
 CTOC/COP/2012/2 األمـم املتحـدة

 
 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

 املنظمة عرب الوطنية

 
Distr.: General 
29 June 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
190712    V.12-54627 (A) 

 
 

 *1254627*
 

  الدورة السادسة
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١٥فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقّ) ب( ٢البند 

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

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 
         فالوخباصة النساء واألط

األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     
من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 

ل التفاقية األمم املتحدة باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّم
      ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  ةتقرير من األمان    
  

    مةمقدِّ  -أوالً  
أُعد هذا التقرير عمال بقرار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                   -١

تنفيـذ بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص،              " املعنـون    ٥/٢املنظّمة عرب الوطنية    
". رمية املنظمة عرب الوطنيـة    ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل     وخباصة النساء واألطفال، املكمّ   

وهو يهدف إىل إحاطة املؤمتر علما يف دورته السادسة باألنشطة اليت يضطلع هبا مكتـب األمـم                 
مــن أجــل تــرويج ودعــم تنفيــذ بروتوكــول منــع ) املكتــب(املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 

  .وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
───────────────── 

   CTOC/COP/2012/1. 
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، عنـدما انعقـدت دورة املـؤمتر اخلامـسة، زاد عـدد             ٢٠١٠أكتوبر  /رين األول ومنذ تش   -٢
ــدول األطــراف يف بروتوكــول االجتــار باألشــخاص إىل    ــة، حيــث صــدَّ ١٥٠ال ق املغــرب  دول

ــا   ٢٠١١وهــاييت واهلنــد واليونــان علــى الربوتوكــول يف عــام   ) املتحــدة-واليــات(وميكرونيزي
  .٢٠١٢يه يف عام قت إثيوبيا وبوروندي وفييت نام علوصدَّ

    
    األنشطة الرامية إىل مساعدة الدول على تنفيذ الربوتوكول  -ثانياً  

يواصل املكتب االضطالع بدور متعدد اجلوانـب يف دعـم الـدول األعـضاء يف اجلهـود                   -٣
. العاملية الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص من خـالل املقاضـاة واملنـع واحلمايـة والتـشارك                

 االجتـار باألشــخاص أولويـة رئيـسية يف عمـل املكتــب خـالل الفتـرة املــشمولة       وظلـت مكافحـة  
بــالتقرير، وكانــت إقامــة الــشراكات مســة مميــزة مــشتركة هلــذا العمــل علــى املــستويات الوطنيــة  

  .واإلقليمية والدولية
استراتيجية شاملة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص        "، أصدر املكتب    ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط   -٤

تــوفري املــساعدة ) أ: (مــن أجــل توضــيح أنــشطته وأولوياتــه يف اجملــاالت التاليــة " املهــاجرينوهتريــب 
التقنية من أجل تنفيذ بروتوكول االجتار باألشـخاص وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن                  
 طريــق الــرب والبحــر واجلــو، املكمِّــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة؛ 

ــسيق بــني الوكــاالت؛ و  ) ب(و ــاون والتن إدارة صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين   ) ج(دعــم التع
د االســتراتيجية الــشاملة ّدوحتــ. خاص، وخباصــة النــساء واألطفــالللتربعــات لــضحايا االجتــار باألشــ

ــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص وهتريــب        ــستهدف من ــذي ي ــة لعمــل املكتــب ال ــة التكميلي الطبيع
  .  على السواء والتوّجه املستقبلي لعمل املكتب والتزامه يف هذه اجملاالتاملهاجرين

وعلــى املــستوى التــشغيلي، وفّــر املكتــب مــساعدة تقنيــة متعلقــة باالجتــار باألشــخاص     -٥
ــر مــن    ــة    ٨٠وهتريــب املهــاجرين ألكث ــدابري التــصدي اإلقليمي ــاطق، وعــزز ت ــع املن ــدا يف مجي  بل

 املكتــب ونــشر العديــد مــن األدوات التقنيــة والكتيبــات      أعــدَّو. واألقاليميــة لكلتــا املــسألتني  
ــذ أحكــام        ــة علــى تنفي ــة الوطني ــة اجلنائي وورقــات املــسائل مــن أجــل حتــسني قــدرة نظــم العدال

ــار باألشــخاص   ــّون    . بروتوكــول االجت ــات كمك ــات والورق ــذه األدوات والكتيب ــستخدم ه وُت
 خـالل براجمـه املواضـيعية واإلقليميـة     أساسي يف األعمال واألنشطة اليت يضطلع هبا املكتـب مـن     

وقــد ُنــشرت األدوات واملنــشورات عــرب قنــوات  . علــى الــسواء يف املقــر وعــرب مكاتبــه امليدانيــة 
واألنـشطة التدريبيـة   ) زيل حىت اآلن  تن٨٠ ٠٠٠أكثر من   (متنّوعة، مبا يف ذلك املواقع الشبكية       

 الرمسيـة، وكـذلك بـشكل مـستمر مـن           والرسائل الربيدية والتعميم يف االجتماعـات واملـؤمترات       
  .خالل املكاتب اإلقليمية التابعة للمكتب
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وواصل املكتب تعاونـه الوثيـق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى واملنظمـات غـري                      -٦
احلكوميــة مــن أجــل تــدعيم أهــداف الربوتوكــول وتعزيــز هنــج شــامل ومتعــدد التخصــصات،     

  . باألشخاصتسليما بالطبيعة املتعددة اجلوانب لالجتار
وواصل املكتب تنسيق عمل الفريق املشترك بني الوكاالت للتنـسيق يف جمـال مكافحـة           -٧

ــم املتحــدة         ــاون، وكــاالت األم ــسيق والتع ــادة التن ــة زي ــضم، بغي ــذي ي االجتــار باألشــخاص، ال
وقـد عهـدت اجلمعيـة      . ومنظماهتا الدولية الرئيـسية املعنيـة مبنـع االجتـار باألشـخاص ومكافحتـه             

يق املـشترك بـني الوكـاالت، الـذي      للمدير التنفيذي للمكتب بتنسيق أنـشطة فريـق التنـس         العامة
ــي ــة إىل مكافحــة االجتــار     ركّ ــة الرامي ــز متاســك الــسياسات يف اجلهــود الدولي ــا علــى تعزي ز حالي

  .باألشخاص
 مـن أجـل حتـسني مـستوى نتـاج فريـق التنـسيق            ٢٠١٠وقد أنشئ فريق عامل يف عـام          -٨

ويتكون الفريق العامل من منظمات أعضاء ملتزمة باملـشاركة بـصورة           . االتاملشترك بني الوك  
وقـد عقـد الفريـق العامـل جلـسة         . منتظمة يف مشاورات فريق التنسيق املـشترك بـني الوكـاالت          

 علـى هـامش الـدورة الـسابعة جمللـس حقـوق             ٢٠١١يونيـه   /إحاطة للدول األعضاء يف حزيـران     
سلة من الورقات عـن التحـديات الناشـئة الـيت تعتـرض      اإلنسان يف جنيف واتفق على إعداد سل      

ــسائل املتـّـ  ٢٠١١وخــالل عــام  . جهــود مكافحــة االجتــار باألشــخاص   ــد امل سمة ، جــرى حتدي
ــيت       ــشطة ال ــك اســتنادا إىل األن ــشطة، وذل ــشاورات الن ــة مــن خــالل امل ــا يف  اباألولوي ضــطُلع هب

  . السنوات األخرية ملكافحة االجتار باألشخاص
 موجز لسلسلة من مخس ورقات سياسـة عامـة ُمزمعـة، وذلـك يف حـدث                م عرض وقُدِّ  -٩

وسـوف تـوفّر السلـسلة    . ٢٠١٢مـايو  /إحاطة ُعقد لفائدة الدول األعضاء يف نيويـورك يف أيـار       
املزمعة فرصة للمنظمات الدولية لكي تتكلم بصوت واحـد لـدى التـصدي للتحـديات الكـبرية              

ومن املـأمول أن تكـون      . ص على مدى العقد املقبل    اليت تنشأ يف جمال مكافحة االجتار باألشخا      
ــادة متاســك الــسياسات      ــة حــافز لتــرويج األولويــات االســتراتيجية املــشتركة وزي السلــسلة مبثاب

  .٢٠١٢أكتوبر /وسوف ُتنشر أول ورقتني يف تشرين األول. والربامج
ة حـشد األطـراف     وتواَصل العمل يف إطار املبـادرة العامليـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر، بغيـ                 -١٠

الفاعلة احلكوميـة وغـري احلكوميـة علـى الـسواء للقـضاء علـى االجتـار باألشـخاص، وخاصـة مـن                       
وخـالل الفتـرة   . خالل تـدعيم الـشراكات مـن أجـل اختـاذ إجـراءات مـشتركة ضـد هـذه اجلرميـة                   

ملـذكورة،  ذ املكتب عددا من األنشطة التشغيلية املشتركة يف إطـار املبـادرة ا            املشمولة بالتقرير، نفَّ  
مبا يف ذلك سلسلة من برامج املساعدة التقنية الوطنيـة املـشتركة الـيت يـشارك فيهـا عـضوان علـى                  
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ويف تـشرين   . نـة مـن منظمـات دوليـة وشـركاء وطنـيني           األقل من اللجنة التوجيهية للمبادرة املكوّ     
وليـة للـهجرة    ، استهل املكتب برناجما مشتركا من هذا القبيل مع املنظمة الد          ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

لزيادة معرفة وفهم االجتار باألشـخاص يف صـفوف أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني               ) أ: (يف رواندا 
بناء قدرة موظفي إنفاذ القانون وموظفي اهلجرة على استبانه         ) ب(يف احلكومة واجملتمع املدين؛ و    

ليني يف رواندا إذكاء وعي اجلمهور والقادة احمل) ج(حاالت االجتار باألشخاص والتعامل معها؛ و     
ــرتبط هبــا مــن خمــاطر؛ و     ــة  ) د(مبختلــف أشــكال االجتــار باألشــخاص ومــا ي ــشاء آليــات إلحال إن

وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، جـرى إعـداد           . ومساعدة الضحايا من خالل التدريب والدعم     
ة املتعـــدد-دولـــة(أو تنفيــذ بـــرامج مــشتركة مماثلـــة للمـــساعدة التقنيــة يف باكـــستان وبوليفيــا     /و

  .وصربيا ومصر، وكذلك يف آسيا الوسطى) القوميات
، ٢٠١٢ويرأس املكتب الفريق العـاملي املعـين بـاهلجرة خـالل النـصف الثـاين مـن عـام                       -١١

ويقع على عاتقه االضطالع بـدور أساسـي فيمـا يتعلـق بتعزيـز الـدعم املـشترك بـني الوكـاالت                      
 املـستوى بـشأن اهلجـرة والتنميـة يف عـام       م إىل الدول األعـضاء توطئـة لعقـد احلـوار الرفيـع            املقدَّ

والفريــق العــاملي املعــين بــاهلجرة هــو فريــق مــشترك بــني الوكــاالت يــضم رؤســاء            . ٢٠١٣
الوكــاالت ويهــدف إىل تعزيــز تطبيــق مجيــع الــصكوك الدوليــة واإلقليميــة ذات الــصلة بــاهلجرة 

 يف التــصدي علــى نطــاق أوســع وتــشجيع اعتمــاد ُنُهــج أكثــر متاســكا ومشــوال وأفــضل تنــسيقا  
وسوف يتمثـل نـاتج رئيـسي لرئاسـة املكتـب للفريـق املـذكور يف ورقـة                  . لقضية اهلجرة الدولية  

  . مواضيعية عن محاية املهاجرين واهلجرة من االستغالل اجلنائي
. وعقد املكتب أيضا عددا مـن الترتيبـات التعاونيـة الثنائيـة مـع شـركاء دولـيني رئيـسيني                     -١٢

 ٢٠١٢أبريـل   /أحد اجملاالت اليت مشلتها مذكرة تفاهم وقعها يف نيسان        فكان االجتار باألشخاص    
املكتب واملنظمة العاملية للسياحة، واتفقا فيها علـى توحيـد جهودمهـا يف مكافحـة جرميـة االجتـار                   

ع املكتـب والوكالـة   ، وقَّـ ٢٠١٢أبريـل  /ويف نيـسان . باألشخاص داخل صـناعة الـسفر والـسياحة       
العمليـايت علـى احلـدود اخلارجيـة للـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب                األوروبية إلدارة التعـاون     

ترتيبــات عمــل هتــدف إىل تعزيــز تعاوهنمــا يف جمــال منــع اجلرميــة واألمــن   ") فــرونتكس"برنــامج (
ع املكتب واملنظمة الدوليـة للـهجرة اتفاقـا تعهـدا فيـه بتوثيـق               ، وقَّ ٢٠١٢وأيضا يف عام    . البشري

  .جتار باألشخاص وهتريب املهاجرين وحتسني إدارة احلدودالتعاون على التصدي لال
وتوفّر برامج املكتب العاملية بـشأن االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين، باإلضـافة                  -١٣

إىل عملها من خالل مثل هـذه اآلليـات املـشتركة بـني الوكـاالت، خـربةً يف اجملـاالت الرئيـسية                      
تـدابري العدالـة اجلنائيـة    ) ب(املـساعدة التـشريعية؛ و  ) أ: (التالية بناء على طلب الـدول األعـضاء   
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ــدويل؛ و  ــوعي؛  ) د(مجــع البيانــات والبحــوث؛ و ) ج(يف التــصدي والتعــاون ال ــع وإذكــاء ال   املن
  . محاية الضحايا ودعمهم) ه(و
    

    املساعدة التشريعية  - ألف  
ول مـن أجـل     واصل املكتب توفري جمموعة متنّوعـة مـن تـدابري املـساعدة التـشريعية للـد                 -١٤

ــة تتماشــى مــع متطلبــات الربوتوكــول     ومشلــت . املــساعدة علــى وضــع تــشريعات داخليــة فّعال
أنــشطة املكتــب يف جمــال املــساعدة التــشريعية تقيــيم االحتياجــات التــشريعية وتقــدمي ُمــدخالت  
موضوعية بشأن مشاريع التشريعات وتوفري ُمدخالت موضوعية وتقنية ودعـم خـالل حلقـات              

  . بوضع التشريعات وتقييم االمتثال للتشريعات الداخلية القائمةالعمل اخلاصة 
ويواصل املكتـب، يف تقدميـه للمـساعدة التقنيـة جلميـع املنـاطق، نـشر واسـتخدام مـواد                  -١٥

، )٢٠٠٩املنـشور يف عـام      (القانون النموذجي ملكافحة االجتـار باألشـخاص      تقنية رئيسية، مثل    
ئية الـيت تأخـذ بالقـانون العـام والـيت تأخـذ بالقـانون               بشكل مستمر، وذلك يف الواليـات القـضا       

  .املدين على حد سواء
، أكمل املكتب تقييمات قانونية وطنيـة يف أوزبكـستان     ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين    -١٦

ــا المتثـــال    وتركمانـــستان وطاجيكـــستان وقريغيزســـتان وكازاخـــستان، حيـــث أجـــرى تقييمـ
ار القــانوين الــداخلي مــن أجــل الــسماح بتــوفري  تــشريعات مكافحــة االجتــار باألشــخاص لإلطــ 

  . دة اهلدف، مبا يف ذلك بناء القدرة على إعداد التشريعاتمساعدة قانونية حمّد
ونتيجــة لعمليــة اســتعراض إقليميــة قانونيــة وللــسياسات جــرت بنــاء علــى تكليــف مــن   -١٧

رعايـة املبـادرة العامليـة    املكتب وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة، حتـت              
التصدي لالجتار بالبشر يف بـنغالديش وسـري النكـا    ملكافحة االجتار بالبشر، ُنشر تقرير عنوانه     

د الثغـــرات دِّدرس التقريـــر القـــوانني احملليـــة وحيـــويـــ. ٢٠١١أبريـــل /يف نيـــسانونيبـــال واهلنـــد 
لالجتـار باألشـخاص مبزيـد      م توصـيات للتـصدي      لـها ويقـدِّ   لِّتشريعية والـسياساتية الرئيـسية وحي     ال

  . من الفعالية
، ُعقدت حلقة عمل إقليمية يف الرأس األخضر لـدعم أطـراف            ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -١٨

  . فاعلة من بنن وتوغو وغينيا يف وضع تشريعات ملكافحة االجتار باألشخاص
، أكمل املكتب أعمـاال حتـضريية مـع سـلطات بورونـدي بـشأن               ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   -١٩
  . د تشريعات جديدة ملكافحة االجتار باألشخاصإعدا
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    تدابري العدالة اجلنائية يف التصدي والتعاون الدويل  - باء  
بغية ضـمان تنفيـذ األطـر القانونيـة الوطنيـة الـيت تتـصدى لالجتـار باألشـخاص، واصـل                      -٢٠

ت املكتــب إعــداد وإنتــاج ونــشر أدوات ومــواد ملــساعدة الــدول األعــضاء علــى معاجلــة الثغــرا   
ويف هـذا الـصدد، جـرى    . القائمة لديها يف تـدابري تـصدي العدالـة اجلنائيـة لالجتـار باألشـخاص             

دة للبلــدان وتــدريب أطــراف فاعلــة ذات صــلة علــى  تكييــف أدوات الســتيفاء احتياجــات حمــّد
 . استخدامها بفعالية

  مـوظفي إنفـاذ القـانون يف   يوقد متثـل أحـد شـواغل املكتـب الرئيـسية يف كيفيـة تـصد              -٢١
فـإذا فـشلت تـدابري      . اخلطوط األماميـة حلـاالت االجتـار باألشـخاص وضـحايا االجتـار احملـتملني              

إنفاذ القانون اخلاصة بالتصدي يف كـشف النقـاب عـن ضـحايا االجتـار، فلـن تكـون فّعالـة مـن                       
  .أو محاية الضحايا/زاوية مجع األدلة و

دليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة لإلسـعافات األوليـة يف      "ويضمن    -٢٢
ية يف اخلطـوط األماميـة،       اجلهـات املتـصدّ    أنَّ" جمال االجتار باألشخاص لوكاالت إنفـاذ القـانون       

وال ســيما وكــاالت إنفــاذ القــانون، مــزّودة باملعرفــة األساســية الالزمــة للتعــّرف علــى ضــحايا    
فـاإلجراءات الـيت تتخـذها اجلهـات        . ار باألشخاص والتعامل معهـم علـى النحـو الـصحيح          االجت

ر يف جنـاح املالحقـات   املتصدية يف اخلطوط األماميـة قـد تنـال مـن نوعيـة األدلـة وكميتـها وتـؤثّ                  
  . القانونية، كما قد يكون هلا تأثري على معاملة الضحايا فيما بعد

دف لبنــاء القــدرات عنــصرا رئيــسيا يف املــساعدة الــيت وظلــت األنــشطة التدريبيــة الــيت هتــ  -٢٣
وأنـشأ املكتـب، يف إطـار الربنـامج العـاملي           . مها املكتب خالل الفترة املاضية املشمولة بـالتقرير       قّد

ساق كـل التـدريب ذي الـصلة        ملكافحة االجتار بالبشر التابع له، مبادرة تدريبية عاملية لتحسني اتّـ          
ســني مــن ذوي اخللفيــات رة مــن خــالل فريــق مــن املمارســني املتمّروجيــري تنفيــذ املبــاد. وتــوفريه

املتنوعة، والـيت تـشمل إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة وعلـم الـنفس، ممـن لـديهم خـربة يف جمـال                         
وَتستخدم املبادرة أيضا منهاجا تعليميا لتدريب مدّريب املـستقبل مـستندا إىل            . االجتار باألشخاص 

وهتـدف املبـادرة إىل     .  الـصادر عـن املكتـب      لبشر ملمارسي العدالة اجلنائيـة    دليل مكافحة االجتار با   
تدعيم القدرات الوطنية على مكافحة االجتـار باألشـخاص عـن طـرق تزويـد املـدربني بـاألدوات                   
واملعارف الالزمة للقيام باملزيد من التدريب يف إطار السلطات الوطنية، مع استكماله مبـسامهات         

م هـذا التـدريب يف عـام        وقـد قُـدِّ   . مي اخلـدمات للـضحايا    نائية احملليني ومقـدّ   من خرباء العدالة اجل   
، نظـم املكتـب     ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط .  ملمارسني من أوكرانيا والربتغال وفيجي ومايل      ٢٠١١

  . زويال البوليفارية حلقة عمل عن تدريب املدربني يف مجهورية فن
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ول االجتــار باألشــخاص ضــباط الــشرطة  وتلقــى أيــضا تــدريبا وفقــا ملتطلبــات بروتوكــ   -٢٤
ــسقون        ــضائيون واملن ــون الق ــة واملوظف ــة العام ــو اهلجــرة وأعــضاء النياب وحــرس احلــدود وموظف

ومشلـت املواضـيع    . مو اخلـدمات للـضحايا    الوطنيون لشؤون مكافحة االجتار باألشخاص ومقـدِّ      
لـضحايا؛ وفحـص    اليت جرى تناوهلا استبانه حاالت االجتار باألشخاص؛ وتقنيـات اسـتجواب ا           

وخـالل الفتــرة  . مواقـع اجلـرائم واألدلــة املاديـة؛ وتــوفري احلمايـة واملــساعدة للـضحايا والــشهود     
م مـسامهة موضـوعية وتقنيـة       أو قـدّ  /و( حلقـة عمـل      ٢٣املشمولة بالتقرير، نظّم املكتـب وعقـد        

 .يف جمال العدالة اجلنائية، مع التركيز على مكافحة االجتار باألشخاص) فيها
    

    مجع البيانات والبحوث  - يمج  
د لالجتار باألشخاص علـى املـستويات الوطنيـة          املعارف والبحوث بشأن السياق احملدّ     إنَّ  -٢٥

واإلقليمية والدولية هي شروط ال غـىن عنـها لوضـع وتنفيـذ وتقيـيم اسـتراتيجيات مكافحـة هـذه          
ية للجهود الرامية إىل    وهذه املعلومات أساس  . اجلرمية، وكذلك لوضع سياسات قائمة على األدلة      

  . معاجلة القصور يف فهم اجلرمية وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت تنطوي عليها
ــدّ       -٢٦ ــأن يق ــب ب ــات والبحــوث للمكت ــسمح مجــع البيان ــدول   وي ــساعدة لل ــشورة وامل م امل

. ب االهتمــاماألعــضاء يف تنفيــذ الربوتوكــوالت، وأيــضا بــأن ُيركــز جهــوده يف جمــاالت تتطلّــ   
البحوث ُتشكِّل حمتويات األدوات واملواد املوضوعة لتيـسري تنفيـذ الـدول األعـضاء               كذلك فإنَّ 
  . للربوتوكول

وباإلضافة إىل اعتماد خطة عمل األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االّتجـار باألشـخاص                  -٢٧
 خطـوات يف    ٢٠١١، اسـتهل املكتـب يف عـام         ٦٤/٢٩٣من جانب اجلمعية العامة يف قراراهـا        

 تقريره العاملي املقبل عن االجتار باألشـخاص، الـذي سُينـشر يف الربـع األخـري مـن                   سبيل إصدار 
  . ٢٠١٢عام 
ل قاعــدة بيانــات الــسوابق القــضائية يف جمــال االجتــار باألشــخاص التابعــة للمكتــب وُتمثّــ  -٢٨

وسـوف تـسمح قاعـدة البيانـات للقـضاة          .  الفجـوة املعرفيـة    إسهاما رئيـسيا جديـدا يف سـبيل سـدّ         
النيابة العامة ومقرري السياسات ووسـائط اإلعـالم والبـاحثني وسـائر األطـراف املهتمـة                وأعضاء  

بالوصول على حنو مستمر إىل قضايا موثَّقة وقرارات قضائية وأخـذها يف احلـسبان لـدى التعامـل                  
ــق باالجتــار باألشــخاص    ــضايا تتعل ــسائل وق ــع م ــإنَّ . م ــّزز تفــسري   كــذلك، ف ــات تع  قاعــدة البيان

ــالتعرّ   الربوتوكــول وا ف علــى لقــوانني الوطنيــة وتطبيقهــا بطريقــة موّحــدة وتــسمح للمــستخدم ب
ــضائية وُتحــسِّ    ــات الق ــى االجتــار     املمارســات يف خمتلــف الوالي ــة عل ــة املنطوي ــة اجلرمي ــن معرف ن م
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ن اآلن  وجيري حتديث قاعدة البيانات بـصورة متواصـلة منـذ تدشـينها، وهـي تتـضمّ               . باألشخاص
ع أن يقـوم    ، مـن املتوقّـ    "حمامون بال حـدود   "ومبشاركة منظمة   . ية قض ٤٠٠تفاصيل ما يزيد على     

  . ٢٠١٢ ملف قضية إضافية الستخدام اجلمهور حبلول أواخر عام ٣٠٠املكتب بتحميل 
وواصل املكتب إعداد ونشر سلسلة من ورقات املسائل الستكـشاف مواضـيع حمـددة                -٢٩

ل عوائـق حمتملـة يف سـبيل        ثِّـ ة أو مت  ب التـصدي لثغـرات مـستبان      متصلة باالجتار باألشخاص تتطلّ   
، نـشر املكتـب ورقـة مـسائل         ٢٠١١أبريـل   /ففـي نيـسان   . تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص   

التركيـز علـى االجتـار باألشـخاص     : اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف صناعة صـيد األمسـاك         عنواهنا  
فت الورقـة مـا إذا كانـت    استكـش  وقـد . وهتريب املهاجرين واالجتار باملخدرات غـري املـشروعة   

هنــاك صــلة بــني اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وصــناعة صــيد األمســاك ومــا هلــذه الــصناعة مــن     
  .جوانب ضعف حمددة يف هذا الصدد

، ُدشِّن موقع املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، وهـو آليـة            ٢٠١٠ويف أواخر عام      -٣٠
 إذكـــاء الـــوعي وتبـــادل املعـــارف بـــشأن االجتـــار افتراضـــية مـــستندة إىل اإلنترنـــت هتـــدف إىل

وقـد واصـل املكتـب تطـويره        ). http://www.ungift.org/knowledgehubمتـاح يف    (باألشخاص  
ــار      ــدابري التـــصدي لالجتـ ــة بتـ ــة املتعلقـ ــة الرئيـــسية للمعلومـــات التقنيـ ــاره املنـــصة العموميـ باعتبـ

ّور املكتـب أيـضا بنيتـه التحتيـة         وعالوة على إضافة احملتويات للموقع الشبكي، طـ       . باألشخاص
 ، تلقـى املوقـع الـشبكي جـائزة األمـم املتحـدة يف القـرن               ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين  . وعمله
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تسليما بكونه أداة فّعالة إلذكـاء         / يف فئة إدارة املعارف    ٢١

  .الوعي وتبادل املعارف
    

    املنع وإذكاء الوعي  - دال  
ب بروتوكول االجتار باألشخاص من الدول األطراف أن تتخـذ تـدابري ملنـع هـذه                 يتطلّ  -٣١

اجلرمية مثل املبادرات االجتماعية واالقتصادية والبحوث ومحالت إذكاء الوعي الـيت تـستهدف         
جـر  مها األشـخاص املتَّ الضحايا احملتملني هلذا االجتار واملستهلكني احملتملني للخـدمات الـيت يقـدّ        

ب التصدي هلـذا اجملـال مـن االجتـار تعـاون فئـة عريـضة مـن األطـراف الفاعلـة علـى                        تطلّوي. هبم
ويـدعم املكتـب الـدول وسـائر أصـحاب املـصلحة يف مـا               . تصميم وتنفيـذ مثـل هـذه املبـادرات        

يبذلونه من جهود ملنع هـذه اجلرميـة ويف إعـداد محـالت وطنيـة وإقليميـة وعامليـة إلذكـاء وعـي                        
  .يتعلق باالجتار باألشخاصخمتلف اجملموعات فيما 
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وما زالت دول متزايدة يف العـدد تعتمـد محلـة القلـب األزرق ملناهـضة االجتـار بالبـشر                      -٣٢
وقـد اسـُتخدمت    . التابعة للمكتب كمبادرهتا الوطنية إلذكاء الوعي بشأن االجتـار باألشـخاص          

 األمـم املتحـدة     احلملة، على املـستوى الـدويل، لـدعم الـدعوة إىل تقـدمي التربعـات إىل صـندوق                 
  . االستئماين للتربعات لضحايا االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

وبغية منع االجتار باألشخاص وإذكاء الـوعي باملـشكلة، يواصـل املكتـب املـشاركة يف                  -٣٣
احلمــالت واملعــارض وغريهــا مــن أحــداث وســائط اإلعــالم، وال يتعــاون مــع الــدول األعــضاء  

مـع األطـراف الفاعلـة الدوليـة الرئيـسية يف القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص                   فحسب وإمنا أيـضا     
  . واملنظمات غري احلكومية وغريها من الشركاء

، استضاف املكتـب واملنظمـة العامليـة للـسياحة حـدثا للـدول              ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٣٤
وقــد ". ةاالجتــار بالبــشر يف ســياق الــسياح   : بنــاء تــدابري أفــضل للتــصدي   "األعــضاء عنوانــه  

ــسياحة        ــستترة لالجتــار باألشــخاص يف قطــاع ال ــائق املُ ــوعي باحلق اســتهدف احلــدث إذكــاء ال
اجلنسية، إضافة إىل إبراز التزام املنظمة العامليـة للـسياحة واملكتـب بالتعـاون مـن أجـل مكافحـة                    

  .هذه املسألة معا
    

    محاية الضحايا ودعمهم  - اءه  
ار باألشــخاص ودعمهــم مــن خــالل التقييمــات     ز املكتــب محايــة ضــحايا االجتــ   ُيعــزِّ  -٣٥

ويــرّوج . القطريــة خلــدمات دعــم الــضحايا وحلقــات العمــل التدريبيــة ومحــالت إذكــاء الــوعي 
  . املكتب، يف توفريه املساعدة التقنية، أيضا لنهج يركِّز على الضحية

واملكتب طرف فاعـل رئيـسي يف تـوفري املـساعدة لـضحايا االجتـار باألشـخاص، وهـو                     -٣٦
شارك مع اجملتمع املدين ال على مستويي املساعدة السياساتية والتقنية وحـسب وإمنـا أيـضا يف       يت

معرض اضطالعه بدوره كمدير لصندوق األمم املتحدة االسـتئماين للتربعـات لـضحايا االجتـار        
مـة مـن احلكومـات والقطـاع        وبفـضل التربعـات املقدَّ    . باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال      

ــسانية        اخلــاص واجلم ــة اإلن ــوفري املعون ــى ت ــصندوق االســتئماين عل ــام، يعمــل ال ــشكل ع ــور ب ه
  . والقانونية واملالية لضحايا االجتار باألشخاص

وقـد افُتتحـت أول دعـوة       . ومرفق املنح الصغرية هو مبـادرة مـن الـصندوق االسـتئماين             -٣٧
ــات يف   ــدمي االقتراحـ ــارس / آذار٨إىل تقـ ــسان٣٠غلقـــت يف  وأ٢٠١١ُمـ ــل/ نيـ . ٢٠١١ أبريـ

لــة، كــن للمنظمــات غــري احلكوميــة، أو الحتــاد أو تكتــل ترأســه منظمــة غــري حكوميــة مؤهّ   ومي
 دوالر أمريكي سـنويا،     ٢٥ ٠٠٠تقدمي طلب إىل املرفق للحصول على منحة صغرية تصل إىل           
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 معيــاران يتعــّين علــى مجيــع االقتراحــات ٢٠١١وكــان ملرفــق عــام .  ســنوات٣ملــدة تــصل إىل 
ــتيفاؤمها، أال  ــااس ــابرة      : ومه ــة أو ع ــادرات أقاليمي جيــب أن تكــون االقتراحــات ذات صــلة مبب

. للحدود لدعم الضحايا؛ وجيب أن تـشمل ُسـبل انتـصاف فّعالـة لـضحايا االجتـار باألشـخاص                  
 منظمـة غـري حكوميـة تـوفّر         ١١ طلبا ودفع حىت اآلن أمواال لـ        ٢٥٠ى املرفق أكثر من     وقد تلقّ 

  .ي لضحايا االجتار باألشخاصمساعدة مباشرة على الصعيد العامل
، عقد املكتب واملنظمة الدولية للهجرة حلقة عمـل         ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣٨

مشتركة يف ألبانيا للمـوظفني القنـصليني وضـباط االتـصال األلبـان العـاملني يف البلـدان اجملـاورة                    
جانــب العــاملني يف والــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب، وكــذلك للمــوظفني القنــصليني األ  

د األبعـاد ملكافحـة االجتـار       ق متعـدّ  دت حلقـة العمـل علـى احلاجـة إىل هنـج منـسّ             وقد أكّ . ألبانيا
مت وُصـمِّ . مـا أمكـن   باألشخاص، مـع التركيـز علـى املنـع وتـوفري خـدمات دعـم للـضحايا كلّ                 

مونـه مـن    حلقة العمل لدعم التطور الوظيفي للمهنيني الدبلوماسيني وضـباط االتـصال ومـا يقدّ             
خدمات عن طريق تعزيز فهمهم للقضايا املتعلقة باهلجرة واالجتار باألشخاص يف سـياق حتريـر               

واسـتهدفت حلقـة العمـل أيـضا حتـسني التعـاون وتبـادل املعلومـات فيمـا بـني                    . تأشريات السفر 
  . بلدان األصل والعبور واملقصد

    
    االستنتاج  -ثالثاً  

يب املهاجرين اجلديـد يف الفـرع املعـين باجلرميـة املنظمـة             أُنشئ قسم االجتار بالبشر وهتر      -٣٩
واالجتار غري املشروع التابع للمكتب مـن أجـل إعمـال االسـتراتيجية الـشاملة ملكافحـة االجتـار                   

وسيواصــل القــسم تنفيــذ بــرامج بــشأن إذكــاء الــوعي وبنــاء   . باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين
. شـــخاص وبروتوكـــول هتريـــب املهـــاجرينالقـــدرات وتعزيـــز تنفيـــذ بروتوكـــول االجتـــار باأل 

وسيواصــل القــسم أيــضا تيــسري التعــاون بــني الوكــاالت بــشأن العمــل علــى مكافحــة االجتــار     
ــشتركة بـــني       ــادرات املـ ــل واملبـ ــشطة يف احملافـ ــشاركة املكتـــب النـ ــالل مـ ــن خـ باألشـــخاص مـ

 الوكـاالت   الوكاالت، وخاصـة املبـادرة العامليـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر والفريـق املـشترك بـني                  
  .للتنسيق يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص والفريق العاملي املعين باهلجرة

 


