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 دسة والسبعون الدورة السا 
 المؤقت*  )ب( من جدول األعمال 75البند 

  ، حقوق اإلنسااانتعزيز حقوق اإلنسااان وحماها:ام مسااا    
لاحساااالت الاماف ال علي بحقوق  بما في ذلك الُن:ج البدهلة  

 اإلنسان والحريات األساسية 

   
 **االتجار باألشخاص، وال سيما النساء واألط ال   

  
 األملت العامذكرة مت  م  

 
بـاترمـا    االم نةـ   االخـا ـــــــــــــــ   ةأن يح ـ  لل  المميةـا ال ـامـا ر  ل  الم    بـ شــــــــــــــ   األم ن ال ـا   ت ي  

 .44/4ن موتلي، الم د  وف ا ل  ا  مملس ح وق اإلنسان اشوفباألشخاص، وت سةما النساء واألطفال، 

  

 

 * A/76/150. 
 .المها الم دما لهد  هذا الت  ل  ب د الموعد النهائي بسبب ظ و  خا جا عن ل ادة ق   ** 
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https://undocs.org/ar/A/76/150


 A/76/263 

 

2/24 21-10660 

 

،  النسااء واألط الوال سايما تقرير المقررة الخاصاة المعنية باالتجار باألشاخاص،   
 شوفان مواللي 

 

 موجز  
باترما  باألشـــخاص، وت ســـةما النســـاء واألطفال،    االم نة   االخا ـــ  ةبحث الم    ر في هذا الت  ل ،   

بخا ـــا الت اعس اإل هاب، و ب ن  موتلي، أوجه الت اطع ب ن اترما  من جانب المماعات المحظو ة و شـــوفان 
رزايد . و غم لهؤتء الضـــحاياهم وحمايا ح وق اإلنســـان ة لمســـاعدر ديم الو  هرحديد هولا ضـــحاياالمســـتم  عن  

التداب   ال امةا لل  منع اترما  محدودة  ت رزال  ب ن اترما  باألشـــــخاص واإل هاب، طع بأوجه الت ااتهتما   
لا  الحمايا. و روف   لخفاقات متك  ة في رظه  في كث   من األحةان و عديما الف الةا و  اء  ســـــ  ــ  عن ت رزال المـــــــــــــــــ

ــان  ــخاص  الذي يمثله ااتنتهاك الخط   لح وق اإلنســ ــ ةترما  باألشــ عل  فالت من ال  اب وت يزال اإل  قا ــ
الت  ل  التزامـات الـدول بتطب م مبـدأ عـد  التم  ز في جمةع هـذا  في   االخـا ــــــــــــــ   ةالم    رب ز  قـائمـا. و ا ركـابـه  

ب  الف الا  اترما  مكافحا  لج اءات   رد س الم   ة عل  الحمايا. و ضـــــحاياه  لحصـــــول  بالبشـــــ  وضـــــمان الســـــ 
من جانب المماعات المحظو ة،   همباألطفال واســـــــــــتهدافالخا ـــــــــــا المخاط  اتســـــــــــتثنائةا المحةطا باترما  

 والمخاط  التي يواجهها األشــخاص الذين شــ دوا قســ ا، بمن ف هم األطفال غ   المصــحوب ن والمنفصــل ن عن
ممةع  ب اترما   والحمايا في مواجها   وقايالأجدى لرداب   عل  ضـــــ و ة ارخاذ   رســـــلو الضـــــوء أيضـــــاهم. و ذول 

ــةما في حاتت ال ــانةا،  الطوا ئ  اع و نز أشـــكاله، وت سـ فةما يت لم بتحديد اإليمابةا للدول اتلتزامات  ورب ز  اإلنسـ
 لل  الوطن.وإعادرهم    ومساعدرهم هولا الضحايا
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 مقدمة  -   أوال  

اتهتما   ر ك ز  باترما  باألشخاص، وت سةما النساء واألطفال، أن   االم نة   االخا  ةالحظ الم    ر  - 1
موازـلا     متـنامـةافي المحـافـ  الـدولـةا اهتمـامـا  ـبات يمـتذب اع،  نز عل  اترمـا  ـباألشــــــــــــــخـاص الم ربو ـبالالمتزاـيد  

الـذي يم ي في   مـ   في الو   ،ق ا ات مملس األمنمن    دال القـا ب ن اترمـا  واإل هـاب، بمـا في ذلـع في عـدبـ 
اله  ات اإلقلةمةا  و م اهدات، موجب  اإلج اءات الخا ــــــــا لمملس ح وق اإلنســــــــان واله  ات المنشــــــــأة ب لطا   

لح وق اإلنســـــــــــــــان والمنظمـات الـدولةـا والممتمع المـدني. ول كز هـذا الت  ل  عل  ن ـا  الت ـاطع ب ن اترمـا   
  .( 1)  وق اإلنسان لضحايا اترما  في هذا السةاقحمايا حاإلخفاقات المتوا لا من ناحةا  واإل هاب، وت سةما 

م   ي  ومما ســ ن و  ،الممتمع المدنيمع و جهات م نةا  ئةســةا  مع أج لت الت  ل  من مناقشــات  قد أفاد هذا  و 
 .( 2) منظوما األمم المتحدةراب ا لسةاسات وأكاديم  ن، فضال عن منظمات دولةا وكةانات 

التي التــداب    ت رزال  ب ن اترمــا  بــاألشــــــــــــــخــاص واإل هــاب،  اطع  بن ــا  الت ــ اتهتمــا   رنــامي  و غم   - 2
ــتهد   ــ ة وعديما الف الةا منع اترما   رســــــ روف   متك  ة في الخفاقات  كما أن اإلفي كث   من األحةان، قا ــــــ

لا . و واضــحا لليةان الحمايا اء  ســ  ترما   الذي يمثله اعن اتنتهاك الخط   لح وق اإلنســان رظ  حدود المـــــــــــــــــ 
مناص عن  حتما  تلةســــــت اإلخفاقات  هذه غ   أن  ، وت يزال اإلفالت من ال  اب قائما. ضــــــة ااص باألشــــــخ

والمهات الفاعلا في الممال اإلنســـاني، بالشـــ اكا مع فال م  المتضـــاف  ب ن الدول وقوات حفظ الســـال   .  ر بله
اإلخفاقات ولكف  التنف ذ الف ال  ، يمكن أن يتةح ســـــــــب ال للتصـــــــــدي لهذه الممتمع المدني والضـــــــــحايا والناج ن

 لل انون الدولي لح وق اإلنسان وال انون الدولي اإلنساني من أج  روف   الحمايا لضحايا اترما  باألشخاص. 

رنف ذ اسـت ارةمةا األمم المتحدة ممال األم ن ال ا  عن أنشـطا منظوما األمم المتحدة في  وفي ر  ل    - 3
اإلج اءات التي يحدد األم ن ال ا  اتســت  اا الســابع لالســت ارةمةا، ي اســتبم الذال المةا لمكافحا اإل هاب،  

المماعات اإل هابةا الم ركب من جانب  رتخذها األمم المتحدة فةما يت لم بح وق ضــــــــــــحايا ال ن  المنســــــــــــي 
المدفوع  (. ولتضـــــمن الت  ل  لشـــــا ات لل  اترما  باألشـــــخاص A/75/729/Corr.1 و  ،A/75/729)انظ  

ــاء والفتةات و   اخا ـــــ ولولي اتهتما   ،النزاعب  ــم  الللتأث   غ   المتناســـــب عل  النســـ الناجةات الذي يلحم ب و ـــ
نبذ الممتم ات لضـحايا، بما في ذلع أن لهذا الو ـم عواقب ماديا عل  ا  االخا ـ  ةالحظ الم    ر وأطفالهن. و 
ــ    رزولدهم ب و فض  المحلةا لهم   ــلةا أو رةســـــــــــ ــاعدة ال نصـــــــــــ مواجهتهم دعم لعادرهم لل  أوطانهم، و   وأالمســـــــــــ

ــول عل  وثائم هولا ــ وبات في الحصــ ــةا وما  مما ي    ــ من انتهاكات يلحم بذلع ؤدي بدو ه لل  ان دا  المنســ
ان الحمايا الف الا لح وق األشــــخاص المتم  بهم لل  زلادة في ضــــمورؤدي هذه اإلخفاقات  لح وق اإلنســــان.  

وإل  مصــــــاعب في وفاء الدول بالتزامارها اإليمابةا ،  بهم اترما رك ا  إلعادة ال ســــــ لا و ر  ضــــــهم لمخاط   
ب  اتنتصـــا  الف الا. وردخ  هذه اتلتزامات في  ـــمةم  بت ديم المســـاعدة والحمايا المتخصـــصـــت ن وروف   ســـ 

 __________ 

رلع األعمال اإلج امةا، بما في ذلع  ” لل  ما يلي:    (2004)  1566  ت يوجد ر  لف م بول عالمةا لإل هاب. ولشــــــــ   ق ا  مملس األمن (1) 
عاما ب ن ا حالا من ال عب شاعأو أخذ ال هائن، بغ ا لال ت  أو للحاق ل ابات جسمانةا خط  ة،  صد  ب ضد المدن  نالتي ر  ركب 

حكوما أو منظما دولةا عل   غا  أو ل  ،الســـــــكانجماعا من تخولف لمن األشـــــــخاص أو أشـــــــخاص م  ن ن، أو  جماعا  أو الممهو   
ووف ا للت  لف  باإل هاب ذات الصــــلا  التي رشــــك  ج ائم في نطاق اترفا ةات والب وروكوتت الدولةا  و ، عد  القةا  بهأو  ما القةا  ب م   

ـ ا الم نةا بت زلز وحمايا ح وق اإلنسـان والح لات األسـاسـةا في سـةاق مكافحا اإل هاب  ر  ل  الم   ة الخاالوا د ف ها“. وانظ  أيـضا 
(A/73/361). 

هاك بي للب وفةســـــــــــــو ة ج ن مام ا ديوك، وت ســـــــــــــةما التابع للح وق اإلنســـــــــــــان ر  ب الم   ة الخا ـــــــــــــا عن امتنانها للم كز الدولي   (2) 
غالواي بأي لندا الوطنةا  التابع لمام ا   الم كز األي لندي لح وق اإلنســانب  ومي ماغوغلةانياعفانســ لو، ولن -فوجةمو ا  اآيالب وفةســو ة و 

 الت  ل .لتزولدها ببحوث أساسةا ألغ اا لعداد هذا 

https://undocs.org/ar/A/75/729
https://undocs.org/ar/A/75/729/Corr.1
https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/A/73/361
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وضـمان المسـاءلا عن اترما   م عل  ح وق اإلنسـان الذي يت  ن ارباعه في روف   الوقايا والحمايا النهج ال ائ 
ب وروكول منع وقمع وم ا با اترما   وم ا ــد لضــمان رح  م هد   أيضــا ضــ و لا  اتلتزامات   ذهبالبشــ . وه

ــخاص، و  ــا  باألشـــــــــ ــاء واألطفال،  بخا ـــــــــ رفا ةا األمم المتحدة لمكافحا الم لما المنظما عب  المكّم  تالنســـــــــ
مع اتحت ا   ”ضــحايا اترما  لمســاعدة اللحمايا و من أج  روف   ا  -الوطنةا )ب وروكول اترما  باألشــخاص(  

 .“الكام  لح وق اإلنسان الخا ا بهم

ي زلادة مخاط   رســــــاهم فاع والتشــــــ لد ال ســــــ ي نز اإل هاب والســــــةاقات   أن  االخا ــــــ   ةالحظ الم    ر و  - 4
اترما  باألشخاص، لكن هذه المخاط  نفسها رض ب بمذو ها في سلسلا متصلا من أوجه اتستغالل ر ربو  

والف   واإلقصـــــاء ورشـــــك  جزءا من الحةاة ال ومةا للناس ولةســـــت وضـــــ ا اســـــتثنائةا.   بالتم  ز الهةكلي وال ن 
جنســـــــانةاب ول  تب  ســـــــببا جذ لا لالرما ، يزداد ا  الهةكلي ال ائم عل  أســـــــاس المنس، الذي يشـــــــك  عنففالتم  ز  

رفاقما في ســــةاقات التشــــ لد ال ســــ ي والنزاع المســــلح واإل هاب. ولذلع، يكون ر ك ز اتهتما  عل  ال القا ب ن  
اترما  واإل هاب،  غم أهم ته األســاســةا في الت    عل  الشــواغ  الناجما عن أنشــطا المماعات المحظو ة  

يخلم اتنطباع  د الدول في ممال ح وق اإلنســــان، منطولا أيضــــا عل  ب ض المخاط . فوروضــــةح التزامات  
لألســباب المذ لا المســتم ة الكامنا التي دون ليالء اتهتما  الكافي اســتثنائي،  ظ    اترما  باألشــخاص بأن  

تســــــــــــــتغالل ف هــا ايحــدث  رخلم منــاخــا من اإلفالت من ال  ــاب عل  اترمــا  وره   الظ و  الهةكلةــا التي  
بشــــأن اترما  بالنســــاء  (2020)  38ال ضــــاء عل  التم  ز ضــــد الم أة، التو ــــةا ال اما  قم الم نةا ب لمنا ال)

أن يم ي عند التســــــلةم بال وابو ،  من ثم  من األهمةا بمكانو (. 10والفتةات في ســــــةاق الهم ة ال المةا، الف  ة 
  لا الكامنا و اء اتستغالل والتصدي لها بالكام .ب ن اإل هاب واترما  باألشخاص، رحديد األسباب المذ  

بال وابو ب ن   ب ض اتهتما ح وق اإلنسـان  المنشـأة بموجب م اهدات األمم المتحدةر طي ه  ات  و  - 5
التم  ز ضـــــــــد  الم نةا بال ضـــــــــاء عل  لمنا ال، وإن ج ى ذلع عل  نطاق محدود. ف د أق ت اإل هاب واترما 

بالصــلا ب ن التشــ لد ال ســ ي ورزايد مخاط  اترما  وأنشــطا المماعات المحظو ة،   الم أة، عل  ســب   المثال،
اللمنا أن بشـــــــــــــأن الت  ل  المامع للت  ل ل ن الدو ل ن الثالث وال ابع للنةم . وتحظت  في مالحظارها الختامةا 

الضــــــــــوء رحديدا عل  المخاط  التي   تالهممات اإل هابةا أدت لل  نزوح أعداد كب  ة من الســــــــــكان، وســــــــــلط
 رواجهها النساء والفتةات المش دات، بما في ذلع:

، واترما  باإلك اه والزواج الطفلا  زواج فضــــــــال عن  ، انيال ن  المنســــــــي وال ن  المنســــــــ   
ــتخدامهعل  يد  واتختطا    ،باألشـــخاص، والبغاء ال ســـ ي  في التفم  ات   نالمماعات اإل هابةا تسـ

 .( 3)  ق المنسيال فياتنتحا لا و 

ت ل ا بوضــع الم أة في ســةاق منع نشــوب ( الم2013) 30 قم ال اما رو ــ تها  لل  اللمنا  أشــا ت و  - 6
األب اد المنســـــــانةا  ( بشـــــــأن2014) 32ال اما  قم النزاعات وحاتت النزاع وما ب د انتهاء النزاع، والتو ـــــــةا 

 المنسةا وان دا  المنسةا، وأو ت النةم  بما يلي: الم ربطا بالم أة فةما يت لم بم كز الالج  واللموء و 

 __________ 

 (3) CEDAW/C/NER/CO/3-4،  ب(. 10الف  ة( 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/NER/CO/3-4
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جمع بةانات عن حاتت ال ن  المنسـاني ضـد النسـاء والفتةات، وبخا ـا ال ن  المنسـي    
وزواج األطفال والزواج ال ســــــ ي واترما  باألشــــــخاص والبغاء ال ســــــ ي واتختطا  الذي رما ســــــه 

  ( 4) المماعات اإل هابةا في الدولا الط  

 زت المدي لا التنف ذيا للمنا مكافحا اإل هاب أهمةا ضـــــمان اتعت ا  بضـــــحايا ال ن  المنســــي  وأب  - 7
و/أو  حقة   ن للنزاع ضـحايا   ، باعتبا همالم ربو باترما  بالبشـ  الذي ر ركبه المماعات المسـلحا أو اإل هابةا

  .( 5) يتمزأ من اســــــــــــــت ارةمـةات مكـافحـا اإل هـابجزءا ت  حـالتهم  الـتداب   ال امـةا لل  م ـالمـا  اعتـبا   اإل هـاب، و 
ــا اتعت ا  باألشـــــــخاص المتم  بهم ف ــتفادرهم  كف  لمكانةاضـــــــحايا لإل هاب ي باعتبا هم أيضـــــ ب امج المن اســـــ

يفي أيضـا  أن هذا اتعت ا  مؤدى و   .( 6) مع غ  هم من الضـحاياعل  قد  المسـاواة  إلغاثا والت ولض  الوطنةا ل
  بضــحايا جمةع أشــكال اترما مع ذلع ضــمان اتعت ا  عل  نحو متســاوق  المهم  و عد  التم  ز.  باشــت اطات  

 .في لج اءات مكافحا اترما والتصدي لممةع األغ اا الكامنا و اء اتستغالل 

  هذه المخاط نمم  مخاط  اترما  باألشـــــــخاص. ور من   (19-قد ضـــــــاعفت جائحا كو ونا )كوف دو  - 8
والصـ وبات التي يواجهها الممتمع المدني في ر ديم المسـاعدة   ،المدا س رفاع م دتت البطالا، وإغالق اعن  

وإغالق الحدود وال  ود المف وضــا عل  التن  ، فضــال عن رحول  موا د لنفاذ ال انون    ،لألشــخاص المتم  بهم
  ممالهذا السةاق في خلم ثغ ات في  أسهم وجود  ولولا. و لألوخدمات الحمايا اتجتماعةا لل  مماتت أخ ى  

لتكثةف أعمــالهــا ظ و  المــائحــا    غضــــــــــــــون ذلــع لل  اغتنــا الممــاعــات المحظو ة في  ارمهــت  الحمــايــا. و 
 .( 7) ألطفال والبالغ ن في الب  ا ال قمةاالتمن د في  فوفها مستغلا الحضو  المتزايد لواتستفادة من ف ص 

  
 باإلرهاب اإلفالت مت العقاب على االتجار باألشخاص المرتبط  -  ثانيا  

زلادة لب از ال القا ب ن اترما  واإل هاب ور ك ز اتهتما  عل ها  ألن ال لم   االخا ــــ  ةيســــاو  الم     - 9
لا عن  اء  ســـــ  ــ  في هذه الســـــةاقات. وبدت من الذي يحدث اترما  باألشـــــخاص  لم يغّ   من ضـــــ م نطاق المـــــــــــــــــ

ــائةا عل  ج ائم اترما  باألشــــــخاص، ينصــــــبّ   االمالح  ــائةاا   ك زر   ال ضــــ عل   لتحقة ات والمالح ات ال ضــــ
لؤدي ح   اتهتما  عن اترما  باألشـــخاص وما يتصـــ  به من محظو ة. و المماعات اللل  اتنتســـاب  رهما 

ــان لل  اإلفالت من ال  اب عل  ج لما اترما واق ا عل  التزامات   والت اعس  ،الدول في ممال ح وق اإلنسـ
األمم في لطا  لج اءات  ف الا. و النتصـــا  اتال دالا وســـب  لل  األشـــخاص المتم  بهم  ضـــمان و ـــول عن  

ب ن اإل هاب  ال ائما للصـلا ب ن اترما  بالبشـ  واإل هاب عل  الصـالت  الم ول   اتهتما   م ظم   كز  ر المتحدة 
ــ . وثما خط  من  ها بما ف   ،والم لما المنظما ج اءات  زلادة رغل ب اتعتبا ات األمنةا في اإلاترما  بالبشـــــــــ

رظ  محصــــــــــو ة في لطا  لنفاذ ال انون واألمن لالرما  بالبشــــــــــ ، ومن أن األمم المتحدة تي رســــــــــتم ب بها  ال
لصـــــالت ب ن اترما  واإل هاب م الما ح وق  اآلن أن يم ي عند التصـــــدي لوالمخاط . ومن األهمةا بمكان  

 __________ 

 )ب(. 11الم جع نفسه، الف  ة  (4) 

 (5) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, (2019) “Identifying and exploring the nexus between 

human trafficking, terrorism and terrorism financing”, p. 52. 

 (6) A/73/171 د(. 76، الف  ة( 

 (7) S/2021/312،    حول باترما  باألشـخاص، وت سـةما النسـاء واألطفال،    االم نة  االخا ـ  ةالم    اإلفادة الم دما من انظ  و .  13الف  ة
لالطالع في ال نوان  للمنـا ح وق الطفـ  بشـــــــــــــــأن ح وق الطفـ  فةمـا يت لم بـالب  ـا ال قمةـا، والمتـاح   25مشــــــــــــــ وع الت ل م ال ـا   قم  

 .https://ohchr.org/en/issues/trafficking/pages/traffickingindex.aspx اإللكت وني التالي:

https://undocs.org/ar/A/73/171
https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://ohchr.org/en/issues/trafficking/pages/traffickingindex.aspx
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والحمايا والشــــ اكا، فضــــال عن المالح ا  الوقايا اإليمابةا للدول ب اتلتزامات  إب از اإلنســــان لضــــحايا اترما  و 
 كام  وف ال.عل  نحو  للمناة ال ضائةا

إلفالت من لمناخ ره  ا يســــــــــــهم في  ،ب ن اإل هاب واترما  باألشــــــــــــخاصاإلق ا  بال القا عد  لن  - 10
لا  ال  اب و  اء  ســــ  عن انتهاكات جســــةما لح وق اإلنســــان، بما في ذلع في ســــةاق  لؤدي لل  ر صــــ   في المــــــــــــــــــ 

   ب  اإلشـــــــا ات لل  اترما  المتصـــــــ  بالنزاع واترما  باألشـــــــخاص من ق  رك ا  ا. و غم الفظة الم ائم كاب ا ر 
ــوى  محظو ة، تالمماعات  ال ــأن هذه الم ائمالمالح ات  التحقة ات و قّلا من الروجد ســــ ــائةا بشــــ ــ م   ضــــ ، ورضــــ

ادها ”لن المالح ات ال ضـائةا، قد أ بديت في هذا الشـأن مالحظا مفلضـحايا. و لسـب  اتنتصـا  المتاحا  أيضـا  
خا ج  الناج ن  يت ك  و ما اتنتماء لل  جماعات ل هابةا. وهمسـألا  م ظمها عل  رت كز في رزال   تلن حدثت، 

 .( 8) “ال ملةا ال ضائةا رماما

أن ج ائم   قب ص و وسـةا،ضـد   انتسـةفتحظت المحكما األو وبةا لح وق اإلنسـان في قضـةا قد و  - 11
التح  م في  يمكن ألي ر اعس عن  ذلع ل، و ، وقد رحدث في بلد الم صــــــــــــداترما  قد رحدث في بلد المنشــــــــــــأ

ســـــــلســـــــلا اترما  بالبشـــــــ  بال م  من  ”أن يســـــــمح لحل ا مهّما التمن د في اترما  المزعو  المت لم ب مانب  ال
ــبح ضـــــــــــــ و ة لج اء  ع اب ]...[ و  دون  ادعاءات  في موانب  الجمةع   يغطيرح  م كام  وف ال  من هنا رصـــــــــــ

 .( 9) ، غ   قابلا للمدل“من التمن د لل  اتستغالل ،اترما 

ــباب الت ك ز في  أن  االخا ـــــــــ   ةالحظ الم    ر و  - 12 ــائةا عل  التح  م أو انصـــــــ اترما  المالح ا ال ضـــــــ
لااتنتباه عن  قد يصـــــــ   الم ربو باإل هاب،   اء  ســـــــ  ــ  لالرما   التصـــــــديور ى أن . الفظة اعن الم ائم    المـــــــــــــــــــ

الناج ن/الضــحايا، بدت من ومنظو ات قد ي كس عل  نحو أفضــ  رما ب فظة ا  باألشــخاص بو ــفه ج لما 
 باإل هاب. الت ام  م ه كم لما م ربطا 

  
باألشاااخاص وتحدهد  عدم الامللزم الامللز والعنصااارية كعا قلت أمام منف االتجار  -  ثالثا  

 وحماها:م ضحاياه  

عل  نحو خاط   ال لم ألن األشـخاص الم ربط ن بمماعات محظو ة يمكن  ب   االخا ـ رشـ   الم   ة   - 13
ذلع من ح وق.  وأن يحصــلوا عل  ما ي اب   بهم كضــحاياأن ي  ت   ، بدت من وأن يلح هم الو ــمموا  م ّ أن ي  

بالمماعات المتط فا    وا م ربط ن في الســــــــــــابمنظ  لل  النســــــــــــاء واألطفال الذين كان ي  ”األم ن ال ا  بيبا ات و 
في  ”أنه كما   ( 10) لها“  ضـــــحايا ”منتســـــبون“ لتلع المماعات، تهم في الم ا  األول أن   اعتبا ب واإل هابةا ال نةفا 
الشـــكوك ]...[ وفي ل بةا ونةم  لا والصـــومال رم هذه  تخذها الســـلطات  ر  زز اإلج اءات التي  ر ب ض الحاتت،  

 .( 11) .““ في الم ائم الم ركباش لكاتا هن ”باعتب اعت ال النساء والفتةات ال ائدات 

 __________ 

في المناســبا الخا ــا بشــأن األب اد المنســانةا    ،اعنز ال ن  المنســي في حاتت الالم نةا بلألم ن ال ا     االخا ــ  ابه الممثل  تبةان أدل (8) 
  األمم المتحدة ال ابع  كمزء من مؤرم  ،2021آذا /ما س    8الةابان في ب في ك وروالم  ودة  اســـــتمابات ال دالا المنائةا لإل هاب،  في 

 https://bit.ly/3jY6yzX :ولمكن اتطالع علةه في ال نوان اإللكت وني التاليعش  لمنع الم لما وال دالا المنائةا. 

 .307، الف  ة 25965/04الطلب  قم  (9) 

 .15، الف  ة (S/2020/487)ر  ل  األم ن ال ا  عن ال ن  المنسي المتص  بالنزاعات  (10) 

 .19، الف  ة (S/2018/250)، ر  ل  األم ن ال ا  عن ال ن  المنسي المتص  بالنزاعات (11) 

https://bit.ly/3jY6yzX
https://undocs.org/ar/S/2020/487
https://undocs.org/ar/S/2018/250
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جذ لا لالرما  باألشـخاص.  أسـباباب والشـ وب األ ـلةا   اتاألقلة ف ات  ال نصـ لا والتم  ز ضـد  ورمث    - 14
وما يتصـ  به من انتهاكات لح وق اإلنسـان من اسـتمابا الدول لالرما  باألشـخاص،  أيضـا  هذا التم  ز  ولحد 

حمايا  ر اعس عن  ذلع من يلحم ب ، وما لل هم المسـاعدةلخفاقات في من ه ورحديد ضـحاياه ور ديم  لؤدي لل  و 
لح وق اإلنسـان بشـأن السـامةا بها مفوضـةا األمم المتحدة التي رو ـي  اتالتوج هة و الضـحايا. ورن  المبادئ  

م ة غ   النظامةا أو  التداب   المتخذة للتصـــــــدي لله، بضـــــــ و ة أن ركون  ح وق اإلنســـــــان عل  الحدود الدولةا
رم  زلا في الغ ا أو األث ، بما في ذلع غ      ،لمكافحا اإل هاب أو اترما  بالبشـــــــــــــ  أو ره لب المهاج لن

التم  ز  وهناك ط ق عديدة ت ربا   .( 12) لخضــاع المهاج لن للتنمةو عل  أســاس أســباب محظو ةباللموء لل  
 -اع واإل هاب  النز بشــــدة لخط  اترما  في ســــةاق    األشــــخاص الم  ضــــون . فباترما  باألشــــخاص واإل هاب

 داخلةا ون اللموء وأف اد األقلةات والمشــ د  ون وعديمو المنســةا وغ   المواطن ن وطالب   المهاج ون غ   النظام  
المت ددة والمت اط ا عل  أســــــاس  بأشــــــكاله لتم  ز، بما في ذلع التم  ز  لم اناة اكث  ع ضــــــا األهم أيضــــــا  -

 الهم ة والم كز اتجتماعي واتقتصادي. وضيةا والدين ونوع المنس و واإلثنةا  ال  ق 

ورشـــــــ   عل  أهمةا مبدأ عد  التم  ز في ال انون الدولي لح وق اإلنســـــــان.   االخا ـــــــ  ةالم    ر كز  و  - 15
عل  تداب   الحمايا  التي رن  فةما يت لم ب   ،( من ب وروكول اترما  باألشــــــــــــخاص2) 14المادة رحديداب لل  

  :أن

الرما  لضـــــــحايا بســـــــبب كونهم األشـــــــخاص  رماه نطوي عل  رم  ز  ي ت عل  نحو  م  رطبّ   
 باألشخاص. ولكون رفس   ورطب م رلع التداب   متس ا مع مبادئ عد  التم  ز الم ت   بها دولةا.

التم  ز من جانب  يتســبب  ســةاق اإل هاب  عندما يحدث في  اترما  أن   البالغاتنشــغال ومن دواعي  - 16
روف   عل  ذلع من قصـــــــو  في بصـــــــفتهم ضـــــــحايا، وما يت رب  عد  رحديد هولا ضـــــــحايا اترما  في  ول الد

للمنا ال ضـاء  36. وكما تحظت الم   ة الخا ـا في ر لة ارها عل  مشـ وع التو ـةا ال اما  قم لهم الحمايا
قد يتسـبب  ، نةف ال  قيمما سـا التصـ   ال انون اعتماد موظفي لنفاذ  عل  التم  ز ال نصـ ي بشـأن منع ومكافحا  

بضـــمان لتزا  لال  هاتثالماب   المســـاسرحديد هولا ضـــحايا اترما  و في ر اعس الدول عن  ال نصـــ ي التصـــنةف 
 .( 13) عد  م ا با ضحايا اترما 

  
 مقاصد االساغالل جميف االعاراف بجميف أشكال االتجار باألشخاص و  -  رابعا  

، ي د ج اترما  باألشـــــخاص من جانب المماعات المحظو ةوإنهاء أن منع    االخا ـــــ  ةالحظ الم    ر  - 17
وفي اع.  نز في حاتت الالمنساني اإلج اءات ال امةا لل  التصدي لل ن  المنسي وال ن  بشك  متك   ضمن 

ر  ل  اتســت  اا الســابع لالســت ارةمةا ال المةا لمكافحا اإل هاب، رناول األم ن ال ا  مســألا ال ن  المنســي  
وأسال بها  المماعات اإل هابةالب ض اتست ارةمةا  أحد أسال ب اإل هاب، وأشا  لل  ا رباطه باألهدا     بو فه

رلـع الممـاعـات من خالل دعم التمولـ  والتمن ـد ومن خالل   اتلزلـادة قـد  وأيـديولوج تهـا، واســــــــــــــتخـدامـه كـأداة  
مملس من ال، طلــــب  (2019)  2467  مملس األمن  من ق ا   29في الف  ة  و رــــدم   الممتم ــــات المحلةــــا،  

 __________ 

 (12) OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders 

(Geneva, 2014). 

ــي: (13)  ــالـ ــتـــــ الـ ــي  ــ ونـ ــتـ ــكـ اإللـ ــوان  ــنـ ــ ـ الـ ــي  فـ ــم  ــ ـ ــلـ ــ ـ ــتـ الـ ــ   ــلـ عـ اتطـــالع  ــن  ــكـ ــمـ  / https://ohchr.org/en/issues/trafficking  يـ

pages/traffickingindex.aspx. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://ohchr.org/en/issues/trafficking/pages/traffickingindex.aspx
https://ohchr.org/en/issues/trafficking/pages/traffickingindex.aspx
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الت  ةمات ال ط لا للمدي لا التنف ذيا، حســـــــــب  أن روا ـــــــــ  رضـــــــــم ن المدي لا التنف ذيا للمنا مكافحا اإل هاب  
ــاء   ــاء، م لومات عن جهود الدول األعضــــ ــألا  اتقتضــــ ــدي لمســــ ــخا المبذولا من أج  التصــــ ص  اترما  باألشــــ

التي ر ركبها المماعات اإل هابةا. انتهاء النزاع ال ن  المنســــــــــي في حاتت النزاع وما ب د  و ــــــــــلتها بأعمال  
اترما  باألشخاص واإل هاب في عدد من ال  ا ات الخا ا ببلدان محددة.  أيضا مسألا رناول مملس األمن و 
من ق ا  مملس األمن  ‘2’  )د(  30في الف  ة ر د  عن اترما  باألشــــــــخاص عل  ســــــــب   المثال، ا  المســــــــاءلف

أولولا لوتيا ب ثا األمم المتحدة المتكاملا رحظ  ب مهما  قد أد جت كو   ؛بشأن الحالا في مالي  (2021)  2584
عل  اتنتهـاكـات يم ي الت ك ز فـةه أوســــــــــــــع  رـناول  جزء من  و المت ـددة األب ـاد لتح  م اتســــــــــــــت  ا  في مـالي، 

 الم ركبا ضد النساء واألطفال.والتماوزات 

لن أشـكال  ؛ كما  اترما  باألشـخاصو   أعمال اإل هابالصـلا قولا ب ن  وفي ب ض الحاتت قد ركون   - 18
يتسـع ا، مما ي ني أن الت  لف يمكن أن  حصـ ل اتسـتغالل المحددة في ب وروكول اترما  باألشـخاص لةسـت 

 .( 14) أنشطا ل هابةافي رنف ذ ف ها اترما  باألشخاص بغ ا استغاللهم يم ي شم  حاتت ة ل

محظو ة يخد  أغ اضــــــــا  المماعات  المن جانب باألشــــــــخاص  أن اترما    االخا ــــــــ   ةالحظ الم    ر و  - 19
حوافز مــالةــا للممــاعــات المحظو ة التي رح  م  ممموعــا أول  من الــدوافع  رشــــــــــــــمــ   و   .( 15) مت ــددة ومت ابطــا

ثانةا، قد رســــــــــتخد  ب ض المماعات  و . ( 16) “اإلي اداتمما ســــــــــارها من أج  رول د أدممت رما ة البشــــــــــ  في ”
للصـــــــــــلا ب ن اترما   ول ب ز ذلع ب  دا اســـــــــــت ارةمةا أعم   اترما  كوســـــــــــ لا للح ب و/أو اســـــــــــت ارةمةا للتمن د.

ذلع، إل  جانب المحظو ة في اترما  بالبشــ . و لتو   المماعات  الصــ    مالي التفســ   الواإل هاب، يتماوز  
ــبكارها داخ   وز ع ســــــــةط ة لقلةمةا بســــــــو قد رشــــــــا ك المماعات المحظو ة في اترما  بالبشــــــــ  من أج    شــــــ

ــيةا الممتم ات المحلةا، و  ــا سـ ــت قاققد رف   ذلع أيضـ ــ   الت ا ل  لل    .( 17) ألغ اا الســـخ ة واتسـ وجود  ورشـ
ــا محظو ة المماعات لاالرما  من جانب  عديدة لحاتت   ــم  هذه الت ا ل  ما يلي: رخد  أغ اضـــــ متنوعا. ورشـــــ
باســتخدا  ؛ ور ا ل  رف د  ( 18) األموالمع   ججمن أبوكو ح ا  لألطفال كمتســول ن  جماعا  اســتخدا  رف د  ر ا ل   

  ؛ (19) أنصـــــــا  الدين ورنظةم ال اعدة في بلدان المغ ب اإلســـــــالميجماعا من جانب  في مالي الزواج ال ســـــــ ي  
داعش  ارما  و  المنسـي؛ هنبوكو ح ا ، بما في ذلع اسـتغاللجماعا  الزواج ال سـ ي لإلناث اللواري اختطفتهن  و 

ها  ب غ ورشـم  الحاتت األخ ى المبلّ   .( 20) اتسـت قاقتسـتغالل المنسـي و ألغ اا ابالنسـاء والفتةات اإليزلديات  
ــاحلةا في ك نةا  ارما   ما يلي: في ك نةا، و دت ر ا ل  عن   ــاء والفتةات من المناطم الســـ ــباب بالنســـ ح كا الشـــ

 __________ 

 (14) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Countering Trafficking in Persons in Conflict 

Situations (Vienna, 2018), p. xi. 

ــ : (15)  ــظـــ  Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Trafficking in Human Beings andانـــ

Terrorism (2021)  :وهو متاح للمطال ا في ال نوان اإللكت وني التالي https://www.osce.org/cthb/491983. 

 (16) Nazli Avdan and Mariya Omelicheva, “Human Trafficking-Terrorism Nexus: When Violent Non-State 

Actors Engage in the Modern-Day Slavery” (2021), XX(X), Journal of Conflict Resolution 1, pp. 4-5 . 
 .24 الم جع نفسه، الصفحا (17) 

 (18) Financial Action Task Force and Asia/Pacific Group on Money Laundering, Financial Flows from Human 

Trafficking (Paris, 2018). 

 (19) A/HRC/22/33 ،34 الف  ة. 

 (20) A/HRC/28/2 ،انظ  أيضاب 775 و 746 الف  ران . S/2018/250 77، الف  ة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2584(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2584(2021)
https://www.osce.org/cthb/491983
https://undocs.org/ar/A/HRC/22/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/2
https://undocs.org/ar/S/2018/250
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  ؛ ( 21) لل  الصـــــــومال، ح ث أجب ن عل  اتســـــــت قاق المنســـــــي، ب د أن خدعن بوعود كاذبا بال م  في الخا ج
ر ركب من ل ن  المنســـــــــي التي الصـــــــــالت ب ن الهم ة واترما  وابشـــــــــأن   المخاو  ]...[”أث  ت  وفي الةمن 

فتاة لث وبةا عل  أيدي  13رت لم باتعتداء المنســــــي عل  حالا المماعات المســــــلحا والمتط فا، ع ب جانب  
ــا لل   ( 22) “المتم لن في المحـافظـا المنوبـةا المهـاج لن في ل بـةا عل  أـيدي خط   ؛ ورشــــــــــــــ   الت ـا ل  أيضــــــــــــ

مما ســـا ، وألغ اا  ( 23) التنظةف والبناء(أعمال في  أغلبه  و ال م  ال ســـ ي )اســـتغاللهم في الم لةشـــةات بغ ا  
 .( 24) الفدياالحصول عل  ا اغ  ال س ي )بما في ذلع ن   الم دات ال سك لا والذخ  ة( وكذلع ألاإلج ا  

الف ال عل  أهمةا اتعت ا  بممةع أشـــكال اترما  باألشـــخاص والتصـــدي   االخا ـــ  ةشـــدد الم    ر و  - 20
ــت  ، واتعت ا  لها ــتغالل التي بشـــــــــ ــكال اتســـــــــ ــها  عمال األ، بما في ذلع رحدثأشـــــــــ المماعات  التي رما ســـــــــ

ــّلم ا(2017)  2388وفي ق ا  مملس األمن  المحظو ة.   ــخاص في  لمملس رحديداب ”، ســـــــــــ بأن اترما  باألشـــــــــــ
يمكن أن يتم لغ ا  ،النزاعانتهـاء  المـناطم المتضــــــــــــــ  ة من النزاعـات المســــــــــــــلحـا والتي رم  بحـاتت مـا ب ـد  

مما ســــــــا أشــــــــكال شــــــــت  من اتســــــــتغالل، بما في ذلع اســــــــتغالل الغ   في البغاء أو غ   ذلع من أشــــــــكال  
لكن   “.و المما سـات الشـب ها بال ق، أو اتسـتيباد، أو نزع األعضـاءاتسـتغالل المنسـي، أو السـخ ة، أو ال ق أ

ر ك زها ضـــــــة ت نطاق لتصـــــــدي لالرما  باألشـــــــخاص  في ااألمم المتحدة التي رتخذها ج اءات  اإلالكث   من 
ــألا عل  ووضــــــ ته  اإلفالت من ال  اب  فســــــاعدت عل  لمكانةا اترما  ألغ اا اتســــــتغالل المنســــــي، مســــ

لا  غ ات كب  ة في وجود ث وأسهمت في   اء  س  المماعات المحظو ة.  ما ستها  عن أشكال أخ ى من اترما   المـــــــــــــــ 
خ ى من اترما ، لألشـــكال األال ضـــائةا    هاأو مالح ار الدول  في محدوديا رحقة ات جلةا هذه الثغ ات  رظه  و 

في مما سـا أو  مال أداء األعاتسـتغالل في  مث  األشـكال األخ ى لالرما  التي رسـببها لضـحايا  واقب  الوفي 
وف  لهم الحمايا. ورخلم هذه ر ضــــحايا وت يم ي رحديد هؤتء األشــــخاص ضــــمن ال تح ث اإلج ا  ال ســــ ي، 

لا الفموات في  اء   اترما  باألشخاص.يديم مناخا ممال المـ س 
  

 بعثات ح ظ السالم المنوطة ب   ات والي ال االتجار باألشخاص و  -   خامسا  

لا  أنه باإلضافا لل    االخا  ةالحظ الم    ر  - 21 اء  عن اتنتهاك الخط   لح وق اإلنسان استوجاب المـــ س 
د ج ، من األهمةا بمكان أن ر  ذات الصــلا  اإلنســانيالدولي ل انون  اترما  باألشــخاص وانتهاكات الذي يمثله ا

لل   الناج ن منهو الضــحايا المتم  بهم و ــول مســألا   ــ احا في وتيات ب ثات األمم المتحدة لحفظ الســال  
ضمن مد جا  لوقايا والحمايا. وت يكفي افت اا أن هذه التداب    لل  جانب الن  عل  رداب   ف الا ل، ال دالا

والمنساني في حاتت النزاع وما ب د انتهاء اع أو ال ن  المنسي نز شا ات لل  ال ن  المنسي في حاتت الاإل
بأشـكال  في هذا الصـدد عد  اتعت ا  لشـا ات  ـ لحا الوتيات من  ل ني خلو و ات. الوتي التي رو د في    النزاع

لا  ها، مما يخلم فموة كب  ة في م المت أخ ى من اترما  بالبش  أو   اء  س  ــ  األخ ى  شكال  األولت ك ضحايا المـــــــــــ
 يتها، ألن المسـائ  المت ل امحدودب رداب   الوقايا كذلع، رتسـم السـتغالل دون حمايا أو سـب  انتصـا  ف الا.  ل

 __________ 

 (21) S/2018/250 62، الف  ة. 

 .80، الف  ة الم جع نفسه (22) 

ــالــــا   (23)   /https://spcommreports.ohchr.org  :التــــالياإللكت وني  لمكن اتطالع عل هــــا في ال نوان  و ،  LB46/2017انظ  ال ســـــــــــــــ

TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23487. 

 (24) Amnesty International, “Between life and death”: Refugees and Migrants trapped in Libya's Cycle of Abuse 

(2020), pp. 7, 23. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/250
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23487
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23487
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23487
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23487
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ال د ات والمساعدة الت نةا والتد لب والتوعةا والش اكات مع الممتمع المدني والمهات الفاعلا في الممال  ببناء  
ــاني ت ر الج   ت بد من الن  بشـــــك   ـــــ لح في  قد رحدث. و األخ ى التي أشـــــكال اترما  الطائفا من  اإلنســـ

والحمايا، بالوقايا لتزامات المت ل ا وتيات ب ثات حفظ الســــــــــال  عل  ح وق اإلنســــــــــان لضــــــــــحايا اترما  وات
ــمن  بما ــكال روجةه اتهتما  يضـــ ــواء واتعت ا ، اترما  باألشـــــخاصنحو جمةع أشـــ ــباب ، عل  حد ســـ باألســـ

 ومؤش ارها. ،جمةع أشكال اتستغاللالكامنا و اء المذ لا 
  

 وجدول أعمال المرأة والسالم واألمت   ( 2000)   1325قرار مجلس األمت   -  سادسا  

التآز  ب ن   ال م  عل  زلادة، أهمةا  44/4)ح( من ق ا ه   1مملس ح وق اإلنســــــــــان في الف  ة  أب ز   - 22
ت ســــــــةما من ”ب نامج الم أة والســــــــال  واألمن باألشــــــــخاص والمهود المبذولا في لطا  اترما   جهود مكافحا  

ــألا اترما  باألشـــخاص  ــلته خالل م الما مسـ اعات، وبالتشـــديد عل  الدو  نز بال ن  المنســـي الم ربو بالو ـ
مسـاواة ترفاق الم أة  لااعتماد منتدى ج    لتةح  . و “ومشـا كك نصـ  فاع  الم أة  الذي يمكن أن رؤديه  ال ئةسـي  

ــا   ــاني ف  ــ ــمان والســــال  واألمن وال م  اإلنســ ــانحا رأري في وقتها المناســــب لضــ ــكال  ســ ــدي لممةع أشــ التصــ
الم أة والسـال  واألمن وال م  اإلنسـاني.   تتفي مماعل   ـ  دي السـةاسـا والمما سـا،   ،اترما  باألشـخاص

في اإلشـــــا ات   غم لد اجه ضـــــمنا اترما  بالبشـــــ    لشـــــا ة  ـــــ لحا لل يو د  ت اترفاق بالمالحظا أن جدي   و 
يحد من أشــــكال اترما  المد جا  يمكن أن هذا التصــــنةف مث  الم ائم المنســــةا والمنســــانةا. ب د أن المت ل ا ب 

ــاني،  ــ ا   في جدول أعمال الم أة والســـــــــال  واألمن وفي ال م  اإلنســـــــ ف الةا رداب   ولؤدي بالتبيةا لل  لضـــــــ
أوجه الت اطع ب ن اترما  باألشـــــخاص واإل هاب،  اترفاق رحديدا  الج  ي . وت ورضـــــ م نطاقها  الوقايا والحمايا

لل  اترما  من جانب المماعات    األمن وه  ات األمم المتحدة األخ ى    غم رزايد اإلشـــا ات في أعمال مملس
ــامةا ال ائما ب ن جهود المحظو ة. ور كس هذه اإلغفاتت اســـــــــــتم ا    مكافحا اترما  باألشـــــــــــخاص  اتنفصـــــــــ

والتي اتعت ا  بنطاق الســـــةاقات التي يحدث ف ها اترما  ر مز عن  وجدول أعمال الم أة والســـــال  واألمن، و 
التزامات الدول وح وق اإلنســـان للضـــحايا. ومن األهمةا بمكان أن يتناول جدول أعمال الم أة  ي لعمال رســـتدع

والســـــال  واألمن جمةع أشـــــكال اترما  بالبشـــــ  بما في ذلع ألغ اا اتســـــتغالل في ال م  والزواج ال ســـــ ي  
ل ا. الخضـــ مكافحا اإلفالت من ال  اب وضـــمان حت  يكون بالمســـتطاع واإلج ا  ال ســـ ي،  لن ارباع وع للم ســـاء 

ــاســــــي   ــ  أســــ ــام  لمكافحا اترما  بالبشــــ ــمان إلعمال نهج شــــ ــحايا وضــــ ــان للضــــ ممةع لتمك ن الح وق اإلنســــ
 .( 25) الناج ن

  
 اإلرهاب الوصف ب الوصم والامللز ومخاطر اساخدام   -  سابعا  

ــاءة اســـتخدا   التي ينطوي عل ها مخاط   ال  االخا ـــ  ةالم    رالحظ   - 23  د يؤدي فهاب. اإل  الو ـــ  ب لسـ
ــد الطوائ  الدينةا أو اإلثنةا، و ــــــ  ف ات م  نا   ــ لا والتم  ز ضــــ بأنها م ربطا باإل هاب لل  رأجةج ال نصــــ

ــا لع الدولا ال نةفا وا ــائ وقد يكون م ربطا بمشـــ ــتخدا   إلقصـــ ــاءة اســـ ــ ، رؤدي لســـ ــةاق اترما  بالبشـــ ةا. وفي ســـ
ضــــــحايا  الفشــــــ  في رحديد ســــــان، بما في ذلع التم  ز وانتهاكات ح وق اإلن مضــــــاعفا  اإل هابي لل  و ــــــ   

 __________ 

ــا ر  ل  الم     (25)  ــةما النســــاء واألطفال،    االم نة االخا ــــ  ةانظ  أيضــ ــةية رحل الالمتضــــمن باترما  باألشــــخاص، وت ســ لالرما     امواضــ
النســاء  بخا ــا اع: حمايا ضــحايا اترما  واألشــخاص الم  ضــ ن لخط  اترما ، و انتهاء النز اع وما ب د نز باألشــخاص في حاتت ال

 .(A/71/303)واألطفال 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/4
https://undocs.org/ar/A/71/303
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األقلـةات اإلثنـةا أو اـلدينـةا طوائ  اترمـا  أو ارخـاذ لج اءات وـقائـةا ف ـاـلا لمكـافحـا اترمـا  اـلذي يســــــــــــــتهـد  
 والالج  ن واألشخاص عديمي المنسةا والمش دين داخلةا. 

ــباب المذ لا لالرما  باألشــــخاص،  ر أن   االخا ــــ  ةود الم    ر و  - 24 التي رشــــم   ســــلو الضــــوء عل  األســ
ــةا والف  . و  أنها ب وو ـــــم جماعات م  نا   “اإل هاب”خطاب  لتســـــبب التم  ز والتشـــــ لد ال ســـــ ي وان دا  المنســـ

  اتالمتم لن الذين يســتهدفون ممتم ات األقلة رمك ن  ولســهم في   ،مخاط  اترما في زلادة  م ربطا باإل هاب 
ــت لا لت صـــي الح ائم بشـــأن مةانما ، عل  اإلفالت من ن من والمشـــ دي  ال  اب. ففي ر  ل  الب ثا الدولةا المسـ

التلمةحـات المتك  ة للهم ة غ   بو هولـا ال وه نيةـا بـاإل هـاب؛ و ”  ســــــــــــــب ـ  المثـال، تحظ أعضـــــــــــــــاء اللمنـا  
لزواج ال س ي وال م  غ اا األا  ة ممتم ات ال وه نيأبناء  اختطا  واستهدا   ال انونةا“، واستشهدوا ب ملةات  

ــ ي  ــاب و و  ال ســــ ــوى ذلع اتغتصــــ ــعســــ ــي الم ركبا عل  نطاق واســــ ــكال ال ن  المنســــ رمث  هذه و  .( 26) من أشــــ
ــا مؤشـــ ات عل  اترما  باألشـــخاص الذي ــةاق التشـــ لد ال ســـ ي والح مان يؤدي عند اقت انه   الحوادث أيضـ بسـ

وان دا  إلفالت من ال  اب لمناخ لل  وجود  ا، من ان دا  المنســـــــة ذلع  عنينتج  الت ســـــــفي من المنســـــــةا وما 
، أع بت لمنا ال ضـاء عل  التم  ز ضـد الم أة عن قل ها 2019في عا  و الوقايا أو الحمايا لضـحايا اترما . 

ا، ودعـت مةـانمـا  لل  ارخـاذ رـداب   لمكـافحـا اترمـا   ةـ لزاء المخـاط  التي رواجههـا نســـــــــــــــاء وفتةـات ال وه ني
ــا لزاء ما رواجهه  أع بت اللمنا عن و   .( 27) الم ربو بالنزاع من تج ات ال وه نيةا في بنغالديش  انشــــــغالها أيضــــ

واألهمةا ،  تاترما  بالنســــــاء والفتةات ال وه نيةاســــــلطت الضــــــوء عل  ”لتم  ز، و ومت اط ا لأشــــــكال مت ددة  
 .( 28) التي ينطوي عل ها رسم   الموال د“

في  النشــا  اإل هابيم  نا ومما ســا ممتم ات  ر بو عمدا ب ن  اســت ارةمةا وجود    أن يتســبب  ولمكن - 25
ال ضـــــائةا عل  ج ائم   اتوالمالح  ،  وبات رشـــــم  الح مان الت ســـــفي من المنســـــةار  لض هذه الممتم ات ل

الالج . وفي مث  هذه الســـــةاقات،  وضـــــيةا واتســـــتب اد من   ،واإلعادة ال ســـــ لا  ،واتحتماز ،متصـــــلا بالهم ة
وضــمان روف   ضــحايا اترما ، من أج  رحديد الواجبا  ال نايا ببذل  اإليمابةا للدول  م الوفاء باتلتزامات يت  ت

 .الم ا باالف ال لمبدأ عد  لهم وكفالا التنف ذ  الحمايا 
  

 ة الدولي الحصول على الحماية   -  ثامنا  

ــا لل  لمكـانـةا حـدوث  يؤدي  ـقد أن الف ا  من الممـاعـات اإل هـابـةا   االخـا ــــــــــــــ  ةالحظ الم    ر  - 26 أيضــــــــــــ
لموء أو أشـكال أخ ى  الت ديم طلبات  يفتح الباب لرما  باألشـخاص، وقد  عل  لبدو ه  ، الذي ينطوي  سـتغاللتا
  : ل  سب   المثالف  .( 29) لحمايا الدولةال

أن ب ض ال مال المهاج لن الفا لن من المناطم الخاضـ ا لسـةط ة رنظةم   في ال  اقربّ ن    
في م حلا ما قد وق وا في أســـ ها  كانوا  بصـــ   النظ  عما لذا ، في ال  اق والشـــا  اإلســـالمةاالدولا  

 __________ 

 (26) A/HRC/39/64, ، 73و  62و  38الف  ات. 

 (27) CEDAW/C/MMR/CO/EP/1 40و  39، الف  ران. 

 .40لل   37ات نفسه، الف   الم جع  (28) 

 (29) Sarah Ferguson, “Fleeing Boko Haram, and Tricked into Sexual Exploitation” (United Nations 

Children's Fund (UNICEF), United States of America, 2020)  :وهو متاح للمطال ا في ال نوان اإللكت وني التالي ،
www.unicefusa.org/stories/fleeing-boko-haram-and-tricked-sexual-exploitation/32525 . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/64
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/MMR/CO/EP/1
http://www.unicefusa.org/stories/fleeing-boko-haram-and-tricked-sexual-exploitation/32525
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]...[.  المـبدئي لل  البلـد  دخولهم  ر ربو بـ رســــــــــــــوـلا ديون  لت ب ـد  أ  ت، لم يتمكنوا من مغـاد ة ال  اق  
ةع  والتصــــــــــــــن اترمــا  بــالالج  ن الســــــــــــــو ل ن الفــا لن من النزاع لل مــ  في قطــاعــات الز اعــا  ج ى  و 

 .( 30) في الدول المماو ة لسو لاأخ ى المطاعم وقطاعات خدمات و التحوللةا  اتوالصناع
  

 االتجار باألط ال واإلرهاب  -  تاسعا  

في لألطفال  عل  اســــتهدا  المماعات اإل هابةا والمتط فا ال نةفا الضــــوء    االخا ــــ  ةالم    رســــلو   - 27
( ب صـــــــــــد مثال لتمن د أو الن  كا)ح ث يتواف  ”لج اء“    ،باألطفالاترما  رســـــــــــتوفي ر  لف  ظ و  يمكن أن 

الخداع أو ك  “ لاوســـــــــ ”شـــــــــت   لظها   يكون الضـــــــــحةا طفال، ت ي  وعندما    .( 31) متســـــــــتغالله“ غ ا”أو  محدد 
 ي تضةه ال انون الدولي لح وق اإلنسان:ما عل  نحو  “اتستمالا”استخدا  ال وة أو اإلك اه أو 

أســـــــــباب ردعو لل  اتعت اد بأن الضـــــــــحةا  ر و  ضـــــــــحةا غ   مؤكد و عندما يكون عم  ال  
 .( 32) حمايا  لثما يتم التح م من عم هخا ا للرداب   ل منح أنه طف ، و يؤخذ بف ضةا طف ، 

بحمايا ضـــحايا اترما  ليمابي  ع عل  عار ها التزا  ي ن الدولا هي التي أم ا ا، ف  هوكما ســـبم رأك د - 28
في وضــــــع الضــــــ    األطفال  من ضــــــحايا لكون الاترما . و لتي رنطوي عل  احتمال  احاتت  الوالتح  م في 

هولتهم رحــديــد  طلــب منهم  ي  ”أن  ضــــــــــــــحــايــا اترمــا   كــافــا  الحــال مع  من غ   الممكن، مثلمــا  بوجــه خــاص، و 
 .( 33) بأنفسهم، أو ممازارهم لن لم يف لوا“

الســـــف  لل  الخا ج  اإلقدا  عل  ســـــتمالا لل  تا عملةاتعن ط لم اإلنت نت  التمن د عل  وقد يؤدي  - 29
ــما  لل  المماعات المحظو ة،  من أج  ا ــواء  تنضـــــــ ــتغالل في أنشـــــــــطا لج امةا أو ألغ اا ال م   ســـــــ لالســـــــ

في ح ن يتم رمن د ب ض المت اط ا. فأشكال التم  ز المت ددة ورشةع في هذا السةاق    .( 34) واتستغالل المنسي
اتســــــــتغالل المنســــــــي وال م  ال ســــــــ ي، رمب  ك، لل  حد كب   “ت ل ديا”ال  أشــــــــكال اتســــــــتغاللرحت  األطفال  

 .داعمامناة أو شـــــــــ كاء في أدوا  كفي أنشـــــــــطا لج امةا  اتنخ ا   المماعات اإل هابةا األطفال أيضـــــــــا عل  
يتب ن أن اتختطا  يشــــم  اتســــتغالل، عندما  يمكن أن يشــــك  ارما ا”ولشــــم  ذلع اختطا  األطفال، الذي 

 .( 35) “سواء ألغ اا جنسةا أو قتالةا أو ل هابةا أو ألغ اا أخ ى 

 ا، فإن:المسلح ات  ل  الممثلا الخا ا لألم ن ال ا  الم نةا باألطفال والنـزاعوحسبما جاء في ر  - 30

كما أن اإلج اء  .  ا بهمر  لبا ارما  يشــــــــك  في جمةع الحاتت رمن د األطفال واســــــــتخدامهم    
 .( 36) في اتنتهاك المسةمأساسةان ن ا)التمن د( والغ ا )اتستغالل( عنص  

 __________ 

 (30) UNODC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations , p. 15. 

 (31) UNODC, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The 

Role of the Justice System (Vienna, 2017). 

 (32) Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, article 10 (3). 

 (33) A.N v. United Kingdom, applications nos. 77587/12 and 74603/12, para. 199  .V.C.L. and  

 (34) UNODC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations, p. 9. 

 ..p.xالم جع نفسه، الصفحا  (35) 

 (36) A/HRC/37/47 16، الف  ة. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/47
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رمن د األطفال في جماعات مســــــــــــلحا ألغ اا اتســــــــــــت قاق واتســــــــــــتغالل  ب  ات النزاع يمكن  وفي  - 31
. وباإلضافا  وس اة وخف اءمال منزل  ن وطهاة وحمال ن  في أدوا  داعما ك أيضا  لمكن استغاللهم  و المنس  ن،  

ز ع المتفم ات  رشـم  أدوا  قتالةا قد ي سـتغلون كذلع في  المنس أو ال م  ال سـ ي،  في  لل  اسـتغالل األطفال  
كد وع بشـــ لا. ف ل  ســـب   المثال، قامت منظما  ي ســـتخدمون  رنف ذ هممات مســـلحا ورفم  ات انتحا لا أو   وأ

ــا وجبهـــا مو و للتح ل  الوطني في الفلب ن بتمن ـــد األطفـــال في    “لوطني"جةش التح ل  ا ــا   ”في كولومبةـ مهـ
اختطفت أطفات بمن ف هم  ـــبةا من ال  ب ف د ،  أحد األمثلا البا زة األخ ى   داعشرمث   و   .( 37) والدعم“ تال ال

 .( 38) ا  اتنتحا لا، لتد لبهم عل  أسال ب اإل هاب بما في ذلع قطع ال ؤوس والمهاأليزلدي ننا و الس  

ذلع، يمكن أن ركون هناك  ــــــــالت أخ ى ب ن اترما  باألطفال والمماعات المحظو ة  جانب وإل   - 32
  :همواستخدام  همرمن درذهب أب د من 

عل  المدا س والمســـــتشـــــفةات تختطا   اتعتداءات  ف ل  ســـــب   المثال، يمكن اســـــتخدا    
تدم   فلضافةا.  رماوزات   ضا تنتهاكات و رم   األطفال أكث  ع  قد األطفال، لكن هذه اتنتهاكات 

ألنهم ترما  والبةع،  يزلد ضــــ فهم لزاء االمدا س والمســــتشــــفةات وح مان األطفال من ف ص الت لةم  
 .( 39)   في أماكن أخ ى ال مالتماس البحث عن الت لةم أو حت  سةحملون عل  

بموجب ارفا ةا ح وق    هابالتزامار الدول ضـــمان وفاء  الضـــ و ة المّلحا لعل    االخا ـــ  ةالم    رشـــدد و  - 33
ارخاذ لج اءات ف الا لمكافحا اترما  باألطفال في ســــةاق كفالا الطف  وب وروكوترها اتختةا لا، بما في ذلع 

ــت ارةمةا    75/291ما أع بت من جديد في ق ا ها  جدي  بالتنوله أن المميةا ال ااإل هاب. و  األمم الم نون ”اســ
النتهاكات والتماوزات التي ل”ال المةا لمكافحا اإل هاب: اتســــــــــــــت  اا الســــــــــــــابع“ عن لدانتها ال ولا المتحدة 

ــد األطفـال في   جمةع الظ و ، بمـا في ذلـع ال ـت  والتشــــــــــــــوـله واتختطـا   ر ركبهـا الممـاعـات اإل هـابـةا ضــــــــــــ
لل  أن هذه اتنتهاكات والتماوزات قد ر ق  لل  أشــا ت  واتغتصــاب وغ   ذلع من أشــكال ال ن  المنســي، و 

ــانةا ــد اإلنســــــــ ــاء عل  اتمتثال لاللتزامات الواجبا التطب م   ت، وحث “ج ائم ح ب أو ج ائم ضــــــــ الدول األعضــــــــ
لا عل  أهمةا  تلطف ، وشددبموجب ارفا ةا ح وق ا اء   .عن هذه التماوزات واتنتهاكاتالمـ س 

ل انون  اح وق اإلنســــــــــــان و رمس  التيهذه اتنتهاكات  كث  ا ما يكون ل هأن   االخا ــــــــــــ   ةالم     الحظر و  - 34
الوقايا  ر زلز جهود ف   من أج   ر اون دولي أوهو ما يســـــــتوجب وجود  عاب  للحدود، ب  د  اإلنســـــــاني الدولي 

حاتت اتختفاء ال سـ ي وممابها التزامات الدول بارخاذ لج اءات ف الا لمنع  ورتصـ  بذلع أيضـا  سـتمابا. وات
ا لألطفـال  الحـالـا الملحّـ م ـالمـا  الممـاعـات المحظو ة، و عل  يـد  وغ   الطوعي الم ربطـا بـاترمـا  بـاألطفـال  

ت يحدث   ي سـةاق اترما  باألشـخاصرطبة ها فحت  وإن كان اإلقدا  عل   المف ودين والمهاج لن المف ودين،  
 .  لماماب  لت

المســــــاعدات  عل  األطفال الناجم عن الح مان من الحصــــــول عل  تأث    الولث   ال لم بوجه خاص  - 35
منع و ـول  ف. والمنفصـل ن عن ذولهمعل  األطفال غ   المصـحوب ن  ما يت كه من رب ات اإلنسـانةا، وت سـةما 

ــانةا يم     محفوفا  في أوضـــاع  تضـــط ا هم لل  اتنغماس  ضـــا لالرما ، األطفال أكث  ع  المســـاعدات اإلنسـ
 __________ 

 (37) S/2017/939 9، الف  ة. 

 (38) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “Identifying and exploring the nexus between 

human trafficking, terrorism and terrorism financing”, para. 55. 

 .17الم جع نفسه، الف  ة  (39) 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/A/RES/75/291
https://undocs.org/ar/S/2017/939
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ــلون ف ها عل  أو اتنت ال ومغاد ة المناطم التي ت ب د  أكب  من المخاط    ــاعدات كافةا. وكما يحصـــــــــ مســـــــــ
ــاب ـا، فـإن الوقـاـيا والحمـاـيا الف ـالت ن لألطفـال من اتنتهـاكـات المســــــــــــــةمـا و  اترمـا  بهم وبة هم من  لوحظ ســــــــــــ

في األماكن التي يقةم ف ها المهاج ون أو الالج ون، بما في  ومناســــــــبا للطف   آمنا ”ره  ا مســــــــاحات  يتطلبان  
، يتاح لهم ف ها التي رسـتضـةف األطفال  هم ال شـوائةاذلع م اكز اتسـتقبال أو مخةمات الالج  ن أو مسـتوطنار 

أشـبه بالب  ا و  ي أسـ  وركون ذات طابع ]...[  منفصـلا عن الم افم األخ ى وركون الد اسـا وال احا حّ ز للت فةه و 
 .( 40) ح ثما أمكن“، األس لا

  
 منف االتجار باألشخاص تطبلق تعريف  -   عاشرا  

الم ربو لكشــــــــــــــ  عن اترمــا   ن أحــد اتعتبــا ات المهمــا من أجــ  اأ  االخــا ــــــــــــــــ   ةالحظ الم    ر  - 36
يكون أحد نتائج  أو  ،عملةا استغاللةاأن اترما  يمكن أن يحدث من خالل   التنبه لل بالمماعات المحظو ة،  

بأي  شــخ  أو حةازره شــ اء  ”أن  مؤدى ذلع و   .( 41) اة عملةا اســتغاللحالا اســتغاللةا، أو ي و  دون أن رســب ه 
في  شــخ   لب اء ”و    “من الوســائ  المنصــوص عل ها ألغ اا اتســتغاللوســ لا  ط ل ا أخ ى من خالل أي  

التي لكةفةا لوســـــع اســـــتشـــــفافنا لو   .( 42) ارما ايمث  كالهما  “المنصـــــوص عل هاالســـــب  حالا اســـــتغالل بأي من 
من خالل  ممابهتها  نطاق المهات الفاعلا المتصــــلا باإل هاب التي يمكن   اترما  في هذا الســــةاقيحدث بها  

ــ  ــ  ن لباعتبا  أن األم  ”، ابوإدخالها في النطاق المائز لت  لف اإل ه أط  مكافحا اترما  بالبشـــــــ ي تصـــــــ
أي مكان لالستغالل والمش ف ن علةه والمتحكم ن  ةشم  أيضا مالكي  سعل  الممندين والسماس ة والناقل ن، ب   

يزلديات  ـــــغ  ات اختطفتهن أفتةات ونســـــاء ام أة  رؤوي  ”أمثلا ذلع في ســـــةاق اإل هاب عندما أحد  و   .( 43) فةه“
 .( 44) “بة هن بالمزاد عل  اإلنت نت في أثناء عملةا المماعات المسلحا

رمـا  لالحـالـا  لل     نشـــــــــــــــأ بـاترفـاق الح عالقـا أو زواج  في رحول  رغ   الظ و    بمـا يتســــــــــــــبـب  و  - 37
. وقد  اقســ  ت ركاب الم ائم ال م  أو ألغ اا ألغ اا اتســتغالل المنســي أو الزواج ال ســ ي أو اتســتغالل  

عند الظ و   في تغ    حدوث هذا البإمكانةا  اعت افا  ـــــــــــــ لحا اعت فت المحكما األو وبةا لح وق اإلنســـــــــــــان  
ــةا  نظ ها  ــود ي و في قضــــ ــد  لاتخ  أرشــــ ــا أن  ، وتحظت ف ها  ال ونانضــــ ــب ا”أيضــــ ــتب د   “المواف ا المســــ ت رســــ

الرما  كحالا ل،  د ي رشــــــو قضــــــةا  في  حا ــــــ    ســــــ ي، أو كما هو ال م  للحالا  م  نا بأنها  حالا  رو ــــــةف 
 .( 45) بالبش 

 __________ 

في المواد  و بغاء  اسـتغالل األطفال في البةع األطفال واسـتغاللهم جنسـةاب، بما في ذلع الم نةا بمسـألا  الت  ل  المشـت ك للم   ة الخا ـا   (40) 
باترما  باألشــــــــخاص، وبخا ــــــــا النســــــــاء  الم نةا  والم   ة الخا ــــــــا  لهم،  جنســــــــي انتهاك المنطولا عل   اإلباحةا وغ  ها من المواد  

 )هـ(. 81، الف  ة (A/72/164) واألطفال

 (41) Jayne Huckerby, “When Human Trafficking and Terrorism Connect: Dangers and Dilemmas” (Just 

Security, 22 February 2019). 

 (42) Anne T Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge University Press, 2010) 

p. 30. 

 الم جع نفسه. (43) 

 (44) UNODC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations, p. 9. 

 (45) European Court of Human Rights, Chowdury and Others v. Greece (application no. 21884/15), 

judgment of 30 March 2017, para. 96. 

https://undocs.org/ar/A/72/164
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ومن األشــــــكال الخفةا لإلك اه التي رحدث في ســــــةاق اترما . عل  ر دد   االخا ــــــ   ةالم    ورشــــــدد   - 38
اســــــــــــــتخـدا  يمكن  (  مثال  اتختطـا كـ لل  جـانـب حـاتت اإلك اه ال لني أو ال وة ال لنةـا )المهم اتعت ا  بـأنـه  

أي من عن ط لم  األشخاص. فالزواج ال س ي عل  سب   المثال يمكن أن يحدث  حذقا لالرما  ب وسائ  أكث  
 ع نا أكث  . كما أن اســـتخدا  الخداع في التمن د يتطلب الت  لف ال انوني الدولياترما  التي ي ددها  وســـائ   

  أدلا عل  لســــــاءةمن الممكن الوقو  عل  ضــــــ  . و موق   ســــــتخدا  لســــــاءة تحدث أيضــــــا ر . وقد ( 46) ا  رد ة 
ولذلع، يكون  .  ال ضــــائةا  التي رم ي ف ها المالح اتالوتيا ضــــ   في وتيا قضــــائةا غ   موق  الاســــتخدا  

 .  ور ديمها الت اون عب  الحدود بالغ األهمةا لضمان رحديد هذه األدلا

ــ لا   - 39 ــةط ة ال ســـــ ــحةا،  عل  الولمكن أن يحدث اترما  من خالل التالعب ال اطفي أو الســـــ عب  ضـــــ
 .( 47) ةمتطو  ما قائما أو عالقا حمة 

  
 العناية الواجبة بذل منف االتجار باألشخاص والازامات    -   حادي عشر 

ــلا ب ن اترما  باألشــــــــخاص واإل هاب  ي تضــــــــي   - 40 الدول الوفاء باتلتزامات أن ركف  اتعت ا  بالصــــــ
ــان. وـبدت من  ينشــــــــــــــ هـا  التي  اإليمـابـةا للوقـاـيا والحمـاـيا  ـرداب   مكـافحـا  رمزـئا  ال ـانون اـلدولي لح وق اإلنســــــــــــ

ضــــــــــحايا المكافحا اإل هاب، يمب أن ركف  الدول مشــــــــــا كا مهن  ن مد ب ن في رحديد هولا رداب    اترما  و 
 .الم ا بابما في ذلع عد   لهم الحمايا الف الاروف   وضمان  لالرما ،  ضحايا المحتمل نالو 

رةســــــــ   رشــــــــم  رداب   الحمايا  أن ، أكث  من م ةكما األو وبةا لح وق اإلنســــــــان تحظت المحقد و  - 41
البدني والنفســـــــي عل  الت افي الضـــــــحايا هؤتء ومســـــــاعدة   ،أشـــــــخاص مؤهل نعل  يد  رحديد هولا الضـــــــحايا  

ســــتغالل هو اإلج ا  ال ســــ ي، ورنطبم اتعندما يكون غ ا أيضــــا ورنطبم هذه اتلتزامات    .( 48) واتجتماعي
ضـــــــــــمان  من الناحةا ال ملةاومع ذلع، ت يم ي في ســـــــــــةاق اترما  من جانب المماعات المحظو ة. ع كذل

، أو ينتســــــبون  أن الضــــــحايا أو الضــــــحايا المحتمل ن م ربطون بمماعات ل هابةالذا بدا    لوفاء بهذه اتلتزاماتا
 شخ  المتم  به.للالذائ ا النمطةا النمذجا بسهولا رنطبم عل هم مصنفا وت لمماعات ل هابةا 

ال نايا الواجبا لمنع   هاروخ   ،فةما يت لم باترما  باألشــــــــــــخاصبالوقايا التزامات الدول ر تضــــــــــــي  و  - 42
، وضـــــــــمان التطب م الف ال تلتزامات  ال اب  للحدوداأل ـــــــــلةا في ســـــــــةاق اترما  البلدان  التمن د في  حدوث  

ــان خا ج الحدود اإلقلةمةا  اترما  بشـــــــخ  ما كأن ي اد  اترما  وإعادة اترما  )للح لولا دون ح وق اإلنســـــ
، ر ع عل  عارم عالوة عل  ذلعمحظو ة(. و جماعا عن ط لم الزواج ال ســــــ ي في منط ا رخضــــــع لســــــةط ة  

فا لن من المماعات اإل هابةا الم  ضــ ن لخط  اتســتغالل. ف ل   بالرت لم الدول التزامات وقائةا ذات  ــلا 
 :(2017) 2388من ق ا ه  16في الف  ة شّمع مملس األمن سب   المثال، 

الدول األعضــاء، وت ســةما دول ال بو  ودول الم صــد التي رســت ب  األشــخاص المشــ دين   
واســــــتخدا  أط  اإلنذا  المبك  والفح  المبك  ألي وضـــــع  ســـــ ا بســـــب النزاعات المســـــلحا، عل  ق
 __________ 

 (46) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “Identifying and exploring the nexus between 

human trafficking, terrorism and terrorism financing”, para. 74. 

 (47) UNODC, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 

(2020), p. 51. 

 (48) Chowdury and Others v. Greece, para. 110. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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خط  محتم  أو وشــــةع لالرما  باألشــــخاص للتمكن بشــــك  اســــتباقي وســــ لع من كشــــ  الضــــحايا  
 ؛ض ن لالرما  مع ليالء انتباه خاص للنساء واألطفال، ت سةما غ   المصحوب نواألشخاص الم  ّ 

الدول ببذل ال نايا الواجبا في ســـــةاق  الواق ا عل  عارم تزامات  لأهمةا ات  االخا ـــــ   ةلم    ارالحظ و  - 43
اترما  من جانب المماعات المحظو ة وفي ســةاق اترما  ألغ اا اتســتغالل في األنشــطا اإلج امةا، بما 

د ب ن ومؤهل ن من ذوي لدول أن ركف  مشــــــــا كا مهن  ن مت بد للوفاء بهذه اتلتزامات،  بيةا اف ها اإل هاب. و 
ســواء،  الاإل هاب عل   ضــحايا  رحديد هولا ضــحايا اترما  و عملةا في بممةع أشــكاله  اترما  بالبشــ   ب الخب ة  

في أنشــــــــــــــطـا الممـاعـات المحظو ة،  التي رم ي  عن التحقة ـات ب ـ دا  الخب ة في ممـال اترمـا   رمنـبا تن زال 
جواز ســــــف   في مســــــؤولو األمن اء مث  عل  ذلع، قد ي ى ”وإلعطبتنوع مؤشــــــ ات اترما : من أج  اإلق ا   و 

ــاد   أ ـــــــد ه رنظةم  ــ تمه خب اء  ،  للتنظةمعل  الوتء  داعش دل الب ممزق أو جواز ســـــــف  م صـــــ مكافحا  ب نما ســـــ
ــاؤل عمـا  اترمـا   لقـامـا غ   ال  الشــــــــــــــع في وجود ظ و   ق   وجود مـث  هـذه الوثة ـا ي لذا كـان لل  التســــــــــــ

في رحـدـيد اـلد ـبا ن من ذوي  و األهمـةا بمكـان ضــــــــــــــمـان أن يكون المهن ون المـد بون المؤهل. ومن  ( 49) “طوعـةا
ــ ات اترما   ــحايا اترما  جزءا من أف قا التح  م، وأن رد ج مؤشــــ ــمن هولا ضــــ التد لب عل  التحقة ات  ضــــ

ــالح الفضــــــــل  للطف   ،مبدأ عد  التم  زفالمت ل ا باإل هاب.  ــب   األولو   واشــــــــت ا  ضــــــــمان المصــــــ لا، عل  ســــــ
 التزامــات الــدول بضــــــــــــــمــان الحمــايــا الف ــالــا لح وق الطفــ  عل  النحو الم ت   بــه بموجــب ال ــانون الــدوليو 

المماعات المحظو ة، وفي جمةع اإلج اءات  من جانب  في سـةاق اترما    متطلبات رظ  سـا لا بدون اسـتثناء
 الت اطع ب ن اترما  واإل هاب.التصدي لن ا  ال امةا لل  

  
  دية  الحصول على ال االخاطاف مت أج  عمليات االتجار باألشخاص، و   -   عشر   ثاني 

واتختطا     ،ب ن اترما  الم ربو باإل هاباهتما  أكب  للصــلا  ضــ و ة ليالء   االخا ــ  ةالم    رؤكد   - 44
 ذلع بما في  ،من التزامات في ممال ح وق اإلنســـــــــــانبهما وما يتصـــــــــــ     ( 50) فدياالمن أج  الحصـــــــــــول عل  

 والحمايا وضـمان الو ـول الف ال لل  سـب  اتنتصـا .الوقايا  التزامات الدول ببذل ال نايا الواجبا في ممال  
وســـــــــــ لا لتأم ن ”أو  “بة هاباعتبا هم ”ســـــــــــل ا رباع ول اد ولوحظ أن المماعات اإل هابةا قد ر ام  األســـــــــــ ى 

ــا أن  لو . و ( 51) “لفدياالحصـــول عل  ا المماعات المســـلحا  عل  يد  المنســـي   ال ن با ركاب  تهديدات الحظ أيضـ
تنتزاع فديا من أســــــــــــ  النســــــــــــاء والفتةات روظ   المماعات اإل هابةا، يمكن أن  هالدول، بما ف  التاب ا لغ   

في رمول   ]...[   نلغ ا اتســــت قاق أو اتســــتغالل المنســــ  ” يســــاهم اترما  وبهذه الط ل االالري يختطفن،  
جمــاعــا التي ر ركبهــا  ختطــا   ات ملةــات  المت ل ــا ب حــالــا  الي  وف  .( 52) “هــابةــاوإدامــا الممــاعــات اإلج امةــا واإل  

 __________ 

 (49) Jayne Huckerby, “When Terrorists Traffic Their Recruits” (Just Security, 15 March 2021). 

 (50)  UNODC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations, p. xi    ــالا ــا ال ســ ،  EGY 10/2012انظ  أيضــ
ــالي التــــ اإللكت وني  ال نوان  في  ــاحــــــا  متــــ  https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublic  :وهي 

CommunicationFile?gId=15162 
 (51) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “Identifying and exploring the nexus between 

human trafficking, terrorism and terrorism financing”,  para. 42. 

 (52) S/2016/496 3، الم فم، الصفحا. 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=15162
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=15162
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=15162
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=15162
https://undocs.org/ar/S/2016/496
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لحصـــــــول عل  من أج  اطمس التم  ز ب ن اترما  بالبشـــــــ  واتختطا   ”ين بوكو ح ا ، عل  ســـــــب   المثال، 
 .  ( 53) “فدياال

التي فديا ومخاط  اترما ، اللحصـــــول عل  من أج  االصـــــالت ب ن عملةات اتختطا   شـــــكلت  و  - 45
في  لل  نةم  لا عديد من المكلف ن بوتيات  وجهه نداء عاج  مشـــــت ك ل اعو ، موضـــــ خا ـــــا  األطفالرســـــتهد  

من ، (2018) 2427  ا  مملس األمن ونوه المكلفون في ندائهم لل  ما جاء ب  .( 54) اإلج اءات الخا الطا   
ــاني  ح وق اإلنســـــــان وانتهاكات ال انون الدولي لدانا لتماوزات   التي ر ركبها جمةع المماعات المســـــــلحا  اإلنســـــ

من قب ـ  انتهـاكـات  رشــــــــــــــمـ  رمـاوزات و أعمـات ل هـابةـا  الممـاعـات التي ر ركـب    هـالـدول، بمـا ف  التـاب ـا لغ    
ــي والمنســـ أعمال اتختطا  المماعي و عملةات  ــا،ا يان ال ن  المنسـ ــو ـ ــتهد  الفتةات خصـ ــا وا   لتي رسـ وأشـ

الـتأث   المحتمـ  لل ن  المنســــــــــــــي في حـاتت النزاع ومـا اـلذي أب ز  ،  (2019) 2467ق ا  مملس األمن لل  
 عل  ال جال والفتةان. انتهاء النزاع ب د  

  
 الجنساني لالتجار في سياق اإلرهابم تجاوز القوالب النمطية لبعد الاصدي ل  -   ثالث عشر 

ــمول الت دمةا الموجودة في التداول،  - 46 ــي ”ت رزال عل  ال غم من لغا الشــــــــ ال القا ب ن ال ن  المنســــــــ
ــبب النزاع والتط   ال نةف عل  النحو المب ن في ق ا  مملس األمن رفهم عملةا   “واترما  باألشـــــــــخاص بســـــــ

ــاء والفتةات”عل  أنها  ،  (2016)  2331 ــب عل  النســــ ــك  غ   متناســــ ت يزال  بيبا ات عاما، و   .( 55) رؤث  بشــــ
في الغالب باتســـــــــتغالل  ي ربو  ، وأنه خا ـــــــــاالنســـــــــاء والفتةات  يطال بتأث  ه  فهم عل  أنه اترما  بالبشـــــــــ  ي  

ــي. و  ــ  باعتبا هم  جال والفتةان  لل  ال  ينظ  ب نما  المنســ ــت لا، و عل  األ جح عنا ــ ــةاق  ل نظ  لل هم مســ في ســ
عل  األ جح  )والفتةات( ي نظ  لل  النسـاء األنشـطا اإل هابةا، مما سـا اإل هاب باعتبا هم مشـا ك ن  اغب ن في  

ات ربا  بالمماعات و الســـــتغالل الخضـــــوع لعل   ألن ي ك هن  ضـــــا  ع  ضـــــ فا وأشـــــد أكث   باعتبا هن عنا ـــــ  
اترما  ي وق رحديد هولا الضـحايا في  المواجها مع ال والب النمطةا المنسـانةا في  غ   أن لداما المحظو ة.  

ــحةح ول زز  النحو الالوقت المناســـب وعل   م  نا من األشـــخاص المتم  بهم، بمن ف هم  جال  خفاء ف ات صـ
عن ولولا ينزع أيضـــا األو ـــم ال جال والفتةان، ب  ك د  يفضـــي فحســـب لل  رأهذا الخفاء ت مث  و   .( 56) وفتةان

 __________ 

 (53) Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “Identifying and exploring the nexus between 

human trafficking, terrorism and terrorism financing”. para. 87. 

ــا   (54)  الـــــــ ســـــــــــــــــــــالـــــ ــالـــــــي:    communication NGA 1/2021انـــــــظـــــــ   الـــــــتـــــ اإللـــــــكـــــــتـــــــ ونـــــــي  الـــــــ ـــــــنـــــــوان  فـــــــي  ــا  ــاحـــــ مـــــــتـــــ وهـــــــي 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26060https:/

/spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=260

 ,Nigeria: Children traumatised by abduction need urgent rehabilitation“والبالغ الصــــــــــحفي الم نون:    ؛60

say UN experts” (3 March 2021)  ،  :الـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــي اإللـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــ ونـــــــــــي  الـــــــــــ ـــــــــــنـــــــــــوان  فـــــــــــي  مـــــــــــتـــــــــــاح  وهـــــــــــو 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26830&LangID=E  وانـــظـــ  .

ــا: ر  ل  الم    ا ــحا البدنةا وال  لةا، والم   ة الخا ـــا  أيضـ ــتوى ممكن من الصـ ــان في التمتع بأعل  مسـ لخاص الم ني بحم ك  لنسـ
الم نةا بمســألا بةع األطفال واســتغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحةا والم   ة الخا ــا الم نةا بأشــكال ال ق الم ا ــ ة، بما في ذلع 

 .(A/HRC/32/32/Add.2)ا لل  نةم  لا أسبابها وعواقبها، عن زلا رهم المشت ك
 (55) S/2021/312 13، الف  ة. 

الــفــ ــ ة  A/HRC/38/45انــظــ    (56)  أيضـــــــــــــــــــــا  و ؛  38،   Noemi Magugliani, “Trafficked adult men, genderedانــظــ  

constructions of vulnerability, and access to protection”, PhD dissertation, National University of 

Ireland Galway, 2021. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26060
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26060؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26060؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26060؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26060؛
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26060؛
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26830&LangID=E
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/32/Add.2
https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/45
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ضــــحايا اترما  وضــــمان اإلخفاق في رحديد هولا الب امج والخدمات المخصــــصــــا للضــــحايا الذكو . ولتمل   
، عن اســــتة اب النســــاء والفتةات النمطةا الســــائدة لضــــحةا اترما رضــــ م ال والب عندما  لهم الحمايا الف الا  

رلع سـتغالل ألغ اا األنشـطا اإلج امةا للمماعات اإل هابةا. وقد ركون أوجه ال صـو  سـةما في سـةاق ات وت
الضـحايا  أو رحديد الضـحايا    مع ذلعيم ي بال غم ت  و اترما ، مما سـا  أدلا موثوقا عل  بّ نا وقد روجد حت  

 . باستخدا  هذا الو  المحتمل ن  

رداب   مكافحا اترما  متواط ا في حتمال أن ركون  االتفك   في  لل  أهمةا الم   ة الخا ــا  رشــ   و  - 47
ال ضـاء عل  الم نةا ب منا  روضـح اللالم أة والفتاة. و ك نونا  أوجه عد  المسـاواة ب ن المنسـ ن والحد من رك لس  

ــ تها ال اما  قم   ــد الم أة في رو ــ ــبا للفتةات  38التم  ز ضــ ــباب اترما  وعوا به ورما به رختل  بالنســ أن أســ
م الما كام  نطاق رلع اتختالفات، وضـــمان ”، وردعو الدول األط ا  لل  والبالغات لم اه اتاالصـــغ  ات و 

ــاء ــدي لالرما  رناســــــــب ال م  ور كز عل  األطفال، حســــــــب اتقتضــــــ وثما خطو ة في  .  “ارخاذ رداب   للتصــــــ
من أن رؤدي لج اءات مكافحا اترما  لل    ة  و خطأيضـا هناك  و ممموعا متمانسـا،  النسـاء رمثلن  افت اا أن 

”للصــــو ة النموذجةا للضــــحةا“  قوالب نمطةا األم  الذي قد ركون نتةمته رك لس الخلو ب ن النســــاء والفتةات،  
ــ ا  محتملا ــبب في حدوث أضـ ــو ة   ا. وهذقد رتسـ ــةاق رداب    اتحتمال مهم بصـ ــا في سـ اترما   مكافحا  خا ـ

 ارماهحمائةا وال م  بشـــــــك  متك   في  رداب   دائما نحو ارخاذ اتنزتق لل  م   ظاه  بالبشـــــــ ، ح ث يوجد  
رحديد أولولات الحمايا للنســـاء انطالقا  ت يزال  و ح وق. م اكس لالعت ا  باألشـــخاص المتم  بهم كأ ـــحاب  

عل  الصــــــ  دين الوطني  في ح كا مكافحا اترما   اســــــاســــــة األافع و دأحد اليشــــــك  من ضــــــ فهن المتصــــــو  
ــدولي. و  ــد  والـ ــدافع  رؤدي  قـ ــذا الـ ــائي لل  الظهو   عودة هـ ــا لـــ الحمـ ــا    اميةـ ــد ك نونـ ــالل  ر   ـ  الم أة المتم  بهـ

ال والب النمطةا السـائدة للضـحةا الضـيةفا  رناسـبهم  . كما ي وق رحديد هولا ضـحايا اترما  الذين ت وح ك تها
اإلق ا   لتزا  الدول بضـــمان  الضـــوء عل  ا  االخا ـــ  ةســـلو الم    ر والذين ت ر تب  شـــهادارهم ذات مصـــدا ةا. و 

ــحايا لج اءات رحديد هولا في  ــحةا  الضــــ ــةا عل  قد ة الضــــ ــدما النفســــ ــ د باألث  المحتم  للصــــ ظ و   في ســــ
 .( 57) متسم وواضحعل  نحو اتستغالل 

  
 دور المجامف المدني والمدافعلت عت حقوق اإلنسان   -   رابف عشر 

شــــ اكات مع الممتمع المدني في جمةع لج اءات مكافحا  الأهمةا لقاما  عل    االخا ــــ رشــــدد الم   ة   - 48
الحمايا الف الا للمداف  ن عن ح وق  كفالا  ب  ا رمك نةا للممتمع المدني و وجود  ضمان  ت بد من و   .( 58) اترما 

الح ص عل  دون رم  ز. ومن األهمةـا بمكـان  من  اإلنســـــــــــــــان، بمن ف هم ال ـاملون مع ضــــــــــــــحـايـا اترمـا ،  
و ــــــــــــــ  المــداف  ن عن ح وق  فؤدي رــداب   مكــافحــا اإل هــاب لل  ف ا ق ود عل  الممتمع المــدني.  ر  أت

اإلنســــــــــــــان ـبأنهم "ل هـاب ون" أو م ربطون ـبالممـاعـات اإل هـابـةا، بمـا في ذـلع من خالل رم لم عمـ  المنظمـات  
الحكومةــــا و  ــد المت ل ــــا ب غ    ــايــــا ح وق    فيالمهم  ا عملهم  تمولــــ  اإل هــــاب، ي وّ المغــــاتة في ال واعــ حمــ

 النزاع والهم ة والتش لد ال س ي.ب  ات األشخاص المتم  بهم، بما في ذلع في 

 __________ 

 (57) S.M. v. Croatia, application no. 60561/14, para. 80. 

 (58) Trafficking in Persons Protocol, article 9 (3). 
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 إلى الوطت الماجاوزة لحدود الوالية اإلقليمية، والازامات اإلعادة ازامات  ل اال   -   خامس عشر 

( من 1) 8الواقع عل  الدول األط ا  بموجب المادة اتلتزا  الصـــــا   عل    االخا ـــــ  ةالم    رشـــــدد  - 49
 ب وروكول اترما  باألشخاص:

ــخاص من  عاياها   ــحةا اترما  باألشــ أو التي كان  ،رح ص الدولا الط   التي يكون ضــ
يتمتع بحم اإلقاما الدائما ف ها وقت دخوله لقلةم الدولا الط   المســــــــــت ب لا، عل  أن رةســــــــــ  ور ب  
عودة ذلع الشـــــــخ  دون لبطاء ت مســـــــّوغ له أو غ   م  ول، مع ليالء اتعتبا  الواجب لســـــــالما  

 ذلع الشخ .

ومع ذلع ن ى في الوقت الحاض  ر ددا عل  الدول. أنها رمث  التزاما قاط ا    8المادة م  و  عن  و  - 50
م ربطا ف ها ركون الضـحةا  في الحاتت التي   من جانب الدول في اتعت ا  بهذا اتلتزا  باإلعادة لل  الوطن

ــنفا ــ   الدول لل  رمنب اتلتزا  باإلعادة لل  الوطن    .( 59) بمماعا ل هابةا مصـ ــي  ورسـ الوفاء بالتزامارها  بتحاشـ
لنشـــــأ التزا  ليمابي عل  الدولا بارخاذ رداب   رنف ذيا  المت ل ا بتحديد هولا الضـــــحايا ومســـــاعدرهم وحمايتهم. و 

و  التي رث    أن ركون عل  علم، بـالظ  عنـدمـا ”]...[ ركون ســــــــــــــلطـات الـدولـا عل  علم، أو كـان ينبغي لهـا  
ا، بصـــــــو ة حقةقةا وفو لا، لخط  الوقوع   شـــــــكوكا موثوقا بأن شـــــــخصـــــــا محدد الهولا كان أو ت يزال م  ضـــــــب

ــحةا لالرما  ــك     .( 60) ضــــــــ ــبا  الدول عد  ارخاذ ولشــــــــ ــلطارها  داخلا  رداب   مناســــــــ لب اد من أج  في نطاق ســــــــ
 غم و  .( 61) الدولي لح وق اإلنســــــــــــــانبموجب ال انون ها لتزامار انتهاكاب تالحالا أو الخط  الشــــــــــــــخ  عن رلع  

ال انون الدولي، ما زلنا ن ى ر ددا من جانب الدول في ارخاذ واقع في  هذه اتلتزامات كمســـــــألا ال ســـــــوخ التا  ل
 رداب   رنف ذيا فةما يت لم بضحايا اترما  الم ربط ن بالمماعات المحظو ة.

ــأن الت  ل لمـنا ح وق الطفـ  في مالحظـارهـا الخـتامـةا  قـد أحـاطـت  و  - 51 اـلدو ل ن المـامع للت  ل لن    بشــــــــــــ
لعادة األطفال البلمةك  ن من أج     ا  الدولا الط   ر ديم المســــــــــــاعدة ب  علما ”الخامس والســــــــــــادس لبلمةكا 

الم ارل ن اإل هاب  ن األجانب الموجودين في الممهو لا ال  بةا السو لا أعوا  أبناء    10الذين ر   أعما هم عن 
 وأو ت الدولا الط   بما يلي:، ( 62) “أو ال  اق

ح ثمــا أمكن،  و هم،  لل  وطن لعــادة جمةع األطفــال البلمةك  ن  القةــا  عل  الفو  بتســــــــــــــه ــ     
من  9للمادة امتثات أو د جا اتشـتباه في رو طهم في النزاع المسـلح، السـن بغض النظ  عن  أسـ هم 

 ( 63) اترفا ةا

م  ا رداب   مؤقتا في ارخاذ  ذيب ق ا ا بشـأن  أ ـد ت لمنا مناهضـا الت  2020  ما س/في آذا و  - 52
ــكوى  ف تها  نظ ها في   ــد بلمةكا،  شــــ ــي. بي.( ضــــ عل  وجه التحديد: )أ( رزولد  من بلمةكا وطلبت اللمنا  )ســــ

 __________ 

 ضــــد ف نســــا  .H.Fو .M.F  .انظ  لفادات الم   ة الخا ــــا الم نةا باترما  باألشــــخاص، وت ســــةما النســــاء واألطفال، في قضــــ تي (59) 

ــد   A.Dو    .J.D(، و24384/19)الطـلب  قم   ــاضــــــــــــ ( المنظو لن أمـا  المحكمـا األو وبـةا لح وق  44234/20الطـلب  قم  )  ف نســــــــــــ
 اإلنسان.

 (60) V.C.L. and A.N. v. United Kingdom, applications nos. 74603/12 and no. 77587/12, judgment of 16 February 

2021, para. 152. 

 (61) Rantsev v. Cyprus and Russia (application no. 25965/04), judgment of 7 January 2010, para. 286. 

 (62) CRC/C/BEL/CO/5-6 50، الف  ة. 

 )ب(. 50الم جع نفسه، الف  ة  (63) 

https://undocs.org/ar/CRC/C/BEL/CO/5-6
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منظمــا  أي  الحكومــا أو  ورنظةم هــذه اإلعــادة من قبــ      ،رهــا لل  الوطنل ودبــالوثــائم الالزمــا  ]ســــــــــــــي. بي.[  
ــانةا؛ )ب( ــباغ حمايا ف لةا عل  أ  ارخاذ أي رداب   لنســــــ ــلطتها من أج  لســــــ خ ى مف دة وم  ولا في حدود ســــــ

. D.Aو   .L.Hو   .L.Hوفي ق ا  بشـــأن الم بولةا في قضـــةا    ( 64) ــــــــــــــــــســـي . بي.الســـالما البدنةا والنفســـةا ل
رناولت لمنا ح وق الطف  عل  وجه التحديد مسألا    ،(2020أيلول/سبتمب    30) ف نساضد    A.Fو  .  C.D و

يخضـ ون   في شـمال شـ ق الممهو لا ال  بةا السـو لاالموجودة  ن في المخةمات و المحتمز األطفال    ما لذا كان
الم بولةا لل  أن الدول  أيدت فةه . وأشـــا ت اللمنا في ق ا ها الذي ( 65) لالختصـــاص الشـــخصـــي للدولا الط  

 صــ  اترفا ةا ت ر  أن  ا باحت ا  وضــمان ح وق األطفال الخاضــ  ن لوتيتها ال ضــائةا، و ملزما بموجب اترفا ة 
.  ( 67) ( من اترفــا ةــا1)  2المــادة  ر  كـت عمــدا خـا ج  . ولوحظ أن الوتيـا اإلقلةمةــا  ( 66) “لقلةم”وتيـا الـدولـا عل   

ضـــــــــــحايا اترما ، ن ها لزاء مواطللدول اإليمابةا تلتزامات فةما يت لم باأهمةا خا ـــــــــــا  ولكتســـــــــــي أيضـــــــــــا ب 
اللمنا بأن الدولا قد ركون لها وتيا قضــــائةا فةما يت لم باألف ال التي رنفذ، أو  الذي رو ــــلت للةه ســــتنتاج ات

للمنا حمايا   4وذك ت اللمنا، مســـــــــتشـــــــــهدة بالت ل م ال ا  المشـــــــــت ك  قم  رنتج آثا ا، خا ج حدودها الوطنةا.
أنه ينبغي للدول ب ،  ( 68) (2017للمنا ح وق الطف  ) 23 قم ، و همح وق جمةع ال مال المهاج لن وأف اد أســــــــــــــ  

خا ج  الموجودين  عاياها من  اإلقلةمةا عن حمايا األطفال الذين هم الوتيا أن رتحم  المســــــؤولةا خا ج حدود 
خلصـــــت   الختا . وفي  ( 69) هعل  ح وقالم اعةا للطف  وال ائما الحمايا ال نصــــــلةا رزولدهم ب من خالل  لقلةمها، 

حمايا ح وق األطفال  لال د ة والســـــــــــلطا  رملع  اللمنا لل  أن الدولا الط   بو ـــــــــــفها دولا جنســـــــــــةا األطفال  
 .لهم  قنصـــــــــلةا أخ ى روف   اســـــــــتمابات  لعادرهم لل  أوطانهم أو من أج   ارخاذ لج اءات  عن ط لم الم ن  ن  

  :الظ و  ذات الصلا التي ذك رها اللمنا ما يلي توشمل

 ودة الللت اون، و هذه الســــــلطات  الدولا الط   بالســــــلطات الك ديا واســــــت داد  ]...[ عالقا  
طفال ف نســـــــــةا من مخةمات ك دســـــــــتان الســـــــــو لا منذ   17ي   عن  ما تالف لةا لل  الدولا الط   ل

 .( 70) 2019آذا /ما س 
  
 مبدأ عدم معاقبة ضحايا االتجار  - سادس عشر 

األهمةا ال ئةســـــــةا لمبدأ عد  م ا با ضـــــــحايا اترما  عند النظ  في ا عل  الخا ـــــــ  ةالم    رشـــــــدد  - 53
ا رباطهم بالمماعات المســـلحا، بما في ذلع المماعات اإل هابةا المصـــنفا. بســـبب ح وق األطفال المحتمزلن  

 __________ 

 (64) Committee against Torture, communication regarding complaint 993/2020 (6 March 2020) G/SO 

229/31 BEL(3) 

 (65) CRC/C/85/D/79/2019–CRC/C/85/D/109/2019 (2020). 

 .6-9 ةالم جع نفسه، الف    (66) 

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of theانظ : (67) 

Convention on the Rights of the Child: Volume I (New York and Geneva, United Nations, 2007) pp. 

332–333. 

 (68) CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23. 

 (69) CRC/C/85/D/79/2019–CRC/C/85/D/109/2019, para 9.6, citing paras. 17 (e) and 19 of CMW/C/GC/4-

CRC/C/GC/23. 

 (70) CRC/C/85/D/79/2019–CRC/C/85/D/109/2019, para. 9.7. 

https://undocs.org/ar/CRC/C/85/D/79/2019
https://undocs.org/ar/CRC/C/85/D/109/2019
https://undocs.org/ar/CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23
https://undocs.org/ar/CRC/C/85/D/79/2019
https://undocs.org/ar/CRC/C/85/D/109/2019
https://undocs.org/ar/CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23
https://undocs.org/ar/CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23
https://undocs.org/ar/CRC/C/85/D/79/2019
https://undocs.org/ar/CRC/C/85/D/109/2019
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دعا وقد .  ( 71) األطفال كضحايا تنتهاكات جسـةما لح وق اإلنسان وال انون اإلنسـانيأن ي  ت   بهؤتء  ولنبغي  
طبم عل  م املا األطفال الم ربط ن بممةع المماعات المســـــلحا  ن الم  (2018) 2427مملس األمن في ق ا ه  

أو يزعم ا رباطهم بها، بمن ف هم أول ع الذين ي ركبون أعمات ل هابةا، لل  وضــــــع لج اءات  التاب ا للدول  غ   
ــغ   ــ لع لهؤتء األطفال    موحدة  رشــ ــلةم الســ ــأن التســ  ت. وذك  ( 72) حمايا الطف الم نةا ب لل  المهات المدنةا بشــ
 بال ن  ضد األطفال ما يلي: الألم ن ال ا  الم نة  االخا  االممثل

لل  رحــديــد هولــارهم  ينبغي لعــادة األطفــال الــذين رم  في أنــه  األمم المتحــدة  يتحــدد موق     
اعتبا  هؤتء األطفال  أيضــــــــــــــا لنبغي  الدول. و ألطفال المولودين ل عايا المنســــــــــــــةا لومنح   ،أوطانهم

في   وم املتهم بالتالي كضـــــــــحايا  ب  جماعات متط فا عنةفاممندين بصـــــــــو ة غ   مشـــــــــ وعا من ق  
 .( 73) وارخاذ ق ا ات بشأنهم وف ا لمصالحهم الفضل الم ا  األول، 

ال ضـاء عل  التم  ز ال نصـ ي شـأن  انون الدولي لح وق اإلنسـان ب اتلتزامات الناشـ ا في الركتسـي  و  - 54
. وقد أب ز ال ديد من ( 74) م ا باتطب م مبدأ عد  البأهمةا خا ــــا بالنســــبا لالمباشــــ  وغ   المباشــــ  والهةكلي  

ــائ  وجهوها مؤخ ا لل  الدولاإلج اءات الخا ــــا في  في لطا   المكلف ن بوتيات  طائفا من ال  وبات .  ( 75)  ســ
ف لته   ، وهو مابالمماعات المحظو ةلتي طب ت عل  ضــــــــــــحايا اترما  أو الضــــــــــــحايا المحتمل ن الم ربط ن  ا

وكث  ا ما ي نظ  لل  هذه األشـــــــــــكال من ال  وبات   ( 76) (2021)بدو ي في ر  ل ي عن رنف ذ مبدأ عد  الم ا با 
المت ل ا باترما  ألغ اا   والمنازعاتفي ســــــــــةاق األعمال غ   المشــــــــــ وعا الم ربطا بالمماعات المحظو ة  

، لمنا ال ضـاء عل  التم  ز ضـد الم أة ل (2020) 38ال اما  قم التو ـةا من  98اإلج ا  ال سـ ي. وفي الف  ة  
التزا  الدول بضــــــمان رطبة ه عل  جمةع الضــــــحايا  ضــــــ و ة و الم ا با أهمةا مبدأ عد  أكدت اللمنا من جديد 

ــتثناء. و  بالحمايا اإليمابةا تلتزامات الدول ب د  التم  ز واتلتزامات  هذا المبدأ أن يمتث  رطب م ت بد  دون اســــــ
ت المحكما  أب ز وكذلع بال واعد ال طيةا التي رحظ  التم  ز ال نصــــ ي ورحمي الحم في محاكما عادلا. وقد  

ــان ــةا   ،األو وبةا لح وق اإلنسـ ــد المملكا المتحدة .A.Nو  .V.C.Lفي ال ضـ  م ا بامةا مبدأ عد  الأه  ،( 77) ضـ
من اترفــا ةــا األو وبةــا لح وق    6لحم في محــاكمــا عــادلــا عل  النحو الــذي رحمةــه المــادة  من أجــ  التمتع بــا

 .اإلنسان

 __________ 

  38المادران (،  1990أيلول/ســـــــــبتمب     2ودخلت ح ز النفاذ في   1989رشـــــــــ لن الثاني/نوفمب    20)اعتمدت في ارفا ةا ح وق الطف    (71) 
ــلحاو .  39 و ــ اك األطفال في النزاعات المســــ ــأن لشــــ   2000أيا /مايو   25)اعتمد في   الب وروكول اتختةا ي ترفا ةا ح وق الطف  بشــــ

 لل  حمايا األطفال من التمن د واتستخدا  في األعمال ال تالةا.ول مي ( 2002فب اي  /شبا  12في ودخ  ح ذ النفاذ 

 س  ال ون.بمن النظا  األساسي للمحكما الخا ا  7رمد  اإلشا ة أيضا لل  الت ك ز المول  لل دالا التصالحةا الوا د في المادة  (72) 

 Solutions for children previously affiliated with“ألطفــال،  بــال ن  ضـــــــــــــــد ا  الألم ن ال ــا  الم نةــ  االخــا ـــــــــــــــ  االممثلــ (73) 

extremist groups: an evidence base to inform repatriation, rehabilitation and reintegration” (2020), p. 6. 

 (74) A/75/590 56و  55، الف  ران. 

ــال   (75)  الـــــمـــــثـــــ ــبـــــ ـــــــ   ســــــــــــــــ عـــــلـــــ   ــاانـــــظـــــ   ــالـــــ ــاحـــــــاGBR 2/2021الـــــ ســــــــــــــــــ مـــــتـــــ وهـــــي  ــالـــــي:   ،  الـــــتـــــ اإللـــــكـــــتـــــ ونـــــي  الـــــ ـــــنـــــوان  فـــــي 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25972. 

 (76) A/HRC/47/34 41، الف  ة. 

 (77) V.C.L. and A.N. v. United Kingdom, para. 200. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/A/75/590
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25972
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
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 االسانااجات والاوصيات   -  سابف عشر 

ــا  أب زت الم - 55 ــمان انخ ا  الناج ن من   ياألهمةا الت    ة الخا ـــــ في لعال   اترما ينطوي عل ها ضـــــ
، وهي أيضـــــــــــا ال كائز األ بع  التوعةا وإ شـــــــــــاد رداب   الوقايا والحمايا والمشـــــــــــا كا، واإلغاثا واإلن ا جهود 

لن زلادة م د ات     ة الخا ـــــــــا  الم  عتب تا و  ال ئةســـــــــةا لخطا مملس األمن المت ل ا بالم أة والســـــــــال  واألمن.
في التصــــــــدي لالرما  من جانب المماعات  لشــــــــ اكهم  جمةع الناج ن من اترما  باألشــــــــخاص، بما في ذلع 

 لضمان لعمال ح وق اإلنسان لضحايا اترما  بالبش  دون رم  ز.ش   أساسي  المحظو ة

بوضااو   وينبغي أن تعالج جميف اإلجراءات الرامية إلى الاصاادي للعنف الجنسااي في حاالت النزا    - 56
 التجار باألشخاص ألغراض االساغالل الجنسي مت جانب الجماعات المحظورة.ا

تدابلر لمكافحة جميف أشااااااكال االتجار    ةحاوينبغي أن تشاااااام  جميف واليات ح ظ السااااااالم صاااااار  - 57
والحمااية  ج:ود فعاالاة للوقااياة  بااألشاااااااااخااص مت جااناب الجمااعاات المحظورة والمرتبطاة بااإلرهااب، مت خالل 

 والشراكة.

على الدول بك الة تحدهد هوية الضاااحايا ومسااااعدت:م وحماها:م  اإليجابي الواقف  واعارافا بااللازام   - 58
 في الوقت المناسب، يجب على الدول أنم

لجميف أغراض االساااغالل، بما في ذلك  المرتكب  ضاامت االعاراف باالتجار باألشااخاص  ت )أ( 
والزواج القسااري واإلجرام    الشاابل:ة باالسااارقاقت  أو الممارسااااالسااارقاق  ألغراض السااخرة أو االساااعباد أو  

 القسري؛

تقللد إجراءات  القوالب النمطية ”للصااورة النموذجية للضااحايا  في   تسااببعدم   تضاامت )ب( 
 وأنشطة الاوعية؛الضحايا تحدهد هوية 

ب   مت ق  الماجر ب:م  ألشاااخاص  لدى اومواطت الضاااعف  تعارف باعقد منظورات الضاااحية   )ج( 
  الجماعات المحظورة؛

االعابار الواجب لعالمات اإلنذار المبكر، بما في ذلك مؤشااااااااارات الضاااااااااعف أمام  تولي   )د( 
في مخيمات الالجئلت والمشاردهت داخليا والمجامعات المضاي ة  بخاصاة جميف أغراض االسااغالل، و لاالتجار  

 النزا ؛بالماضررة 

والاوجل:ي  نونية والدعم الن ساي والطبي  الوصاول ال عال إلى المسااعدة القاتضامت ساب    )هـ( 
 القسري وفي بلئات النزا ؛الاشريد ال:جرة في جميف حاالت مسارات الماخصص، خاصة على 

ا ،  نز الانا:اء  ا  وما بعد نز تدريب جميف الج:ات ال اعلة ذات الصاالة في حاالت التك     )و( 
أشاكال االتجار بالبشار مف تحدهد جميف ، على  في البلئات اإلنساانية ومخيمات الالجئلت والمشاردهت داخلياو 

 إهالء اهامام خاص لمؤشرات االتجار ألغراض االساغالل في العم  والزواج القسري واإلجرام القسري.

 عاراف بمبدأ عدم الامللز، يجب على الدول أن تك   ما هليمانطالقا مت االو  - 59

مساااااااعدة والحماية دون تمللز  على ال  :محصااااااولو تحدهد هوية جميف ضااااااحايا االتجار   )أ( 
  ال:جرة؛وضعية رق أو األص  اإلثني أو الدهت أو نو  الجنس أو اإلعاقة أو الع  مت قبل  ألسباب 
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باألبعاد الجنسااانية لالتجار مت جانب الجماعات المحظورة، بما في ذلك أوج   االعاراف   )ب( 
  ؛يف أشكال االتجارإزاء جم لنساء وال ايات والرجال وال ايانلدى االضعف الخاصة 

بالمخاطر المازاهدة الاي قد هواج::ا المثليات والمثللون ومزدوجو المل  الجنساي  اإلقرار   )ج( 
الادابلر الالزمة  اتخاذ  وحاملو صااااا ات الجنسااااالت، و أحرار ال:وية الجنساااااانية  ومغاهرو ال:وية الجنساااااانية و 

 والحماية.والمساعدة للوقاية فعالة إعمال إجراءات لضمان 

وأن تماث     ،إلعاقةألحوال اتدابلر مكافحة االتجار باألشاااااخاص  شااااامول  الدول  وال بد أن تضااااامت   - 60
بشانن حماية األشاخاص ذوي   (2019) 2475الت اقية حقوق األشاخاص ذوي اإلعاقة وقرار مجلس األمت  

 .المجديةال عال إلى العدالة والمساعدة والحماية وسب  االناصاف  :موصولل اات، ضماناإلعاقة في النزاع

ضااااااحايا االتجار مت جانب الجماعات المحظورة إمكانية الوصااااااول ال عال  للدول أن تك    وال بد ل - 61
  إعادة الاوطلت ولم شم  األسر دون تمللز.و اللجوء الاماس إلى الحماية الدولية بما في ذلك 

منف بشااااااااانن  ال:جرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  مت أج   مت االت اق العالمي   10ل:دف  وإعماال ل - 62
ال:جرة  ساااااخدام مسااااارات  اب   مكافحا  والقضاااااء علي ، هنبغي للدول أن توسااااف سااااُ االتجار باألشااااخاص و 

 .على اإلقامة والمواطنة ضحايا االتجارالنظامية وُسب  حصول 

واعارافاا بانن االتجاار مت جااناب الجمااعاات المحظورة قاد هاقااطف مف تجنلاد األط اال واخاطااف:م،   - 63
بد   الالخاطاف األط ال أو تجنلدهم،  كنساااللب  االعاداءات على المدارس والمساااشاا يات  إمكانية اساااخدام  و 
 لدول أن تاخذ جميف الادابلر الالزمة لاحقلق ما هليمل

 ؛الط  تعزيز نظم حماية  )أ( 

المساااااااااعدة  توفلر  لألط ال وإعطاء أولوية إلعادة الانهل  و واقية  ضاااااااامان توفلر بلئات   )ب( 
 الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية. :األط ال الضحايا، بما فلالماخصصة والحماية ل

 ألط ال واألط ال ضحايا االتجار، يجب على الدول أنماالساثنا ية لدى االضعف نوج  بتسليما و  - 64

في حااالت النزا  أو الاشااااااااارياد  وحمااها:م  األط اال  لوقااياة اتخااذ تادابلر فعاالاة تضااااااااامت   )أ( 
لخطر االسااغالل مت  عت ذوي:م المعرضاون  ل غلر المصاحوبلت أو المن صاللت  في ذلك األط ا تالقساري، بم

 الجماعات المحظورة؛جانب 

رتباط:م بالجماعات المساااالحة، بما في ابساااابب االعاراف باألط ال المحاجزيت  تضاااامت  )ب( 
ينبغي و   ،ضحايا النا:اكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانيباعابارهم  ذلك الجماعات المحظورة،  

 ولم شم  األسر؛ :موإعادة إدماجالسارجا  األط ال إعطاء أولوية 

فرق العم  القطرية المعنية بالرصاد واإلبال  المنشانة عمال بقرار مجلس  أن تك    هنبغي  )ج( 
 في عمليات الرصد واإلبال .صراحة إدراج جميف أشكال االتجار بالبشر  (2009) 1882األمت 

في   اإلنساااانيالدولي  لقانون الدولي لحقوق اإلنساااان والقانون  لماثال  الاتضااامت  لدول أن ال بد لو  - 65
التجار بالبشار  الاصادي لسااخدم  ألشاخاص في ساياق اإلرهاب ، وأال يُ اإلجراءات الماخذة للاصادي لالتجار با

 لاعزيز تدابلر مكافحة اإلرهاب الاي تقوض حقوق اإلنسان.أداة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
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االتجار مت جانب    ساياقات ، وال سايما فيالمعاقبةالمقررة الخاصاة بنهمية مبدأ عدم  تساليما مت و  - 66
في تقريرها عت تن لذ مبدأ  الاي أوردت:ا  الاوصاااايات  د  مت جدهالقسااااري، تكرر اإلجرام  الجماعات المحظورة و 

االت ااق العاالمي مت أجا   مت    10في ال:ادف  المقطو   االلازام  تؤكاد  ( و A/HRC/47/34)  المعااقباةعادم  
  :بايسلر ما هليوالنظامية ال:جرة اآلمنة والمنظمة 

أو الارحل  أو العقوبة، مف الاركلز  االعاقال  الوصااااااول إلى العدالة واإلبال  اآلمت دون خوف مت  
معلنة مت الاجاوز  شااكال  الاصاادي ألعلى الوقاية وتحدهد ال:وية والحماية والمساااعدة المناساابة و 

  واالساغالل

حاى دات اإلنسااانية  إمكانية وصااول المساااعإدامة  النزا  أن تك    في طراف  األويجب على جميف  - 67
في الوقت  وتامكت مت تحدهد هويا:م   تقديم المساااااعدة الماخصااااصااااة لضااااحايا االتجار وحماها:متضاااامت  

 .ب:م المناسب ومنف إعادة االتجار

ضاحايا  هوية  للدول بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنساان باحدهد  اإليجابية  واعارافا بااللازامات   - 68
 مما هلي غي للدول أن تاخذ إجراءات فورية مت أج االتجار وضمان حماها:م، هنب

إعادة ضاااحايا االتجار بالبشااار وأط ال الضاااحايا إلى أوطان:م، وضااامان تحقلق مصاااال    )أ( 
 لألط ال؛واقية بلئة توفلر ال ضلى كنولوية و الط   

 تقديم المساعدة القنصلية لجميف ضحايا االتجار دون تمللز. )ب( 

في الاصااادي لالتجار  في اسااااجابات:ا الماعلقة بالوقاية والحماية والشاااراكة  ل  الدوال بد أن تك    و  - 69
بالبشار مت جانب الجماعات المحظورة، االساانارة بالناجلت مت جميف أشاكال االتجار بالبشار وإتاحة السابل   

لة  جميف اإلجراءات الرامية إلى ضمان  أمام:م إلرشاد هذه االساجابات، بما في ذلك   اء  س  عت االنا:اك  الماااااااُ
 التجار.الذي يمثل  االخطلر لحقوق اإلنسان 

محظورة قد يكون مرتبطا بحاالت االخا اء  الجماعات  الجار باألشاااااخاص مت جانب  بنن االتإقرارا  و  - 70
لة  لدول أن تك    ال بد للدول بالاعاون الدولي،  اإليجابية للازامات  ال القساري، واعارافا با اء  سا  عت هذه  الماااااااااااُ

دون تمللز ووفقا  الوفاء ب:ذه االلازامات  ال بد مت و .  اإلنسااني  االنا:اكات لحقوق اإلنساان والقانون الدولي
هذه األفعال  مث   بالاحقلق في   بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسانالواقعة على عاتق الدول  اللازامات  ل

 وتقديم المسؤوللت عن:ا إلى العدالة.

تعزيز الاعااون الادولي في البحاث  مت أجا   تادابلر ماا هلزم مت  لادول أن تك ا  اتخااذ جميف  ال باد لو  - 71
 وتعزيز الاحقيقات والمالحقات القضا ية. ،األط ال الم قودون خاصة ت فل:م عت الم قودهت، بم

لادول  ال باد لال:جرة اآلمناة والمنظماة والنظاامياة،  مت أجا   مت االت ااق العاالمي    10وعمال باال:ادف   - 72
  أج:زةأن تعزز الاعاون بلت جميف الج:ات ال اعلة ذات الصااالة، بما في ذلك وحدات االسااااخبارات المالية و 

تحدهد وتعطل  الادفقات المالية المرتبطة باالتجار باألشااااخاص مت  مت أج   الانظيم والمؤسااااسااااات المالية  
لة  الاعاون القضااا ي وإن اذ    قوي تأن جانب الجماعات المحظورة، و  اء  ساا  القانون حاى تضاامت تحقلق المااااااااااااُ

 إلفالت مت العقاب.ووضف حد ل
 

 

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/34

