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 الدورة السادسة والسبعون 
 *القائمة األوليةمن  109البند 

    منع الجريمة والعدالة الجنائية
 تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة االتجار باألشخاص   

  
 تقرير األمين العام  

  
 ملخص 

المعنون "تحســــــــــــهن تنســــــــــــه  الج و  المبذولة   74/176أُِعدَّ هذا التقرير عمال بقرار الجمعية العامة  
لمكافحة االتجار باألشــــخاو"و وهو نتمــــمن ملخدــــا للج و  التو تبذل ا الدوا األعمــــا  و يا ا  من ومة 

بروتو وا منع وقمع األمم المتحـدة من ألـت تنذـهذوي ويتمــــــــــــــمن التقرير معلومـا  عن  ـاـلة اال مــــــــــــــمـا   ل  
ومعاقبة االتجار باألشــــــــخاوو ونخاءــــــــة النســــــــا  واألمذااو المكمت التذاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المن مة عبر الومنيةو عالوة عل  الج و  التو نبذل ا لميع أءـــــــــــحال المدـــــــــــلحة المعنههن من ألت تع ي   

ر بـاألشــــــــــــــخـاوو التو اعتمـدت ـا الجمعيـة العـامـة فو تنذهـذ طةـة عمـت األمم المتحـدة العـالميـة لمكـافحـة االتجـا
ـنة عن  ـاـلة وعمـت ءـــــــــــــــندوي األمم المتحـدة اال ــــــــــــــت مـا و 64/293قرارهـا   ي  مـا ققـد  التقرير معلومـا  ُمحـدَّ

ــا  واألمذاا  ومعلوما  عن  ــة النســــــ ــحاقا االتجار باألشــــــــخاوو ونخاءــــــ التقرير العالمو عن للتبرعا  لمــــــ
ــدرو مكت  األمم المتحدة المعنو بالمخدرا  والجريمة  ومع 2020االتجار باألشــــــخاو لعا   لوما  الذي أءــــ

نة عن عمت فري  التنســه  المرــترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار باألشــخاو  ومعلوما  برــ ن ل و   محدَّ
التوعيةو وطاءــــة الهو  العالمو المحد  لمكافحة االتجار باألشــــخاوي ويتمــــمن التقرير أقمــــا معلوما  عن 

 افحة االتجار باألشخاوي( عل  الج و  العالمية لمك19-ت نهر لائحة مرض فهروس  ورو ا )كوفهد
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 مقدمة  - أوال  

ب ـد  تحســــــــــــــهن تنســــــــــــــه  الج و  المـبذولـة  74/176القرار  2019اعتمـد  الجمعـية العـامـة فو عـا   -1
ــرية قعوي  ــكت تحدقا طةهرا للبرـ لمكافحة االتجار باألشـــخاوو معترفة بذلأ ب ن االتجار باألشـــخاو ال ن اا قرـ

 تمتع الناس بحقوي اإل سان وي د  التقد  المحرز  حو تحقه  أهدا  التنمية المستدامةي

ما  الجمعية العامة التذاقية األمم المتحدة لمكافحة الذ رى الســنوية العرــرين العت   2020وءــا   عا   -2
الجريمـة المن مـة عبر الومنـية واننهن من البروتو وال  المكمـلة ل ـاو وهمـا بروتو وا منع وقمع ومعـاقـبة االتجـار 
ــا  واألمذااو ونروتو وا مكافحة ت ري  الم الرين عن مري  البر والبحر والجوي  باألشـــــخاوو ونخاءـــــة النســـ

ــبة لمكافحة االتجار وفو هذا ا ــنة با  أهمية بالنســـ ــلة فو هذا التقرير فو  ـــ ــيايو ُ ذِمذ  مع م الج و  المذدـــ لســـ
 باألشخاو والجرائم الذرعية با  الدلةي

ـلة لمكـافحـة و المعنون "تحســــــــــــــهن تنســــــــــــــه  الج و  المـبذو 74/176وأهـاـبا الجمعـية العـامـةو فو قرارهـا   -3
االتجار باألشــخاو"و بالدوا األعمــا  أن تواءــت ل و ها من ألت تجريم االتجار باألشــخاو بجميع أشــكال و 
ــات م ومعاقبت مو   ــةا  ومقاتــ ــا   لراميةو والتحقه  فو أعماا المتجرين والو ــ ــت بذلأ من ممار ــ وإ ا ة ما نتدــ

مـحاقا االتجار فو لت اال ترا  التا  لحقوي اإل سـان مع  ذالة الحماقة والمسـاعدة اللتهن تر  ان عل  المـحاقا ل
الوالـبة ل م  وأكـد  من لـدـند أ راض طةـة عمـت األمم المتحـدة العـالمـية لمكـافحـة االتجـار ـباألشــــــــــــــخـاوو التو 

التو من بهن ا الترويج التباع   ج قســـــــــــتند  ل   قوي اإل ســـــــــــان و و  64/293اعتمدت ا الجمعية العامة فو قرارها  
ويراعو االعتبارا  الجنســــــــا ية والســــــــن فو التدــــــــدي لجميع العوامت التو تعرض األشــــــــخاو لالتجار  وأهابا 
بالدوا األعمـا  زيا ة و عم ل و  الوقاقة المبذولة  وشـجعا الدوا عل  اتخاب تدابهر لمنع االتجار باألشـخاو 

ــا  علـي  من طالا تع ي  القـدرا  والتعـاون اـلدولو للتحقه  فو لرائم االتجـار ـباألشــــــــــــــخـاو  ومكـافحـت  والقمــــــــــــ
ــية  ل  االتجارو و ذالة  هت  ــتإالا المذمـ ــكاا اال ـ ــاة مرتهبه ا ومعاقبت مو وتطبيل الةل  الذي قرـــجع أشـ ومقاتـ

ئر أءــــــــحال المدــــــــلحة شــــــــبكا  االتجار العقال عل  لرائم اي و طا الجمعية العامة الدوا األعمــــــــا  و ــــــــا
خةة تنذهذا  امال وفعاالو بسبت تلأ الالمذ ورين فو طةة العمت العالمية عل  اال تمرار فو المساهمة فو تنذهذ 

ــلَّما الجمعية بالحالة  ل  طةة العمت  ــه  ييما بهن ا لتحقه  هذا ال د ي و ـ ــهن التنسـ من ا تع ي  التعاون وتحسـ
تدابهر منســــقة ومتســــقة لمكافحة االتجار باألشــــخاو فو مجاال  التر ه   العالمية بغية تحقه  أمور من ا اتخاب

المواتــيعية األرنعو وهو منع االتجار باألشــخاوو و ماقة تــحاقا االتجار باألشــخاو ومســاعدت مو ومال قة 
ــ    ــراكا  الرامية  ل  مكافحة االتجار باألشــــــخاوي ونمول  طةة العمت العالميةو أ رــــ المتَّجرينو وتدعيم الرــــ
الجمعية ءــندوي األمم المتحدة اال ــت ما و للتبرعا  لمــحاقا االتجار باألشــخاوو ونخاءــة النســا  واألمذااو 
الذي  هدنرو مكت  األمم المتحدة المعنو بالمخدرا  والجريمة )المكت  المعنو بالمخدرا  والجريمة أو المكت (  

دفقا  االتجار باألشخاو عل  الدعهد الومنو وأ ند   ل  المكت  م مة تقدقم تقارير  ت  نتهن عن أ ماط وت 
 واإلقليمو والعالمو  وع ز   ور فري  التنسه  المرترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار باألشخاوي 

فو  ورت ــا   74/176وملبــا الجمعيــة العــامــة  ل  األمهن العــا  أن ققــد   له ــا تقريرا عن تنذهــذ القرار  -4
التو ور   من الدوا األعمــــــا  وأءــــــحال من ا تلأ معلوما   ل  الســــــا  ــــــة والســــــبعهني ويســــــتند هذا التقرير 

ــا  فو فري  التنســـه  المرـــترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار  المدـــلحة المعنههنو بما فو بلأ الهيا ا  األعمـ
ــمت هذا التقرير فترة اإلبال  منذ ــخاوي ويرـ ــمبر  18الممتدة من  74/176اعتما  القرار   باألشـ  ا ون األوا/ قسـ

 ي2021تموز/نولي   8 ل   2019
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 حالة التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص،  -ثانيا 
دة لمكافحة الجريمة وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتح 

 المنظمة عبر الوطنية

ــدي عل  اتذاقية الجريمة المن مة 74/176   طا الجمعية العامةو فو قرارها  - 5 ــا  التو لم تدــ و الدوا األعمــ
و القيا  بذلأي وطالا الذترة المرـمولة  ونروتو وا االتجار باألشـخاو المكمت ل ا أو لم تنمـم بعد  له ما عل  الن ر ف 

 23ول ر القمر )  و ( 2020مـارس آبار/  30بـالتقريرو ا مـــــــــــــمـا نالت  وا  ل  البروتو واال برو و  ار الســـــــــــــال  ) 
و بعــد مرور أكطر من وقــد أءـــــــــــــبي البروتو وا الهو   ( 1) (ي 2020   نو يــ   يران/  16و هبــاا ) (و 2020  يران/نو يــ  

 مرفاو وهو نتقد  بخةوا   ريعة  حو التددن  العالموي    178و قمم  و عاما عل  اعتما   20

أقمـاو مواءـلة ل و ها من ألت تجريم   74/176وأهابا الجمعية العامة بالدوا األعمـا و فو قرارها   -6
جرين والو ــةا  ومقاتــات م ومعاقبت مي ومن أءــت االتجار باألشــخاو بجميع أشــكال و والتحقه  فو أعماا المتَّ 

  نو الذي  ررو المكت و 2020بلدا طمع للتقهيم فو  مار التقرير العالمو عن االتجار باألشخاو لعا   181
بلدا ترـريعا  مخدـدـة تجرِم  االتجار باألشـخاوو بما نتماشـ  مع بروتو وا االتجار باألشـخاوو  ت   169

 100 000لتقرير  ل  أن عد  األشـخاو الذنن ُأ ننوا عل  الدـعهد العالموو لهت ي وأشـار ا2020آل/أ سـة   
ي 2003 ســــــمةو قد تمــــــاعم  والو نالت مرا  منذ  طوا بروتو وا االتجار باألشــــــخاو  ه  النذاب فو عا  

ة وقد  ـــــاهم فو هذو ال يا ة  ـــــن ترـــــريعا  محد ة لتجريم االتجار باألشـــــخاوو واال ـــــتطمار فو القدرا  الومني 
أعل   2003والتعاون الدولو عل   د  وا ي وتبهَّن أن معدال  اإل ا ة فو البلدان التو  نا ترريعا  قبت عا  

فو  ارتذعـا  طهرا  قـد معـدال  هـذو األطهرة البلـدان التو لـدن ـا ترــــــــــــــريعـا  أ ـدت ع ـداو وإن  ـا ـا من معـدال  
اآلو ة األطهرة مقار ة بالســــــــــنوا  الماتــــــــــيةو مما قرــــــــــهر  ل  أن تدابهر العدالة الجنائية العالمية من المرلي أن 

 تواءت   راز م يد من التقد  مع اكتسال البلدان الخبرة من تنذهذ األمر الخاءة بكت من اي
  

 موجز تجميعي للجهود المبذولة لمكافحة االتجار باألشخاص  - ثالثا  

 الجهود التي تبذلها الدول األعضاء -ألف 

 ولة عمــــوا التالية قد قدما معلوما  ا ــــتجابة لةل  من  48 و  ا ا ال2021  يران/نو ي   9 ت   -7
المكـت و ُعمِمم فو شــــــــــــــكـت مـذ رة شــــــــــــــذوـيةو للحدــــــــــــــوا عل  معلومـا  عن ل و هـا المـبذوـلة لمكـافحـة االتجـار 

 ياو أ ــــترالياو   ــــرائهتو  كوا ورو ألبا ياو ألما ياو أ دوراو أورو وايو  االتحا  الرو ــــوو أرمهنياو   ــــباباألشــــخاوال  
المتعـد ة القوميـا (و بهروو تر يـاو الجبـت األ ــــــــــــــو و الـدا مرنو  -أنرلنـداو  قةـاليـاو بلجيكـاو بلإـاريـاو بوليويـا ) ولـة

ذلبهنو فن ويال  زمبابويو الســــــــلذا ورو  ــــــــلوفاكياو  ــــــــنإافورةو الســــــــويدو شــــــــهلوو ءــــــــرنياو الدــــــــهنو  واتيماالو ال
البوليذارية(و فنلنداو قةرو  نداو التوياو لبنانو لهتوا ياو ليختنرـــتاننو مالةةو مدـــرو المإرلو المملهة -)لم ورية

 العرنية السعو قةو ميا مارو النمساو  يجهرياو  يكارا واو هنإارياو هولنداو الوالقا  المتحدة األمريكيةي

أمرا ا ـــــــتراتيجية ومنية لمكافحة االتجار باألشـــــــخاو وتعكم   وأفا   مع م الدوا ب   ا قد وتـــــــعا -8
عمت   ةفرقأ اليا عل  تنذهذهاو وأ  ا تمــةلع بالعمليا  اإل مائية عل  أ ــاس ترــاوريو وأ  ا قد أ رــ   لجا ا أو  

مرــــــتر ة بهن الوزارا  لتنســــــه  تنذهذ اال ــــــتراتيجيا  الومنيةي وقاما عدة  وا بتجميع تدطالت ا وفقا للمجاال  
برــــــــــــــ ن طةـة عمـت األمم المتحـدة العـالمـية لمكـافحـة االتجـار  64/293المواتــــــــــــــيعـية األرنعـة الوار ة فو القرار 

باألشـخاوو وهو منع االتجار باألشـخاوو و ماقة تـحاقا االتجار باألشـخاو والرـ و  ومسـاعدت مو ومقاتـاة 
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جار باألشـــــخاوو وتومهد الرـــــراكا  لمكافحة االتجار باألشـــــخاوي وأفا    ولة وا دة ب   ا مرتهبو لرائم االت 
 أتافا مجاا تر ه  مواتيعو طام و هو السيا ا و  ل    ج ا اال تراتيجوي

  
 المنع -1 

األعمــــــــــــــا   ل  التدــــــــــــــدي للعوامـت االلتمـاعـية و الـدوا 74/176 عـا الجمعيـة العـامـةو فو قرارهـا   -9
واالقتدــــــــــــا قة والطقايية والســــــــــــيا ــــــــــــية و هرها من العوامت التو تجعت الناس عرتــــــــــــة لالتجارو وأهابا بالدوا 
والمن ما  الدولية ومن ما  المجتمع المد و والقةاع الخاو القيا و من طالا الرــــراكا و ب يا ة ل و  الوقاقة 

 ءلية ونلدان العبور والمقدد و عم تلأ الج و ي المبذولة فو البلدان األ

وأفا   مع م الدوا ب   ا واءـــــــــــــلا ل و ها المبذولة فو مجاا التوعيةي وفو بع  الحاال و ُوزِمعا  -10
ــهر  ل    2019موا  التوعية المنَتجة قبت عا   ــمولة بالتقريرو وهو ما قرـــــــــ ــع طالا الذترة المرـــــــــ عل   ةاي وا ـــــــــ
االتجار باألشـــــــخاو قد ُعمِمم فو المناهج موتـــــــوع داي وأفا   بع  الدوا ب ن االتـــــــةالع بحمال  أموا أم

 الدرا ية للمدارس االبتدائية والطا ويةو و ذلأ فو المناهج الدرا ية المخددة لتدري  المعلمهني

ــتخدما أقاما محد ةو مطت الهو  العالمو لمكافحة االتجار باألشـــخاو  -11 كما أفا   بلدان عدندة ب   ا ا ـ
و والهو  الدولو لمناهمـة اال ـتإالا الجنسـو 68/192تموز/نولي (و الذي  د ت  الجمعية العامة فو قرارها   30)

ترــــــــــــــرين   18أنلوا/ ــــــــــــــبتمبر(و ويو  االتحـا  األورونو لمكـافحـة االتجـار ) 23ا  واألمذـاا )واالتجـار بـالنـســــــــــــــ 
األوا/أكتونر(و من ألت زيا ة الوعو باالتجار باألشـخاو وتسـليل المـو  عل  محنة المـحاقاي وقد أقيما هذو 

 اال تذاال  بالرراكة مع المن ما  الدولية ومن ما  المجتمع المد وي

ـتدرـي  المولذهن الـعاملهن فو الخةوط األـمامـية بغـية تع ي  ـقدرت م عل  الهرـــــــــــــم  المنع  وشـــــــــــــمـلا ـتدابهر  - 12
ـــكت تـقدقم مني أو   المبكر عن االتجـار ـباألشـــــــــــــخـاو واإلبال  عـن و فمـــــــــــــال عن توفهر الحـماـقة االلتـماعـية فو شـــــــــــ

نســـه  ت د  وأشـــار   ولة وا دة  ل    رـــا  آلية ت  و 19- مخدـــدـــا  مالية ءـــإهرةو طاءـــة فو أعقال لائحة  وفهد 
  ل  تع ي   ماقة األمذاا الذنن قعيرون ويعملون فو الروارع من  و  المعاملة والعنم واال تإالا المحتمتي 

أ    ل  تعةـت ل و هـا الراميـة  ل  مكـافحـة االتجـار  19-وأشــــــــــــــار  عـدة  وا  ل  أن لـائحـة  وفهـد -13
دـــحة العامة فرتـــا قهو ا عل  التنقت و  ر  باألشـــخاوو وال  ـــيما تلأ المتعلقة بالتوعيةو   را ألن لوائي ال

التجمعا  الهبهرةي و تيجة لذلأو أطذ  مبا را  التوعية فو الإال  شكال رقمياو  هث ا ُتخد  التلذ يون واإلباعة 
ــا اللو ا  اإلعال يةي  ــتخدما بع  البلدان أقمــــــ ــائتو فو  هن ا ــــــ ــت االلتماعو لبث الر ــــــ ــائل التواءــــــ وو ــــــ

درا ـــــــــية الرـــــــــبكية فو أعماا بنا  القدرا  المخةل ل ا مع الج ا  المعنية بمكافحة ا ـــــــــُتخدما الحلقا  ال كما
ــية وم رلا ا   ــتخدما األ دات الرياتـ ــلةا    ذاب القا وني وأفا    وا أطرى ب   ا ا ـ ــا  ـ ــوءـ االتجارو وطدـ

ا دةو ُعرتا األفال  السهنمائية والمعارض التجارية  منابر لنرر الر ائت عن االتجار باألشخاوي وفو  ولة و 
 أفال   هنمائية فو لميع أ حا  البلد للتوعية باالتجار باألمذاا أل راض اال تإالا الجنسوي

و وأبلإا عن تن يم المنع وب ر  مع م البلدان بنا  القدرا  باعتبارو ا ـــــتراتيجية  ا ـــــمة األهمية فو مجاا   - 14
والســـلةة القمـــائية وقةاع   ذاب القا ون وءـــناعة  ورا  تدريبية عن ُبعد ألءـــحال المدـــلحة فو الســـلأ الدبلوما ـــو 

المـــيافة وقةاعو النقت )الةهران المد و( والرعاقة الدـــحيةي وب ر بلد وا د أ   أ را االتجار باألشـــخاو فو أ رـــةة  
 أفريقياي   التدري  المخددة لألفرا  الذنن قجري اإلعدا  لنررهم فو بعطا   ذظ السال  فو 

وقعا   العمالة األلنبية باعتبارو مجاال نتةل  التر ه  عل  الجا   الوقائوي وقد وأشــــــهر أقمــــــا  ل  ترــــــإهت  - 15
بع  الدوا اتذاقا  ننائية مع بلدان المنرــ  تحقيقا ألمور من ا تيســهر الرــذايية فو  ــال ــت اإلمدا و وإمامة اللطا  عن 

وتيســهر ترلمة عقو  العمت النمةية  ل  جهد بحقوق م والت امات مو ال العماا   لما   اال  اال ــتإالا المحتملةو وتــمان 
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قةاعهن  فو  لترــإهل م العماا األلا    قدا  المكات  الخاءــة من ا ــت بلد وا د  ومنع اللإا  األءــلية للعماا األلا  ي 
المنـر ة بمول  اتذاقا  ننائية مع بلدان المنرـ ي  التـرإهت قنوا      ـدر بلأ فو )البنا  وال راعة(و و  ين مختار اقتـدا نهن 

لال ـــترشـــا  ب ا ل م  منرـــورا  عن  قوي الةالل والعماا وعن الموار  المتا ة أءـــدر   وأشـــار   ولة أطرى  ل  أ  ا 
ــراكا  بهن   ــا  قامة شــــــ ــعي ولو ظ أقمــــــ ــهرةو وقاما بتوزيع ا عل   ةاي وا ــــــ ــوا عل  الت شــــــ فو  عدا  ملبا  الحدــــــ

ــبـهت عملـية تورـيد ال  ا  فو  ـد  تع ي  األطالقيـ ب والخـاو القةـاعهن العـا   عمـالـة فو قةـاعـا  من ـا ال راعـة عل   ـــــــــــ
ــذايية فو عرض   ــا  العمت عله ا   والةل  العمالة المطااو وهو ما أ ى  ل  زيا ة الرـــــــ و والحد من  مكا ية اتباع ممار ـــــــ

شـكاال من التعاون مع شـر ا  و ـائل التواءــت  اال ـتإالليةي وأ رـ  بلد وا د بوابة  لهترو ية لذرز  عال ا  الولائمو وأ 
 االلتماعو الرئيسية لرءد اإلعال ا  وتوفهر معلوما  عن المتَّجرين المرتب  فه مي 

المســتندة  ل  أ لةو وأفا   ب   ا ألر  تقهيما  لالتجار المنع بع  البلدان  ل  أهمية تدابهر   وأشــار  -16
عل  تدابهر مكافحة االتجارو ومبَّقا  تائج تلأ  19-بت نهر لائحة  وفهدباألشــــــــــــخاوو وال  ــــــــــــيما ييما نتعل  
 التقهيما  عل  التدطال  السيا اتيةي

 عم ت ــد   ل  فو بلــدان ألنبيــة مختــارة برامج وأفــا   بع  الــدوا بــ   ــا قــدمــا  عمــا مــاليــا لتنذهــذ  -17
املهن فو الخةوط األمــاميــةو وال  ــــــــــــــيمــا  تراو ــا بهن التوعيــة وتنميــة قــدرا  المولذهن العــ المبــذولــةو و ج و  ال

المساعدة الدولية  ما من طالا ترتهبا   تلأ قدما  أ  ا و   والمرار هن من م فو تقدقم طدما    ذاب القا ون والعدالة
ننائيةو أو من طالا من ما   هر  كومية ترــــارن مباشــــرة فو أ رــــةة من ا التدــــدي لأل ــــبال الجذرية للعنم 

 ي ةالرعبي القاعدة ماعو وتع ي   بت  س  الرزي عل  مستوى القائم عل  النوع االلت 

كما ا ـــــــُتخدما تدابهر مطت وتـــــــع  ـــــــيا ـــــــا  االشـــــــترا  األطالقو وااللت ا  ب ا من ألت منع االتجار  -18
ــذايية فو  ـــال ـــت اإلمدا و  هث أشـــار    دى الدوا  ل  ما  تج  ــيما عن مري  تـــمان الرـ باألشـــخاوو وال  ـ

 منتجا  وطدما  تنتج ا عمالة مستإلَّةي ا  شر عن بلأ من تمان عد  
  

 حماية الضحايا ومساعدتهم -2 

ــاعدة اللتهن 74/176أهابا الجمعية العامةو فو القرار  -19 ــا  أن توفر الحماقة والمســـــــــــ و بالدوا األعمـــــــــــ
 اال ترا  التا  لحقوي اإل سان الوالبة ل ميتر  ان عل  المحاقا لمحاقا االتجارو فو لت 

و ــلةا عدة  وا المــو  عل  تقدقم الخدما  االلتماعية وطدما  الحماقة لمــحاقا االتجار باعتبارو  -20
االلتماعو )  دا  المرورة( -من بهن التدطال  الرئيسيةي واشتمت بلأ عل  توفهر الم وى والدعم الةبو والنذسو

غ الدــــإر أو المني المالية )برامج التحويال  النقدقة(و وتســــوية وتــــعية المــــحاقا من  هث وتقدقم االئتمان البال
ال جرة عن مري   ءــــــــدار تدــــــــاريي  قامة مدقتة أو ت شــــــــهرا   طوا   ســــــــا يةي ومن الجدنر بالذ ر أن مع م 

 سهت ميالتدطال  المبلغ عن ا ا ةو  عل  تقدقم الدعم لجميع المحاقا المكتَرذهنو بدر  الن ر عن لن 

ــحاقا االتجارو فو  هن  -21 ــريعا  تنص عل   ماقة تــــــ ــائية ب ن لدن ا ترــــــ وأفا   بع  الوالقا  القمــــــ
لا والقا  قمائية أطرى قوا هن ا بحهث تنص عل  لبر المرر الال   بالمحاقا وتعويم مو واتخاب تدابهر  عدَّ

 ز  قدرت ا عل   ماقة المــــــــــحاقا من لتقدقم المســــــــــاعدة المالية لمــــــــــحاقا االتجاري  ما أفا    وا ب   ا قد ع
 العقال المد سو عل  الجرائم التو نرتهبو  ا  نتيجة مباشرة لالتجار ب مي

وأبلإــا  وا عن تةبه  تهنولوليــا لتحــدنــد تــــــــــــــحــاقــا االتجــار وإ قــابهمو وا ــــــــــــــتخــدمــا  ولــة وا ــدة  -22
حلهـت الحـام  النووي من ألـت لم تهنولوليـا  لـدنـدة القتذـا  أنر األمذـاا المذقو ننو وتهنولوليـا تنةوي عل  ت 

شـــــمل م ب  ـــــرهمي وناإلتـــــافة  ل  بلأو  طذا بع  الدوا التحقيقا  اال ـــــتباقية برـــــ ن المندـــــا  اإللهترو يةو  
ب  ـاله  من ا ا ـتخدا  الذ ا  االءـةناعو من ألت تحدند هوية المـحاقا والجناة عل  اإل تر اي  ما أشـهر  ل  
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ا  وشـــر ا  التهنولوليا المســـدولة التماعيا باعتبارو عندـــرا أ ـــا ـــيا فو التعاون مع الةالل ومةوري البرامجي 
تةوير الســبت التو قمكن من طالل ا ا ــتخدا  التهنولوليا وو ــائل التواءــت االلتماعو لمكافحة الجريمة وتع ي  

 فعالية تدابهر مكافحة االتجاري

ما بالتعاون م -23 ــاعدة المـــــحاقا ُقدِم ع المن ما   هر الحكوميةي  ما  ا ا وأفا   مع م البلدان ب ن مســـ
ــر التو أ    ل  تحدند  ــية للحكوما  فو توفهر طدما  الخل ال اتذو المباشــ ــريكة رئيســ تلأ المن ما  ل ا  شــ

 هوية المحاقا العالقهن فو أوتاع ا تإاللية وإ قابهمي

المبلإهن من ألت   وناإلتافة  ل  بلأو أبلإا بع  البلدان عن بذا ل و  مدرو ة لحماقة الر و  أو -24
 ترجيع اإلبال  عن  اال  االتجار المرتب  فه اي

  
 مقاضاة مرتكبي جرائم االتجار باألشخاص -3 

ــا  مواءــــــــــــــلـة ل و هـا من ألـت تجريم 74/176أهـاـبا الجمعـية العـامـةو فو القرار  -25 و ـباـلدوا األعمــــــــــــ
 و بجميع أشكال و والتحقه  فو أعماا المتَّجرين والو ةا  ومقاتات م ومعاقبت مياالتجار باألشخا

وفو  هن أفا    البية الدوا المجهبة ب ن لدن ا ترــــــــريعا  ومنية تجر  االتجار باألشــــــــخاوو أبلإا  -26
 وا عــدة  وا عن تعــدنال  ترــــــــــــــريعيــة ُأ طلــا مدطرا لتحقه  أ راض من ــا موا مــة األمر القــا و يــة مع بروتو 

االتجـار بـاألشــــــــــــــخـاوو وتإليظ العقونـا  عل  الجرائم المتعلقـة بـاالتجـار بـاألشــــــــــــــخـاوو وتوفهر  مـار لحمـاقـة 
ــحاقا عل  الجرائم التو نرتهبو  ا   ــمان عد  معاقبة المـــــــ ــحاقاو وإ راا أ كا  محد ة فو بع  البلدان لمـــــــ المـــــــ

دوا األعمـــــا  أقمـــــا ب   ا أ رـــــ   كنتيجة مباشـــــرة لما تعرتـــــوا ل  من  نذا   مـــــحاقا اتجاري وأفا   بع  ال
طدما   عم مالئمة للمــحاقا والرــ و  ييما نتدــت بالقمــاقا المعروتــة عل  المحاكمي وأبلإا  ولة وا دة ب   ا  

 ا تخدما ترريعات ا المتعلقة بمسدولية الرر ا  لتولي  الت م  ل  عد  من الهيا ا  بارتهال لرائم اتجاري 

دنال  الترــــــــــــــريعـية  ل  تــــــــــــــمـان أن تهون القوا هن متوافقـة مع أمر وفو بع  الحـاال و هـدفـا التعـ  -27
ــا ر عن البرلمان األورونو ومجل  االتحا  األورونو  ــة بكت منةقةو مطت التولي  الدــــــ مكافحة االتجار الخاءــــــ

برــ ن منع ومكافحة االتجار بالبرــر و ماقة تــحاقاوو واتذاقية مجل  أورونا برــ ن مكافحة   EU/2011/36رقم 
 بالبرر واتذاقية رابةة أمم لنول شري آ يا لمكافحة االتجار باألشخاوو ونخاءة النسا  واألمذااي االتجار 

ــائههن باعتبارو أمرا  -28 ــو  عل  تدري  مولذو   ذاب القا ون والمولذهن القمــــ ــلةا مع م البلدان المــــ و ــــ
  الممار ــا  الذعالة فو  ا ــم األهمية للتدابهر الومنية للتدــدي لالتجار باألشــخاوو وطدــوءــا التدري  عل

 مجالو التحقه  والمال قة القمائيةي 

من عواق   19-وأشار  بع  الدوا  ل  أن تدابهرها با  الدلة قد ت نر  بما  جم عن لائحة  وفهد -29
 الوءوا  ل  العدالةيأما  محد ةو شملا الت طهر فو  لرا ا  المحاكم وعقبا  

  
 الشراكات -4 

و بالدوا األعمــــــــا  والمن ما  الدولية ومن ما  المجتمع 74/176أهابا الجمعية العامةو فو القرار  -30
المد و والقةاع الخاو القيا و من طالا الرــــــــراكا و ب يا ة ل و  الوقاقة المبذولة فو البلدان األءــــــــلية ونلدان 

وناإلتـافة  ل  بلأو  عا الجمعية الدوا  ل  تع ي  التعاون الدولوو و ذلأ التعاون مع فري   العبور والمقدـدي
 التنسه  المرترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار باألشخاوي 

وأبلإا عدة  وا عن تعاو  ا مع أءــــحال المدــــلحة المعنههن عل  الدــــعهد المحلوو وبلأ عا ة فو  -31
المتعد ة الو اال  ونمرـــــــــار ة وا ـــــــــعة النةاي من اإل ارا  الحكومية ومن ما     مار آليا  التنســـــــــه  الومنية

http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
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المجتمع المد وو فو  هن أشــــــــار  بمــــــــعة بلدان  ل  مرــــــــار ة ل ا  فاعلة من القةاع الخاوي وأفا    وا 
رين أو  ذرا  ومنههن مكر هن لمكافحة االتجار باألشخاوو أو منسقهن ومنههن مكر  هن  عدندة ب   ا عهنا مقرِم

 مسدولهن عن تنسه  تدابهر التددي الومنية لمكافحة االتجار باألشخاوي 

وأفـا    وا ـب   ـا قـد أبرمـا ترتهـبا  للتعـاون الطـنائو مع  وا أطرى لمكـافحـة االتجـار ـباألشـــــــــــــخـاو عبر  - 32
باألشــــخاوو واالتــــةالع الحدو  الومنيةو تحقيقا ألمور من ا تع ي  المســــاعدة القا و ية المتبا لة فو  اال  االتجار 

الوعو من ألت منع   بعمليا  مرتر ة لمكافحة االتجار باألشخاوو وتبا ا اال تخبارا  المالية بر ن المتَّجرين وزيا ة 
فو أورونا  وعملية   ( Odysseyأو قســـو ) االتجار باألشـــخاوي ومن بهن العمليا  المرـــتر ة التو ُأشـــهر  له ا عملية 

فو بلأ ا ــــــتإالا األمذاا عبر  ة  ل  التدــــــدي لأل رــــــةة اإللرامية عبر الومنيةو بما و الرامي (Sentinel) ــــــنتهنهت 
و وويكا  (White Sand)و ووانا  ـا د (Turquesa II)  2وتور يسـا   (Turquesa I)  1اإل تر ا  وعمليا  تور يسـا 

(Weka) لقرن األفريقو وأمريكا  و المتعلقة بت ري  الم الرين واالتجار باألشــخاوو واتــُةلع ب ا بمرــار ة بلدان من ا
تــحية محتملة من   600وويكا  ل    قاب  حو    2الالتهنية ومنةقة البحر الهاريبو وآ ــيا وأوروناي وأ   عملهتا تور يســا 

تـحاقا االتجاري وقد  المكت  المسـاعدة  ل  المن مة الدولية للرـرمة الجنائية )اإل ترنوا( فو  مار تلأ العمليا  ييما  
ــهر الت  ــبكة اإلنبهرية األمريكية للمدعهن  نتعل  بتيســــــــ نســــــــــه  بهن مولذو   ذاب القا ون والمدعهن العامهن من طالا الرــــــــ

- العامهن المتخدــــــــــــدــــــــــــهن فو مكافحة االتجار باألشــــــــــــخاو وت ري  الم الرين ورابةة المدعهن العامهن األنبهرية 
راو يا  ا فو اإل ترنوا عملية ـ ـــــــ  األمريكيةي واشــــــــتملا العمليا  النالحة األطرى التو اتــــــــةلعا ب ا الدوا األعمــــــــا  

(Saraounia)    الرامية  ل  التدــدي للجرائم المرتهبة تــد األمذاا واالتجار باألشــخاو فو النيجرو وعملية نيســهوس
(Theseus)   فو  رل البلقاني 

و وَّها  وا بالتعاون العملو فو  مار آليا  التنســه  اإلقليميةو بما فو بلأ شــبكة المنســقهن المعنههن   -33
بمكــافحــة االتجــار فو لنول شــــــــــــــري أورونــاو وفرقــة العمــت التــابعــة لمجل   وا بحر البلةه  المعنيــة بمكــافحـة 

المعا لة برــ ن االتجار بالبرــرو ومبا رة  االتجار بالبرــرو وشــبكة االتحا  األورونو للمقررين الومنههن أو اآلليا 
ميكو غ الوزارية المنســـــــقة تـــــــد االتجارو ومجموعة العهون الخمســـــــة المعنية بأ ذاب القا وني وهنان أقمـــــــا آليا  

و ومنةقـة رابةـة أمم لنول شــــــــــــــري آ ــــــــــــــيـاو ومنةقـة الجمـاعـة القـارة األمريكيـة كوميـة  وليـة أطرى تعمـت فو 
 و ومنةقة الرري األو ل وشماا أفريقياي االقتدا قة لدوا  رل أفريقيا

وُأشــهر أقمــا  ل  عدة شــبكا   ولية أطرىو بما فو بلأ الذري  العامت المعنو باالتجار بالبرــرو الذي  -34
و 2020أ رــــــــــ و فري  طبرا  التســــــــــ هال  التابع لمن مة الةهران المد و الدولو )اإلقكاو( فو  ا ون الطا و/ننانر 

ولو للنالهن من االتجار بالبرـرو الذي أ رـ ت  من مة األمن والتعاون فو أورونا فو عا  والمجل  اال ـترـاري الد
من ألت تقدقم المرــــــورة العملية واإلرشــــــا ا  والتوءــــــيا  المســــــتندة  ل  تجارل النالهن بغية  نرا  عمت   2021

 يـا ـا   وليـةو أطرى مع  بســــــــــــــبـتمن مـة األمن والتعـاون فو أورونـاي وأشـــــــــــــــار   وا عـدنـدة  ل  أ  ـا تعـاو ـا 
ــية األمم المتحدة  ــا المكت  المعنو بالمخدرا  والجريمة والمن مة الدولية لل جرة واإل ترنوا ومذوتــــــ ــوءــــــ وطدــــــ
لحقوي اإل ســــــان وهه ة األمم المتحدة للمســــــاواة بهن الجنســــــهن وتمكهن المرأة )هه ة األمم المتحدة للمرأة(و من بهن  

 حة االتجار باألشخاويكيا ا  أطرىو فو تنذهذ تدطال  محد ة لمكاف
  

 الجهود التي تبذلها األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  -باء 

باإلتــــافة  ل  المعلوما  التو قدمت ا الدوا األعمــــا  من ألت هذا التقريرو قدما عدة  يا ا  تابعة  -35
و والمن مـة الدولـية لل جرةو لألمم المتحـدة أقمــــــــــــــا معلوما و وهو المكـت  المعنو بالمخـدرا  والجريمـةو واإلقكـاو

ومذوتــية األمم المتحدة لحقوي اإل ســانو وهه ة األمم المتحدة للمرأةو ومكت   ــيا ة القا ون والمد ــســا  األمنية 
التابع إل ارة عمليا   ذظ الســال و واالتحا  الدولو لالتدــاال و والمكت  اإلقليمو آل ــيا والمحيل ال ا ب التابع 
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ــة المعنية باالتجار  لبر امج األمم المتحدة ــافة  ل  بلأو ور   معلوما  من المقررة الخاءـــــــــ اإل مائوي وناإلتـــــــــ
 الن اعي  باألشخاوو وال  يما النسا  واألمذااو والممطلة الخاءة لألمهن العا  المعنية بالعنم الجنسو فو  اال 

اإل ترنوا ومن مـة كمـا ور   معلومـا  من مجل  أوروـنا والجمـاعـة االقتدــــــــــــــا ـقة ـلدوا  رل أفريقـيا و  -36
األمن والتعاون فو أورونا ورابةة التعاون االقتدــــا ي آل ــــيا والمحيل ال ا ب والمحكمة الجنائية الدولية والمر   

 الدولو لتةوير  يا ا  ال جرة ومن مة الدوا األمريكيةي
  

 الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص -1 

باإلتـــــــــافة  ل  ما ور  فو طةة العمت العالمية من  عوة  ل  تع ي  التعاون وتحســـــــــهن التنســـــــــه  بهن   -37
أءــحال المدــلحةو أشــار  من ما   ل  أشــكاا محد ة من التعاون مع الســلةا  الومنية وأءــحال المدــلحة 

كا  المـــالعة فو اآلطرين برـــ ن التدـــدي لالتجار باألشـــخاوو تحقيقا لإاقا  من ا تنمية الخبرا  برـــ ن الرـــب 
االتجار باألشـــــــخاوو وتع ي  عمليا  التحقه  والمال قة القمـــــــائيةو وتدعيم الســـــــيا ـــــــا  والعمليا  والبحوتو 
وإ رــــــا  ماللي لمــــــحاقا االتجار باألشــــــخاوو ووتــــــع وتعميم مبا ب توله ية برــــــ ن  ماقة تــــــحاقا االتجار 

ة لتع ي   ماقة األمذاا عل  اإل تر ا ا ــتجابة ومســاعدت م وإ الت مي وشــملا التدطال  المحد ة الج و  المبذول
لما شـ دت  مرائ  عمت المتجرين من تحوال  ييما نتعل  باال ـتإالا الجنسـو لألمذاا عبر اإل تر ا منذ ل ور 

ي وتر  تذاءـــهت الممار ـــا  الناشـــ ة با  الدـــلة وعمليا  التهيل المســـتمرة التو قمـــةلع ب ا 19-لائحة  وفهد
 The Effects الاألمامية فو  را ــــــة لدندة للمكت  المعنو بالمخدرا  والجريمة بعنوان  الممار ــــــون فو الخةوط

of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges: A 

Global Study of Emerging Evidence  (عل  االتجار باألشـــخاو وتدابهر التدـــدي  19-آنار لائحة  وفهد
 ي2021تموز/نولي   8(و ُ رر  فو لتحدقا ال  را ة عالمية لأل لة المستجدةل

وترـــــــــــد  طةة العمت العالمية عل  الدور المر  ي الذي تد ق  البحوت وقواعد األ لة المتعلقة باالتجار  -38
عراضو باألشــــــخاو فو ف م مبيعة هذو المســــــ لة و ةاق ا وفعالية تدابهر التدــــــدي ل اي وطالا الذترة قهد اال ــــــت 

 أءدر  عدة من ما  موار  معريية رئيسية بر ن االتجار باألشخاوو عل  النحو المبهن أ  اوال

التقرير العالمو عن و  رـــــــــــــر المكت  المعنو بالمخدرا  والجريمة 2021فو شـــــــــــــباط/فبرانر   )أ( 
قد زا   زيا ة هائلة  ل  من األمذاا  و الذي لو ظ يي  أن  سبة تحاقا االتجار 2020االتجار باألشخاو لعا  

ذهنو فو  هن ارتذعا  ســـــــــبة الذتيان   30أكطر من  فو المائة من لميع تـــــــــحاقا االتجار باألشـــــــــخاو المكترـــــــــَ
ذهن ارتذاعا  بهرا أقمـا مقار ة بنسـبة المـحاقا من الذتيا ي  ما  ـلل التقرير المـو  عل   دو  ت زيا ة فو المكترـَ

ــا ي وعل  الدـــــــــعهد العالموو ال ن اا االتجار أل راض اال ـــــــــتإالا  اإلبال  عن االتجار أل راض   ع األعمـــــــ
ــههن لال ــــــتإالاو  هث نتعرض  فو المائة من المــــــحاقا  50الجنســــــو والعمت القســــــري قمطالن الرــــــكلهن الرئيســــ

 العمت القسري فو المائة من م لال تإالا فو  38المكتَرذهن لال تإالا الجنسوو و

 و رر المكت  أقما موار  تقنيةو بما فو بلأ ما نلوال )ل( 

األ كا  الترـريعية النموبلية لمكافحة االتجار باألشـخاوو والدلهت الترـريعو لبروتو وا منع   ‘1’
ا المكت  المعنو  مأعدهاللذنن وقمع ومعاقبة االتجار باألشــــــــــــــخاوو ونخاءــــــــــــــة النســــــــــــــا  واألمذااو  

 مة لدعم البلدان فو ا تعراض األمر الترريعية الومنية وتنقيح ا وتنذهذها بالمخدرا  والجري 

 ’2 ‘  Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A 

Case Law Analysis    تـــــــحاقا االتجار من اإل ات أل راض اال ـــــــتإالا الجنســـــــو بدـــــــذت ن مدع(
 بغية  عم اتخاب  لرا ا  أكطر اتساقا فو مجاا العدالة الجنائية   عله نال تحلهت للسواب  القمائية(و 
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’3‘ Interlinkages between Trafficking in Persons and Marriage: Issue Paper 
 بغية تع ي  المعار  التقنية با  الدلة  )الروابل بهن االتجار باألشخاو وال وااال ورقة مناقرة(

و بالمخدرا  والجريمة لتعميم مراعاة  قوي اإل ســـــان والمســـــاواة مجموعة أ وا  المكت  المعن  ‘4’
و بهن الجنســهن فو تدطال  العدالة الجنائية من ألت التدــدي لالتجار باألشــخاو وت ري  الم الرين

 بغية ت ويد الممار هن باأل وا  الالزمة لتحسهن تدابهر العدالة الجنائية  

ن الو اال  لمكافحة االتجار باألشــخاوو عل   حو أ تج أعمــا  فري  التنســه  المرــترن به  )ا( 
و  رــــر 2020فر ي أو لماعوو عد ا من الموار  المعريية الجدندة فو  مار الذري ي وفو  ا ون األوا/ قســــمبر 

الذري  ا ــتعراتــا تحلهليا مرــتر ا لج و  مكافحة االتجار التو اتــُةلع ب ا طالا الســنوا  العرــرين التو ممــا 
 وا االتجار باألشــــــــــــخاوو وأشــــــــــــار  ل  أ   عل  الر م من   راز تقد   بهر عل  الدــــــــــــعهد منذ اعتما  بروتو 

ــد فعالة ل ذو الجريمةو بما فو بلأ األنر  هر  ــتمرة ال ت اا تعوي اتخاب تدابهر تدـــــ العالموو فأن التحدقا  المســـــ
عن هـذو الجريمـةو  المتـنا ــــــــــــــ  لالتجـار ـباألشــــــــــــــخـاو عل  النســــــــــــــا  والذتـيا و واالفتـقار  ل  البـياـ ا  المونوـقة

وتــــع الذري  طةة عمل  المرــــتر ة األول  عل    ( 2) وا خذاض معدا   ا ة الجناةي و تيجة لال ــــتعراض التحلهلوو
 2020 ا ون األوا/ قســـــمبر   15اإلماليو التو ُأقرَّ  فو التماع الذري  عل  مســـــتوى الرا ـــــا  الذي ُعقد فو 

و د   ـــتة مجاال  عمت رئيســـيةو بما فو بلأ تن يم التعاون والرـــراكا  بهن أءـــحال المدـــلحة المتعد نن من 
 كافحة االتجار ألت تنذهذ برامج شاملة لم

 ما  رــر فري  التنســه  المرــترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار باألشــخاو تقارير مول ة   ) ( 
عن االتجار باألشـــخاو أل راض العمت القســـريو وعن عد  معاقبة تـــحاقا االتجاري وناإلتـــافة  ل  بلأو قد  

هه  تـــد المرأة تبلغ اللجنة بالتوءـــية العامة أعمـــا  الذري  مذ رة مرـــتر ة  ل  اللجنة المعنية بالقمـــا  عل  التم
ــياي ال جرة العالمية )2020) 38رقم  ــا  والذتيا  فو  ــــ ــ ن االتجار بالنســــ (و التو CEDAW/C/GC/38( برــــ

  2020اعُتمد  ال قا فو  ا ون األوا/ قسمبر 

ترـــــمت األ رـــــةة األطرى التو اتـــــةلع ب ا أعمـــــا  فري  التنســـــه  المرـــــترن بهن الو اال   )هـ( 
 مكافحة االتجار باألشخاو ما نلوالل

 Compendium of ال رــــــــر  من مة األمن والتعاون فو أورونا تنقيحا للمنرــــــــور المعنون  ‘1’

Relevant Reference Materials and Resources on Ethical Sourcing and 

Prevention of Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation in Supply 

Chains   طالءة وايية للموا  والموار  المرلعية با  الدلة بر ن المدا ر األطالقية ومنع االتجار(
 باألشخاو أل راض ا تإالا العمالة فو  ال ت اإلمدا ( 

 Developing ال أءـدر المر   الدولو لتةوير  ـيا ـا  ال جرة منرـورا  من ا المنرـور المعنون  ‘2’

and Monitoring National Anti-Trafficking Response: A Practitioner’s Guide  ( وتع
 (  التدابهر الومنية لمكافحة االتجار ورءدهاال  لهت الممار هن

ــور المعنون  ‘3’ ــانو المنرــ ــية األمم المتحدة لحقوي اإل ســ ــدر  اإلقكاوو بالتعاون مع مذوتــ   الأءــ
Circular 357: Guidelines for Reporting Trafficking in Persons by Flight and 

Cabin Crew ( المبا ب التوله ية إلبال  أمقم الةهران والمــيافة عن  اال  االتجار   :357التعميم

 

 (2) Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “20th anniversary of the Trafficking in 

Persons Protocol: an analytical review” (2020) ي 
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(و فمـــــــــال عن أ اة للتعلم اإللهترو و ت د   ل  تع ي  قدرة المولذهن العاملهن فو مجاا باألشـــــــــخاو
 الةهران عل   رم االتجار باألشخاو والتددي ل  عل  ول  السرعة 

عل   19-و  رــــــــــــــر  اإل ترنوا تقريرا تحلهليـا عن أنر لـائحـة  وفهـد2020يران/نو يـ  فو     ‘4’
ــهن لخةر  ــهرة  ل  ا تماا ت اند عد  األشــــخاو المعرتــ ت ري  الم الرين واالتجار باألشــــخاوو مرــ

 هذا الت ري  واالتجارو وما نوال و   من طةر التعرض للخداع واال تإالا واالتجار  

ــا  واألمذااو ورقتو  رــــــر   ‘5’ ــيما النســــ المقررة الخاءــــــة المعنية باالتجار باألشــــــخاوو ال  ــــ
 The importance of implementing the non-punishment الموقم رئيســــــــــــــهتهن بعنوان

provision: the obligation to protect victims   أهميـــة تنذهـــذ  كم عـــد  المعـــاقبـــةال االلت ا(
 The impact and consequences of the COVID-19 pandemic onبحماقة المـــحاقا( و

trafficked and exploited persons عل   19-)اآلنــــار والعواقــــ  الســــــــــــــلبيــــة لجــــائحــــة  وفهــــد
  األشخاو المتجر ب م والمستَإلهن(

  ال أءـــــــــــــــدر  هه ــة األمم المتحــدة للمرأة ومن مــة األمن والتعــاون فو أورونــا المنرـــــــــــــور المعنون  ‘ 6’
Guidance Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of 

the COVID-19 Pandemic  ( رشـــــــا ا  برـــــــ ن االتجاها  الناشـــــــ ة فو مجاا االتجار باألشـــــــخاو 
(و الذي ال  تا يي  الروابل بهن أول  عد  المسـاواة بهن الجنسـهن القائمة 19- والعواق  السـلبية لجائحة  وفهد 

ــيما بهن 19- قبت ولائحة  وفهد   من  و التو أفمــــــــا  ل  ت اند التعرض لخةر االتجار باألشــــــــخاوو وال  ــــــ
 ي 19- النسا  والذتيا و وهو أمر قحتمت أن قستمر فو فترة ما بعد لائحة  وفهد 

  
 دعم جهود الوقاية -2 

للـدوا ب ـد  تع ي    أفـا   مع م  ـياـ ا  األمم المتحـدة والمن مـا  الـدولـية األطرى ـب   ـا قـدمـا الـدعم -39
قدرات ا عل   رـــــــــم الجماعا  اإللرامية المن مة وتعةهل ا وتذهيك ا  واالتـــــــــالع بعمليا  مرـــــــــتر ة  وتحدند 
المــــحاقا وإ قابهم واعتقاا الجناة  وإلرا  البحوت عن االتجار باألشــــخاو  و ــــن و/أو تعدنت الترــــريعا  با  

ــلةي وأفا   عدة من ما   ولية ب   ا عقد   لقا  ــخاو  الدــ ــ ن االتجار باألشــ ــية برــ عبر  عمت و لقا   را ــ
 ي19-القهو  التو تذرت ا لائحة  وفهد عل بغية االلتذا   اإل تر ا

و ان منع االتجار باألشــــخاو فو  ــــال ــــت اإلمدا  من بهن المجاال  الرئيســــية التو ا دــــ  عله ا تر ه    - 40
بعا مد ــســيا عل  لوائي  اطلية لدندة تح ر اقتنا  الســلع العدند من المن ما  الدوليةي وأفا     داها ب   ا أتــذا ما 

ممار ــا  تتناف  مع القوا هن والمعانهر الدولية   و فو غيال تلأ اللوائيو والخدما  من أي شــخص أو  يان قد قســتخد  
تمرار  الرامية  ل  منع عمت األمذاا واال ـتإالا الجنسـو واالتجار باألشـخاوي وأبلإا المن مة الدولية لل جرة عن ا ـ 

تع ي   قوي اإل ســـــــان و قوي العماا للعماا الم الرين فو  ـــــــال ـــــــت اإلمدا  فو آ ـــــــيا من طالا مبا رة مســـــــدولية  
الرر ا  من ألت القما  عل  الري واالتجار )مبا رة "كريسا"( التو تسع   ل  تع ي  قدرة ءناعة األزيا  فو مجاا  

جار باألشــــخاوي وناإلتــــافة  ل  بلأو  ذذ  من مة العمت التدــــدي لمخامر ا ــــتإالا العمالة والعمت القســــري واالت 
ـــيا لتع ي  ال جرة المنت مـة   اـلدولـية والمن ـمة اـلدولـية لل جرة مـبا رة الحقوي من البر  ل  البحر فو لنول شـــــــــــــري آ ـــــــــــ

 واآلمنة للعمالةو والعمت الالئ  لجميع الم الرين العاملهن فو ءناعة ءهد األ ماني 

عنية برـبكة المرـتريا  التابعة للجنة اإل ارية الرييعة المسـتوىو التو تترـارن فو وتسـع  فرقة العمت الم -41
ــترن لمكافحة االتجار  ــع   ج مرـــــــ ــت ا من مة العمت الدولية ومن مة األمن والتعاون فو أوروناو  ل  وتـــــــ رئا ـــــــ

رة الن ا  باألشـــــخاو فو  ـــــال ـــــت اإلمدا  الخاءـــــة بالمن ما  الدوليةو فو  هن أ رـــــ   المن مة الدولية لل ج
 الدولو لن اهة التوليل بغية تع ي  التوليل األطالقو للعماا الم الريني
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وأبلإا عدة من ما  عن تقدقم الدعم آلليا  التنســـه  الحكومية الدولية من ألت تحســـهن التعاون عبر   -42
المقد   ل   الومنو فو مجاا مكافحة االتجار باألشـــــخاوي وعل   ـــــبهت المطااو أشـــــار  عدة تقارير  ل  الدعم

ــبكة من تدابهر فو  ــري أورونا بغية تع ي  ما تتخذو الرــ ــقهن المعنههن بمكافحة االتجار فو لنول شــ ــبكة المنســ شــ
ر  توقيع وتنذهذ اتذاي  لنول شــــــــري أوروناو فو  هن أفا   الجماعة االقتدــــــــا قة لدوا  رل أفريقيا ب   ا قســــــــَّ

 األشخاويننائو بهن مالو و يجهريا فو مجاا مكافحة االتجار ب 
  

 التوعية باالتجار باألشخاص -3 

و لميع الج ا  ءــــا بة المدــــلحة  ل  مواءــــلة اال تذاا 74/176 عا الجمعية العامةو فو القرار  -43
باألشــــــــخاو ونحالة تــــــــحاقا هذو بالهو  العالمو لمكافحة االتجار باألشــــــــخاو من ألت زيا ة الوعو باالتجار 

 الجريمة وتع ي   قوق م و مانت اي

وقد ا ــــــــتخدما المن ما  الدولية األقا  المحد ة للتوعية باالتجار باألشـــــــــخاوو بما فو بلأ الهو  العالمو   - 44
ــيا مع قرار الجمعية العامة  ــار  ل  192/ 68لمكافحة االتجار باألشـــخاوو تماشـ ي بهد أن العدند من هذو المن ما  أشـ

والمةبـقة فو لميع أ ـحا  الـعالم ـقد أ ـــــــــــــذر   ـما عن ـت لـهت   19- أن البروتو وال  الدـــــــــــــحـية المتعلـقة بـجائـحة  وفـهد 
 او  و أو الحد من األ رــةة المخةل ل او بغية االمتطاا لأل  مة الدــحية المعموا ب 2020اال تذاال  المقررة فو عا  

 ولج  العدند من المن ما  بدال من بلأ  ل   ءدار بيا ا  تند  باالتجار باألشخاوي 

ــخـاو فو عـا   -45 ــعـار "ملت مون  2020وـقد ا ُتـذت ـبالهو  العـالمو لمكـافحـة االتجـار ـباألشــــــــــــ تحـا شــــــــــــ
و بالقمــيةال العمت فو الخةوط األمامية للقمــا  عل  االتجار باألشــخاو"ي ول ذا الموتــوع أهمية طاءــة ف 

فو  ـياي   مدـاع  متواءـلة و التو فاقما ما تدـا ف  ل ا  اال ـتجابة األولية من  19- ـياي لائحة  وفهد
  عم م لمحاقا االتجاري

وأمل  فري  التنســـــه  المرـــــترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار باألشـــــخاو  ملة  عالمية عالمية فو  -46
ون فو الخةوط األمامية من عمت ال  ن  عن  من ألت تســـليل المـــو  عل  ما قمـــةلع ب  المولذ 2020عا  

فو مكافحة االتجار باألشـــــــــخاو و عم المـــــــــحاقاي وفو بيان ءـــــــــدر بمنا ـــــــــبة الهو  العالمو لمكافحة االتجار 
و  عا الذري  الحكوما  وأءــــحال المدــــلحة  ل  توفهر 2020تموز/نولي   30 تذت ب  فو  اباألشــــخاوو الذي 

هن العـاملهن فو الخةوط األمـاميـةو وإشــــــــــــــران من مـا  المجتمع المـد و التو مـا قكذو من الموار  والـدعم للم نه 
  ( 3)  الون فو تدميم السيا ا  والبرامج الرامية  ل  مكافحة االتجار وتنذهذهايتحاقا نتول  قيا ت ا 

لإل تاا المو يقو   Rukus Avenue Music Groupوناإلتافة  ل  بلأو اشترن المكت  مع شر ة   -47
اال تذااي وتـــم الحذت مو ـــيقههن بارزين  بلأ فو تن يم  ذت مو ـــيقو عبر اإل تر ا لجمع التبرعا و فو  مار  

قدموا عروتــ م تحا شــعار "فنا ون متحدون تــد االتجار باألشــخاو"و ولرى التبرع بعائدا  الحذت لدــندوي 
 األشخاوو ونخاءة النسا  واألمذااياألمم المتحدة اال ت ما و للتبرعا  لمحاقا االتجار ب 

وتجدر اإلشارة  ل  أن مع م المن ما  لم تقتدر فو مبا رات ا الرامية  ل  زيا ة الوعو عل  اال تذاا  -48
 باألقا  المحد ة مطت الهو  العالمو لمكافحة االتجار باألشخاوو بت أ مجا التوعية فو ولائذ ا الهوميةي

  

 

فري  التنسه  المرترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار باألشخاوو بيان مرترن بمنا بة الهو  العالمو لمكافحة االتجار باألشخاوو  (3) 
متاح عل  الرابل  و  2020تموز/نولي    30

https://icat.un.org/sites/default/files/publications/20200730_wdat_icat_joint_statement_2020_final.pdf ي 

http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
http://undocs.org/ar/A/RES/74/176
http://undocs.org/ar/A/RES/68/192
http://undocs.org/ar/A/RES/68/192
https://icat.un.org/sites/default/files/publications/20200730_wdat_icat_joint_statement_2020_final.pdf
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 االستراتيجية لمكافحة االتجار باألشخاصاألطر  -4 

ــمولة بالتقريرو وتــــــــــــعا عدة من ما   كومية  ولية و ولية مخةةا  لتولي  ما  -49 طالا الذترة المرــــــــــ
ــتراتيجهت  للذترة  ــخاوي وأمل  المكت  ا ــــــ ــدي لالتجار باألشــــــ و 2025-2021نتخذو  ت من ا من تدابهر التدــــــ

التجار باألشــــــــــــخاو هماال "منع الجريمة المن مة ومكافحت ا" و د  مجالهن مواتــــــــــــيعههن متدــــــــــــلهن بمكافحة ا
ــتراتيجية عل  5( و"منع الجريمة والعدالة الجنائية" )المجاا المواتـــــيعو 2)المجاا المواتـــــيعو  (ي وترـــــد  اال ـــ

 عم اال ـــــــتذا ة من الرـــــــراكا  بهن أءـــــــحال المدـــــــلحة المتعد ننو بما فو بلأ الحكوما  ومن ما  المجتمع 
و أمل  المكت  أقمـا 2021ع الخاوو من ألت التدـدي لالتجار باألشـخاوي وفو شـباط/فبرانر  المد و والقةا

 بغية ا تهماا اال تراتيجية الراملةي  2030الراية اال تراتيجية ألفريقيا لعا  

ا ـــــــــــــتراتيجية لدندة لمكافحة االتجار باألشـــــــــــــخاو للذترة  2021ونالمطتو اعتمد االتحا  األورونو فو عا    - 50
و عـندـما  2011و تقر ـب ـ   عل  الر م من   راز تـقد   بهر فو مـكافـحة االتـجار ـباألشــــــــــــــخاو مـنذ ـعا   2025- 2021

برـــــــــــ ن منع ومكافحة االتجار بالبرـــــــــــر و ماقة تـــــــــــحاقاوو فأن   EU/2011/36اعتمد االتحا  األورونو التولي  رقم 
اا مكافحة االتجار باألشــخاوي و ــيســع   لن ج المتبعة فو مج ل الةبيعة المتةورة ل ذو الجريمة تتةل   عا ة ءــيا ة 

االتحا  األورونوو تــــــمن مجاال  تدطت أطرىو  ل  طذ  الةل  الذي قرــــــجع االتجار  و ســــــر النموبا اإللرامو 
لوقم ا ـــــتإالا المـــــحاقا  و ماقة تـــــحاقا االتجار و عم م وتمكهن م  وتع ي  التعاون الدولو والرـــــراكا ي و ـــــهرتبل  

و  هث تد د  لتا  2025- 2021االتحا  األورونو الجدندة للتدـــــدي للجريمة المن مة للذترة التنذهذ أقمـــــا با ـــــتراتيجية 
 اال تراتيجهتهن عل  الةبيعة الخةهرة للجريمة المن مة عبر الومنية واالتجار باألشخاوي  

التو عقد  فو  وفو أفريقياو اعتمد االتحا  األفريقو فو الدورة العا قة الســــا  ــــة والطالنهن للمجل  التنذهذيو  - 51
و طةة عمل  العرــرية برــ ن القمــا  عل  عمالة األمذاا والعمت القســري  2020شــباط/فبرانر   7و   6 نومو أ ق  أبابا 

ــر والعبو قة الحدنطة فو أفريقيا )  ــد  و (ي 2030- 2020واالتجار بالبرــ طةة العمتو التو تتماشــــ  مع طةة االتحا    ترــ
ــتدامةو من أهدا  ا   7- 8والإاقة   2063األفريقو لعا   ــاقا  عل   لتنمية المســـ ــ ن القمـــ الحالة  ل  التعاون والتنســـــه  برـــ

العابرة للحدو و وتسلِمم بقدرة الجماعا  االقتدا قة اإلقليمية عل  قيا ة ل و  التعاون فو لميع أ حا  القارة ييما نتدت 
ــتند تلأ و بمكافحة االتجار باألشــــــخاو والجرائم المن مة عبر الومنية األطرىي  عل  طةة عمت وا ا و و  الخةة   تســــ

 ي 2006  يما النسا  واألمذاا لعا   لمكافحة االتجار بالبرر وال 

وطالا الذترة  ذســـ او اعتمد  الجماعة االقتدـــا قة لدوا  رل أفريقيا نالنة ءـــكون با  ءـــلةو هوال  -52
اا (  و"طريةة الةري  من ألت منع زواا األمذ2030-2019 ـــــــــــيا ـــــــــــة الةذت وطةة العمت اال ـــــــــــتراتيجية )

و واإلعالن الســـيا ـــو والموقم المرـــترن تـــد زواا األمذااي وفو الوقا  ذســـ و "(2030-2019والتدـــدي ل  )
 أءدر مجل  أورونا "طريةة الةري  بر ن تع ي   لرا ا  مكافحة االتجار بالبرر أل راض ا تإالا العمالة"ي

  
 بين الوكاالت آليات التعاون والتنسيق -جيم 

 فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لمكافحة االتجار باألشخاص  -1 

فري  التنســــه  المرــــترن بهن الو اال  لمكافحة االتجار باألشــــخاو هو منتدى  ــــيا ــــاتو اعُتر  ب   -53
ملبا يي  الجمعية  ل  األمهن العا    طاا  و الذي61/180عمال بقرار الجمعية العامة  2007ر ــــــــميا فو عا  

تحســهنا  عل  فري  التنســه  المرــترن بهن الو اال  المعنو باالتجار باألشــخاوو الذي أ رــي  دنطاو من ألت 
 تع ي  التعاون والتنسه  وتيسهر اتباع المجتمع الدولو لن ج  لو وشامت  زا  مركلة االتجار باألشخاوي

من مة الدوا األمريكية ومجل   وا بحر البلةه  أ دت عمـــــــــوين فو و أءـــــــــبحا  2020وفو عا   -54
فري  التنسـه و فو  هن ا مـم المقرر الخاو المعنو ب شـكاا الري المعاءـرةو بما فو بلأ أ ـباب ا وعواقب ا  ل  

http://undocs.org/ar/A/RES/61/180
http://undocs.org/ar/A/RES/61/180
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عمــــوا من الخبرا  المتنوعة والمه ا  النســــبية   28ي ويســــتذهد الذري  المكون من 2021الذري   رــــريأ فو عا  
عمـــائ  فو مجاا التدـــدي لالتجار باألشـــخاوي ويتول  المكت  المعنو بالمخدرا  والجريمة تنســـه  الذري و أل

ويترــارن فو رئا ــت   اليا  ت من المكت  ومذوتــية األمم المتحدة لرــدون الالل هني وترــاَرن فو رئا ــة الذري  
 ن فو أوروناي ت من هه ة األمم المتحدة للمرأة ومن مة األمن والتعاو  2020فو عا  

ــه  ل و  مكافحة  -55 ــعة من األ رــــةة الرامية  ل  تنســ ــه  فو تإةية مائذة وا ــ ــتمر عمت فري  التنســ وا ــ
االتجار باألشــــخاو وتع ي هاي وقد وفر االلتماع الطا و للذري  عل  مســــتوى را ــــا  مد ــــســــا  وو اال  األمم 

و القيا ة اال ــتراتيجية آللية التنســه و ولد  2020األوا/ قســمبر  ا ون  15المتحدة با  الدــلةو الذي عقد فو  
ــخاوو  ــلة باالتجار باألشــــ ــمة المتدــــ ــائت الحا ــــ ــتر ة لمعالجة المســــ ــلة بذا الج و  المرــــ ع ما قويا عل  مواءــــ

ــية بدـــو  وا د متحدي ــاتية الرئيسـ ــيا ـ  ما أفمـــ  االلتماع  ل  اطتتا  عمليا    ( 4) والمســـاهمة فو التةورا  السـ
ــاو  ــتعراض التحلهلو المذ ور أعالو  2020ر المكطذة التو ُألريا بهن الو اال  مواا عا  الترـ بأقرار الذري  لال ـ

و فمـــــــــال عن طةة 2000لج و  مكافحة االتجار المبذولة منذ اعتما  بروتو وا االتجار باألشـــــــــخاو فو عا  
 ي2021ا  عمل ي ومن المقرر عقد التماع نالث للذري  عل  مستوى الرا ا  فو   اقة ع

ُ  ِمم عبر اإل تر ا عل  هامش  ا  لا بي   دنا    2020وا ــتمــا  فري  التنســه  فو ترــرين األوا/أكتونر  -56
الدورة العـاشــــــــــــــرة لمدتمر األمرا  فو اتـذاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المن مـة عبر الومنـيةو التو ر    

 مرارني  100عل  عد  معاقبة تحاقا االتجارو و مرها أكطر من 

ــر  -57 ــه  ترويج و رــ ــت فري  التنســ ــ ن  التو توفر  2016  لعا  مجموعة أ وات وواءــ ــا ا  برــ ــميم   رشــ تدــ
التو ت د   ل  تدعيم تدــميم برامج مكافحة االتجارو وتقدقم اإلرشــا  فو عملية و و وتقهيم برامج مكافحة االتجار

وتــــــع طةل التقهيمو وترــــــجيع التعلم األ ــــــا ــــــو والمتقد  عل   ةاي الدوائر العالمية المعنية بمكافحة االتجاري 
خد  المكت  والمن مة الدولية لل جرة والمر   الدولو لتةوير  ــــــــيا ــــــــا  وطالا الذترة المرــــــــمولة بالتقريرو ا ــــــــت 

لبرمجة أ رةت م و/أو تولي  ا تعراض تدميم البرامج و/أو وتع مبا ب توله ية تلأ ال جرة مجموعة األ وا   
 بر ن ا تحدات ورءد التدابهر الومنية لمكافحة االتجاري 

مرــــــــترن بهن الو اال   ل ار أهمية التعاون والتنســــــــه   وواءــــــــلا المندــــــــة التابعة لذري  التنســــــــه  ال -58
المســـتدامهن فو مكافحة االتجار باألشـــخاوي وعل   حو ما طلص  لي  اال ـــتعراض التحلهلو الذي اتـــةلع ب  
الذري و فأن تع ي  التعاون والحوار بهن الدوا وآليا  التنســــــه  الومنية و ــــــلةا    ذاب القا ون والمجتمع المد و 

  تنذهذلاالتجار والمن ما  الدولية العاملة فو المهدان وو ـائت اإلعال  والقةاع الخاو شـرط مسـب   والنالهن من
و لَّم الذري  فو طةة عمل  ب همية تع ي  التعاون   ( 5) فو مجاا مكافحة االتجاريبا  لدوى   دم  برامج وتدابهر تد

من أهدا   7-8التحالم المعنو بالإاقة  القائم مع اآلليا  با  الدـــــــــلة المرـــــــــتر ة بهن الو اال و بما فو بلأ
ــتدامةو وفري  التنســــــــه  عل  مســــــــتوى الخبرا  التابع للتحالم من ألت مكافحة االتجار الذي تقو و  التنمية المســــــ
من مة األمن والتعاون فو أوروناو وشـــــــبكة األمم المتحدة المعنية بال جرةو وفرقة العمت المعنية بمكافحة االتجار 

 ة العالمية للحماقةيالتابعة للمجموع
  

 من أهداف التنمية المستدامة 7-8التحالف المعني بالغاية  -2 

ــتند والقة التحالم  -59 ــتدامةو التو تدعو الدوا  ل  اتخاب  7-8 ل  الإاقة  7-8تسـ من أهدا  التنمية المسـ
و وتـــمان 2030ا عا  تدابهر فورية وفعالة للقمـــا  عل  الســـخرةو وإ  ا  الري المعاءـــر واالتجار بالبرـــر بحلو 

 

 (4) Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “2020 Chairs’ annual report” (2020) ي 
 (5) Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “20th anniversary of the Trafficking in 

Persons Protocol” ي 



 A/76/120 

 

14/20 V.21-04829 

 

  ر أ ـــوأ أشـــكاا عمت األمذاا وا ـــت دـــال او بما فو بلأ تجنهدهم وا ـــتخدام م  جنو و وإ  ا  عمت األمذاا 
ي ويعمت التحالم وف  توله ا  فري  التنســـه  العالمو التابع ل و الذي تتحد  2025بجميع أشـــكال و بحلوا عا  

حال المدــلحة والمنام  الجإرايية الرئيســيةو ويعمت عمــويت  عل  أ ــاس التناول بحهث ترــمت مجموعا  أءــ 
من ألت ا ـتعراض التقد  المحرز وتقدقم اإلرشـا  اال ـتراتيجو للتحالمي وفو  مار الذري  العامت المعنو برءـد 
ــتدامة التابع للتحالمو تلقا البلدان الرائدة الدعم فو ل و ها الرامية  ل  اإلبال  عن التقد   أهدا  التنمية المســـــــــ

من طالا  مار ومدشـرا  لإلبال  متا ة عل  اإل تر اي وتواءـت من مة العمت  7-8محرز فو تحقه  الإاقة ال
 الدولية العمت بدذت ا أما ة التحالمي

  
 فرقة العمل المعنية بمكافحة االتجار التابعة للمجموعة العالمية للحماية -3 

ــبكـة من المن مـا   هر الحكومـية والمن مـا  اـلدولـية و ـياـ ا   -60 المجموعـة العـالمـية للحمـاـقة هو شــــــــــــ
ــا يةو بما فو بلأ فو  اال   ــلي   الن اعاألمم المتحدة العاملة فو مجاا توفهر الحماقة فو األزما  اإل ســ المســ

إلرشـــــــا ا  وننا  القدرا  برـــــــ ن والهوارت الةبيعيةي وت د  فرقة العمت المعنية بمكافحة االتجار  ل   عدا  ا
االتجار باألشـــــخاو فو لرو  األزما  اإل ســـــا يةو ووتـــــع ا ـــــتراتيجية للدعوة فو مجاا مكافحة االتجارو 
وإقامة مجتمع أكطر تنوعا وشــــــموال للجميع من الممار ــــــهن فو مجاا مكافحة االتجار بالبرــــــر من ألت تبا ا 

ــا  الذعالةي وفو عا   ــور المعنون و و 2020الخبرا  والممار ـــــ ــيإة الن ائية للمنرـــــ  التـــــــعا فرقة العمت الدـــــ
An Introductory Guide to Anti-Trafficking Action in Internal Displacement Contexts ( الدلهت

(و الذي ن د   ل  تقدقم اإلرشـا ا  برـ ن تةوير التم هدي لعمت مكافحة االتجار فو  ـياقا  الن وح الداطلو
و مجاا االتجار باألشــــخاوو لهو تســــتذهد من ا ل ا  اال ــــتجابة األولية التابعة لألمم أعماا بنا  القدرا  ف 

المتحدة فو عمل ا فو به ا  األزما  اإل ســـــــــا يةي وفو وقا ءـــــــــيا ة هذا التقريرو  ا ا المجموعة العالمية 
لهت  ل  للحماقة بدــــــد   رــــــر الدلهت من طالا  ورا  تدريبية مخدــــــدــــــةي وت د  المعلوما  الوار ة فو الد

تقدقم الدعم فو  رــم األشــخاو المتجر ب م الذنن قد قكو ون من المرــر نن  اطليا وتحدند هويت م وإ الت م 
و مانت م وتقدقم المســــــاعدة  له مو وتقدقم اإلرشــــــا  برــــــ ن  ت من منع االتجار والج ا  الذاعلة با  الدــــــلة 

األمم المتحدة لرــــــدون الالل هن تنســــــه   ترــــــارن فو ل و  مكافحة االتجاري وتتول  مذوتــــــية  التو قمكن أن
 للحماقةي المجموعة العالمية 

  
 المشاركة المتعددة األطراف   -دال 

طالا الذترة المرـــمولة بالتقريرو اعتمد مدتمر األمرا  فو اتذاقية الجريمة المن مةو فو  ورت  العاشـــرة  -61
و الـذي أمل  ييـ  عمليـة اال ــــــــــــــتعراض بمولـ  آليـة 10/1و القرار 2020المعقو ة فو ترــــــــــــــرين األوا/أكتونر 

ية والبروتو وال  الملحقة ب او التو ا ـــــــــــــتعراض تنذهذ اتذاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن مة عبر الومن 
ترـــمت بروتو وا االتجار باألشـــخاوي وتتيي آلية ا ـــتعراض التنذهذ للدوا األمرا  فو اتذاقية الجريمة المن مة 
ــافة  ل  بلأو اعتمد  ــكوني وناإلتـــــــــ ــتعراض أقران لتنذهذ الدوا لتلأ الدـــــــــ والبروتو وال  المكملة ل ا  لرا  ا ـــــــــ

برـ ن التنذهذ الذعاا لبروتو وا االتجار باألشـخاوي وفو بلأ القرارو شـجع المدتمر الدوا  10/3المدتمر القرار  
األعمــا  عل  أمور من ا  ر ــا  أو تع ي  التعاون والتنســه  المتعد ي االطتدــاءــا  عل  المســتويا  الومنية 

  المعنية بمكافحة االتجار واإلقليمية والدولية بهن الســـلةا  المختدـــة وو اال    ذاب القا ون و هرها من الو اال
ــاة مرتهبي و  ــاقا االتجار باألشــــــــخاو ومقاتــــــ ــمت بلأ التعاون الدولو فو التحقه  فو قمــــــ باألشــــــــخاوي ويرــــــ

 وا تخدا  المساعدة القا و ية المتبا لةو و ذلأ التعاون فو مجاا   ذاب القوا هن وإلرا  التحقيقا  المرتر ةي

ألمم المتحـدة الرابع عرـــــــــــــر لمنع الجريمـة والعـدالـة الجـنائـية  عالن و اعتمـد مدتمر ا 2021وفو آبار/مـارس  - 62
ي 2030كهوتو برــ ن الن وض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية و ــيا ة القا ونال  حو تحقه  طةة التنمية المســتدامة لعا  
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دـــدي ألشـــكاا وفو  عالن  هوتوو الت ما الدوا األعمـــا و تـــمن لملة أمورو بحماقة  قوي األمذاا والرـــبال  والت 
الجريمة الجدندة والناشـــــــ ة والمتإهرة  و را ـــــــة االتجاها  وتةور األ ـــــــاله  المســـــــتخدمة فو ارتهال الجريمة  وتع ي   
الج و  الرامية  ل  منع االتجار باألشــــــــــخاو والتدــــــــــدي ل  ومكافحت   واتخاب تدابهر أكطر فعالية لمنع االعتدا  عل  

ع أشـكاا العنم والتعذن  المرتهبة تـدهمي  ما تع د  الدوا األعمـا  بتع ي   األمذاا وا ـتإالل م واالتجار ب م ولمي 
الج و  المتعد ة التخدـــدـــا  لمنع الجريمة ومكافحت ا من طالا التعاون والتنســـه  بهن مختلم أءـــحال المدـــلحةو 

 ( 6) بما فو بلأ من طالا  قامة شراكا  متعد ة األمرا  مع الج ا  الذاعلة من  هر الدواي 

اإلتـــــــــــافة  ل  بلأو أوءـــــــــــا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةو فو  ورت ا الطالنهن المعقو ة فو ون  -63
و المجل  االقتدــــا ي وااللتماعو باعتما  مرــــروع قرار برــــ ن تنذهذ طةة عمت األمم المتحدة 2021أقار/مانو 

و فو 2017/18وهو القرار العـالمـية لمكـافحـة االتجـار ـباألشــــــــــــــخـاوو وبـلأ عقـ  اعتمـا  المجل  لقرار ممـاـنتو 
عا الدوا فو مرــروع القرار  2017 عا  جِم تع ي  الرــراكا  وإشــران أو ــاط األعماا التجارية والمجتمع عل  ي وشــُ

 المد و فو وتع وتنذهذ مبا را  مستدامة لمنع االتجار باألشخاو فو  ال ت اإلمدا  ومكافحت ي
  

 ى الجهود المبذولة لمكافحة ( عل19-أثر جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد -هاء 
 االتجار باألشخاص

طالا  فو مجاا مكافحة االتجار أشــار   وا ومن ما   ولية عدندة فو ر و ها  ل  تنذهذ مبا را  وأ رــةة   - 64
 ج و ي  تلأ ال عل    19- عل  األنر السلبو لجائحة  وفهد شد    عدة تقارير ولهن الذترة قهد اال تعراضو 

ماض فو ال يا ةو ومن الواتي أ   زا  من تذاقم العلت االلتماعية فو العدند  19-  وفهد   وال ن اا أنر لائحة  - 65
فرءا لال تإالاو ش   ا فو بلأ ش ن أي أزمة ءحية أو اقتدا قة  19- وقد أولد  لائحة  وفهد  ( 7) من المجتمعا ي 

و وأءــــــبحوا قســــــعون   م و طل   م كبرى أطرىو  هث أءــــــبي الناس عرتــــــة للخةر عل   حو مت اند بســــــب  فقدان عمل 
عـا   المنتمون  ل  الذـ ا  لـاهـدنن للتهيل مع هـذو التإهرا   مـا من طالا ال جرة أو تهـبد اـلدنوني و تيجـة للجـائحـةو 

أ   الجائحة  ل  تحويت الموار    وقد  ( 8) األكطر معا اة من الت ميش والتمهه  والذقر من أكبر زيا ة فو طةر اال تإالاي 
األمواا المتا ة ل اي ومن بهن أول أ الذنن   ا خذاض والقدرا  الحهوية بعهدا عن طدما   عم المـــــــــــــحاقاو بما فو بلأ 

وعل  الر م من أن  ( 9) ي و م األمذااو  ب زا  تعرت م ألشكاا من اال تإالا مطت اال تإالا الجنس تذاقما أول  تعذ  
الجائحة قد فاقما أول  عد  المســــــاواة القائمةو فأن ل و  التعافو وفر  للدوا ومختلم أءــــــحال المدــــــلحة فرءــــــة  

ل  الســوا و مطت التمهه  بهن الجنســهن والذقر  فريدة لمعالجة أول  عد  المســاواة المت ءــلة والتحدقا  المتهررة والناشــ ة ع 
 ( 10) ي  م والبةالةو التو ت يد من تعرض الناس لالتجار ب 

ــلل المــــو  عل  الهيوية التو عرَّتــــا ب ا الجائحة تــــحاقا  2020وفو أقار/مانو  - 66 و  رــــر المكت  تقريرا قســ
(  19- االتجار لم يد من اال ــــــــــتإالاو فو  هن أن التدابهر الرامية  ل  الحد من تذرــــــــــو مرض فهروس  ورو ا )كوفهد 

 

 (6) A/CONF.234/16  ي 1و الذدت األواو القرار 
 (7) Common Market for Eastern and Southern Africa, Socio-Economic Impacts of the Covid-19 Pandemic: 

Evidence from COMESA Region — Final Report (November 2020) ي 
 (8) James Cockayne, Developing Freedom: The Sustainable Development Case for Ending Modern Slavery, 

Forced Labour and Human Trafficking (New York, United Nations University, 2021) ي 
 COVID-19 position paper on the impact and“المقررة الخاءة المعنية باالتجار باألشخاوو ال  يما النسا  واألمذااو  (9) 

consequences of the COVID-19 pandemic on trafficked and exploited persons” (June 2020) ي 
 :Impact of the COVID-19 Pandemic on trafficking in persons“مكت  األمم المتحدة المعنو بالمخدرا  والجريمةو  (10) 

preliminary findings and messaging based on stocktaking” (Vienna, 2020) ي 

http://undocs.org/ar/A/CONF.234/16
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رين  ـــــيســـــتذهدون عل   حو مت اند من قهَّد  فرو  دـــــول م عل  الخدما  األ ـــــا ـــــيةي ويحذر التقرير من أن المتج 
اال هماش االقتدـا ي النالم عن الجائحةو و ـيجدون فرءـا مت اندة لال ـتإالا عبر اإل تر اي وقد بهَّنا البحوت التو  
ُألريا فو  مار متابعة التقرير بالتذدــهت  يل تهيَّذا ل ا  اال ــتجابة األولية بعد بلأ وموَّر  ممار ــا  لمواءــلة  

 لمحاقا والتحقه  مع المتجرين ومقاتات م وتوفهر  مكا ية الحدوا عل  طدما  الدعمي تحدند هوية ا 

و عا بيان مرــترن ءــا ر عن فري  التنســه  عل  مســتوى الخبرا  التابع للتحالم من ألت مكافحة االتجار  - 67
لدعم الالز  لمـحاقا الدوا  ل   عم من ما  المجتمع المد و التو تقد  ا   2020باألشـخاو فو  ا ون األوا/ قسـمبر 

االتجار والنالهن من و وأشـــار  ل  أن الجائحة قد و ـــعا  ةاي الذ ة الســـكا ية المعرتـــة لخةر االتجار باألشـــخاوي  
و مطت اإل القا  الومنيةو  رـــذا عن 19- وأقر البيان أقمـــا ب ن بع  التدابهر المتخذة لمكافحة تذرـــو لائحة  وفهد 

 ( 11)  و  مكافحة االتجار وتبا ا المعلوما  با  الدلةي نإرا  فو اآلليا  القائمة لتنسه  ل 

ــا المتجرين  ل  تعدنت مرائ  عمل م بغية الت قلم  -68 وإل  لا   ت اند أول  المــــعمو  فعا الجائحة أقمــ
الجدندةو ب  ـاله  من ا تهطيل ما قخمـع ل  تـحاقا االتجار من  ـيةرة وع او و ذلأ أعماا العنم الوقائع مع 

ــدهمو ــتإالا أ  ا  ما  ( 12) المرتهبة تــــــ ــتإالاو مطت زيا ة اال ــــــ ــكاا اال ــــــ أ    ل  تحوال  مويذة فو بع  أشــــــ
ــا  واألمذااو ــيما للنســ ــو التجاري عبر اإل تر او وال  ــ ــلبو عل  أ ا  آليا  اإل الة  ( 13) الجنســ و ان ل ا ت نهر  ــ

   ( 14) الومنية أو الن م الممانلةي

و أوءــــــــا لجنة 19-و  را للتحدقا  الهبهرة التو نوال  ا   ا  العدالة الجنائية من لرا  لائحة  وفهد -69
االقتدــــــــــــــــا ي  و المجل 2021منع الجريمـــة والعـــدالـــة الجنـــائيـــةو فو  ورت ـــا الطالنهن المعقو ة فو أقـــار/مـــانو 

وااللتمـاعو ـبالموافقـة عل  مرــــــــــــــروع قرار لهو تعتمـدو الجمعـية العـامـة عنواـ   "تع ي    م العـداـلة الجـنائـية أنـنا  
( ونعـدهـا"و الـذي تد ـد ييـ  الجمعيـة العـامـة أن الجـائحـة تتةلـ  اتخـاب 19-لـائحـة مرض فهروس  ورو ـا )كوفهـد

 بما فو بلأ من طالا التعاون بهن قةاعو العدالة والدحةي تدابهر شاملة ومتهاملة ومنسقة ومتعد ة القةاعا و 
  

 فهم التحديات المتكررة والناشئة والتغلب عليها  - رابعا  

عاماو وتهمهل    20عل  الر م من ولو   مار عالمو للتدـــــــــــدي لالتجار باألشـــــــــــخاو منذ أكطر من  -70
التقهيم الطــالـث المرتقــ  لخةــة العمـت  بـ مر  قليميــة وومنيــةو لم نترالع معــدا ارتهــال هـذو الجريمــةي و ــــــــــــــهــدعم

العالمية لمكافحة االتجار باألشـخاو وتنذهذ آلية ا ـتعراض تنذهذ اتذاقية الجريمة المن مة والبروتو وال  الملحقة 
 ب ا التقهيم الالز  للتدطال  القائمة لمكافحة االتجار باألشخاوي

التنســـــه  بهن اإل ارا  الحكوميةو وتـــــعم ول ن  ان من المســـــلم ب  عل   ةاي وا ـــــع أن عد   ذاقة  -71
المرـــــــــــــــار ــة مع الج ــا  الذــاعلــة من  هر الــدواو بمــا فو بلــأ القةــاع الخــاوو والطإرا  القــائمــة فو البيــا ــا  

 

 (11) Expert Coordination Team of the Alliance against Trafficking in Persons, “Statement on support to anti-

trafficking civil society organizations during the COVID-19 pandemic” (Vienna, Organization for Security 

and Cooperation in Europe (OSCE), 2020) ي 
 ي المرلع  ذس  (12) 
 (13) Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, “COVID-19 position paper” ي 
 (14) Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) and OSCE, Office for 

Democratic Institutions and Human Rights, Guidance Addressing Emerging Human Trafficking Trends and 

Consequences of the COVID-19 Pandemic (2020) ي 
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ــتمرار ارتهال هذو الجريمةو ــبال ا ــــــــ هنان تحدقا  فأن  ( 15) المتعلقة بجريمة االتجار باألشــــــــــخاو من بهن أ ــــــــ
ــتمرة أطرى تعوي اتخاب تدابهر ت  ــا و الذي ندنر  مســـ ــمت هذو التحدقا  الُبعد الجنســـ ــد فعالة ل ذو ال اهرةي وترـــ دـــ

عل  مدى تــــعم الناس وإمكا ية ا ــــتإالل مو وطدــــوءــــا النســــا  والذتيا   والطإرة المســــتمرة ييما نتعل  بتوافر 
هبي   البيا ا  المونوقة عن االتجار باألشــخاو  وتد و مســتوى تحدند  اال  االتجار باألشــخاو ومقاتــاة مرت 

 وإ ا ت م  والتحدقا  الناش ة مطت معاو ة  نذا  تحاقا االتجار وإ ا ة ا تخدا  المتجرين للتهنولولياي 

ور م االعترا  ب ن التهنولوليا أ اة مذهدة للإاقة فو مكافحة االتجار باألشـــخاوو فأن األبعا  الناشـــ ة  -72
اءـــــــت االلتماعو عل   ةاي وا ـــــــع من لا   المتدـــــــلة بالتهنولوليا ترـــــــمت ا ـــــــتخدا  اإل تر ا وو ـــــــائل التو 

  (16) المتَّجرين لتجنهد تــــــــحاقاهم وا ــــــــتإالل مو و رــــــــر تهنولوليا  لدندة فو مختلم مرا ت  ــــــــلســــــــلة االتجاري
وناإلتـافة  ل  زيا ة ملحولة فو اال ـتإالا الجنسـو للنسـا  واألمذاا عبر اإل تر او ا تقلا طةوا  عدندة فو 

   ( 17) جنهد المحاقا واإلعالن عن الخدما و بدورة  املة تقريبا  ل  عالم اإل تر ايعملية االتجار بالبررو مطت ت 
  

ثة عن صندوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعات لضحايا االتجار  -خامسا   معلومات ُمحدَّ
 باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال

ــت ما و للتبرعا  لمـــــحاقا االتجار باألشـــــخاوو  -73 ــندوي األمم المتحدة اال ـــ أ رـــــ   الجمعية العامة ءـــ
برــــــ ن طةة عمت األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار   64/293ونخاءــــــة النســــــا  واألمذاا بمول  قرارها  

تـــحاقا االتجار باألشـــخاو بالمســـاعدة اإل ســـا ية والقا و ية والمالية من طالا  باألشـــخاوو وبلأ ب د  ت ويد
قنوا  المســـــــاعدة القائمةو مطت المد ـــــــســـــــا  الحكومية والمن ما  الحكومية الدولية والمن ما   هر الحكوميةي 

المتمطلة ويرـــد  الدـــندوي اال ـــت ما و عل  اتباع   ج نر   عل  المـــحاقا ويتماشـــ  مع المجاال  المواتـــيعية 
فو الوقـاقـة والمال قـة القمــــــــــــــائيـة والحمـاقـة الوار ة فو طةـة العمـت العـالميـةي ويـدنر المكتـ  المعنو بـالمخـدرا  

 والجريمة هذا الدندويي 

وترد  والقة الدندوي اال ت ما و عل  المساعدة المباشرة للمحاقا باعتبار بلأ عندرا مكمال للج و   -74
لالتجار باألشــــخاوي ويدعم الدــــندوي تنذهذ وتوفهر األ رــــةة والخدما  التو من العالمية الرامية  ل  التدــــدي 

شـــ   ا تع ي  التعافو النذســـو واإل ماا االلتماعو للمـــحاقا وتمكهن النالهن من المةالبة بحقوق مي وترـــمت هذو 
تنســـــــــــه  وتبا ا الج و  تقدقم الدعم من ألت التعر  عل  المـــــــــــحاقاو وتقدقم المســـــــــــاعدة القا و ية واإل اريةو وال

 تحية من طالا شر ائ ي  3 500المعلوما ي وفو  ت عا و ققد  الدندوي المساعدة المباشرة ألكطر من 

أمل  الدـــندوي   قدالذ رى الســـنوية العاشـــرة إل رـــا  الدـــندوي اال ـــت ما وي و  2020وقد ءـــا   عا   -75
ــت ما و ــائ وو اال ــ ــندويو فو  مار  دائ  الرابع عالمية لتقدقم اقترا ا  تموي    دا ا   ةطمســــ  منذ   رــ تي وقد  الدــ

بلداي وإلماالو  24مرــــــــــروعا  ذذت ا من ما   هر  كومية فو  32و منحا  ل  2019لتقدقم االقترا ا  فو عا  
بلداو وُقدِم   50مرــروعا متخدــدــا اتــةلعا بتنذهذها من ما   هر  كومية فو أكطر من  90اطتهر أكطر من 

 

 (15) African Union, Ten-Year Action Plan on Eradication of Child Labour, Forced Labour, Human Trafficking and 

Modern Slavery in Africa (2020–2030): Agenda 2063-SDG Target 8.7, revised draft v.5 ي 
 (16) European Commission, “Third report on progress made in the fight against trafficking in human beings 

(2020) as required under article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in 

human beings and protecting its victims” (Brussels, 2020) ي 
 (17) European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and European Union Serious and 

Organised Crime Threat Assessment, A Corrupting Influence: The Infiltration and Undermining of Europe’s 

Economy and Society by Organised Crime (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021)ي 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/293
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ر فو شـكت مني مخدـدـة لتقدقم المسـاعدة المباشـرة للمـحاقاي و نتيجة مباشـرة مالنهن  وال 4,8ل ا ما مجموع  
ــت ما و ارتذاعا  بهرا فو الةل  عل  المني   19-لجائحة  وفهد ــندوي اال ـ ــلبيةو شـــ د الدـ ــا قة السـ وآنارها االقتدـ

و ور  عـد  2020فو  مـار النـدا نن الرابع والخـام  لتقـدقم االقترا ـا  مقـار ـة بـالنـدا ا  الســـــــــــــــابقـة  وفو عـا  
بلداو وارتذع هذا العد  فو الندــم األوا من عا   64من مة  هر  كومية فو  268قيا ــو من االقترا ا  من 

ــت ما و  88اقتراح من  500 ل   والو   2021 ــندوي اال ــــــ  والر من التبرعا  فو   790 000بلداي وتلق  الدــــــ
لهون  والرو الالز  لمـــــــــــــمان ا ـــــــــــــتمرار م 1,5و وهو مبلغ ققت عن ال د  الســـــــــــــنوي للتمويت البالغ 2020عا  

 ا ون األوا/ قسمبر   1الدندوي وفاعلية أ ائ ي ور    أولوية الندا  الخام  لتقدقم االقترا ا و الذي ُأمل  فو  
و عل  المرــاريع التو تقد  المســاعدة المباشــرة للمــحاقا الذنن تخلِمذ م الن اعا  المســلحةو و ر ا  الن وح 2020

ــافة  ل   الهبرى لالل هن أو ــتقرار الناتج عن ا  يار القا ون والن ا ي وناإلتــــ الم الرين أو الذارين من عد  اال ــــ
فو  مار  دائ  الخام  لتقدقم االقترا ا و ب د  تقدقم المني أل رــةة  2بلأو أمل  الدــندوي البر امج الذرعو  

 ألشخاوي توفهر المساعدة المباشرة المتو ةة األلت للمستمعذهن من تحاقا االتجار با

لو 19-وفو  مار التدــــــــدي لجائحة  وفهد -76 عملية تقدقم    2020الدــــــــندوي اال ــــــــت ما و فو عا   بســــــــَّ
ــنويا  ملبا  المني والموافقة عله ا بغية  تا ة الذرءـــــة إلمالي ما قدـــــت  ل  نالت  دا ا  لتقدقم االقترا ا   ـــ

ــت ما وو من ألت ب د  تلبية الةل  المت اندي بهد أن بل  وتهرة الج و  الرامية  ل ــندوي اال ــــ   تجدند موار  الدــــ
تلبية الةل  والوءــــــــوا  ل  م يد من المــــــــحاقا من طالا تدابهر عملية تتخذها ل ا  فاعلة فو المجتمع المد وو  

 را ـة ا ـتقدـائية عن   2020ن اا قعوي هذو الج و ي وناإلتـافة  ل  بلأو ألرى الدـندوي اال ـت ما و فو عا   ال 
  ي19- ومــا اتخــذتــ  المن مــا   هر الحكوميــة من تــدابهر تخويل فو طمـــــــــــــم لــائحــة  وفهــد  النــالهن من االتجــار 

و ــــــهواءــــــت الدــــــندوي اال ــــــت ما وو فو  مار طةت  لتقهيم المخامر والةواربو العمت عن  ط  مع المن ما  
  هر الحكوميــة المتلقيــة للمني من ألــت لمع معلومــا  قةريــة محــد ةو بغيــة التقلهــت  ل  أ     ــد ممكن من

 وت نهرها عل  تنذهذ المراريعي 19-مخامر لائحة  وفهد

ــان/أبريت  -77 ــائ و مبلغ 2021و ت   يسـ ــت ما و قد تلق و منذ   رـ ــندوي اال ـ مالنهن  والر  7,9و  ان الدـ
مد ـــــــســـــــة من القةاع   34 ولة عمـــــــوا و 32من المســـــــاهما  من مجموعة وا ـــــــعة من الج ا  الداعمةو من ا 

 ما حهني الخاوو والعدند من فرا ى ال

 2020وييما نتعل  ب يكت   ارة الدـندوي اال ـت ما وو نت لم مجل  أمنائ  الجدندو الذي ا تخ  فو عا   -78
 و لو )الرئيســــــة(و وييكتوريا أفاكوفاو وماريا  ــــــوزا ا أونلوو وإ ج  -و من الســــــهدة لولو أو او2022-2020للذترة 

 فهرفو و وألهسي  بهتا هور قاوي
 

 التقييم الثالث لخطة العمل العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص نحو  - سادسا  

طةة العمت العالمية لمكافحة االتجار باألشــخاوو وبلأ   64/293اعتمد  الجمعية العامة فو قرارها   -79
إلمار العالمو لمكافحة االتجار باألشـــــــخاوو ب د  تحقه  لملة أمور من ا ترـــــــجيع التدـــــــدن  العالمو عل  ا

الذي نتممن اتذاقية الجريمة المن مة والبروتو وا المكمت ل او ومواءلة تنذهذو  ومساعدة الدوا األعما  عل  
ــامت  ــدي عل   حو شــ ــجيع التدــ ــخاو ومكافحت و وترــ ــية والقا و ية بمنع االتجار باألشــ ــيا ــ تع ي  الت امات ا الســ

باألشــخاوي  ما تســع  طةة العمت العالمية  ل  الترويج التباع   ج قســتند  ل   قوي  ومنســ  ومتســ  لالتجار
وإل  ب م اإل ســـان ويراعو االعتبارا  الجنســـا ية والســـن فو التدـــدي لجميع العوامت التو تعرض الناس لالتجار  

و ماقة تــــحاقاو   تع ي  ا ــــتجابة   م العدالة الجنائيةو بوءــــذ ما عاملهن تــــروريهن لمنع االتجار باألشــــخاو
ومقاتــــــاة مرتهبي ي وناإلتــــــافة  ل  التوعية  اطت من ومة األمم المتحدةو و ذلأ بهن الدوا ومختلم أءــــــحال 
المدـلحةو ت د  طةة العمت العالمية  ل  تع ي  التعاون والتنسـه  بهن لميع أءـحال المدـلحة المعنههنو بمن  
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د و والقةاع الخاوو مع أطذ أفمــــت الممار ــــا  القائمة فه م الدوا األعمــــا  والمن ما  الدولية والمجتمع الم
 والدروس المستذا ة فو االعتباري  

تقهيم التقــد  المحرز فو تنذهــذ طةــة العمــت العــالميــة مرة  68/192وقرر  الجمعيــة العــامـةو فو قرارهـا  -80
فرءـة   2021ي وفو هذا السـيايو نتيي عا  2013قهيم من هذا القبهت فو عا  كت أرنع  ـنوا   وقد ُألري أوا ت 

نــالطــة لتقهيم التقــد  المحرزو وبلــأ من طالا التمــاع رييع المســــــــــــــتوى للجمعيــة العــامــة  ــــــــــــــيعقــد فو ترــــــــــــــرين 
 مو دة لالتجار باألشخاوي دم  تدابهر تدلوتع و ويتيي فرءة فريدة للدوا األعما  2021الطا و/ وفمبر 

  
 التوصيات  - سابعا  

يوصىىىىى بعن تعطي الدول األعضىىىىاء و يرها من أصىىىىحاي المصىىىىلحة ةو  الصىىىىلة األولوية، حسىىىىب  -81
 االقتضاء، للتدابير التالية:

ينبغي للدول األعضىىاء وجميع أصىىحاي المصىىلحة المعنيين، من القطاعين العام والخاص،  )أ( 
لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشىىىىىىخاص، وبخاصىىىىىىة أن يزيدوا جهودهم من أجل التنفيذ الشىىىىىىامل  

النسىىىىىىىىاء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وخطة عمل األمم 
 المتحدة العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص؛

الميىة وأن تشىىىىىىىىىارك  يى  ينبغي للىدول األعضىىىىىىىىىاء أن تىدعم التقييم الثىالىث لخطىة العمىل العى  )ي( 
 مشاركة كاملة؛

ينبغي للدول األعضىىىىىاء أن تشىىىىىارك في تنفيذ آلية اسىىىىىتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  )ج( 
  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها؛

ع نطاق الجهود المبذولة لحماية حقوق اسنسىا )د(  ن، بعسىاليب ينبغي للدول األعضىاء أن توسىع 
منها إشىىىىىىراك المجتمع المدني والقطاص الخاص في الجهود الرامية إلى مكافحة االتجار باألشىىىىىىخاص، بما في 
ةلك عن طريق تيسىىىىير التوايخ األخوقي والعمالة المسىىىىتدامة والشىىىىفا ية في االشىىىىتراء العمومي وسىىىىوسىىىىل 

  اسمداد العالمية؛

تخصىىىصىىىة ومكرسىىىة لمنع االتجار باألشىىىخاص ينبغي للدول األعضىىىاء أن تنشىىىت وكاالت م )ه( 
ومكىىافحتىى ، وةلىىك بسيىىة تيسىىىىىىىىىير الحوار بين الخبراء في مختلف المجىىاالت، مثىىل إنفىىاة القىىانون والخىىدمىىات 

  االجتماعية، وتعزيز التدابير المنسقة؛

ينبغي للدول األعضىىىىىىىاء إشىىىىىىىراك جماعات المجتمع المحلي في تدابير التصىىىىىىىد  الوطنية  )و( 
ر باألشخاص من أجل ضمان استدامة هذه التدابير، والتصد  على نحو أكثر شموال للتحديات لمكافحة االتجا

، التي تضىع الناس، وخصىوصىا النسىاء واألطفال، في الجنسالمسىتمرة، مثل التمييز والفقر القائمين على نوص 
 حالة ضعف؛

دم األدوات ينبغي للدول األعضىىىىاء، بالتعاون مع أصىىىىحاي المصىىىىلحة المعنيين، أن تسىىىىتخ )ز( 
القائمة وأن تبتكر ما يلزم لقياس ورصىىد وتقييم تنفيذ خطع عملها واسىىتراتيجياتها ومبادراتها لمكافحة االتجار 

 باألشخاص؛

ينبغي للدول األعضىاء وأصىحاي المصىلحة المعنيين إجراء البحوش بشىعن المسىائل الجديدة  )ح( 
(، 19-ل جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيدوالناشىىىىىىئة التي تىثر على التصىىىىىىد  لوتجار باألشىىىىىىخاص، مث
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وبيئات األزمات اسنسىىىانية، وءسىىىاءة اسىىىتخدام التكنولوجيا، وةلك من أجل اتخاة إجراءات ملموسىىىة للتصىىىد  
  لوتجار باألشخاص؛

ينبغي لفريق التنسىيق المشىترك بين الوكاالت لمكافحة االتجار باألشىخاص أن يعزز تعاون   )ط( 
  اآلليات ةات الصلة من الخبراء وأن يبني علي ، وخصوصا على الصعيد اسقليمي؛القائم مع الكيانات و 

ينبغي للدول األعضىىىىىىىىاء أن تعزز التعاون اسقليمي والدولي بعسىىىىىىىىاليب منها االضىىىىىىىىطوص  ) ( 
 الخبرات بين بلدان المنشع والعبور والمقصد؛ية و االستخبار  تبادل المعلوماتو بالعمليات المشتركة 

جميع أصىىىىىىىىىحىاي المصىىىىىىىىىلحىة أن ينظروا في تبىادل المعلومىات والخبرات المتعلقىة ينبغي ل )ك( 
بالممارسىىات الفعالة في مجال مكافحة االتجار باألشىىخاص، التي تشىىمل جميع المجاالت المواضىىيعية األربعة 

 التي ينطو  عليها التصد  الشامل لوتجار باألشخاص، على النحو المبين في خطة العمل العالمية.
 


