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*1909715*  

        
باألشخاص،  تِّجارتقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باال    

      ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١١إىل  ٩فيينا من  يف املعقود
    مقدِّمة  -أوًال 

ــة، أقرَّ مؤمتر األطراف يف   -١ ــة عرب الوطني ــة املنظم ــافحــة اجلرمي ــة األمم املتحــدة ملك ــاقي اتف
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،  تِّجار، بأنَّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اال٤/٤  مقرَّره يف

املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، هو الصك العاملي الرئيسي امللزم 
باألشــــخاص. كما قرَّر املؤمتر، يف ذلك املقرَّر، إنشــــاء فريق عامل مؤقَّت  تِّجارا ملكافحة االقانونيًّ

باألشـــخاص. وقد ُعقدت اجتماعات الفريق العامل الســـابقة يومي  تِّجارمفتوح العضـــوية ُيعىن باال
ـــان/أبريل  ١٥و ١٤ ـــرين   ١٩، ويوم ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧، ومن ٢٠٠٩نيس تش
تشـــــرين  ٨إىل  ٦، ومن ٢٠١١تشـــــرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ١٠، ومن ٢٠١٠ألول/أكتوبر ا

 أيلول/ ٨إىل  ٦، ومن ٢٠١٥تشــــــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦، ومن ٢٠١٣الثــاين/نوفمرب 
  .٢٠١٨متوز/يوليه  ٣و ٢، ويومي ٢٠١٧  سبتمرب

ــه قرار مؤمتر األطراف   -٢ ــا نص علي ــة ، املعنون "تع٧/١وكــان من بني م ــاقي ــذ اتف زيز تنفي
ية والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن يكون الفريق  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن

باألشـــخاص عنصـــرًا ثابتًا من عناصـــر مؤمتر األطراف، وأن يقدِّم إىل املؤمتر  تِّجارالعامل املعين باال
ى النظر يف عقد اجتماعات ســــنوية، حســــب تقاريره وتوصــــياته، وشــــجَّع املؤمتر أفرقته العاملة عل

  االقتضاء، وعلى عقدها تعاقبيًّا ضمانًا لفعالية استخدام املوارد.
    

    التوصيات  -ثانيًا 
ــــــخاص، يف اجتماعه املعقود يف فيينا من  تِّجاراعتمد الفريق العامل املعين باال  -٣ إىل  ٩باألش
  ، التوصيات الواردة أدناه.٢٠١٩سبتمرب /أيلول ١١
    

    توصيات عامة   -ألف 
  أوصى الفريق العامل بأن ينظر مؤمتر األطراف يف التوصيات التالية:  -٤
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    ١التوصية     
ينبغي للدول األطراف السعي إىل التعاون بفعالية مع مقدِّمي خدمات مساعدة الضحايا، والنظر يف 

ستراتيجية متعددة  شهود، كجزٍء من ا التخصصات ترمي إىل مكافحة وضع تدابري أقوى حلماية ال
  باألشخاص.  تِّجاراال
  

    ٢التوصية     
 ينبغي للدول األطراف النظر يف وضع جمموعات أدوات لتصميم وتنفيذ آليات وطنية للتنسيق أو

  اإلحالة.
  

    ٣التوصية     
ينبغي للدول األطراف، وفقا للتشريعات الوطنية وعلى أساس طوعي، تبادل أفضل املمارسات اليت 

ن بالتفصيل أدوار ومسؤوليات منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، مثل املنظمات تبيِّ
من أجل دعم الســـياســـات، مبا يف ذلك من خالل  ،املجتمعية واملنظمات الدينية، يف آليات اإلحالة

صدمات، مع مر ستنري باملعارف الالزمة للتعامل مع ال ضحايا وي اعاة الترويج لنهج يتمحور حول ال
  باألشخاص وسائر أفراد املجتمع من الفئات املستضعفة. تِّجارسن ونوع جنس ضحايا اال

  
    ٤التوصية     

ينبغي للدول األطراف النظر يف سبل تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية أو املنظمات الدولية 
بناء قدراهتا على تنفيذ تدابري ذات الصلة، مبا فيها املنظمات املقدمة للخدمات، بغرض املساعدة يف 

  باألشخاص، مع التركيز بشكل خاص على الفئات املستضعفة. تِّجاراملنع املتعلقة باال
  

    ٥التوصية     
ــدول األطراف النظر يف وضــــــع خطط عمــل  ــة ملكــافحــة اال وُأطرينبغي لل ــة وطني ــانوني  تِّجــارق

  باألشخاص، ومراجعتها على حنو منتظم. 
  

    ٦التوصية     
غي للدول األطراف إجراء حبوث ذات صلة، مبشاركة املؤسسات األكادميية ومؤسسات أخرى، ينب

باألشـــخاص، مبا يف ذلك إجراء مقابالت طوعية مع الضـــحايا  تِّجاربشـــأن االجتاهات اجلديدة لال
  تستنري باملعارف الالزمة للتعامل مع الصدمات من أجل وضع االستراتيجيات الوقائية أو تعديلها.

  
    ٧التوصية     

باألشــــخاص ألغراض االســــتغالل  تِّجارينبغي للدول األطراف النظر يف التشــــاور مع ضــــحايا اال
ضة للخطر، تِّجاراجلنسي أو االستغالل يف العمل، والناجني من ذلك اال ، واألفراد من الفئات املعرَّ

ات العاملني يف اخلطوط واملجتمع املدين، وأجهزة إنفاذ القانون، وأعضــــــاء النيابة، ومقدِّمي اخلدم
  باألشخاص ووضعها وتكييفها. تِّجاراألمامية عند حتديد استراتيجيات ومبادرات مكافحة اال
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    ٨التوصية     
هبا  ما أمكن، إدراج املدخالت اليت يســــــهم  لدول األطراف، حيث ناجونينبغي ل عده من  ال ما ت في

اجني لكفالة اتباع هنج يتمحور باألشــخاص ودعم الن تِّجارســياســات تســعى إىل القضــاء على اال
  حول الضحايا ويستنري باملعارف الالزمة للتعامل مع الصدمات. 

  
    ٩التوصية     

ينبغي للدول األطراف النظر يف وضـــع أو حتســـني برامج لتوفري ملجأ آمن وســـليم أو أماكن إيواء 
جمدَّدًا بعد  اال يتعرضوباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، حىت  تِّجارمناسبة أخرى لضحايا اال

  .لإليذاءلتشرد أو قاذهم لإن
  

    ١٠التوصية     
إنشاء أفرقة حتقيق بة، القيام، مبا يتماشى مع القوانني املحلية الدوليــــــــتشجَّع الدول األطراف على 

لطلبات تسليم املطلوبني وطلبات الفعالة مشتركة إلجراء التحقيقات املتخصصة بغرض االستجابة 
باألشخاص، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالعائدات  تِّجارمعاجلة قضايا االعند املساعدة القانونية املتبادلة 

  .املتأتية من اجلرمية
  

    ١١التوصية     
جهدها لتحســني تبادل املعلومات بشــأن الشــبكات اإلجرامية  ىينبغي للدول األطراف بذل قصــار

ألســـاليب اليت تســـتخدمها اجلماعات اإلجرامية عرب الوطنية يف باألشـــخاص وا تِّجارالضـــالعة يف اال
ها يف الفقرة  مات املنصــــــوص علي مبا يتفق مع االلتزا ملادة  ١ارتكاب تلك اجلرائم،  من  ١٠من ا

  باألشخاص. تِّجاربروتوكول اال
  

    ١٢التوصية     
شعار "اعرف حقوقك" ومواد ينبغي للدول األطراف إدماج تدابري املنع، ومنها املواد اإلعالمية  املتعلقة ب

باألشـــــخاص، مثل  تِّجارعرضـــــة للوقوع ضـــــحايا لاليف اخلدمات املقدَّمة للفئات امل ،التثقيف والتوعية
األطفال الذين تعرضوا لإلساءة أو اإلمهال واألفراد املشردين. وينبغي للدول األطراف أيضا بذل اجلهود 

ملوجودة لديها، مثل العمال الزائرين، وســــائر األفراد األكثر من أجل التواصــــل مع مجاعات املهاجرين ا
  أقل عرضة لالستغالل.باألشخاص ليكونوا على دراية حبقوقهم حبيث يكونون  تِّجارعرضة لال

  
    ١٣التوصية     

ية، مبا يف ذلك  ــــــتجابة األول ينبغي للدول األطراف تنظيم محالت توعية تركز على جهات االس
  باألشخاص.  تِّجارعلى ضحايا اال يستبينوااخلدمات االجتماعية، الذين حيتمل أن  ومقدم

  
    ١٤التوصية     

باألشــــــخاص وتقدمي تقارير  تِّجارينبغي للدول األطراف تعزيز قدرات وســــــائط اإلعالم على فهم اال
  السكان. كبري علىعلى سبيل املمارسة املعتادة، مع مراعاة ما لتلك الوسائط من تأثري  تِّجارهذا اال  عن
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    ١٥التوصية     
ينبغي للدول األطراف وضع استراتيجيات منوذجية لدعم جناح املقاضاة، والنظر يف عقد اجتماعات 

  لتبادل اخلربات واملمارسات والتحديات يف هذا الشأن.
  

    ١٦التوصية     
يف بعثات حفظ  ونينبغي للدول األطراف تقدمي التدريب ملوظفي األمن واجليش، مبا يف ذلك العامل

  باألشخاص. تِّجارالسالم، من أجل متكينهم من التصدي بفعالية لال
  

    ١٧التوصية     
ــة:  ــه املقبل ــة يف اجتمــاعــات ــــــبيــل األولوي ــة على س ــالي ــاول املواضــــــيع الت ينبغي للفريق العــامــل تن

قدمي االســــــتراتيجيات الفعالة لدعم الضــــــحايا و/أو الشــــــهود يف نظام العدالة اجلنائية؛ (ب) ت  (أ)
إرشـــــادات بشـــــأن تدابري العدالة اجلنائية املالئمة املتخذة فيما يتعلق بالضـــــحايا الذين أجربوا على 

ــــتركة املرتبطة بالتحقيق يف جرائم اال تِّجارارتكاب جرائم نتيجة لال  تِّجارهبم؛ (ج) التحديات املش
قضــائيا؛ (د) أفضــل املمارســات يف جمال إنشــاء وتشــغيل أفرقة  ة مرتكبيهاباألشــخاص و/أو مالحق

االســتراتيجيات الناجحة (ه) التحقيق املشــتركة والوحدات املتخصــصــة يف املالحقات القضــائية؛ 
باألشـــخاص  تِّجارباألشـــخاص، ومنع اال تِّجارللتصـــدي الســـتخدام التكنولوجيا بغرض تيســـري اال

 تِّجار؛ (و) كيفية تقدمي وســـــائل اإلعالم للدعم يف جمال وضـــــع تدابري التصـــــدي لالهوالتحقيق في
باألشخاص وتنفيذها وتقييمها؛ (ز) تدابري تعزيز السياسات املتعلقة باالشتراء على كل من الصعيد 
الوطين واإلقليمي والدويل؛ (ح) إدراج املدخالت اليت يســــــهم هبا القطاع اخلاص واملجتمع املدين 

  باألشخاص. تِّجاروالضحايا يف تدابري التصدي لال
  

    ١٨التوصية     
ينبغي للدول األطراف تبادل اخلربات بشــأن وضــع ســياســات وتشــريعات وإرشــادات منســقة على 
الصـــعيد الدويل بغرض حتفيز املؤســـســـات التجارية على وضـــع وتنفيذ اســـتراتيجيات طويلة األمد 

ــاحلرص الواجــب على حنو حمــدد لتقييم املخــاطر، وحتــديــد  ــة، وااللتزام ب املجــاالت ذات األولوي
  األهداف بغية محاية العمال املستضعفني، وتقدمي تقارير عن تلك االستراتيجيات.

    
    باألشخاص تِّجارتوصيات بشأن تدابري منع اجلرمية فيما يتعلق باال  -باء 

  وصيات التالية:أوصى الفريق العامل بأن ينظر مؤمتر األطراف يف الت  -٥
  

    ١٩التوصية     
ــراكة مع املؤســســات التجارية واملجتمع املدين ومنظمات  ينبغي للدول األطراف العمل يف إطار ش
القطاع العام بغية وضـــع الســـياســـات والتشـــريعات اليت تدفع بالعمل الفعال واملحدد األهداف من 

  أجل التصدي ملخاطر العمل القسري يف سالسل التوريد.
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    ٢٠التوصية     
تدابري ملنع  ختاذ  ية على ا لدول ية وا لدول األطراف النظر يف تشــــــجيع املنظمات اإلقليم ينبغي ل

باألشخاص يف سالسل التوريد اخلاصة هبا، مثل مراجعة ممارسات االشتراء اليت  تِّجارومعاجلة اال
ــدريــب  ــة،  وللســــــنللمنظور اجلنســــــــاين  مراعتعتمــدهــا، وتوفري ت للموظفني ذوي الصــــــل

باألشـــخاص وخماطره يف ســـالســـل التوريد اخلاصـــة باملنظمات  تِّجاراإلدارة، حول اال  وخباصـــة
  والدولية. اإلقليمية

  
    ٢١التوصية     

باألشخاص  تِّجارُتشجَّع الدول األطراف على النظر يف "مبادئ توجيه عمل احلكومات ملكافحة اال
يف ســالســل التوريد العاملية"، اليت اســتحدثتها بعض الدول لزيادة الوعي هبدف حتســني الســياســات 
ــــــات التوظيف االحتيالية والتعســــــفية، ومواءمة األطر  ــــــتراء العمومي، وردع ممارس املتعلقة باالش

  باألشخاص يف سالسل التوريد اخلاصة هبا.  تِّجارالسياساتية ملنع اال
  

    ٢٢ التوصية    
ينبغي للدول األطراف تشــجيع املؤســســات التجارية على اتباع املمارســات املتعلقة بالتزام احلرص 
الواجب بغرض منع السخرة يف سالسل التوريد العاملية والقضاء على املمارسات اليت جتعل العمال 

  العمال.املهاجرين أكثر عرضة للسخرة، ومنها رسوم استقدام املوظفني اليت يدفعها 
  

    ٢٣التوصية     
يف والتصـــــدي له باألشـــــخاص  تِّجاراالينبغي للدول األطراف واملنظمات الدولية تنفيذ تدابري ملنع 

  إجراءات االشتراء احلكومية.سياق 
  

    ٢٤التوصية     
ينبغي للدول األطراف اختاذ تدابري ملكافحة إســاءة االســتعمال اإلجرامي للتكنولوجيات الســيربانية 

باألشخاص، مع اإلقرار مبا لتلك التكنولوجيات من إمكانات يف  تِّجارل ضحايا االيف تيسري استغال
  باألشخاص. تِّجارجمال منع اال

  
    ٢٥التوصية     

إجراء حتقيقات  ومن ذلك، ة وفقًا للقانون املحليشـــــامل إجراء حتقيقاتينبغي للدول األطراف 
باألشــــخاص، وخباصــــة من  تِّجارمجيع األفراد الذين يشــــتبه يف ضــــلوعهم يف االبشــــأن مالية، 

  .يستفيدون منه ماليًّا
  

    ٢٦التوصية     
ضحايا اال ضمان فعالية محاية  سعي إىل  باألشخاص  تِّجارينبغي للدول األطراف، قدر اإلمكان، ال

  املحتملني وأمنهم.
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صال يف البعثات توصيات بشأن املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني أو ضباط االت  -جيم 
    باألشخاص تِّجارالدبلوماسية والقنصلية واألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لال

  أوصى الفريق العامل بأن ينظر مؤمتر األطراف يف التوصيات التالية:  -٦
  

    ٢٧التوصية     
التســــجيل باحلضــــور ينبغي للدول األطراف النظر يف إنشــــاء آليات رقابية، مثل برامج قائمة على 

ضاء، بغرض منع اال شخصي، يف وزارات اخلارجية، حسب االقت باألشخاص أو غري ذلك  تِّجارال
زليني الذين يقوم موظفو البعثات األجنبية بتوظيفهم، وإطالع من أنواع إســــــاءة معاملة العمال املن

  العمال على كيفية التماس املساعدة إذا لزم األمر.
  

    ٢٨التوصية     
شجَّ صلة قبل أن يبدؤوا عملهم خارج ت بغرض  البلدع الدول األطراف على تدريب املوظفني ذوي ال

زيل باألشخاص اليت قد يصادفوهنا، مع التركيز على منع االستعباد املن تِّجارتعريفهم جبميع أشكال اال
يضــا على تزويد زليني. وُتشــجَّع الدول األطراف أوالتصــدي له، وضــمان املعاملة املنصــفة للعمال املن

حقوقهم ووســــائل  باألشــــخاص وعن تِّجارطاليب التأشــــريات مبعلومات عن األشــــكال املختلفة لال
  املساعدة املتاحة هلم، ويفضل أن تكون تلك املعلومات باللغات األصلية لطاليب التأشريات.

  
    ٢٩التوصية     

ية أو دورات تد ــــــ على كل من ريبية ينبغي للدول األطراف عقد حلقات عمل أو حلقات دراس
لدويل  يد الوطين واإلقليمي وا يدالصــــــع حد جه الت ناول على و ــــــيني  تت ماس لدبلو دور املوظفني ا

  باألشخاص.  تِّجاروالقنصليني يف التصدي لال
  

    ٣٠التوصية     
الضــــحايا اســــتبانة ينبغي للدول األطراف بناء قدرات موظفيها الدبلوماســــيني والقنصــــليني على 

  ، مع مراعاة االلتزامات القانونية الدولية. باألشخاص تِّجاراملحتملني لال
    ٣١التوصية     

ينبغي للدول األطراف، كلما أمكن ذلك، إدراج املدخالت اليت يسهم هبا الضحايا و/أو منظمات 
املجتمع املدين فيما تعده من مواد خمصــصــة لتدريب املوظفني الدبلوماســيني والقنصــليني أو ضــباط 

باألشــخاص لكفالة اتباع هنج يتمحور حول الضــحايا ويســتنري  تِّجاراالتصــال بشــأن مؤشــرات اال
  باملعارف الالزمة للتعامل مع الصدمات. 

  
    ٣٢التوصية     

على حنو منتظم للموظفني الدبلوماسيني والقنصليني  التدريبينبغي للدول األطراف النظر يف تقدمي 
  باألشخاص.  تِّجاريف جمال اال
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    ٣٣التوصية     
ينبغي للدول األطراف النظر يف إنشــــاء آلية خاصــــة بالعاملني لدى أســــر املوظفني الدبلوماســــيني 
تشـــجعهم على احلضـــور شـــخصـــيا أمام ســـلطات الدولة املضـــيفة، يف إطار مقابالت وجها لوجه 

أمكن، حبيث جيري تعريفهم حبقوقهم وواجباهتم وإطالعهم على اجلهات اليت ميكنهم االتصــــال  إن
  اجهوا أي صعوبات.هبا إذا و

  
    ٣٤التوصية     

زليني يف تعلم التحــدث بــإحــدى اللغــات الرمسيــة للــدولــة ينبغي للــدول األطراف دعم العمــال املن
املضيفة، أو بلغة مفهومة على نطاق واسع يف الدولة املضيفة، لتمكينهم من التواصل مع السلطات 

  وتيسري إدماجهم يف املجتمع.
  

    ٣٥التوصية     
ــال املن ــب العم ــــــتراط دفع روات ــدول األطراف على اش ــذين يقوم املوظفون ُتشــــــجَّع ال زليني ال

  زليني. الدبلوماسيون والقنصليون بتوظيفهم يف حساب مصريف يفتح باسم العمال املن
  

    ٣٦التوصية     
لتعاون باألشــخاص من خالل ا تِّجارينبغي للدول األطراف تعزيز املســاعدة املقدَّمة إىل ضــحايا اال

  بني البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبلدان املختلفة.
  

    ٣٧التوصية     
ـــائر الكيانات احلكومية املعنية على التعاون مع البعثات  ينبغي للدول األطراف النظر يف تشـــجيع س
الدبلوماســـية والقنصـــلية املعتمدة يف البلد املضـــيف، وفقا لقوانينها املحلية والقانون الدويل، بغرض 

جراءات، باألشـــخاص، وتيســـري اإل تِّجارضـــحايا االمســـاعدة ومحاية يف جمال مثلى خدمات توفري 
  والتكيف مع الواقع الوطين، والتغلب على أي عقبات قانونية أو إدارية.

  
    ٣٨التوصية     

استكشاف إمكانية توقيع اتفاقات للتعاون الثنائي لضمان أن يكون التواصل  األطرافينبغي للدول 
  التوقيت.  ومناسب ًاسلس

  
    ٣٩التوصية     

القتضـــــاء وباالمتثال اللتزاماهتا، على النظر يف تنفيذ ميكن تشـــــجيع الدول األطراف، حســـــب ا
اإلخطارات القنصــــلية من أجل محاية حقوق املواطنني األجانب يف احلصــــول على حماكمة وفق 

  األصول القانونية.
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    ملخَّص املداوالت  -ثالثًا 
، ٢٠١٩أيلول/ســــبتمرب  ٩نظر الفريق العامل، يف جلســــتيه األوىل والثانية، املعقودتني يف   -٧
  باألشخاص".  تِّجارمن جدول األعمال، املعنون "تدابري منع اجلرمية يف جمال مكافحة اال ٢البند  يف
من جدول األعمال املناظرات التالية أمساؤهن:  ٢وتولت تيســـــري املناقشـــــة يف إطار البند   -٨
بالرق املعاصــر يف الوحدة املعنية بالرق بالغ، كبرية املســتشــارين بشــأن الســياســات املتعلقة  يفيب

املعاصر يف وزارة الداخلية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، نيابًة عن جمموعة 
بالبشــر التابع  تِّجاردول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وكينتيان مينغ، نائبة مدير مكتب مكافحة اال

ــــيا واملحيط  إلدارة التحقيقات اجلنائية يف وزارة األمن العام يف الصــــني، نيابًة عن جمموعة دول آس
اهلادئ؛ وأوشـــارا ســـيوبول، نائبة املســـتشـــار القانوين احلكومي الرئيســـي يف وزارة العدل وتطوير 
ـــوس، حمامية  ـــتور يف جنوب أفريقيا، نيابًة عن جمموعة الدول األفريقية؛ ورافاييال ميكوس باس الدس

االحتادية مبكتب حمامي املساعدة القضائية االحتادي يف الربازيل، نيابًة عن جمموعة املساعدة القضائية 
  ي.دول أمريكا الالتينية والكاريب

 تِّجاري بالغ عرضــــًا إيضــــاحيًّا عن جتربة اململكة املتحدة يف مكافحة االوقدمت الســــيدة فيب  -٩
ملعاصر، ُتلَزم املؤسسات التجارية باألشخاص يف سالسل التوريد. وأوضحت أنه مبوجب قانون الرق ا

الكبرية العاملة يف اململكة املتحدة بتقدمي تقارير عن كيفية تصــديها للرق املعاصــر والســخرة يف عملياهتا 
وسالسل إمداداهتا. وشددت على أن هذا اإلجراء قد أدى إىل زيادة الوعي لدى املؤسسات التجارية 

م احلرص الواجب وإىل تدقيق أكرب من جانب القطاع اخلاص واالســــــتثمار يف األنشــــــطة املتعلقة بالتزا
بياهنا اخلاص بشــأن التدابري املتخذة من  ٢٠١٩واجلمهور. وأضــافت أن احلكومة ســوف تنشــر يف عام 

باألشـــخاص يف عملية االشـــتراء. وأبرزت احلاجة إىل التعاون الدويل، وكذلك  تِّجارأجل التصـــدي لال
باألشخاص يف سالسل التوريد العاملية"، اليت شاركت  تِّجاركافحة اال"مبادئ توجيه عمل احلكومات مل

يف وضــعها أســتراليا وكندا واململكة املتحدة ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية. ويف تلك املبادئ، 
ُتدَعى احلكومات إىل تســـخري قوة اإلنفاق احلكومي، والســـعي إىل مواءمة الســـياســـات والتشـــريعات، 

ياســات وممارســات مســؤولة الســتقدام املوظفني، وتشــجيع القطاع اخلاص على التصــدي وتعزيز ســ
بالبشــــر يف ســــالســــل التوريد. وأخريًا، أكدت املتكلمة على احلاجة إىل قياس العمل والتأثري،  تِّجارلال

  فضًال عن استعراض وتكييف النُّهج، مع مرور الوقت.
 تِّجاريت تبذهلا الربازيل من أجل مكافحة االوحتدثت السيدة ميكوس باسوس عن اجلهود ال  -١٠

باألشــخاص، وال ســيما الدور املحدد ملكتب حمامي املســاعدة القضــائية االحتادي يف تلك اجلهود. 
مية  مث خدِّرات واجلر بامل حدة املعين  عاون مع مكتب األمم املت بالت قة  عرضـــــــت اإلجنازات املحق

ــــــراكــة بلــدهــا يف برنــامج الع  تِّجــارمــل العــاملي على منع ومكــافحــة اال(املكتــب) من خالل ش
باألشـــخاص، مثل التدريب الناجح للموظفني العموميني وإصـــدار منشـــورات وأدلة حول حقوق 
الضــحايا. غري أهنا أشــارت مع القلق إىل أنَّ مكتب حمامي املســاعدة القضــائية االحتادي واجه عدة 

يانات الكمية والنوعية، واحلاجة إىل حتســـني حتديات مثل الوصـــم املرتبط باإليذاء، واالفتقار إىل الب
التعاون بني مقدِّمي اخلدمات يف القطاعني العام واخلاص، فضــالً عن احلاجة إىل شــبكة من مقدمي 

  الرعاية من أجل تقدمي دعم أفضل للضحايا. 
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يدة مينغ عن اجلهود اليت تبذهلا الصــــــني فيما يتعلق خبطة العمل الوطنية   -١١ ــــــ وحتدثت الس
باألشــــخاص. وقدمت تفاصــــيل بشــــأن إنشــــاء  تِّجارمن أجل مكافحة اال ٢٠٢٠-٢٠١٣  للفترة

، أنشـــأت ٢٠٠٩بالنســـاء واألطفال. ويف عام  تِّجاروزارة األمن العام ملكتب خمصـــص ملكافحة اال
الوزارة قاعدة بيانات للحمض النووي ومنظومة للتعرف على مالمح الوجه من أجل حتديد هوية 

، Alibabaطفال املفقودين. وقامت الوزارة أيضــــــا، بالشــــــراكة مع جمموعة واأل تِّجارضــــــحايا اال
من أفراد الشرطة اخلاصة الذين ميكنهم تسجيل  ٦ ٠٠٠باستحداث منصة إنذار يستخدمها حوايل 

الدخول إىل التطبيقات واملنصـــــات والولوج إليها هبدف تنبيه اجلمهور بشـــــأن األطفال املفقودين. 
من األطفال املفقودين. وأخريا، شـــدَّدت  ٣ ٩٠١ حتديد مكان وجود وقد جنحت هذه املنصـــة يف

  باألشخاص. تِّجارالسيدة مينغ على أنَّ تعبئة املجتمع هي أفضل سالح ملكافحة اال
وقدَّمت الســــيدة ســــيوبول عرضــــًا إيضــــاحيًّا عن اجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا من أجل   -١٢

ت جنوب أفريقيا، بالتعاون مع املكتب، إطاَرها القانوين مع باألشــــــخاص. فقد واءم تِّجارمكافحة اال
باألشــــــخاص. وشــــــدَّدت املتكلمة على النقص يف مجع البيانات وتوعية اجلمهور،  تِّجاربروتوكول اال

وذكرت أنَّ الشــــــراكة بني جنوب أفريقيا واملكتب أدَّت إىل إحراز تقدم يف مكافحة هذه اجلرمية. مث 
تقاضــي" اليت تتيح ألعضــاء النيابة تبادل خرباهتم بشــأن مســائل اإلثبات يف وصــفت مفهوم "لقاءات ال

ضايا اال شطة بالتعاون مع املكتب، وحققت جناحًا كبريًا. مث  تِّجارق باألشخاص. وقد ُنظِّمت هذه األن
سلَّطت الضوء على عملية "باثو" الناجحة، اليت دعمها املكتب ومجعت عناصر من املخابرات وحمققني 

ســة باألشــخاص. وأكدت أنَّ اإلطار اجلديد للســيا تِّجارمن بلدان اجلنوب األفريقي لتحديد دروب اال
باألشــــــخاص، الذي طوِّر مؤخرًا يف إطار مبادرة العمل العاملي من أجل منع  تِّجارالوطنية املتعلقة باال

باألشــــخاص.  تِّجارباألشــــخاص، يســــمح بتوضــــيح األدوار واإلجراءات الالزمة ملكافحة اال تِّجاراال
وضع أفضل للكشف  وأضافت أنه، بفضل اجلهود املبذولة لزيادة مجع البيانات، أصبحت احلكومة يف

 تِّجارعن الضــحايا. واختتمت كلمتها بالقول إن التثقيف وإذكاء وعي اجلمهور ضــروريان ملكافحة اال
  بالبشر". تِّجارباألشخاص، وأنَّ جنوب أفريقيا تدرس االنضمام إىل "محلة القلب األزرق ملناهضة اال

إضـــافية مع املشـــاركني ردًّا وبعد هذه العروض اإليضـــاحية، تبادلت املناِظرات معلومات   -١٣
  على العديد من األسئلة والتعليقات بشأن بعض التحديات وأمثلة للممارسات اجليدة.

ويف املناقشـــــــات اليت تلت ذلك، شـــــــدَّد العديد من املتكلمني على أمهية النُُّهج املتعددة   -١٤
أهداف التنمية باألشــخاص، حيث ميكن أن تســهم يف حتقيق  تِّجارالتخصــصــات يف منع جرمية اال

ـــراكات مع املجتمع املدين،  ـــمل ش ـــدَّد املتكلمون على أنَّ هذه النُُّهج ينبغي أن تش ـــتدامة. وش املس
  يف ذلك يف إطار مشاورات عامة واسعة النطاق.   مبا
ــــــخاص،  تِّجاروأبرز العديد من املتكلمني التحدي املتمثل يف قياس نطاق جرمية اال  -١٥ باألش

ويف الوقت نفسه، أشار عدة متكلمني إىل اجلهود الوطنية املبذولة لتحسني مجع وأثر تدابري التوعية. 
  باألشخاص.  تِّجارالبيانات، فضًال عن السياسات القائمة على األدلة وتدابري التصدي لال

وأشار عدة متكلمني إىل أن حكوماهتم قررت االنضمام إىل "محلة القلب األزرق ملناهضة   -١٦
  من أجل تعزيز جهودهم الرامية إىل زيادة الوعي. بالبشر"، تِّجاراال
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باألشــــخاص،  تِّجاروتناول العديد من املتكلمني احلاجة إىل معاجلة األســــباب اجلذرية لال  -١٧
شار بعض املتكلمني إىل باألشخاص وحاالت الن تِّجاروكذلك الروابط بني اال زاع واهلجرة. كما أ
  وجرائم أخرى يرد ذكرها يف التشريعات الوطنية. باألشخاص  تِّجارضرورة التمييز بني اال

وأبرز عدة متكلمني القيمة اليت يعطوهنا للمســــاعدة التقنية اليت يقدِّمها املكتب، وأشــــاروا   -١٨
إىل ما ترتب عليها من إجنازات حتققت على مستوى التشريعات والسياسات الوطنية والتحقيقات 

  باألشخاص.  تِّجاروالكشف عن قضايا اال
وذكر أحد املتكلمني أمهية ترســـيخ ثقافة تســـتنري باملعارف الالزمة للتعامل مع الصـــدمات   -١٩

  باألشخاص. تِّجاروهنج يقوم على مراعاة املنظور اجلنساين يف توفري اخلدمات لضحايا اال
 تِّجارووصــــــف أحد املتكلمني املمارســــــة اجليدة املتمثلة يف تقدمي تعويض مايل لضــــــحايا اال  -٢٠

  لك.ذ  يستطيعون  اص مقابل العمل داخل املالجئ ملن ال يرغبون يف العمل خارج املالجئ أو الباألشخ
 تِّجاروأشــــار أحد املتكلمني إىل الدور األســــاســــي لوســــائط اإلعالم املســــتقلة يف منع اال  -٢١

  باألشخاص وكذلك احلاجة إىل تدريب صحفيني متخصصني هلذه الغاية. 
باألشخاص والتكنولوجيا،  تِّجاربني جهود مكافحة االوشدَّد عدة متكلمني على التفاعل   -٢٢

مشريين إىل املمارسات اجليدة اليت تستفيد من التكنولوجيا، ومنها تطبيقات األجهزة املحمولة، يف 
باألشـــخاص. وأشـــار أحد املتكلمني أيضـــا إىل التدابري التشـــريعية ملكافحة اجلرمية  جارتِّمكافحة اال

  على شبكة اإلنترنت. 
وســـلَّط عدة متكلمني الضـــوء على أمهية محالت التوعية املحددة األهداف، مع اإلشـــارة   -٢٣

حاالت إحالة  أيضــــــا إىل أمهية زيادة الثقة بني الدولة ومجاعات املجتمع املحلي بغرض زيادة عدد
باألشــــخاص. وأشــــري أيضــــا إىل أمهية الشــــراكات مع منظمات املجتمع املدين،  تِّجارضــــحايا اال

  ذلك يف محالت املنع. يف  مبا
وسلط عدة متكلمني الضوء على أمهية أصوات الناجني، وإىل ضرورة اإلصغاء إىل ضحايا   -٢٤
  باألشخاص والعمل معهم. تِّجاراال
رى الضـــــوء على أمهية أفرقة التحقيق املشـــــتركة واالمتثال لطلبات وســـــلَّطت متكلمة أخ  -٢٥

  باألشخاص. تِّجاراملساعدة القانونية املتبادلة يف التصدي لال
وســــلَّط متكلمون الضــــوء أيضــــا على أمهية التعاون الثنائي، وأشــــار اثنان من املتكلمني   -٢٦
ن للعمل لدى أجهزة النيابة انتداب موظفي اتصـــال قضـــائيني وضـــباط اتصـــال من أحد البلدا إىل

  العامة يف بلدان أخرى كمثاٍل على املمارسات الواعدة.
دِّد على احلاجة تِّجاروفيما يتعلق مبنع معاودة اال  -٢٧ دِّد على أمهية العمل املنســق، كما شــُ ، شــُ

سانية. إىل تقدمي املساعدة إىل الضحايا بعد عودهتم إىل جمتمعاهتم املحلية، مبا يف ذلك املساعدة اإل ن
  وأشار أحد املتكلمني إىل أمهية التعاون بني املؤسسات لتحقيق هذه الغاية.
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وأشــــار عدة متكلمني أيضــــا إىل التدابري الرامية إىل متكني الضــــحايا من الرعايا األجانب   -٢٨
لدولة، فضــــــًال عن الوصــــــول إىل اخلدمات والتماس التعويض واحلصــــــول على  من قاء يف ا الب

  .اإلقامة تأشريات
وأشــار العديد من املتكلمني إىل أمهية املشــاركة يف جهود بناء القدرات والتعاون التقين مع   -٢٩

شري إىل احلاجة إىل تدريب املسؤولني عن نقل املعلومات، وكذلك  جمموعة من اجلهات الفاعلة. وُأ
قادة املجتمع املحلي (مثل  عاملني و تدريب موظفي اهلجرة وال جة إىل  حلا ــــــني واألطباء) ا ملدرس ا

  ووسائط اإلعالم، ورحَّب عدَّة متكلمني بدور املكتب يف تقدمي هذه التدريبات.
لِّط الضــوء أيضــا على اســتخدام وســائط التواصــل االجتماعي الســتقدام الضــحايا،   -٣٠ وســُ

  األشخاص ومكافحته. ب تِّجاروكذلك احلاجة إىل تسخريها من أجل منع اال
مني بأمهية بناء قدرات الســلطة القضــائية، يف حني أشــارت متكلمة أخرى ونوَّه أحد املتكل  -٣١

ـــريعات هبدف متكني  إىل تدريب مفتشـــي العمل واملوظفني ذوي الصـــلة واحلاجة إىل حتســـني التش
املســــــؤولني عن إنفاذ قانون العمل من القيام باملزيد عندما يكتشــــــفون انتهاكات حمتملة لقانون 

يا  العمل. وُذكرت أيضـــــــا احلاجة فة من أجل تبيُّن ضــــــحا يا ناعة الضــــــ قدرات صــــــ ناء  إىل ب
  باألشخاص.  تِّجاراال
ـــلة التوريد، ال  -٣٢ ـــلس ـــفافية يف س ـــلَّط عدَّة متكلمني الضـــوء على أمهية الش بوصـــفها هتديدا   وس

للشركات التجارية وإمنا بوصفها فرصة، وكذلك أمهية التعاون مع القطاع اخلاص بشأن هذا املوضوع. 
وُأشــري أيضــا إىل احلاجة إىل حتفيز املؤســســات التجارية على الترويج لعالماهتا التجارية باعتبارها خالية 

  التعاون. باألشخاص، كما ُأشري إىل قيمة العمليات اإلقليمية يف تعزيز تِّجارمن أي صلة باال
سياق  -٣٣ ضوء على مواطن الضعف اهليكلية واملرتبطة بال  تِّجاراملتعلقة باال وسلَّط عدة متكلمني ال

ساء والفتيات الاليت ما  ضعف العمال املهاجرين أمام االستغالل، وضعف الن باألشخاص، مبا يف ذلك 
زلن ميثلن األغلبية العظمى من الضــــــحايا املتعرَّف عليهم، وال يزال ُيتَّجر هبن على وجه اخلصــــــوص 

كلمات إىل الضرورة امللحة لضمان ألغراض االستغالل اجلنسي. ويف هذا السياق، أشارت إحدى املت
التصـــدي على قدم املســـاواة جلميع أشـــكال االســـتغالل. وأشـــارت متكلمة أخرى إىل أمهية مكافحة 

باألشخاص ألغراض السخرة، مبا يف ذلك احلاجة إىل رصد االمتثال لتشريعات العمل، يف حني  تِّجاراال
باألشـــخاص بغرض نزع األعضـــاء.  تِّجارحة االأشـــار عدَّة متكلمني إىل اجلهود املبذولة من أجل مكاف

ــــتخدام اخلدمات املقدمة من ضــــحايا  ــــار عدَّة متكلمني إىل وجود حاجة إىل اختاذ تدابري جترِّم اس وأش
  . تِّجارضحية هلذا اال باألشخاص مع العلم بأن الشخص املعين هو تِّجاراال
ــــــتمرار تدين معدالت إ  -٣٤  تِّجاردانة مرتكيب جرائم االوأشــــــار العديد من املتكلمني إىل اس

باألشخاص، وسلَّطوا الضوء على ضرورة ضمان توجيه اجلهود إىل مكافحة اإلفالت من العقاب. 
لدور املحوري لربوتوكول اال با لذي  تِّجارونوَّه أحد املتكلمني  لدور ا با ــــــخاص، ورحَّب  باألش

  يضطلع به املكتب بوصفه القيِّم على هذا الربوتوكول.
ــــــاته الثانية والثالثة والرابعة، يف البند ونظر ا  -٣٥ من جدول األعمال  ٣لفريق العامل، يف جلس

املعنون "املوظفون الدبلوماسيون والقنصليون أو ضباط االتصال يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
  باألشخاص".  تِّجارواألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لال
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من جدول األعمال. وبرئاســــــة  ٣ســــــتهاللية عامة يف إطار البند وألقى ممثل األمانة كلمة ا  -٣٦
املناظران التالية أمساؤمها: تشـــينوبيا كاهلون،  ٣الرئيســـة، توىل توجيه املناقشـــة اليت جرت يف إطار البند 

مســاعدة رئيس املراســم للشــؤون الدبلوماســية بالنيابة، يف وزارة خارجية الواليات املتحدة األمريكية، 
جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وخيســـوس ألربتو ماركيز نافارو، ملحق الشـــرطة،  نيابًة عن

  يف البعثة الدائمة إلسبانيا لدى األمم املتحدة (فيينا)، نيابًة عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. 
ــبانية بشــأن اال  -٣٧ ألشــخاص، اليت با تِّجاروعرض الســيد ماركيز نافارو خطة العمل الوطنية اإلس

صــدرت يف مرحلتني. وأشــار إىل أنَّ بإمكان الضــحايا احلصــول على املســاعدة الفورية عن طريق خط 
عرض مقطع فيديو للتوعية بثَّته   هاتفي مباشر و/أو عنوان بريد إلكتروين و/أو حساب على تويتر، كما
خالل التعاون الدويل والثنائي  وسائط اإلعالم اإلسبانية. وشدَّد على اإلجنازات اليت أصبحت ممكنة من

يف العمليات املشــتركة، ومن ذلك التعاون القائم مع النمســا واملغرب، وهو ما مكَّن من إنقاذ الضــحايا 
ـــريعة  ـــار إىل أنَّ التحقيقات ال ميكن أن تكون فعَّالة إال إذا كانت منتظمة وس والقبض على اجلناة. وأش

صــــــة (املتاحة على مدار يف وحدات التحقيقات املحلية املخصــــــَّ ومزوَّدة مبوارد كافية ومدعومة بالثقة 
احلكومية ُيعدُّ أمرا   الســـاعة)، وتســـترشـــد بُنُهج طويلة األجل. وأوضـــح أنَّ التنســـيق مع املنظمات غري

الكشـــف عن الشـــبكات   أســـاســـيا، بالنظر إىل أهنا تقدم الدعم للضـــحايا وميكنها أيضـــا أن تســـاعد يف
أنَّ شبكات التواصل االجتماعي واملواقع الشبكية ميكن أن ُتستخدم للتحقيق  اإلجرامية. كما أشار إىل

باألشــخاص. وأشــار أيضــا إىل أنه، نظرًا النتشــار غســل األموال، ينبغي التركيز على  تِّجاريف قضــايا اال
ملهم التحقيقات املالية وتنمية اخلربات يف جمال املحاســبة ألغراض االســتدالل اجلنائي. وأضــاف أنَّ من ا

إنشاء جمتمع دويل بغية توحيد اجلهود املبذولة لدعم الضحايا؛ وأن لضباط االتصال أمهية أيضا يف سياق 
األمريكية للمدَّعني العامِّني -التعاون، وخصــــــوصــــــا فيما يتعلق بالشــــــبكات، مثل الشــــــبكة اإليبريية

ملكتب. وميكن أن ُيضطلع باألشخاص وهتريب املهاجرين، بدعم من ا تِّجاراملتخصِّصني يف مكافحة اال
بالتعاون يف هذا الشــــــأن على الصــــــعيدين الثنائي والدويل. واختتم بقوله إنه ينبغي تعزيز بناء قدرات 

  باألشخاص.  تِّجاراملوظفني املسؤولني عن قضايا اال
زيل وناقشت السيدة كاهلون اجلهود اليت تبذهلا الواليات املتحدة من أجل منع االستعباد املن  -٣٨
 أسر املوظفني الدبلوماسيني، مبا يف ذلك من خالل تعزيز السياسات املعمول هبا على الصعيدين يف

الوطين والدويل. وأشارت، على سبيل املثال، إىل أن الواليات املتحدة قدَّمت دعما ماليا وتقنيا من 
أســـــر املوظفني زيل لدى بالبشـــــر ألغراض االســـــتعباد املن تِّجارأجل إعداد دليل عن كيفية منع اال
 How to Prevent Human Traffickingزليني اخلصــوصــيني، بعنوان "الدبلوماســيني ومحاية العمال املن

for Domestic Servitude in Diplomatic Households and Protect Private Domestic Workers ،"
الواليات املتحدة استفادت . وأضافت أن ٢٠١٤أصدرته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام 

كثريا من اخلربة التقنية املقدمة إىل الفريق العامل ومناقشــــاته بشــــأن هذه املســــألة. وســــلَّط العرض 
اإليضــاحي الذي قدَّمته الضــوء على بعض املمارســات الفضــلى اليت ُوضــعت للتصــدي للمســألة، 

سهامهم يف منع اال صليني وكيفية إ باألشخاص. وشدَّدت على أمهية  تِّجارومنها دور املوظفني القن
إنشــاء آليات رقابية، واحلاجة إىل وضــع عقود عمل موحَّدة لتوفري معلومات واضــحة عن احلقوق 
والرواتب واألدوار واملســؤوليات. كما شــدَّدت على ضــرورة تلقي مجيع املوظفني، قبل أن يبدؤوا 

زيل لتركيز على منع االســــتعباد املنا باألشــــخاص مع تِّجار، لتدريب يف جمال االالبلدعملهم خارج 
  والتصدي له، وتشجيع املعاملة املنصفة للعاملني.
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، ٢٠١٩أيلول/ســــــبتمرب  ١٠واســــــتأنف الفريق العامل يف جلســــــته الثالثة، املعقودة يوم   -٣٩
  من جدول األعمال. ٣العروض اإليضاحية يف إطار البند 

ــاء آليات اتصــال وعرضــت الســيدة مينغ اجلهود اليت تبذهلا وزارة   -٤٠ األمن العام يف الصــني إلنش
ضابط اتصال  ٦٩مباشر بالتعاون مع عدة دول، وإنشاء شبكة تعاون قوية. وأفادت بأن الوزارة عينت 

باألشــخاص،  تِّجاربلدا، مما أســهم يف مد اجلســور بني الدول يف جمال مكافحة اال ٤١من الشــرطة يف 
كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من خالل اتفاقات وأن بلدها قد نظم أيضــــــًا عمليات مشــــــتركة مل

ستة  للتعاون مع مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا وميامنار، وقام بتنفيذ عمليات مشتركة بني 
بلدان، عمل خالهلا ضـــباط االتصـــال كروابط رئيســـية يف تبادل املعلومات االســـتخبارية وجهود إعادة 

حالة من حاالت  ٦٣٤وقالت إن تلك العمليات قد أســــفرت عن كشــــف األشــــخاص إىل أوطاهنم. 
مواطنًا أجنبيًّا، وإن ضــباط الشــرطة وضــباط االتصــال على احلدود  ١٥٣باألشــخاص وإنقاذ  تِّجاراال

سيدة  ضحايا وتبادل املعلومات بني الصني والبلدان املجاورة. وأوضحت ال قدموا الدعم جلهود إنقاذ ال
. ومضت ٢٠١٤شخصًا إىل أوطاهنم منذ عام   ١  ١٩٣االتصال على احلدود مينغ كيف أعاد ضباط 

يف وصف عدد من احلاالت الفردية لتوضيح أوجه جناح هذه العمليات املشتركة. وأفادت بإنشاء فريق 
ضايا حمددة. واختتمت  صينية يف فييت نام للتحقيق يف ق سفارة ال شتركة يف ال عامل يعىن بالتحقيقات امل

باألشــخاص  تِّجاركيد جمددا على أن ضــباط االتصــال قد أثبتوا فعاليتهم كأداة ملكافحة االكلمتها بالتأ
  املعلومات. وكمنرب لتبادل

من جدول األعمال، أوضــح العديد من  ٣ويف املناقشــة اليت جرت بعد ذلك يف إطار البند   -٤١
ســيما الفئات املســتضــعفة،  املتكلمني احلاجة إىل محاية ســالمة املواطنني املوجودين يف اخلارج، وال

وحقوق اإلنســان الواجبة هلم. وأشــاروا إىل أن املوظفني الدبلوماســيني والقنصــليني ميكن أن يؤدوا 
باألشــــخاص يف هذا الصــــدد. وشــــدَّد عدد كبري من  تِّجاردورا جوهريا يف كشــــف ومكافحة اال

 تِّجارمجيع أشـــــكال االاملتكلمني على أمهية تدريب املوظفني القنصـــــليني والدبلوماســـــيني بشـــــأن 
باألشــخاص، والســياق الذي حيدث فيه، فضــال عن عالمات اإلنذار واملؤشــرات وتدابري مســاعدة 
الضحايا. وأبرز بعض املتكلمني احلاجة إىل هنج متمحوٍر حول الضحية وقائٍم على حقوق اإلنسان 

ص سيني والقن سمح للمسؤولني الدبلوما سرعة يف هذا التدريب. وميكن للتدريب أن ي ليني بالعمل ب
باألشخاص يف اخلارج يكون أحد املواطنني طرفا فيها. وذكر بعض  اتِّجارعند الكشف عن قضية 

ب ــــــيني تلقوا تدري لدبلوماس عرب اإلنترنت فضــــــال عن كتيبات قبل بدء مهامهم.  ًااملتكلمني أن ا
وماســــية، واتفاقية فيينا أحد املتكلمني على أمهية مراعاة أحكام اتفاقية فيينا للعالقات الدبل وشــــدد

للعالقات القنصلية، وغري ذلك من االتفاقات الدولية ذات الصلة عند تعامل املوظفني الدبلوماسيني 
  باألشخاص. تِّجاروالقنصليني مع املسائل املتعلقة باال

وأشار املتكلمون إىل الضعف اخلاص للعاملني يف منازل أسر املوظفني الدبلوماسيني، الذين   -٤٢
نون معزولني يف أغلب األحيان. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، ميكن المتيازات أصــــــحاب العمل يكو

باألشــخاص. ويف هذا  تِّجارالدبلوماســيني وحصــاناهتم أن تزيد من ضــعف هؤالء العاملني أمام اال
ــــــر املوظفني  الصــــــدد، وصــــــف عدة متكلمني التدابري املتخذة لزيادة محاية العاملني يف منازل أس

ح هلم خالهلا حقوقهم قبل بدء الدبلوماســيني ، مثل املقابالت الشــخصــية يف القنصــليات اليت توضــَّ
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عملهم. وميكن تكرار هذه املقابالت مرة واحدة يف السنة من أجل تقييم الوضع، على سبيل املثال 
  يف سياق إجراء جتديد التأشرية. 

تصال األخرى للعاملني يف وذكر عدة متكلمني أمهية اخلطوط اهلاتفية املباشرة وخطوط اال  -٤٣
منازل أســر املوظفني الدبلوماســيني. وباإلضــافة إىل ذلك، وصــف بعض املتكلمني توزيع الكتيبات 
والنشــرات اإلعالمية بلغات عديدة يف القنصــليات، فضــال عن أفالم التوعية واإلعالنات التلفزيونية 

  والرسوم املتحركة، بأهنا ممارسات جيدة.
ــــني ظروف عمل العمال ووصــــف بعض املتكل  -٤٤ ــــريعية املعتمدة من أجل حتس مني التدابري التش
زليني، مثل وضـــع حد أدىن لألجور وتنظيم ســـاعات العمل. وأبرز بعض املتكلمني أيضـــًا، ضـــمن املن

  بامسهم. ن رواتبهم مباشرة يف حساب مصريف يفتحوزلياملمارسات اجليدة، ضرورة أن يتلقى العمال املن
اثنان من املتكلمني إىل إنشــاء مكاتب خمصــصــة باعتباره من املمارســات الفضــلى وأشــار   -٤٥

  للوساطة يف حاالت االنتهاكات املزعومة واملشكالت ذات الصلة.
باألشــــــخاص قد حيدث يف ســــــياق التأجري الدويل  تِّجاروذكرت إحدى املتكلمات أن اال  -٤٦

الدورات   مج تبادل الطالب، وأضــافت أنلألرحام، وتوظيف العمال األجانب، وبرامج التطوع وبرا
  املجاالت. التدريبية املنظمة لفائدة املوظفني القنصليني والدبلوماسيني ينبغي أيضًا أن تشمل هذه

وأشــــــار العديد من املتكلمني إىل أن التعاون مع املنظمات الدولية، مثل املكتب ومنظمة   -٤٧
ملنظمة الدولية للهجرة، ميكن أن يســــــاعد البلدان العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وا

  باألشخاص. تِّجارعلى التصدي لال
 تِّجاروأشـــري إىل الدليل الذي أصـــدرته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشـــأن كيفية منع اال  -٤٨

ل زيل لدى أسر املوظفني الدبلوماسيني، والدليل الذي نشره جملس دوباألشخاص ألغراض االستعباد املن
واملوجه للموظفني الدبلوماســيني والقنصــليني بشــأن كيفية مســاعدة ومحاية  ٢٠١١حبر البلطيق يف عام 

 "،How to Assist and Protect Victims of Human Traffickingبالبشــــــر، املعنون " تِّجارضــــــحايا اال
  باعتبارمها مثالني لألدوات اليت يتعني استخدامها بغية االسترشاد.

من جدول األعمال، أحالت الرئيســـة الوفود إىل فهرس التوصـــيات اليت  ٤ر البند ويف إطا  -٤٩
اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعاته الثمانية األوىل وجتميع تلك التوصـــيات. ووجه أحد املتكلمني 

  الشكر لألمانة على الوثائق، مشريا إىل فائدهتا املباشرة بالنسبة للوفود.
 ،٣  إىل ١مناقشــات الفريق العامل يف إطار بنود جدول األعمال من  ويف ســياق اإلشــارة إىل  -٥٠

شـــددت الرئيســـة على أن أمهية التعاون شـــكلت موضـــوعًا ثابتًا طوال املداوالت، وأن العمل معا 
باألشخاص. وأشارت الرئيسة إىل أنه  تِّجاريزال أساسيا يف أي استراتيجية ناجحة للتصدي لال  ال

، انفســــه املنظمةميكن هلذا التعاون أن يتخذ أشــــكاال عديدة، منها التعاون بني الفئات املختلفة يف 
مثلما هو احلال بالنســــبة لتعاون املحققني يف اجلرائم املالية تعاونا وثيقا مع املحققني املتخصــــصــــني 

رقة متخصــــصــــة من الشــــرطة وأعضــــاء النيابة؛ باألشــــخاص؛ ومن خالل أف تِّجارقضــــايا اال يف
 تِّجــارالوزارات أو األجهزة، على حنو مــا يوجــد كثريا يف اللجــان الوطنيــة ملكــافحــة اال وبني

  باألشخاص؛ وبني خمتلف احلكومات؛ وبني احلكومات واملجتمع املدين أو القطاع اخلاص.
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ن املمارســات الواعدة الرئيســية ورحبت الرئيســة بالتوافق القوي يف اآلراء بني الوفود بشــأ  -٥١
  باألشخاص. تِّجاروجماالت العمل اليت ينبغي للفريق العامل تناوهلا بغرض التصدي بفعالية لال

وناقش الفريق العامل إمكانيات العمل املواضــيعي يف اجتماعاته املقبلة، ووضــع توصــية يف   -٥٢
  هذا الشأن لتجسيدها.

    
    تنظيم االجتماع  -رابعًا 

    افتتاح االجتماع  -ألف 
ــــــع للفريق العامل املعين باال  -٥٣ ــــــخاص، يف فيينا من  تِّجارُعقد االجتماع التاس إىل  ٩باألش
  مخس جلسات.يف إطاره . وعقدت ٢٠١٩أيلول/سبتمرب   ١١
وافتتحت االجتماع نزهت شـــــــاميم خان (فيجي)، رئيســـــــة الفريق العامل. وخاطبت   -٥٤

  فريق العامل، وأهدافه واملواضيع اليت ينظر فيها.االجتماع وقدَّمت ملحة عامة عن والية ال
  وألقت األمانة كلمًة يف افتتاح االجتماع.  -٥٥
    

    الكلمات  -باء 
  من جدول األعمال. ٣و ٢ألقت األمانة كلمتني استهالليتني عامَّتني يف إطار البندين   -٥٦
من جدول األعمال  ٢وبرئاســـة الرئيســـة، تولت توجيه املناقشـــة اليت جرت يف إطار البند   -٥٧

املناظرات التالية أمساؤهن: الســيدة بالغ (اململكة املتحدة)، والســيدة ميكوس باســوس (الربازيل)، 
  مينغ (الصني)، والسيدة سيوبول (جنوب أفريقيا). والسيدة

من جدول األعمال  ٣وبرئاســــة الرئيســــة، توىل توجيه املناقشــــة اليت جرت يف إطار البند   -٥٨
لية أمساؤهم: الســـيدة كاهلون (الواليات املتحدة)، والســـيد ماركيز نافارو (إســـبانيا)، املناظرون التا

  مينغ (الصني). والسيدة
ندين   -٥٩ طار الب ية يف بروتوكول  ٣و ٢ويف إ تال جدول األعمال، تكلم ممثِّلو األطراف ال من 
باألشــــخاص: االحتاد األورويب، االحتاد الروســــي، أســــتراليا، إســــرائيل، اإلمارات العربية  تِّجاراال

املتحدة، إندونيســـــيا، إيطاليا، باراغواي، البحرين، الربازيل، بلجيكا، بوتســـــوانا، تايلند، اجلزائر، 
سرا، اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، دولة فلسطني، رومانيا، سري النكا، السودان، سوي

البوليفارية)، كندا، كولومبيا، مصـــــر، املكســـــيك، -زويال (مجهوريةالصـــــني، غامبيا، فرنســـــا، فن
  العربية السعودية، اململكة املتحدة، النرويج، نيجرييا، نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة. اململكة
  وتكلَّم أيضًا املراقب عن مجهورية إيران اإلسالمية.  -٦٠
ند ويف   -٦١ ية يف بروتوكول  ٤إطار الب تال لدول األطراف ال من جدول األعمال، تكلَّم ممثِّلو ا
باألشــــخاص: تايلند، اجلزائر، الســــودان، الصــــني، كندا، كولومبيا، مصــــر، املكســــيك،  تِّجاراال

  النرويج، نيوزيلندا، هندوراس.
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم 
، بتوافق اآلراء ٢٠١٩أيلول/ســـبتمرب  ٩ل، يف جلســـته األوىل، املعقودة يف أقرَّ الفريق العام  -٦٢

  جدول األعمال التايل:
  املسائل التنظيمية:   -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
  باألشخاص. تِّجاراالبفيما يتعلق تدابري منع اجلرمية   -٢  
يون والقنصــليون أو ضــباط االتصــال يف البعثات الدبلوماســية املوظفون الدبلوماســ  -٣  

  باألشخاص. تِّجاروالقنصلية واألدوار اليت يضطلعون هبا يف التصدي لال
  مسائل أخرى.  -٤  
  اعتماد التقرير.  -٥  

    
    احلضور  -دال 

تالية يف بروتوكول اال  -٦٣ ــــــخاص ممثلة يف االجتماع: االحتاد  تِّجاركانت األطراف ال باألش
األورويب، االحتاد الروســي، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، إكوادور، 
باراغواي،  يا،  طال يا، أنغوال، أوروغواي، إي ندونيســــــ حدة، إ ية املت يا، اإلمارات العرب ملان يا، أ بان أل

املتعــددة القوميــات)، بريو، -ا، بوتســــــوانــا، بوليفيــا (دولــةالبحرين، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــ
لدومينيكية،  ــــــود، اجلزائر، اجلمهورية ا ند، تركيا، تشــــــيكيا، تونس، اجلبل األس تايل بيالروس، 

ـــــلفادور،  مجهورية ـــــري النكا، الس ـــــطني، رومانيا، س كوريا، جنوب أفريقيا، جيبويت، دولة فلس
ــلوفينيا، الســنغال، الســودان،  ــلوفاكيا، س ــيلي، الصــني، العراق، غامبيا، س ــويســرا، ش الســويد، س

البوليفارية)، فنلندا، فيجي، قربص، كرواتيا، كندا، -زويال (مجهوريةغواتيماال، فرنســـا، الفلبني، فن
كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، ليبيا، مالطة، ماليزيا، مصر، املغرب، 

سا، نيجرييا،  املكسيك، اململكة العربية سعودية، اململكة املتحدة، موناكو، ميامنار، النرويج، النم ال
  نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان.

باألشخاص وغري املوقعة  تِّجاروُمثِّلت مبراقبني الدول التالية غري األطراف يف بروتوكول اال  -٦٤
  اإلسالمية)، باكستان، بروين دار السالم، الكرسي الرسويل، نيبال، اليمن.-مجهوريةعليه: إيران (

  وُمثِّلت مبراقب منظمة فرسان مالطة املستقلة، وهي منظمة حتتفظ مبكتب مراقب دائم.  -٦٥
ية،   -٦٦ لدول اخلليج العرب عاون  ية: جملس الت تال ية ال لدول وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية ا

ة األوروبية حلرس احلدود والســــــواحل، املنظمة الدولية للهجرة، املنظمة الدولية للشــــــرطة الوكال
  اجلنائية (اإلنتربول)، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.4/2019/INF/1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٦٧
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    الوثائق  -هاء 
  كان معروضًا على الفريق العامل ما يلي:  -٦٨

ــــت املشــــــــــروح (  (أ)   ــــؤقَّ ــــال امل ــــم ، CTOC/COP/WG.4/2019/1جــــدول األع
  )؛CTOC/COP/WG.4/2019/1/Corr.1و

ــــــية من إعداد األمانة بعنوان "تدابري منع اجلرمية يف جمال   (ب)   ــــــاس ورقة معلومات أس
  )؛CTOC/COP/WG.4/2019/2باألشخاص" ( تِّجارة االمكافح

ورقة معلومات أســــــاســــــية من إعداد األمانة بعنوان "املوظفون الدبلوماســــــيون   (ج)  
ن هبا يف والقنصــليون أو ضــباط االتصــال يف البعثات الدبلوماســية والقنصــلية واألدوار اليت يضــطلعو

  )؛CTOC/COP/WG.4/2019/3بالبشر" ( تِّجارالتصدي لال
ضمن فهرس التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف   (د)   سية تت سا ورقة معلومات أ

  )؛CTOC/COP/WG.4/2019/4اجتماعاته الثمانية األوىل (
ضمن جتميعا للتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف   )(ه   سية تت سا ورقة معلومات أ

  ).CTOC/COP/WG.4/2019/5اجتماعاته الثمانية األوىل (
    

    اعتماد التقرير  -خامسًا  
ــــــبتمرب  ١١يف   -٦٩ ــائق ٢٠١٩أيلول/س ، اعتمــد الفريق العــامــل تقريره عن اجتمــاعــه (الوث

CTOC/COP/WG.4/2019/L.1، وCTOC/COP/WG.4/2019/L.1/Add.1و ،CTOC/COP/WG.4/2019/L.1/Add.2 ،
  ) بصيغته املعدَّلة شفويًّا.CTOC/COP/WG.4/2019/L.1/Add.3و
 


