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 الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص
    2022حزيران/يونيه    30و   29فيينا،  

تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص المعقود في فيينا    
 2022حزيران/يونيه    30و  29يومي  

 
 مقدمة  - أوال  

،  4/ 4أقر مؤتمر األطراف في اتفـاييـا األمم المتحـدة لمحـافحـا ال ريمـا المنرمـا طنر الوطنيـا، في م ر     - 1
بأن بروتوكول منع وقمع ومعايبا االت ا  باألشــــ اب، وة الــــا النفــــال واألطفال، المحمم التفاييا األمم المتحدة 

نر الوطنيا، هو الصــــع العالمي الر يفــــي المنزا قانونيا لمحافحا االت ا  باألشــــ اب   لمحافحا ال ريما المنرما ط 
ــ اب  وا تمع  ــويا باعنج باالت ا  باألشـ ــال فريا طامم مؤقف مفتول العةـ كما قر  المؤتمر، في ذلع الم رَّ ، إنشـ

، وط د ما م موطه  2009نيفـــــــان/أبريم    15و  14الفريا العامم المعني باالت ا  باألشـــــــ اب لنمرة األولج يومي  
   2022أحد طشر ا تماطا قنم ا تماطه في طاا 

المعنون "تعزيز تنفـي  اتـفايـيا األمم المتحـدة لمحـافحـا ال ريمـا المنرمـا   1/ 7وقر  مؤتمر األطراف، في قرا     - 2
ــمو  منا أمو ، أن بحون الفريا العامم المعني باالت ا   باألشـــــــــ اب  طنر الوطنيا والنروتوكوالت المنح ا بها"، ضـــــــ

طنصـــرا تابتا مو طنالـــر المؤتمر، ب دا ت ا ير  وتولـــياته إليه، وشـــ ع األفرقا العامنا التابعا لنمؤتمر طنج النرر في  
 ط د ا تماطاتها سنويا، حفب االقتةال، وطنج ط دها تعاقنيا ضمانا لفعاليا است داا الموا د  

  
 التوصيات  - ثانيا  

  حزيران/   30و  29المعني باالت ِّ ا  باألشــــــــ اب، في ا تماطه المع ود في فيينا يومي اطتمد الفريا العامم   - 3
 ، التوليات الوا دة أدنا   2022يونيه  

  
 بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة فيما يتعلق بالضحايا الذين ُأجبروا   توصيات  - ألف 

 على ارتكاب جرائم نتيجة لالتجار بهم 
 امم بأن ينرر مؤتمر األطراف في اطتماد التوليات التاليا:أولج الفريا الع -4
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 1التوليا 
ع  وانينها المحنيا، تنص طنج طدا معايبا ضــــــــحابا في إد اج أححاا، وف ا ل أن تنررالدول األطراف طنج  تاشــــــــ َّ

ــنيما طنج أفعال أ نرهم المتَّ رون طنج ا ت ابها أو  ــا يا بصــــــو ة لير ســــ االت ا  باألشــــــ اب أو م ح تهم قةــــ
ولــولهم إلج ســنم االنتصــاف في حال معاقنتهم    أن تتيح ،ا ت نوها كنتي ا مباشــرة ل ت ا  بهم، وطند االقتةــال

قوانيو أو مبادئ تو يهيا أو ســياســات محنيا   أن تةــعطنج تنع األفعال، وةنال طنج ذلع،  أو م ح تهم قةــا يا
 ت فد ه   المبادئ 

  
 2التوليا 

ينبغي لندول األطراف أن تن ل  هودا لتوفير وتعزيز الدطم ال ي يركز طنج الةـحابا، مع اتبا  نه  يراطي ثتا  
تهم وأمنهم، وينني الث ا بيو أ هزة إنفاذ ال انون والةــــحابا  الصــــدمات إضال ضــــحابا االت ا  ويحمي حياتهم وحريا

 ويدطم مشــــــــــــا كتهم الفعالا في الم ح ات ال ةــــــــــــا يا لنمت  ريو، مع م حرا أن ت دبم الدطم لنةــــــــــــحابا ينبغي  
 أال بحون مشروطا به   المشا كا 

  
 3التوليا 

المت صـــص ل ميع المما ســـيو في م ال العدالا ال نا يا، ينبغي لندول األطراف أن تن ل  هودا لتوفير التد يب  
بمو فيهم المح  ون وأطةـــــــــال النيابا العاما وليرهم مو المومفيو العامنيو في ال يو، األماميا، وك لع م دمو 

توفير أشــحال دطم لةــحابا االت ا  تراطي ثتا  الحا ا إلج ال دمات اال تماعيا، مع مراطاة مندأ طدا المعايبا و 
ــد ــو ونو  ال نث والث افا وا طاقا واالحتيا ات ال الـــــا،  الصـــ مات وتأخ  في االطتبا  طوامم م تنفا منها الفـــ

مع م حرا أن ه   الدو ات التد ينيا بمحو أن ت نم إلج أدنج حد مو تعرضــهم لنصــدمات م ددا، وتةــمو فهم 
 تأتير الصدما طنج األفراد 

  
 4التوليا 

ع عراض ســياســاتها وء رالاتها بايا ال ةــال طنج أي مما ســات قد تفــهم في إطادة الدول األطراف طنج اســت  تاشــ َّ
ا ي ال، وأن تتشـاو ، في ه ا الصـدد، مع طا فا واسـعا مو ألـحام المصـنحا المعنييو، بما في ذلع المنرمات  

يو وقعوا لير الححوميــا وليرهــا مو المنرمــات المعنيــا وال هــات الفــاطنــا في الم تمع المــدني، مثــم األفراد الــ 
 ضحابا ل ت ا  باألش اب 

  
 5التوليا 

ينبغي لندول األطراف، وف ا لنمبادئ األســاســيا ل انونها المحني، أن تنرر في ات اذ خيوات لوضــع وءدماج نه   
يركز طنج الةــــحابا لتعزيز التعرف طنج هويا ضــــحابا االت ا  بصــــو ة اســــتباييا وفي الوقف المناســــب، وتعزيز  

 خ ل المنرمات ا قنيميا والدوليا ه   المما سات مو 
  

 6التوليا 
ــال،   ،لعم الدول األطراف تود ت دبم معنومات طو تنفي  مندأ طدا المعايبا ــا يا حفـــــــب االقتةـــــ والفـــــــوابا ال ةـــــ

والتحدبات والمما ســـــات ال يدة والد وس المفـــــتفادة ذات الصـــــنا،  د ا ها في بوابا الموا د ا ل ترونيا وال وانيو  
  المحتب المعني بالم د ات وال ريمالدى  المتعن ا بال ريما )بوابا "شيرلوك"(
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 7التوليا 
 مو بروتوكول االت ا  باألش اب، القياا بما يني: 6مع مراطاة المادة  ينبغي لندول األطراف،

أن تنرر في تنفي  تدابير لتوفير إمحانيا حصــــــول ضــــــحابا االت ا  طنج المفــــــاطدة ال انونيا   )أ( 
 الم انيا، طند االقتةال، فيما يتعنا بإ رالات العدالا ال نا يا ولير ال نا يا طنج الفوال؛

ا ل وانينها المحنيا، وضــــع إ رالات تمح ِّو الةــــحابا مو الحصــــول طنج الوتا ا أن ت فم، وف  )م( 
 والمعنومات المتعن ا به   ا  رالات؛

أن ت فم احتوال قوانينها المحنيا طنج تدابير تتيح لنةــــــحابا إمحانيا الحصــــــول طنج تعوي    )ج( 
 طو األضرا  التي ت ون قد لح ف بهم 

  
رسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية  توصيات بشأن أفضل المما -باء 

 المتخصصة 
 أولج الفريا العامم بأن ينرر مؤتمر األطراف في اطتماد التوليات التاليا: -5
  

 8التوليا 
االت ا   ينبغي لندول األطراف، وف ا ل وانينها الوطنيا، أن تعزض وتوطد وتعمم ال نرات المت صــصــا في م ال محافحا  

ــال وحدات ادطال طاا محرســــــا، وك لع توفير التد يب المت صــــــص لنمهنييو في نراا  باألشــــــ اب، بفــــــنم منها إنشــــ
 العدالا ال نا يا، مثم ال ةاة وأطةال النيابا العاما ومومفي إنفاذ ال انون وليرهم مو ال هات الفاطنا المعنيا  

  
 9التوليا 

ل التحقي ات المنفـــــــــــ ا طنر الحدود والتعاون ا قنيمي والدولي مو أ م  تعزيز إ راتاشـــــــــــ َّع الدول األطراف طنج 
تعزيز فعاليا تدابير العدالا ال نا يا في موا ها االت ا  باألشــــ اب وتبادل المما ســــات ال يدة، بأســــاليب منها،  
ذ  حفــــــب االقتةــــــال، تعييو ضــــــبا، اتصــــــال أو قةــــــاة أو مدطيو طاميو، أو التروي  لنرام  تبادل مومفي إنفا

ال انون بيو بندان المنشأ والعنو  والم صد، وتش يع المنرمات ا قنيميا والدوليا طنج دطم  هود الدول األطراف  
 في ه ا الصدد، طند الينب 

  
 10التوليا 

ل وانينها  ينبغي لندول األطراف أن تنرر في إنشــال أفرقا تح يا مشــتركا، وحفــب االقتةــال، أفرقا تح يا مواضيا، وف ا 
المحنيا، بفنم منها االستفادة مو ثليات التنفيا الدوليا وا قنيميا ال ا ما، مو أ م تحفيو التح يا في قةابا االت ا   
باألشــ اب وم ح ا ال ناة فيها قةــا يا، مع حمابا ضــحابا االت ا  ومفــاطدتهم، واالحتراا ال امم لح وقهم ا نفــانيا  

 وضمانات المحاكما العادلا  
  

 11التوليا 
ع الدول األطراف، في حدود إمحاناتها، طنج النرر في نشـــر أطةـــال مت صـــصـــيو مو النيابا العاما مو ذوي  تاشـــ َّ
ال نرة الفنيا في م االت النهوج التي تركز طنج الةــــــــــحابا وتراطي ثتا  الصــــــــــدمات، وال ريما المنرما، والتعاون  

ب مع المح  يو من  المراحم األولج في التحقي ات، بغرض الدولي، وتحديد هويا الةـــــــــحابا مو أ م العمم طو كث 
 توفير التو يه وءطداد دطاوى ماححما، مع االحتراا ال امم لح وق ا نفان وضمانات المحاكما العادلا  
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 12التوليا 
ع الدول األطراف طنج التعاون، وف ا لنمبادئ األســـــــاســـــــيا ل انونها المحني، طنج التعاون مع كيانات األ مم تاشـــــــ َّ

الصــــــــــــــنا بغرض تيفــــــــــــــير التعاون الدولي طنج  المتحدة وليرها مو المنرمات الدوليا والمنرمات ا قنيميا ذات
ــريريا مو تغرات   ــمم، طند الينب، تحديد ومعال ا ما يو د في األطر التشـ محافحا االت ا  باألشـــ اب، بما بشـ

وانيو والمبادئ التو يهيا والفياسات في م ال  تعوق التعاون الدولي الفعال في المفا م ال نا يا، وطنج تعزيز ال 
 محافحا االت ا  باألش اب مو أ م تحفيو سنم منع ه   ال ريما ومحافحتها 

  
 13التوليا 

ينبغي لندول األطراف أن تشــ ع التعاون بيو الشــبحات المت صــصــا مو المدطيو العاميو وأ هزة إنفاذ ال انون لتيفــير  
 في إطا  أفرقا التح يا المشتركا، مو أ م منع االت ا  باألش اب ومحافحته  تبادل المعنومات، بما في ذلع  

  
توصيات بشأن المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   -جيم 

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها 
 األطراف في اطتماد التوليات التاليا:أولج الفريا العامم بأن ينرر مؤتمر   -6
  

 14التوليا 
ع الدول األطراف طنج أن تفــمي، إن لم ت و قد فعنف ذلع بعد، ودون تأخير ال منر  له،  هات االتصــال  تاشــ َّ
وال نرال الححومييو التابعيو لها لنمشــــــــــــا كا في طمنيا اســــــــــــتعراض ثليا اســــــــــــتعراض تنفي  اتفاييا األمم المتحدة 

 ريما المنرما طنر الوطنيا والنروتوكوالت المنح ا بها، ضــــــــــــــمو ال دول الزمني المحدد في قواطدها  لمحافحا ال
وء رالاتها وفي المبادئ التو يهيا   رال االســــــتعراضــــــات ال يريا، وطنج أن ت فم أبةــــــا تيفــــــر الولــــــول إلج 

  توفرهمو   المعيَّنيووال نرال الححومييو  المعيَّنا هات االتصال 
  

 ملخَّص المداوالت  - ثالثا  
  ولم ب ةـع أطدت األمانا من ص المداوالت الوا د أدنا  بعد اال تما ، بالتنفـيا الوتيا مع الر يفـتيو -7

  "من ص المداوالت ه ا لنتفاوض ولم باعتمد أتنال اال تما   فألبح ب لع "من صا م دما مو الر يفتيو
  

 إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة فيما يتعلق بالضحايا الذين ُأجبروا   - ألف 
 على ارتكاب جرائم نتيجة لالتجار بهم 

ــتيه األولج والثانيا المع ودتيو في  -8  2، في النند  2022حزيران/يونيه   29نرر الفريا العامم، في  نفـــ
ن تدابير العدالا ال نا يا الم  ما المت  ة فيما يتعنا بالةــحابا ال يو مو  دول األطمال المعنون "إ شــادات بشــأ

ــا في إطا  النند  ــير المناقشــ ــاا، مديرة   2أا نروا طنج ا ت ام  را م نتي ا ل ت ا  بهم"  وتولف تيفــ هي  ي أكفــ
 وحدة االدطال العاا المعنيا باالت ا  بالبشر، وضا ة العدل )الوالبات المتحدة األمريحيا( 

ــوابا  -9 ــددت طنج أن الفــــ ــاا تنفي  بندها لمندأ طدا المعايبا وتناولف أهميته  وشــــ ــيدة أكفــــ ــفف الفــــ وولــــ
ــا وأن تزيد مو م اطر معاودة التعرض لطي ال، مث  طو طريا منع   ــبام المريشـــــ ال نا يا بمحو أن ت وض أســـــ

والشر، الوا د فيه بشأن   الحصول طنج الفحو، وأشا ت إلج أن ذلع يتعا ض مع بروتوكول االت ا  باألش اب
حمابا الةــحابا  وأوضــحف كي  أن اتبا  نه  يركز طنج الةــحابا بشــحم خيوة نحو إدماج مندأ طدا المعايبا 
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ــحابا كنتي ا ل ت ا  بهم، مثم  ــفف بع  ال را م التي طادة ما يرت نها الةــ ــدي ل ت ا ، وولــ في تدابير التصــ
طمال ال نفــــــيا الت ا يا، وتوضيع الم د ات  وشــــــددت ك لع طنج أن اســــــت داا الوتا ا المزيفا، واالن را، في األ

أحد التحدبات الر يفـــيا في ه ا الشـــأن يتمثم في أن األدلا طنج ا ت ام األفعال لير المشـــروطا، مثم اســـت داا  
ــيير فيها  ــا في الحاالت التي بفــــــــ ــولــــــــ ــوحا مو األدلا طنج االت ا ، وخصــــــــ الوتا ا المزيفا، ت ون أكثر وضــــــــ

ــا م خليا مثم ال وف  ونتي ا ل لع، ت ون احتماالت القب  طنج ضـــــــــــحابا  المت رون   طنج ضـــــــــــحاباهم بوســـــــــ
االت ا  بفنب ه   ال را م أكنر مو احتماالت اكتشافهم كةحابا ل ت ا   وأضافف أن التحدبات األخرى تشمم  

طدا المعايبا يتوقف  انعداا الث ا في الفـــــــــنيات واالت ال طنج المت ريو  وخنصـــــــــف إلج أن التنفي  النا ح لمندأ
طنج قد ة المومفيو المحنفيو بإنفاذ ال وانيو طنج اكتشــاف ضــحابا االت ا  وتحديد هويتهم  وولــفف كي  تعال   
المحاكم مفـــــألا الع وةا وكي  ياتَّ   ال را  بشـــــأن تحديد ما بشـــــحم ط وةا "مناســـــبا" في بع  ال ةـــــابا  وأخيرا، 

 با مو المفؤوليا ال نا يا ولفف التدابير الراميا إلج إطفال الةحا

ــفف الدول  هودها الوطنيا الراميا إلج تنفي  مندأ طدا المعايبا،  -10 ــات التي تنف ذلع، ولـــــ وفي المناقشـــــ
وأشــــــــا ت إلج ضــــــــرو ة تيني ه في  ميع مراحم طمنيا العدالا ال نا يا وك لع الحا ا إلج ب ل مزيد مو ال هود 

ن ثخرون أن ه ا المندأ يانفَّ  بصـو ة لير منترما في م تنف أنحال لةـمان الولـول إلج العدالا  وأشـا  مت نمو 
العالم، طنج الرلم مو تزايد التفـــــــــنيم بأهميته، وطنب بع  المت نميو مزيدا مو التبادالت والمفـــــــــاطدة مو أ م  
، توضــــــيح ه ا المفهوا وتد يب ال هات الفاطنا ذات الصــــــنا في م ال العدالا ال نا يا طنيه  وءضــــــافا إلج ذلع

ــينع به منرمات الم تمع المدني في اتبا  نه  كني يتمحو   ــي ال ي تةــ ــدد طدة مت نميو طنج الدو  الر يفــ شــ
حول الةـــحابا  وشـــددت إحدى المت نمات طنج الولـــما التي تنحا بالةـــحابا ال يو باعاقنون طنج أفعال أا نروا 

ما لنةـــــــــــحابا ال يو أا نروا طنج ا ت ام طنج ا ت ابها  وفي حيو شـــــــــــدد بع  المت نميو طنج أهميا التنرِّ ا التا
 را م، أشــا  ثخرون إلج أهميا لرس الشــعو  بالمفــؤوليا وتح ا العدالا لدى  ميع الةــحابا، بمو فيهم ضــحابا  

 ال را م التي ا ت نها األش اب المتَّ ر بهم، بأساليب منها فرض ط وةا "مناسبا" 

ا بع  المت نميو طرضـــا مفصـــ  لحاالت  را   -11 م ا ت نها أشـــ اب متَّ ر بهم أتنال نزاطات مفـــنحا  وقدَّ
وكي  أن الفنيات ال ةا يا لم تتفهم الرروف ال الا التي دفعتهم إلج ذلع  وطنب أحد المندوةيو إلج الفريا 

 بأن  دول األطمال المواضــيعيالعامم أن بحرس دو ة م ننا له   المفــألا  وفي ختاا المناقشــا، أقرت الر يفــتان  
ال تماطات الفريا العامم الم ننا لم باحدد بعد، وأولتا بأن ت دا الدول األطراف م ترحاتها إلج المحتب الموسع، 

 تماشيا مع ا  رال المتبع 
  

 أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة  -باء 
  3، في النند 2022حزيران/يونيه   30و   29لثا المع ودتيو في  نرر الفريا العامم في  نفـــــــــــتيه الثانيا والثا  - 12

 مو  دول األطمال المعنون "أفةم المما سات في م ال التحقي ات المشتركا والم ح ات ال ةا يا المت صصا"  

ــير المناقشـــا في إطا  النند  - 13 المنامرون التاليا أســـما:هم: ألدا هرون يوهانفـــدوتير،   يفـــا وحدة    3وتولج تيفـ
الدطال العاا في شرطا دا رة سودو نث )ثبفنندا(، وثنا إستر سيرانو، محتب المدطي العاا )الفنفادو (، وهيندا سيريع،  ا 

   يفا المركز األسترالي لمحافحا استغ ل األطفال واالستغ ل البشري التابع لنشرطا االتحادبا )أستراليا(  

والعنودبا المنزليا بولــفهما الشــحنيو الر يفــييو ل ت ا    وســنيف الفــيدة ســيريع الةــول طنج الزواج ال فــري  - 14
الن يو تم تحديدهما في أستراليا، وولفف التحدبات التي يوا هها ضحابا االت ا  في أستراليا والتي قد تعوق مشا كتهم  

ــا طنج أهميا اتبا  نه  يركز طنج الةــــحاب  ــا يا طنج نحو فعال  وشــــددت أبةــ ا إضال  في التحقي ات والم ح ات ال ةــ
ــول إلج  ــرطا االتحادبا مو أ م الولـ ــهام  هود الشـ رة بإسـ ــافا إلج ذلع، تناولف المنامِّ ــر  وءضـ حاالت االت ا  بالبشـ
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ــرو يا لنتعاون مع  ــراك الم تمعات المحنيا ضـ ــال المعنيا بإشـ ــددت طنج أن أفرقا االتصـ ــحانيا الم تنفا، وشـ الفئات الفـ
 نها فعالا بو ه خاب في منع الزواج ال فري  الم تمعات المحنيا ومع القيادات النفا يا، وأ 

وقدمف الفــيدة يوهانفــدوتير طرضــا طاما مو زا لحالا االت ا  باألشــ اب في ثبفــنندا، وشــ عف طنج  -15
اتبا  نه  شــامم ومنه ي إضال االت ا  باألشــ اب باشــرك  ميع ألــحام المصــنحا المعنييو في التصــدي له   

م طمنيـاتيـا، بمـا في ذلـع ثليـا وطنيـا م  مـا لطحـالـا، وتعزيز التعـاون  ال ريمـا  ودطـف الـدول إلج إنشـــــــــــــــال نر
 ال انوني المتبادل 

ــيرانو  - 16 ــيدة ســ ــنفادو  لدى األمم المتحدة )فيينا(،  وولــــفف الفــ ، التي أل ف كنمتها مندوةا مو البعثا الدا ما لنفــ
أشـحال االت ا  باألشـ اب التي تؤتر طنج الفـنفادو ، مثم الفـ رة والزواج ال فـري واالسـترباد، وأشـا ت إلج أن 

ــال واألطفال واألشـــ اب مو المثنيات والمثنييو ومزدو ي الميم ال نفـــي ومغايري  ــانيا وأحرا     النفـ الهويا ال نفـ
الهويا ال نفـــــانيا وحامني لـــــفات ال نفـــــيو مو الفئات المعرضـــــا بو ه خاب لتنع األشـــــحال مو االســـــتغ ل   
وأضـافف أن تحديد الفئات الةـريفا أماا االت ا  بالبشـر بشـحم دطاما مو دطا م نه  العدالا ال نا يا المتبع في  

رة   التدابير التي ت فم إ رال تحقي ات ومحاكمات كافيا في ال ةـــــــابا، بندها  وءضـــــــافا إلج ذلع، ولـــــــفف المنامِّ
وك لع توفير الدطم ال افي لنةـحابا  وشـددت طنج الحا ا إلج بنال الث ا في أ هزة إنفاذ ال انون بولـفه طنصـرا  

راميا  حاســـــما في التمحيو مو إ رال م ح ات قةـــــا يا فعالا في  را م االت ا  بالبشـــــر، وك لع أهميا التدابير ال
 إلج الحد مو خير معاودة التعرض لطي ال 

وةعد العروض ا بةــاحيا، أتيرت أســئنا تتعنا بمواضــيع منها أمثنا محددة لنتعاون الدولي فيما يتعنا  -17
بالتح يا في االت ا  باألشـ اب وم ح ا مرت نيه قةـا يا، والتصـدي لنتحدبات الناشـئا طو طدا  ابا الةـحابا 

ــا كا في م  ــ اب  في المشـ ــردبا التي مؤداها أن االت ا  باألشـ ــدي لنفـ ــا يا، والتصـ ح ا مرت ني ه   ال را م قةـ
ليث له و ود في بند معيو  وطرض بع  المت نميو أمثنا طنج بنال ط قات الث ا بيو الةـحابا وسـنيات إنفاذ 

 دمات ال انون، وسنيوا الةول طنج أهميا التحقي ات التي تركز طنج الةحابا وتراطي ثتا  الص

وتبادل طدة مت نميو معنومات طو ال هود التي ين لها كم منهم لنتصـــــــــــدي ل ت ا  باألشـــــــــــ اب مو  -18
خ ل التعاون الدولي، مث  في إ رال التحقي ات والم ح ات ال ةـــــــا يا المشـــــــتركا أو المواضيا، وولـــــــفوا العمم 

مريحيا لنمدطيو العاميو المت صــصــيو  األ-ال ي ت وا به شــبحات المما ســيو المت صــصــا، مثم الشــبحا ا ينيريا
ــول طنج أن التعاون مع بندان  ــنا بع  المت نميو الةـ في محافحا االت ا  باألشـــ اب وتهريب المها ريو  وسـ

 أخرى قد تعزض بفةم  هات االتصال أو قةاة االتصال ال يو  رى نشرهم في تنع النندان 

قف المناســـــب طو الحاالت المحتشـــــفا في النندان وشـــــددت إحدى المت نمات طنج أهميا ا ب ا في الو  -19
بولــــــفه أمرا بحتفــــــي أهميا حيويا لتيفــــــير التحقي ات والمحاكمات المشــــــتركا، فةــــــ  طو أهميا تشــــــحيم أفرقا  
مشــتركا لةــمان التح يا في حاالت االت ا  باألشــ اب وم ح ا مرت نيها قةــا يا طنج و ه الفــرطا  وأخيرا، 

ــا إلج الدو  ــا  مت نمون أبةــ   الهاا ال ي تةــــينع به كيانات األمم المتحدة والمنرمات الدوليا، مثم المنرما  أشــ
 الدوليا لنشرطا ال نا يا )ا نترةول(، في تعزيز التعاون 

  
 المسائل المتعلقة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   -جيم 

 عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها 
ــته الثالثا المع ودة في   -20 مو  دول   4، في النند  2022حزيران/يونيه  30نرر الفريا العامم، في  نفـــــــــــ

ــاـ م المتعن ـا ـب لـيا اســــــــــــــ   تعراض تنفـي  اتفـايـيا األمم المتحـدة لمحـافحـا ال ريمـا المنرمـا األطمـال المعنون "المفــــــــــــ
 طنر الوطنيا والنروتوكوالت المنح ا بها" 



CTOC/COP/WG.4/2022/4 
 

 

V.22-10514 7/10 

 

وقدا ممثم لألمانا طرضـــــا إبةـــــاحيا طو الت دا المحرض وثخر التيو ات في طمنيا اســـــتعراض ا ليا،  -21
التي وا هتها طمنيا االســتعراض  وك لع قدا معنومات محدتا وةيانات بشــأن االســتعراضــات والتصــدي لنتحدبات 

حتج ا ن  وأضــاف أن األمانا ط دت  نفــات إحاطا تنا يا بشــأن ا ليا طنج هاما ا تماطات األفرقا العامنا 
بايا ضيادة الوطي بيو المشــــــــــا كيو بان را، بندانهم في طمنيا االســــــــــتعراض  وفي ه ا الصــــــــــدد، شــــــــــحر بع  

 ا استعراض تنفي  اتفاييا ال ريما المنرما المت نميو األمانا طنج  هودها في دطم طمني 

وأبرض طدة مت نميو ما ت تفــيه ا ليا مو أهميا في تعزيز التدابير المريا يا لنتصــدي لن ريما المنرما   -22
 طنر الوطنيا، وموالما التشريعات مع أفةم المما سات، وتعزيز التعاون فيما بيو الوكاالت، والتعاون الدولي 

المما ســـات المتعن ا بتنفـــيا المشـــا كا في ا ليا طنج الصـــعيد الوطني، وأشـــير إلج  ونوقشـــف أفةـــم -23
إنشــال ل نا وطنيا شــامنا معنيا بمعال ا المفــا م المتصــنا باســتعراض التنفي  بولــفه مما ســا  يدة  وكما ذاكر 

الفــــــــــــــنيــات الوطنيـا    في المثــال الــ ي وا ــه انتبــا  الفريا العــامــم إليــه، بمحو أن تتــألف هــ   الن نــا الوطنيــا مو
الم تصــــــا، وك لع ممثنيو طو الم تمع المدني و ماطات الشــــــعوم األلــــــنيا وممثنيو طنج المفــــــتوى ا قنيمي 
عون طنج االضــي   بدو  نشــا في طمنيا االســتعراض  وفي ه ا الصــدد، نوقا طدد مو أســاليب إشــراك   باشــ َّ

 المعنييو طنج الصعيد الوطني الم تمع المدني واألوسا، األكادبميا وسا ر ألحام المصنحا 

ــال وال نرال الححومييو، وك لع التأخيرات   -24 ــيح  هات االتصــــــ ــا م المتعن ا بعمنيا ترشــــــ ونوقشــــــــف المفــــــ
ال ح ا في سـير االسـتعراضـات  وفي ه ا الصـدد، شـدد طدة مت نميو طنج الحا ا إلج التع يم بالترشـيحات مو 

 ليا أ م ضمان االلتزاا با طا  الزمني المحدد لآل

ن ِّا الةــــول طنج اختيا  لغا واحدة أو طدة لغات لعمنيا االســــتعراض بولــــفه إحدى العقبات التي  -25 وســــا
تحول دون إحراض ت دا في بع  االستعراضات، وشدد طدة مت نميو طنج أفةم المما سات والتحدبات والفرب 

 في ه ا الم ال 

ق أللـحام المصـنحا لير الححومييو في الحوا ات  وأبرض طدة مت نميو أهميا المشـا كا الواسـعا النيا -26
الننالة، وضــــرو ة الشــــموليا في طمنيا االســــتعراض  ومو تمَّ، أاطرم طو األســــف لما أبدي قنم الحوا ات الننالة 

 مو اطتراض طنج مشا كا بع  المنرمات، لير أنه أاطيد أبةا تأكيد أسبام ه ا االطتراض 
  

 مسائل أخرى  -دال 
ــته الرابعا، المع ودة في   نرر الفريا -27 مو  دول   5، في النند  2022حزيران/يونيه    30العامم في  نفــــ

 األطمال، المعنون "مفا م أخرى" 

(، وك لع إضال كون التفــ يم  Indicoطو شــوالنهم إضال اســت داا منصــا "إندبحو" )  وأطرم طدة مت نميو -28
ا الرسـميا لنمشـا كيو في ا تماطات الفريا العامم  طنج ه   المنصـا بشـحم حاليا الن يا المر ريا لوضـع ال ا م

واقترحوا إحالا شــــــوالنهم إلج مؤتمر األطراف مو خ ل ال نوات المناســــــبا، وأضــــــافوا أن الم كرات الشــــــفويا هي 
 الرسا م الرسميا المفت دما  ب ا األمانا بت ويو الوفود، مع است داا منصا إندبحو كأداة ت نولو يا ف ا 

  
 نظيم االجتماع ت  - رابعا  

 
 افتتاح االجتماع  - ألف 

،  2022  حزيران/يونيه   30و  29ط د الفريا العامم المعني باالت ا  باألش اب ا تماطه في فيينا يومي  - 29
اال تما  في شــــــحم   وط د ما م موطه أ ةع  نفــــــات  ووف ا لما اتفا طنيه المحتب الموســــــع لمؤتمر األطراف، طا د 
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محدود مو المشــــــا كيو في قاطا اال تما ، ومشــــــا كا  ميع المشــــــا كيو ا خريو طو باعد "ه يو"، بحةــــــو  طدد 
 باست داا منصا لنتر ما الشفويا اشترت األمم المتحدة خدماتها  

ــبانيا( وفير ينيا برو -30 ــتا الفريا   وافتتحف اال تما  إســــتر مونتيروةيو في   )إســ )الوالبات المتحدة(،   يفــ
متا لمحا طاما طو والبا الفريا العامم وأهدافه والمواضيع التي ينرر فيها   العامم  وخاطنتا اال تما  وقدَّ

  
 الكلمات  -باء 

وحدة   هي  ي أكفـــــــاا، مديرة  2بر اســـــــا الر يفـــــــتيو، تولج تو يه المناقشـــــــا التي  رت في إطا  النند  -31
 ا المعنيا باالت ا  بالبشر، وضا ة العدل )الوالبات المتحدة األمريحيا( االدطال العا

المنامرون التاليا أسـما:هم: ألدا  3وةر اسـا الر يفـتيو، تولج تو يه المناقشـا التي  رت في إطا  النند   -32
انو، محتب ســــير  إســــتر هرون يوهانفــــدوتير،   يفــــا وحدة االدطال العاا، دا رة شــــرطا ســــودو نث )ثبفــــنندا(، وثنا

المدطي العاا )الفــنفادو (، وهيندا ســيريع، قا دة، المركز األســترالي لمحافحا اســتغ ل األطفال واســتغ ل البشــر 
 التابع لنشرطا الوطنيا )أستراليا( 

االت ِّ ــــا    3و   2وفي إطــــا  الننــــديو   - 33 مو  ــــدول األطمــــال، ت نم ممث ِّنو األطراف التــــاليــــا في بروتوكول 
اد األو وةي، االتحاد الروســي، األ دن، أ مينيا، أســتراليا، إســرا يم، إندونيفــيا، أنغوال، أو ولواي،  باألشــ اب: االتح 

با الواي، النراضيم، بنغ دبا، تركيا، ال زا ر،  مهو يا ال ونغو الدبموقراطيا، دولا فنفييو، سري الن ا، الفودان، 
مغرم، المحفـــــيع، الممن ا المتحدة لنرييانيا العرمج  شـــــيني، الصـــــيو، لواتيماال، فرنفـــــا، كندا، ماليزيا، مصـــــر، ال 

 ، الوالبات المتحدة  نيوضينندا وأيرلندا الشماليا، 

 وت نم أبةا المراقب طو  مهو يا إيران ا س ميا  -34

 وك لع ت نمف المرايبا طو ال رسي الرسولي  -35

 طو ا نترةول واستمع الفريا العامم أبةا إلج كنما أل تها المرايبا  -36

  نيوضيننداأذ ةي ان، أ مينيا، أنغوال، الصيو، كندا، مو  دول األطمال، ت نم ممثنو  4وفي إطا  النند  -37

،  مهو يــا ال ونغو الــدبم راطيــا، شــــــــــــــيني،  تــايننــدمو  ــدول األطمــال، ت نم ممثنو    5وفي إطــا  الننــد   -38
 النوليفا يا(، كوةا، كولومنيا، المحفيع، هندو اس -) مهو ياالصيو، لواتيماال، فنزوي   

 مو  دول األطمال  5وت نم أبةا المراقب طو  مهو يا إيران ا س ميا في إطا  النند  -39
  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم 
، بتوافا ا  ال  ـدول  2022حزيران/يونـيه    29أقرَّ الفريا العـامـم، في  نفـــــــــــــــته األولج، المع ودة في  -40

 األطمال التالي:

 المفا م التنريميا: -1 

 افتتال اال تما ؛ )أ(  

 إقرا   دول األطمال وتنريم األطمال  )م(  

ــادات بشـــــــــأن تدابير العدالا ال نا يا الم  ما فيما يتعنا بالةـــــــــحابا ال يو أا نروا طنج  -2  إ شـــــــ
 ا ت ام  را م نتي ا ل ت ا  بهم 

 المما سات في م ال التحقي ات المشتركا والم ح ات ال ةا يا المت صصا أفةم  -3 
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المفــــــــــــــاـ م المتعنـ ا ـب لـيا اســــــــــــــتعراض تنفـي  اتـفايـيا األمم المتحـدة لمحـافحـا ال ريمـا المنرمـا  -4 
 الوطنيا والنروتوكوالت المنح ا بها  طنر

 مفا م أخرى  -5 

 اطتماد الت رير  -6 
  

 الحضور  -دال 
تما  ممثنون طو األطراف التاليا في بروتوكول االت ا  باألشـــ اب، ومنهم مو شـــا ك طو حةـــر اال   - 41

: االتحاد األو وةي، االتحاد الروســـي،  19- باعد بفـــنب الشـــحم المحدد ال ي ات    اال تما  في ضـــول  ا حا كوفيد 
كوادو ، ألبانيا، ألمانيا، إندونيفــــيا،  أذ ةي ان، األ  نتيو، األ دن، أ مينيا، إســــبانيا، أســــتراليا، إســــرا يم، أفغانفــــتان، إ 

أنغوال، أو ولواي، أوكرانـيا، ثبفـــــــــــــنـندا، إبيـالـيا، ـبا الواي، البحريو، النراضـيم، النرتغـال، بن يحـا، بنغـا ـيا، بنغ دبا،  
ــو، بو وندي، بولندا، بوليليا )دولا  ــيحيا– بنما، بو كينا فاســـــــ ،  المتعددة ال وميات(، بيرو، بي  وس، تاينند، تركيا، تشـــــــ

 مهو ـيا ال ونغو اـلدبموقراطـيا،  مهو ـيا موـلدوـفا،  نوم   مهو ـيا كو ـيا،  ،  ال مهو ـيا اـلدومينيحـيا تونث، ال زا ر،  
ــنوفينيا،  ضمبابوي أفريقيا، دولا فنفــــييو،  ومانيا، ضامنيا،   ــنفادو ، ســ ــيا، ســــري الن ا، الفــ ــانف لوســ ــان ما ينو، ســ ، ســ

لانا، لواتيماال، فرنفــا، الفننيو،  طمان،  ســنغافو ة، الفــنغال، الفــودان، ســو يناا، ســويفــرا، شــيني، الصــيو، العراق،  
ويف، كينيا،  النوليفا يا(، فننندا، قنرب، قيرليزســــــــــــتان، كاضاخفــــــــــــتان، كندا، كوةا، كولومنيا، ال  - فنزوي  ) مهو يا 

التليا، لننان، لينيا، ماليا، ماليزيا، مصر، المغرم، المحفيع، الممن ا العرةيا الفعودبا، الممن ا المتحدة، منغوليا،  
، الهند، هندو اس، هنغا يا، هولندا،  نيوضينندا مو يشــــــــيوس، موضامنيا، ميانما ، نامينيا، النروي ، النمفــــــــا، نيحا الوا،  

 بان، اليونان  الوالبات المتحدة، اليا 

وماث ِّنف بمراقنيو الدول التاليا لير األطراف في بروتوكول االت ِّ ا  باألشـــــــــ اب ولير الموقعا طنيه، ومنهم   - 42
 ا س ميا(، باكفتان، اليمو  - ) مهو يا  مو شا ك طو باعد، بفنب الشحم المحدد ال ي ات    اال تما : إيران 

 دولا لير طةو تحتفظ ببعثا مرايبا دا ما  وماث ِّم بمرايبا ال رسي الرسولي، وهو -43

 وماث ِّنف بمراقب منرما فرسان ماليا العفحريا المفت نا، وهي منرما تحتفظ بمحتب مراقب دا م  -44

وماث ِّـنف بمراقنيو المنرمـات الححومـيا اـلدولـيا وكـياـنات األمم المتحـدة الـتالـيا، ومنهم مو شــــــــــــــا ك طو باعـد  - 45
: طمنيا بالي بشــأن تهريب البشــر واالت ا  19- ت    اال تما  في ضــول  ا حا كوفيد بفــنب الشــحم المحدد ال ي ا 

باألشـــــ اب وما يتصـــــم ب لع مو ال را م العابرة لنحدود الوطنيا )محتب الدطم ا قنيمي(، و ابيا الدول المفـــــت نا، 
د األو وةي لمنع ال ريـما وم نث التـعاون ـلدول ال ني  العرةـيا، وال ـماطـا االقتصــــــــــــــادـبا ـلدول لرم أفريقـيا، والمعهـ 

ومحافحتها، المنتفـــب إلج األمم المتحدة، ووكالا االتحاد األو وةي لنتعاون في م ال العدالا ال نا يا )يو و فـــف(، 
والمركز اـلدولي لتيوير ســــــــــــــياســــــــــــــات اله رة، ومنرمـا الييران المـدني اـلدولي )ا بحـاو(، والمنرمـا اـلدولـيا ل ـانون  

لنشـــــرطا ال نا يا )ا نترةول(، و امعا الدول العرةيا، والمباد ة ا قنيميا ال الـــــا باله رة    التنميا، والمنرما الدوليا 
محتب الممثنا ال الــــــا لألميو العاا المعنيا بالعنف ضــــــد األطفال، ومفوضــــــيا األمم المتحدة والن ول وال  ئيو، و 

 دول األمريحيا  الفاميا لشؤون ال  ئيو، ومنرما األمو والتعاون في أو وةا، ومنرما ال 

 قا ما بأسمال المشا كيو   CTOC/COP/WG.4/2022/INF/1/Rev.1وترد في الوتي ا  -46
  

 الوثائق  -هاء 
 كان معروضا طنج الفريا العامم ما يني: -47

 (؛CTOC/COP/WG.4/2022/1 دول األطمال المؤقَّف المشرول ) )أ( 

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.4/2022/INF/1/Rev.1
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.4/2022/1
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تدابير العدالا ال نا يا الم  ما المتَّ  ة فيما  بشــأنو قا معنومات أســاســيا مو إطداد األمانا  )م( 
 ؛(CTOC/COP/WG.4/2022/2يتعنا بالةحابا ال يو أا نروا طنج ا ت ام  را م نتي ا ل ت ا  بهم )

أفةــم المما ســات في م ال التحقي ات المشــتركا  بشــأن  و قا معنومات أســاســيا مو إطداد األمانا  )ج(  
 ؛ ( CTOC/COP/WG.4/2022/3والم ح ات ال ةا يا المت صصا ) 

 م كرة مو األمانا بشـــــــــــــأن حالا تشـــــــــــــغيم ثليا اســـــــــــــتعراض تنفي  و قا ا تما  تتةـــــــــــــمو  )د( 
ـبهـــــــا  اـلمــنحـ ـــــــا  واـلـنروـتوكـوالت  اـلوطــنيـــــــا  طــنر  اـلمــنرـمـــــــا  اـل ـرـيمـــــــا  ـلمـحـــــــاـفحـــــــا  اـلمــتحـــــــدة  األمـم  اـتفـــــــاـييـــــــا 

(CTOC/COP/WG.6/2022/CRP.1/Rev.1)؛ 

إ شــــــادات بشــــــأن تدابير العدالا  طو  2020و قا معنومات أســــــاســــــيا أطدتها األمانا في طاا  )ه( 
ــا  بهم  ــا ل ت ـ ــام  را م نتي ـ ــ يو أا نروا طنج ا ت ـ ــا الـ ــابـ ــالةــــــــــــــحـ ــا يتعنا بـ ــ ة فيمـ ــا المتَّ ـ ــا الم  مـ ــا يـ ال نـ

(CTOC/COP/WG.4/2020/2)؛ 

ــيا أطدتها األمانا في طاا  )و(  ــاســ بشــــأن أفةــــم المما ســــات في م ال    2020و قا معنومات أســ
 ؛(CTOC/COP/WG.4/2020/3التحقي ات المشتركا والم ح ات ال ةا يا المت صصا )

و قــا ا تمــا  تتةــــــــــــــمو تعني ــات الــدول األطراف والمراقنيو طنج النتــا   التي خنص إليهــا   )ض( 
  (CTOC/COP/2020/CRP.2ني باالت ا  باألش اب في ا تماطه العاشر )الفريا العامم المع

  
 اعتماد التقرير  - خامسا  

، الفصــول األول والثاني 2022حزيران/يونيه   30اطتمد الفريا العامم في  نفــته الرابعا، المع ودة في  -48
 ر والرابع وال امث مو ه ا الت ري 
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