن،ا م التدابير الفعالة في بلدها .وباإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ــار عدة متحداي إلى أن

حميا التوعية العامة بشـ ـ ــأن مخاطر االسـ ـ ــتمالة واالسـ ـ ــتغيل الجنسـ ـ ــي عبر اإلنترنت التي تسـ ـ ــت،دف األطفال
والشباب م التدابير ال،امة التي يتعي النظر في،ا.
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وشـدد أحد المت لمي على جـرورة أن تجسـد األطر القانونية أو و التقدم الت نولو ي ،وأن تطبق ن،و ا

تراعي االعتبـاراا الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـة واالعتبـاراا المتعلقـة بـاألطفـال عنـد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام الت نولو يـا في حـاالا االتجـار

بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص .وبـالميـل ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد بعض المت لمي على أهميـة احترام حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،بمـا في ذلـك الحق في
الخصــوصــية ،وو ود جــماناا قوية لحماية البياناا في ميع التدخيا القائمة على الت نولو يا .وأشــار العديد

م المت لمي إلى ج ـ ـ ـ ــرورة تعزيز الخبرة الرقمية لس ـ ـ ـ ــلطاا إنفاذ القانون والس ـ ـ ـ ــلطاا القض ـ ـ ـ ــائية وغير ذلك م

أصـ ــحاب المصـ ــلحة المعنيي م أ ل اسـ ــتخدام األدواا الت نولو ية على نحو أفضـ ــل .وأخيرا ،شـ ــدد المت لمون

على ج ـ ــرورة تعزيز التعاون الدولي م أ ل تحس ـ ــي التحقيق في االتجار الت تُي رس ـ ـره الت نولو يا ،بما في ذلك
وانبو المالية ،وميحقة مرت بيو قض ـ ـ ــائيا ،وج ـ ـ ــرورة إنش ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـراكاا مع قطاع الص ـ ـ ــناعة الرقمية واألوس ـ ـ ــان
األكاديمية والمنظماا غير الحكومية م أ ل تطوير وتطبيق أدواا ديدة لمنع ومكافحة االتجار باألشخاص.

باء -توصيات بشأن تدابير تعزيز السياسات المتعلقة باالشتراء على كل من الصعيد الوطني
واإلقليمي والدولي

-17

نظر الفريق العامل في لستيو اليانية واليالية ،المعقودتي يومي  12و 13تشري األول/أكتوبر 2021

في البند  3م

دول األعمال المعنون "تدابير تعزيز السياساا المتعلقة باالشتراء على كل م الصعيد الوطني

واإلقليمي والدولي".

-18

وي َّسـ ـر المناقشـ ــة في إطار البند  3م

دول األعمال المناظرون التالية أسـ ــماخهم :بورتر غلو  ،خبير

تحليل في مجال االشتراء ،مكتب سياسة االشتراء الفدرالية ،مكتب اإلدارة والميزانية (الوالياا المتحدة) ،نيابة ع

مجموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخر ؛ دومينيـك المبرا ،القـائـد األول للمكتـب المركز لمكـافحـة العمـالـة غير
المشـ ــروعة (فرنسـ ــا) ،نيابة ع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخر ؛ سـ ــيسـ ــيليا أليخاند ار تيلو غيريرو ،مديرة
تعزيز وحماية الحقوق األسـاسـية المتعلقة بالعمل ،اإلدارة العامة للحقوق األسـاسـية وصـحة وسـيمة العمالة ،و ازرة
العمل وترويت العمالة (بيرو) ،نيابة ع مجموعة دول أمريكا اليتينية وال اريـبي.

-19

وشـ ـ ــدد السـ ـ ــيد غلو  ،على أن الحكوماا والمنظماا اإلقليمية والدولية ملزمة بعدم اإلسـ ـ ــ،ام ،بصـ ـ ــورة

مباشـ ـرة أو غير مباشـ ـرة ،في انت،اكاا حقوق اإلنس ــان ،بما في ذلك االتجار باألش ــخاص ،في أنش ــطت،ا المتعلقة
باالش ــتراء ،وعرض معلوماا بش ــأن الج،ود القائمة الرامية إلى منع مخاطر االتجار بالبش ــر في س ــيس ــل اإلمداد

التابعة لحكومة الوالياا المتحدة ،والتخفيف م تلك المخاطر والتصـ ــد ل،ا .وشـ ــملت تلك الج،ود تنفيت القواني

األسـ ـ ــاسـ ـ ــية واألنظمة والسـ ـ ــياسـ ـ ــاا المتعلقة باالشـ ـ ــتراء ،بما في ذلك م خيل شـ ـ ــرون تعاقدية ،لحظر االتجار
بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص في العقود الحكوميـة وغير ذلـك م الممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا المرتبطـة ب،ـا ارتبـاطـا وايقـا في ميع عمليـاا

المناقص ــة (في المرحلة الس ــابقة إلرس ــاء المناقص ــاا ومرحلة التعاقد على حد س ـواء) على امتداد س ــلس ـلة اإلمداد

بأكمل،ا .وس ـ ـ ـ ــل الض ـ ـ ـ ــوء كتلك على أهمية خط الش ـ ـ ـ ــركاا ال بيرة المتعلقة باالمتيال ،التي تنطو  ،في ملة
أمور ،على برامت لتوعية الموظفي  ،وخط متعلقة بالتوظيف واأل ور ،واإلبيغ ع جـ ـ ــماناا موا ،ة االنتقام

واإل راءاا التي تلزم المتعــاقــدي م البــاط بنفس المتط لبــاا ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع اتخــاذ اإل راءاا التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحيــة

وي راءاا اإلحالة المناسبة في قضايا االتجار في سيسل اإلمداد الخاصة ب،م التي يتم اكتشاف،ا .وأخيرا ،تطرق

إلى جرورة تناول الدور الت يمك أن تؤديو شركاا التوظيف ورسوم التوظيف في تيسير االتجار باألشخاص.

-20

وتناول الس ـ ـ ـ ــيد المبرا بقدر م التوس ـ ـ ـ ــع القانون المتعلق بوا ب الحيطة/التزام الحرص الوا ب الت

س ـ ـ ـ في فرنسـ ـ ــا في عام  2017إلنفاذ معايير المسـ ـ ــؤولية اال تماعية للشـ ـ ــركاا الخاصـ ـ ــة ،بةية منع المخاطر

الجس ــيمة المتعلقة بانت،ا حقوق اإلنس ــان والص ــحة والس ــيمة واالنت،اكاا البي ية .وين

القانون على أن تض ــع

ص ـ ـ ـل خط تحديد المخاطر ،وي راءاا تقييم
الش ـ ـ ــركاا على امتداد س ـ ـ ــلس ـ ـ ــة اإلنتاج واإلمداد خط للحيطة ،تُف ر
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المخاطر ،وي راءاا مناسـ ـ ـ ـ ــبة لتخفيف المخاطر ،وي راءاا لةنتار ،ورصـ ـ ـ ـ ــد تلك التدابير وتقييم مد فعاليت،ا،

وفي الوقت نفس ـ ــو حماية المبلغي ع المخالفاا .ووج ـ ــعت إ راءاا مدنية وعقوباا في حاالا عدم االمتيال.
ومع ذلك ،شـدد السـيد المبرا على جـرورة مواءمة التشـريعاا على الصـعيد الدولي لمنع التحايل والمنافسـة غير

المش ــروعة ،وكتلك الحا ة إلى تعزيز التعاون المؤسـ ـس ــي ،ل ي يكون هتا القانون مجديا .كما ش ــدد على ج ــرورة

إشـ ـ ار النقا باا العمالية في وجـ ــع وتقييم خط المنع م أ ل زيادة الوعي وتعزيز ال شـ ــى .وأخيرا ،أكد السـ ــيد

المبرا على الحـا ـة إلى برامت تـدريبيـة أل ،زة إنفـاذ القـانون ومـديريـاا العمـل ،والخـدمـاا اال تمـاعيـة م أ ـل

اكتساب ف،م أفضل للمخاطر المحددة.
-21

وعرجـ ـ ـ ــت السـ ـ ـ ــيدة تيلو غيريرو التدابير والمبادراا المتختة في بيرو للتصـ ـ ـ ــد ليتجار باألشـ ـ ـ ــخاص

ألغراض العمل القس ــر في س ــيس ــل االش ــتراء واإلمداد .فعلى س ــبيل الميال ،س ــنت بيرو أحكاما لض ــمان معايير
االشــتراء ،بما في ذلك احترام حقوق اإلنســان وحقوق العمال ،واعتمدا خططا وســياســاا وطنية للســلو التجار

المس ـ ــؤول تلزم المنش ـ ــتا التجارية برص ـ ــد أارها على حقوق اإلنس ـ ــان في ميع فروع،ا ،وهي تقوم حاليا بوج ـ ــع
مبادئ تو ي،ية تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت،دف مختلى القطاعاا .كما أبلغت الفريق العامل أن بيرو اعتمدا أحكاما تجرم التعامل

مع المو وداا الناتجة ع الجرائم ،بما في ذلك االتجار والعمل القس ــر  .وباإلج ــافة إلى ذلك ،س ــلطت الض ــوء
على ج ـ ــرورة أن تحمي الدول الف اا الض ـ ــعيفة م االتجار باألش ـ ــخاص وأن تعزز التحقيقاا الجنائية واللياا

لمنع الجريمة وكشــف،ا .وشــددا أيضــا على جــرورة تعزيز االتســاق بي الســياســاا الوطنية وســياســاا االشــتراء،

ويشـ ار المجتمع المدني ،بما في ذلك منظماا حقوق اإلنسـان والقطاع الخاص ،بصـورة من،جية م أ ل تحقيق

مزيد م التقدم في التخفيف م مخاطر االتجار في سيسل االشتراء واإلمداد.
-22

وعقب العروض اإليضــاحية ،طرح أعضــاء الوفود أس ـ لة على المناظري بشــأن تحدياا محددة وبشــأن

الممارس ــاا الموص ــى ب،ا ،ومن،ا اس ــتخدام الش ــرون التعاقدية ،والرص ــد في مرحلة ما بعد إبرام العقود ،والعقوباا

لمنع االتجار باألشخاص في سيسل اإلمداد أو التصد لو.
-23

وفي المناقش ــة التي تلت ذلك في إطار بند دول األعمال ،س ــل المت لمون الض ــوء على أن االش ــتراء

يمك أن يؤد دو ار هـامـا في منع ومكـافحـة االتجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص ،ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوا الج،ود الوطنيـة واإلقليميـة ذاا

الصــلة ،بما في ذلك اعتماد أطر واســتراتيجياا وتدابير تش ـريعية لتعزيز الشــفا ية وامتيال المنشــتا التجارية بةية

التخفيف م مخاطر االتجار .وأشــار المت لمون إلى أن أفضــل الممارســاا يمك أن تشــمل وجــع أدواا لتقييم
الموردي  ،ودوراا ُّ
للتعلم اإلل تروني للقطاع العام ،ووجــع ملياا للرصــد واإلبيغ ع الجرائم المتصــلة باالتجار
في القطاعي الخاص والعام.

-24

وسـ ـ ــل عدة مت لمي الضـ ـ ــوء على س ـ ـ ـ تدابير لضـ ـ ــمان السـ ـ ــلو التجار المسـ ـ ــؤول ،والتزام الحرص

الوا ب ،واإلبيغ اليحق ،والحوكمة المسـ ـ ــتدامة للشـ ـ ــركاا ،وحماية المسـ ـ ــت،لك .وذكر أحد المت لمي أنو ينبغي

تطبيق ن،ت عدم التسامح إطيقا عند التعامل مع االتجار ألغراض العمل القسر والجرائم ذاا الصلة في سياق
عملياا المناقصة ،مع استبعاد ميع ال ياناا التجارية التي ترت ب هته الجرائم م العملياا على الفور.

-25

وأش ـ ـ ــار أحد المت لمي إلى أهمية زيادة وعي المش ـ ـ ــتري بالمخاطر المرتبطة باالتجار باألش ـ ـ ــخاص في

س ـ ــياق شـ ـ ـراء المنتجاا والخدماا .ورحب بعض المت لمي أيض ـ ــا بعمل فريق التنس ـ ــيق المش ـ ــتر بي الوكاالا

لمكافحة االتجار باألش ـ ـ ـ ــخاص ،وال س ـ ـ ـ ــيما المو ز الت أص ـ ـ ـ ــدره ع دور االش ـ ـ ـ ــتراء العمومي في منع االتجار

باألشخاص ،الت يقدم تو ي،اا في مجال السياسة العامة بشأن هته المسألة.
-26

وأخيرا ،سـ ــل أحد المت لمي الضـ ــوء على أنو لمكافحة االتجار باألشـ ــخاص ألغراض العمل القسـ ــر ،

بما في ذلك في سيسل اإلمداد ،ينبغي بتل مزيد م الج،ود لمعالجة األسباب الجترية ،ومن،ا الفقر.
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جيم -مسائل أخرى
-27

البند  4م

-28

نظر الفريق العامل في لسـ ـ ــتيو اليالية والرابعة ،المعقودتي في  13تشـ ـ ـري األول/أكتوبر  ،2021في
دول األعمال ،المعنون "مسائل أخر ".

ونظر الفريق العامل ،في إطار البند  4م

دول األعمال ،في الخياراا المتعلقة بمواصـ ــلة النظر في

مشـ ـ ــاريع ا لتوصـ ـ ــياا المنبيقة ع ا تماعو العاشـ ـ ــر ،ووافق ،بناء على اقتراح الرئيسـ ـ ــة ،على إر اء أ مناقش ـ ــة

أخر إلى اال تماع الياني عش ـ ــر للفريق العامل ،المقرر عقده في حزيران/يونيو  ،2022ب،دف وج ـ ــع الص ـ ــيغة
الن،ائية للتوصياا ل ي يعتمدها المؤتمر في ا تماعو الحاد عشر.

-29

وفي إطار البند نفس ــو ،أش ــار بعض المندوبي أيض ــا إلى التحدياا التي توا و الخبراء التي يش ــاركون

م مناطق زمنية مختلفة عندما تستمر المناقشاا بعد أوقاا اال تماعاا الرسمية.

رابعا -تنظيم االجتماع
ألف -افتتاح االجتماع
-30

عقد الفريق العامل المعني باالتجار باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص ا تماعو في فيينا يومي  12و 13تشـ ـ ـ ـ ـ ـري األول/

-31

وافتتحت اال تماع السـ ــيدة منيجو باختر (أفغانسـ ــتان) ،رئيسـ ــة الفريق العامل .وألقت كلمة أمام اال تماع

أكتوبر  ،2021وعقد ما مجموعو أربع لساا.

عرجت في،ا لمحة عامة ع الوالية المسندة إلى الفريق العامل وع أهدافو والمواجيع التي ينظر في،ا.

باء -الكلمات
-32

ترأش المناقش ـ ـ ـ ــة التي عقدا في إطار البند  2م

دول األعمال الرئيس ـ ـ ـ ــة ،وقادها المناظرون التالية

أس ـ ــماخهم :خوان فرانس ـ ــيس ـ ــكو اس ـ ــبينوس ـ ــا باالايوش (كولومبيا) ،هيلغا غاير (ألمانيا) ،كارينا س ـ ــانش ـ ــيز فرنانديس

(باراغوا ) ،أل سند ار غيلبر (الوالياا المتحدة).
-33

وترأش المناقش ـ ـ ــة التي عقدا في إطار البند  3م

دول األعمال الرئيس ـ ـ ــة ،وقادها المناظرون التالية

أسماخهم :دومينيك المبرا (فرنسا) ،سيسيليا أليخاند ار تيلو غيريرو (بيرو) ،بورتر غلو (الوالياا المتحدة).

وفي إط ـ ــار البن ـ ــدي  2و 3م ـ ــدول األعم ـ ــال ،ت لم ممريلو األطراف الت ـ ــالي ـ ــة في بروتوكول االتج ـ ــار
-34
باألشـخاص :االتحاد األوروبي ،األر نتي  ،أرمينيا ،أسـتراليا ،إسـرائيل ،إندونيسـيا ،البحري  ،الب ارزيل ،بلجيكا ،بنغيدي ،

بولندا ،زر الب،اما ،الس ـ ــلفادور ،الس ـ ــنغال ،ش ـ ــيلي ،الص ـ ــي  ،غامبيا ،غواتيماال ،فنزويي ( م،ورية-البوليفارية) ،كندا،
كوبا ،كولومبيا ،ماليزيا ،مصـ ـ ـ ــر ،المغرب ،المكسـ ـ ـ ــيك ،الممل ة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ ـ ـ ــمالية ،النرويت،

نيجيريا ،هندوراش ،الوالياا المتحدة.
-35

كما ت لم المراقبون ع ال رس ــي الرس ــولي وييران ( م،ورية-اإلس ــيمية) وباكس ــتان في إطار البندي 2

و 3م

دول األعمال.

-36

واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمع الفريق العــامــل أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إلى كلمتي ألقــاهمــا الم ارقــب ع المع،ــد األوروبي لمنع الجريمــة

ومكافحت،ا ،المنتسب إلى األمم المتحدة ،والمراقب ع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول).
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 -37وفي إطار البند  4م دول األعمال ،ت لم مميرلو األطراف التالية في بروتوكول االترجار باألشخاص:
االتحاد الروسي ،إسرائيل ،ألمانيا ،كندا ،كولومبيا ،المكسيك ،هندوراش ،الوالياا المتحدة.
-38

وت لمت أيضا المراقبة ع

م،ورية إيران اإلسيمية في إطار البند  4م

دول األعمال.

جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
-39

أقر الفريق العامل ،في لس ـ ـ ـ ــتو األولى ،المعقودة في  12تش ـ ـ ـ ـري األول/أكتوبر  ،2021بتوافق الراء
َّ

دول األعمال التالي:
-1

-40

المسائل التنظيمية:
(أ)

افتتاح اال تماع؛

(ب)

إقرار دول األعمال وتنظيم األعمال.

-2

االس ـ ــتراتيجياا النا حة الرامية إلى التص ـ ــد الس ـ ــتخدام الت نولو يا بغرض تيس ـ ــير االتجار

-3

تدابير تعزيز السياساا المتعلقة باالشتراء على كل م الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

-4

مسائل أخر .

-5

اعتماد التقرير.

باألشخاص ،ويلى منع االتجار باألشخاص والتحقيق يو.

ووفقا لما اتفق عليو المكتب الموسـ ــع للمؤتمر ،عقد اال تماع في شـ ــكل هجي (بالحضـ ــور الشـ ــخصـ ــي

وبالمشـاركة عبر اإلنترنت) ،بحضـور عدد محدود م المشـاركي في قاعة اال تماع ،ومشـاركة ميع المشـاركي

الخري ع ُبعد باستخدام منصة التر مة الشفوية المتعاقدة مع األمم المتحدة.
-41

وم أ ـل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة على أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و ـو م الوقـت المتـاح ،لم تلق كلمـاا عـامـة خيل اال تمـاع.

وكــان لــد الوفود خيــار تقــديم بيــانــاا عــامــة خطيــا .ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص هــته البيــانــاا متــاحــة على موقع اال تمــاع.

()1

وأتيحت أيضا للوفود فرصة نشر ال لماا التي ألقت،ا أاناء اال تماع بشأن بنود دول األعمال على الموقع.

دال -الحضور
ُميرلت في اال تماع األطراف التالية في بروتوكول االتجار باألشـ ـ ــخاص ،ومن،م م شـ ـ ــار ع طريق
-42
االتصـ ــال ع ُبعد بسـ ــبب الشـ ــكل المحدد الت اتخته اال تماع في جـ ــوء ائحة كوفيد :19-االتحاد الروسـ ــي،
االتحاد األوروبي ،أذربيجان ،األر نتي  ،أرمينيا ،إسـبانيا ،أسـتراليا ،إسـرائيل ،أفغانسـتان ،إكوادور ،ألبانيا ،ألمانيا،

اإلماراا العربية المتحدة ،إندونيســيا ،أنغوال ،أوروغوا  ،أوكرانيا ،إيطاليا ،باراغوا  ،باكســتان ،البحري  ،الب ارزيل،

البرتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنغيدي  ،بنما ،بوروند  ،بولندا ،بوليفيا (دولة-المتعددة القومياا) ،بيرو ،بييروش،
تايلند ،تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،تشـ ـ ـ ــيكيا ،تونس ،الجزائر ،زر الب،اما ،الجم،ورية الدومينيكية ،م،ورية كوريا،

نوب أفريقيا ،ور يا ،رومانيا ،ســان مارينو ،ســر الن ا ،الســلفادور ،ســلوفاكيا ،ســلوفينيا ،ســنغافورة ،الســنغال،

الس ــودان ،الس ــويد ،س ــويسـ ـرا ،ش ــيلي ،صـ ـربيا ،الص ــي  ،العراق ،عمان ،غامبيا ،غانا ،غواتيماال ،فرنس ــا ،الفلبي ،

فنزويي ( م،ورية– البوليفارية) ،فنلندا ،قبرص ،قطر ،كندا ،كوبا ،كوس ـ ـ ـ ــتاريكا ،كولومبيا ،ال ويت ،التفيا ،لبنان،
ليبيا ،ليتوانيا ،مالطة ،ماليزيا ،مصـ ــر ،المغرب ،المكسـ ــيك ،الممل ة العربية السـ ــعودية ،الممل ة المتحدة لبريطانيا

__________

(.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-trafficking-2021.html )1
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العظمى وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية ،منغوليا ،ميانمار ،النرويت ،النمس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،نيجيريا ،نيوزيلندا ،ال،ند ،هندوراش ،هنغاريا،

هولندا ،الوالياا المتحدة األمريكية ،اليابان ،اليونان.

وميرلـت بمراقبي الدول التـاليـة غير األطراف في بروتوكول االترجـار باألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص وغير الموقعـة عليـو،
-43
ُ
ومن،م م ش ـ ــار ع طريق االتص ـ ــال ع ُبعد بس ـ ــبب الش ـ ــكل المحدد الت اتخته اال تماع في ج ـ ــوء ائحة
كوفيد :19-إيران ( م،ورية-اإلسيمية) ،باكستان ،بوتان ،م،ورية مولدوفا ،اليم .

-44

وكان ال رسي الرسولي ،وهو دولة غير عضو تحتفظ ببعية مراقبة دائمة ،مميي بمراقبي .

-45

وميرلت بمراقب منظمة فرسان مالطة المستقلة ،وهي منظمة تحتفظ بمكتب مراقب دائم.
ُ

ومريلـت بمراقبي المنظمـاا والليـاا الحكوميـة الـدوليـة وكيـانـاا األمم المتحـدة التـاليـة ،ومن،م م ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ع
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ُ
طريق االتصـ ــال ع ُبعد بسـ ــبب الشـ ــكل المحدد الت اتخته اال تماع في جـ ــوء ائحة كوفيد :19-عملية بالي بشـ ــأن
ت،ريب البشــر واالتجار باألشــخاص وما يتصــل بتلك م الجرائم العابرة للحدود الوطنية (مكتب الدعم اإلقليمي) ،المركز
اإلقليمي للمعلوماا والتنسـ ـ ــيق في مسـ ـ ــيا الوسـ ـ ــطى المعني بمكافحة االتجار غير المشـ ـ ــروع بالمخدراا والمؤاراا العقلية

وس ـ ـ ــيئف،ما ،رابطة الدول المس ـ ـ ــتقلة ،مجلس التعاون لدول الخليت العربية ،مجلس أوروبا ،المع،د األوروبي لمنع الجريمة
ومكـافحت،ـا ،المنتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إلى األمم المتحـدة ،وكـالـة االتحـاد األوروبي للتعـاون في مجـال العـدالـة الجنـائيـة ،المركز الـدولي

لتطوير سـ ــياسـ ــاا ال،جرة ،المنظمة الدولية للشـ ــرطة الجنائية (اإلنتربول) ،المنظمة الدولية لقانون التنمية ،المنظمة الدولية

لل،جرة ،مكتب المميلة الخاص ـ ــة لألمي العام المعنية بالعنى ج ـ ــد األطفال ،مفوج ـ ــية األمم المتحدة لش ـ ــؤون الي ي ،
منظمـة األم والتعـاون في أوروبـا ،منظمـة الـدول األمريكيـة ،الجمعيـة البرلمـانيـة للبحر األبيض المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،مركز إنفـاذ

القانون في نوب شرق أوروبا ،برنامت األمم المتحدة اإلنمائي ،امعة األمم المتحدة ،منظمة الصحة العالمية.
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وترد في الوايقة  CTOC/COP/WG.4/2021/INF/1/Rev.1قائمة بأسماء المشاركي .

هاء -الوثائق
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كان معروجا على الفريق العامل ما يلي:
(أ)
(ب)

دول األعمال ال َّ
مؤقت المشروح ()CTOC/COP/WG.4/2021/1؛
ورقة معلوماا أسـاسـية م إعداد األمانة ،معنونة "االسـتراتيجياا النا حة للتصـد السـتخدام

الت نولو يـ ـ ــا بغرض تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير االتجـ ـ ــار بـ ـ ــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،ومنع االتجـ ـ ــار بـ ـ ــاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ــاص والتحقيق يـ ـ ــو"

()CTOC/COP/WG.4/2021/2؛
(ج)

ورقة معلوماا أسـاسـية م إعداد األمانة ،معنونة "تدابير تعزيز السـياسـاا المتعلقة باالشـتراء

(د)

خيص ـ ــة مواج ـ ــيعية وا ية م إعداد األمانة تتض ـ ــم تجميعا لورقاا المعلوماا األس ـ ــاس ـ ــية

على كل م الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي" ()CTOC/COP/WG.4/2021/3؛

المعدة للفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص منت ا تماعو األول (.)CTOC/COP/WG.4/2021/5

خامسا -اعتماد التقرير
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في  13تشـ ـ ـري األول/أكتوبر  ،2021اعتمد الفريق العامل في لس ـ ــتو الرابعة الفص ـ ــول األول والياني

والرابع والخامس م هتا التقرير.
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