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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 20١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال 3البند 

صوايية قتاالو والسياسوية  تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة
 مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافيةا

 تقرير انقررة اخلاصة انعنية ابالجتار ابألشخاصا وخباصة النساء واألطفال  
 مذكرة من األمانة العامة  

تتشرررا األمانرر  ين إيررل  ح وقررإل حاررول ارنررران التاريررر اةواخلرري   لقماررر   ا ا رر   
 مرا ينو، والر   تريا جيراشخاص، وخبا   النراء واألطفال، الريد  ما اي غرااة ني  ابالجتا  ابأل

 .35/5أعّد عماًل بارا  اجملقإل 
يف كثررم مررن األحيرران، عررن  ،تنفصررل  ن اجلهرروا الررذ تبرر وا الرردول لتنةرريد اوةررر  الدوليرر  

 قبي  عقر  ااير ه آاث  سرااللتزام الاانوين ال   ياض  بتحديد هوي  خلحااي االجتا  ابلبشرر، ارا لر
ل   يركز االدويل،  الربانمج الرياس  هؤالء الضحااي ومااخلا  اةتةرين. ومن اواع  األسف أن

جانرررر  كررررر  األ  ح  احلركرررراش الداعيرررر و  احلركرررراش الشرررر بوي  عقرررر  منررررغ اوةررررر  غررررم النةاميرررر ، وأن
وةرر  افااش    تردعقر  االسرتةاب  رااكقهرا ومكافح  اوةرر  يف ب را البقردان واةنراطج تشرةغ  

  .من منةو  منغ اجلرمي ، الذ ال تضغ ااي  حاول ارنران يف مكان الصدا  
ابلتررايل فررنن أنرروا  و  اوةررر  اةختق،رر ، يصررنف النررا  يف فةرراش  تقفرر ترردفااش  طررا   ويف 

خلرح  خ،رو  وا  سرد ،عمقيراً  ،غرم أن مرن الصر   اةراعد  الذ تادم ود ختتقف ه  األخرى.
 ني ابألمرررركرررل  حقررر  مرررن  حرررالش اوةرررر  كمرررا أن إديرررد اة نيررر  ذ تكتنرررفخبصررروص الةرررروا الررر

  حبمايرر ت قررجمررا يثغررراش في ميكررن أن يررؤا   ح حرردو  فةرراش تفتاررر  ح اةرونرر  وخلرر هد خلررمنو 
 واةراعد  اةادم  ود.  الضحااي
 اة،روحر  خبصروص مرر ل  إديرد هوير اةشركالش ويف ه ا التارير، إقل اةار   ا ا    

مرن  يف سريال اوةرر  اةختق،ر . وان،ال راً  واايتهد و حالتهد احملتمقني  اي االجتا  أو خلحاايخلحا
النتائج واآل اء التاييمي  الروا ا  مرن ال ديرد مرن اةنةمراش، تاردم اةارر   تو رياش ةرراعد  الردول 
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  ف الرر  عقرر  تكييررف اسررتةااباا لضررمان ترروفم اايرر واةنةمرراش الدوليرر  ومنةمرراش اجملتمررغ اةرردين
وهرررر   االسررررتةاابش كرررر  أن تركررررز عقرررر  إديررررد  .لضررررحااي االجتررررا  ابلبشررررر وخلررررحااي  احملتمقررررني

نتيةررر  لقخصرررائت الرررذ تررررمهد  اجملموعررراش واألشرررخاص ارررن كررردون أنفررررهد يف حالررر  خلررر ف
ل رل تف يرل بروتوكروالش . و حراالادمتيّرز بغرا النةرر عرن الررماش الرذ  ،والةروا الذ ميررون ارا

مرررن أارررغ الرررربل ةرررراعد   عمقيررراش إديرررد مرررواطن الضررر ف  رررد يكرررون واحرررداً  بدايررر  احلمايررر  يف
احملتمقررررني   وخلرررحااياالجترررا  ابلبشرررر خلرررحااي االجترررا  ابألشرررخاص وجتنررر  تكررررا   يررر اء خلرررحااي 

 .ترحيقهدو  واحتةازهد
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 احملتوايش
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 أنشطة الوالية -أوالا  
شرررررا كر اةارررررر   ا ا ررررر  اة نيررررر  ابالجترررررا  ابألشرررررخاص،  ،20١7أيقول/سررررربتمرب  5يف  -١

 ير  ا امرر يف حقا  نااش عادش يف  طا  الدو   اةواخلري ي  غرم الرم ،وخبا   النراء واألطفال
ب نرروان راريرر  اةهرراجرين  ،اةت قارر  ابالتفررال ال رراة  مررن أجررل اوةررر  اآلمنرر  واةنةمرر  والنةاميرر 

واالجتا  ابألشخاص وأشكال الرل اة ا ر ، مبا يف ذلك إديد هوي  اةهراجرين وخلرحااي االجترا  
الناررراش بشررر ن داخقتها خرررالل حقاررر  اةارررر   ا ا ررر  مررر و ررردمر رومرررراعداد ابلبشرررر وارررايتهد

 ر. ومراعداد واايتهد عق  النحو اةالئد إديد هوي  اةهاجرين وخلحااي االجتا  ابلبشرر
يف  ، ح اجلم يرر  ال امرر  مواخلرري ياً  ،  رردمر تاريررراً 20١7تشرررين األول/أكترروبر  ١0ويف  -2

اً، مبرا يف ذلرك او ارا الثانير  والررب ني، مرغ اةارر   ا ا ر  اة نير  ببيرغ األطفرال واسرتغالود جنرري
بغرراء األطفررال واسررتغالل األطفررال يف اةررواا ارابحيرر  وغمهررا مررن اةررواا الررذ تن،ررو  عقرر  اعتررداء 

األطفررال  خلرر فأسرربا  يف تاريريهمررا،  ،اةاررر  ن ا ا ررتان  ررد عاجلررر. و جنررر  عقرر  األطفررال
النرزا   واالجتا  اد وغم ذلك من أشكال االسرتغالل عنرد نشرو  حراالش بي هد حيال عمقياش

 واألزماش ارنراني . 
 اعرر اةارر   ا ا ر  اة نير  ابالجترا  ابألشرخاص  ح عارد ،20١٨آذا /ما    ١ويف  -3

اجتما  لفريج خرباء يف جنيف بش ن التصرد  لالجترا  ابلبشرر يف سالسرل ارمرداا وذلرك ابتبرا  
 زيرز  روش ال مرال م ايم طوعي  ومباا اش أ حا  اةصقح  اةت رداين. و كرز االجتمرا  عقر  ت

الرررتةقد الرررذ  خررر  ارررا هررر   اةبررراا اش واةشرررا ك  النشررر،  مرررن و  يف  طرررا  آليررراش احلوكمررر  والر رررد
 جان  ال مال ااخقها.

 منهجية التقرير -اثنياا  
 يف ، امرررررر اةارررررر   ا ا ررررر  جلمرررررغ اة قومررررراش اةباشرررررر  ألغررررررا   عرررررداا هررررر ا التاريرررررر، -4

يف  ي،اليرررا،  كا نيررا،  بررزاي   مواخلرري ي   ح مدينرر ، 20١7تشرررين األول/أكترروبر  ١3و ١2 يرروم 
كمرا ذهبرر  ح الربتغرال   .من أجل إرني فهد  جراءاش إديرد اووير  يف منراطج نرزول اةهراجرين

ابةما سرراش اجليررد  مررن أجررل الت رررا  أحي،ررر عقمرراً  حيرر  ،20١٨شرربا /فرباير  2و ١ يرروم 
، تباالر اةار   20١٨آذا /ما    2٦يف و  عق  خلحااي االجتا  ألغرا  االستغالل يف ال مل.

الوكالر  األو وبير  راا   الت راون )اة قوماش مرغ الوكالر  األو وبير  لقحردوا وخفرر الررواحل  ا ا  
او هررا يف  بشرر ن (يف وررال ال مقيرراش عقرر  احلرردوا ا ا جيرر  لقرردول األعضرراء يف االإرراا األو وي

دوا األو وبيررر  ا ا جيررر  ومرررا يتصرررل ارررا مرررن إديرررد هويررر  خلرررحااي االجترررا  ابألشرررخاص عقررر  احلررر
 ح البيرراانش اةادمرر  مررن الشررركاء  هرر ا التاريررر أيضرراً  يرررتندو  الشررواغل اةت قارر  حباررول ارنررران.

 وأ حا  اةصقح .
 األاواش د اةاررررر   ا ا رررر  ب رررردم كفايرررر  ح اةرررردخالش اةرررر كو   أعررررال ، ترررررقّ  واسررررتناااً  -5
 لقت را بف الير  عقر  هوير  الضرحااي احملتمقرني عمقياش الفحت يفحالياً اةرتخدم   اةنهةياشو 
 ررد كانررر الررراوا عقرر  الرردعو   ح تارردمي  سررهاماش كثررم  و  ةخرراطر االجتررا . مؤشررراش الت ررر و 

األمرررر الررر   ي كرررإل احلررروا   ،أو واب حيررر  و اش أغقبهرررا مرررن ، و ن كانرررر دررردوا  جغرافيررراً جرررداً 
 أن عدم تقا   اوا مرن ب را اةنراطج ميكرن أن ي رزى أيضراً اجلا   بش ن اوةر . واا يثم الاقج 
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 ح تاقت احليز اةتاح لقمةتمغ اةدين. وت ر  اةار   ا ا   عن امتناهنا لقمنةماش الرذ أبردش 
اةاررر  الرروطع اة ررع و  ت قيارراش عقرر  التاريررر. وت ررر  عررن شرركرها ةكترر  اةرردع  ال ررام يف كا نيررا

الوكال  األو وبي  راا   الت راون يف ورال ال مقيراش عقر  احلردوا و  الابالجتا  ابألشخاص يف الربتغ
يف تنةررررريد الرررررزاي اش  ا ا جيررررر  لقررررردول األعضررررراء يف االإررررراا األو وي لقررررردو  الررررر   اخلررررر،ق وا بررررره

 اةواخلي ي  الثال  الذ أغنر نتائج التارير.

 مقدمة -اثلثاا  
التهرير  واالجترا  و ا ت ريفره يف  لذعق  الرغد مرن أن التمييرز الارانوين الواخلر  برني مرر  -٦

 يرر  ااةكمررل التف بروتوكررول منررغ و مررغ وم ا برر  االجتررا  ابألشررخاص، وخبا رر  النررراء واألطفررال،
الختالفرراش برررني (، فرررنن ااألمررد اةتحرررد  ةكافحرر  اجلرميررر  اةنةمرر  عررررب الوطنيرر  )بروتوكرررول ابلممررو

 ختق، .طا  حركاش اوةر  اة  عق  حنو متزايد يف اجلرميتني بدأش تن،مإل م اةها
 وترررى اةاررر   ا ا رر  أن االجتررا  ابألشررخاص، وخبا رر  النررراء واألطفررال، ي ررد انتهاكرراً  -7

اوةرر  اةختق،ر ، بتردفااش  ،يف كثرم مرن األحيران ،يررتب  هروو  يف اةاام األول، ،حلاول ارنران
قتمررررررو القةررررروء  تقرررررف فةررررراش األشرررررخاص اةتناقرررررني، مبرررررن فررررريهد الالجةرررررون وم ويشرررررمل ذلرررررك

ابسررتخدام  ،ب،رررل غررم شرررعي ، والرر ين يرررتاقون نفررإل ال،رررل واةهرراجرون اررن يرررافر م ةمهررد
 لرريإل مررن الضرررو   أن يرردخل النررا . و (١)مررا تكررون مةاب،رر  كثررماً   ألسرربا و  وسررائل سررفر ااثقرر ،

خلمن حركاش اوةرر  اةختق،ر  ك شرخاص متةرر ارد،  ال أهنرد  رد يصربحون يف عرداا مرن يتةرر 
  ررد تبرردأ ابخترراذهد  رررا اً  هةرررادو  أثنرراء  حقررتهد أو عنررد الو ررول  ح بقررد ال بررو  أو اةاصررد. اررد

أو ابالست ان  خبدماش مهر ، مث ب د ذلك يصب  اةهاجر من خلحااي االجتا  يف  ب لك مرتاالً 
 مرحق  الحا .

وةررر  واايرر  خلرحااي االجتررا  ابألشرخاص يف سرريال ا التحردايش اةت قارر  بتحديرد هويرر و  -٨
ر قيمرر  أو طع، أو اكران ذلرك عقرر  الصر يد الرو   احلالير    كرر التصرد  وررا ابلارد  الكرايف سررواء
حررول   تفررال عرراةا بشرر ن  برررام ،يف الو ررر الررراهن ،الرردويل، وعقيرره فررنن الرردول األعضرراء تتفرراو 

عقيهرا  طقرجأشرفر مرا  رد كو  الالجةني واتفال عراة  مرن أجرل اوةرر  اآلمنر  واةنةمر  والنةامير .
م دتارو  .ير ال احلماثغرراش خ،رم  يف ور اسد رأزم ر اوةر  يف أو واب ويف أماكن أخرى عن وجوا

  حاايأو خلرشرخاص االجترا  ابألأن ااي  خلحااي  عق  اليالً  ،يف ه ا الصدا ،استةاابش الدول
  غرررم وةرررر اتررردفااش  ال إةررر  ابألولويررر  يف كثرررم مرررن األحيررران عنررردما تواجررره البقررردان ،احملتمقرررني
ةمهد اش م ين  )م ال ين ينتمون  ح فة ابحتياجاش الضحااي عق  الوفاء تنص  وه ، النةامي 
 االستغالل اجلنر  من النراء واألطفال(. خلحااي

وك لك عمقير   ،اةبكر عبا   عن مجق  من ال مقياش غم الرمي  االستبا ي  وإديد اووي  -9
 الدالررر  عقررر  االجترررا  ابألشرررخاص، أو لرباهرررني ميررر  لفررررز األشرررخاص مرررن أجرررل الكشرررف عرررن ا

ال ينبغرررر  اعتبررررا  عمقيرررر  و  حرررراالش الضرررر ف الررررذ جت قهررررد عرخلرررر  ل.جتررررا  اررررد و/أو اسررررتغالود.
التحديررد اةبكررر مرحقرر  مررن خ،ررو  واحررد . و ررد أسهرررش ا رررب  اةكترررب  مررن اةيرردان أن الضررحااي  

اةررراعد ،  عررن تارردمي اةرررؤولنيمررغ  يف أول اتصررال وررد عررن ذلررك ل.بررال  مررا ال يتارردمون كثررماً 
__________ 

 .١١، الفار  A/HRC/29/38انةر  (١)
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ألشركال  انهيك عرن داولر  االتصرال األوح بررق،اش  نفراذ الارانون، وال سريما عنردما يت رخلرون
عال ر   عند نشروءو  حيز آمن خلمن  ااز عمقي  إديد اووي   ال ال ميكنو   اسي  من االستغالل.

جترا    راام . ولر لك، فرنن مرن لتمكني الضحااي من االفصاح عما عرانو  مرن  الثا  تاوم عق 
اةهراجرين مثل ناا  نزول  -الص   النةاح يف الت را عق  خلحااي االجتا  يف مناطج الو ول 

وكررر لك يف بقررردان اةررررو   -وبرررؤ  التررروتر أو اة،رررا اش  ،الرررذ ترررتد فيهرررا عمقيررراش البحررر  واالناررراذ
االجتررا  ابألشررخاص    عقرر ُمْنةرردين األوائررل ابةؤشررراش الدالرروذلررك برررب   قرر  وعرر  ال ،ال ررابر

هررواياد وترررةيل أنفرررهد يف بقررد  نفررو  الضررحااي احملتمقررني مررن إديرردو  وابحتياجرراش الضررحااي،
 البقد ال   ياصدونه. ليإل هو

 إطار السياسة العامةو  الدويل اإلطار -رابعاا  
ين منررغ االجترا  والتحايررج مرغ اةتةررر  عقرر  أن الردول يت ررني عقيهرا يرنت بروتوكررول ابلممرو -١0

عقر   ومااخلااد، ومراعد  األشخاص اةتةر اد واايتهد مغ احةام ما ود من حاول  نرراني 
اةررج  أن يرؤا  عردم إديرد الشرخت اةتةرر بره عقر  الوجره الصرحي   ح مرن النحو الكامل. و 

اةبراا  التوجيهير  اةو ر  و  يف اةبراا  ،حرمانه من حاو ه. وعقيه فنن الدول مردعو  زايا  حةد
 ،الصاا   عن مفّوخلي  األمد اةتحد  الرامي  حلاول ارنرانو  ابالجتا  ابألشخاص ا فيما يت قجا

وهناك التزاماش ااثق  بش ن احلاج   ح وخلغ  .(2)حدو  عمقي  الت را عق  اووايش  ح خلمان
 .(3)يف االتفا ياش ار قيمي  مباا  توجيهي  و جراءاش إديد اووي  الوا ا  أيضاً 

إةررررر اتفا يرررر  حاررررول ال،فررررل وبروتوكووررررا االختيررررا   بشرررر ن بيررررغ األطفررررال واسررررتغالل و  -١١
يردعو هر ان ألغررا . و االجترا  ابألطفرال أل  غرر  مرن ا األطفال يف البغراء ويف اةرواا ارابحير 

ال ويررر  األطفرررهالررردول  ح  رررو  واعتمررراا تررردابم اسرررتبا ي  مرررن أجرررل ارسررررا  بتحديرررد  الصررركان
كررر    يثمررا طفررالأعقرر  أهنررد ي ررامقوا االفررةا  ين األطفررال ينبغرر  أن  يخخلررحااي االجتررا  وترسرر
 التحاج من سنهد.

 ١95١اةربمرررررر  عررررررام  ،وابرخلررررراف   ح ذلررررررك، فرررررنن االتفا يرررررر  ا ا ررررر  بوخلررررررغ الالجةرررررني -١2
ينصران عقر  خلرماانش دردا  حلماير  مقتمرر  القةروء  ،١9٦7والربوتوكول التابغ وا والصاا  عام 

احملتمقررني مررن خررالل حةررر   خلررحااي واالجتررا  ابلبشررر أألمررر الرر    ررد يشررمل خلررحااي والالجةررني، ا
أمررو  مررن بينهررا ارعرراا  أو ال،رررا  ح األ اخلرر  الررذ تكررون فيهررا حيررااد أو حررريتهد مهرردا  برررب  

. وعرالو  عقر  (4)ال رل أو الدين أو اجلنري  أو الرأ  الرياس  أو االنتماء  ح فةر  اجتماعير  ب ينهرا
 لتهد هرررو الترررزام واخلررر  يف الربوتوكرررو فرررنن الترررزام الررردول بتحديرررد هويررر  خلررحااي الررررخر  وارررايذلررك، 

(. 29 )  ررد ١930اةقحررج ابتفا يرر  منةمرر  ال مررل الدوليرر  اةت قارر  ابل مررل اجلرررب ، اةربمرر  يف عررام 
 ابخترراذ تردابم ف الرر  مررن أجررل إديررد هويرر  مجيررغ والردول األعضرراء مقزمرر ، مبوجرر  ذلررك الربوتوكررول،

__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf متاح عق  الراب  التايل: (2)
نررراء واألطفررال، واتفا يرر  وقررإل اتفا يرر   اب،رر  أمررد جنررو  شرررل آسرريا ةكافحرر  االجتررا  ابألشررخاص، وخبا رر  ال (3)

 أو واب بش ن  جراءاش مكافح  االجتا  ابلبشر. 
 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines onانةرر  (4)

International Protection No. 7 (2006), available at www.unhcr.org/publications/legal/443b626b2/ 
guidelines-international-protection-7-application-article-1a2-1951-convention.html. 
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عرن تاردمي  خلحااي ال مل اجلررب  أو ارلزامر  و طال هرد وارايتهد وم افرااد و عراا   هقريهد، فضرالً 
 أشكال أخرى من اةراعد  والدعد.

حتديوووود  ويووووة اووووبار االجتووووار ابلمشوووور أو اووووبار  ا تملوووو  وإحووووالته   -خامساا  
 ومحايته  يف مراحل ممكرة يف إطار حركات اهلجرة انختلطة

 ا تمل  يف جماالت الوصول األول  أو اباراالجتار ابلمشر د  وية ابار حتدي -ألف 
 انهاجرين أثناء عمليات المبث واإلنقاذا ويف نقاط نزول  حتديد اهلوية -١ 

منرر   ،كررل النررا  يتفاررون عقرر  أن مرررا  اوةررر  يف وسرر  البحررر األبرريا اةتوسرر  ي ررد -١3
ابةهراجرين والالجةرني. ومرن اةهرد ارشرا    ح أنره،  من أكثر مرا اش اوةر  فتكراً  ،20١4عام 

ابلتنرريج  فيما يت قج بنرب  عمقياش االنااذ اةض،قغ اا يف من،ا  وس  البحر األبريا اةتوسر 
منةماش غم حكومير   سفن تشغقها  امر ،مغ مركز تنريج عمقياش ارغاث  يف البحر اري،ايل

 .(5)إبنااذ أكرب عدا من النا 
لريال احملدا ل مقياش البح  وارنااذ، اتررغ او  وأنشر،  اةنةمراش غرم احلكومير  ويف ا -١4

. 20١4 ر تقررررك األنشرررر،  ذاش طررررابغ ختصصرررر  منرررر  عرررراموأ رررربحيف البحررررر األبرررريا اةتوسرررر  
وتررر   اةنةمرراش غررم احلكوميرر  جاهررد ، وهرر  إرراول أن إررد مررن عرردا الوفيرراش وأن ترررد الثغررر  

فيما يت قج ابلوفاء ابلتزامااا الدولي ،  ح  ناراذ األ واح، عقر  الررغد مرن  الذ خقفتها الدول األو وبي 
نرد   اةرروا ا اةترروافر  لرديها. و ررد أاش الضررغو  الرذ تواجههررا اةنةمرراش غرم احلكوميرر  حلمقهررا عقرر  

تاتضررر  منهرررا، حبكرررد الوا رررغ، أن تابرررل بوجررروا الشررررط  عقررر  مررر   (٦)التو يرررغ عقررر  رمدونررر  سرررقوكر
 خلاف   ح ما تت ر  له من هةماش مت دا  واالش التشهم الذ واجهتهرا،  ح تاييردسفنها، ابر

. كمرا   ال، رن يف (7)أنش،تها  ح حد كبم يف البحرر األبريا اةتوسر ، ارا يضرر حبماير  اةهراجرين
الدو  ال   تاوم به اةنةماش غم احلكومي  يف عمقياش البحر  وارناراذ عنردما اسرتولر سرق،اش 

، عقرر  سررفين  اقوكرر  لقمنةمرر  غررم احلكوميرر  ارسررباني  20١٨عرراء يف كا نيررا، يف آذا /مررا   االا
Proactiva  وتدع ،Open Arms،  وجرى التحايج مرغ مروسف  تقرك اةنةمر  لالشرتبا  يف تشرةي هد

 و ررر الحررج مبوجرر  أمررر  ضررائ ، يف حررني يفلقهةررر  غررم النةاميرر . غررم أن الرررفين  أفررر  عنهررا 
 .مرتمراً  لتحايج يف أنش،  اةنةماش غم احلكومي يزال ا ال

__________ 

قح  خفرررررررررررر  ح مصررررررررررر . واسرررررررررررتناااً www.guardiacostiera.gov.it/en/Pages/search-and-rescue.aspxانةرررررررررررر  (5)
الررررواحل اري،اليررر  تشرررمل اجلهررراش  ررراحب  اةصرررقح  اةشرررا ك  يف عمقيررراش البحررر  وارناررراذ يف من،اررر  وسررر  

سرررفن خفررررر  البحرررر األبررريا اةتوسررر  يف  طررررا  التنرررريج الررر   يترررروال  مركرررز تنرررريج عمقيررراش ارنارررراذ البحرررر ،
فن جتا يرر  وسررفن  ب رر  ةنةمرراش غررم لف مررن سرر الرررواحل اري،اليرر ، والبحريرر  اري،اليرر  والرررفن التةا يرر  )وتترر

وعمقيررر   ررروفيا واحلرررر  اةرررايل  MEDحكوميررر (، والررررفن ال رررركري  األجنبيررر  والارررو  البحريررر  لالإررراا األو وي 
 اري،ايل والد ك.

مثررال ذلررك، مدونرر   واعررد الررررقوك اري،اليرر  ا ا رر  ابةنةمرراش غررم احلكوميررر  الررذ تضرر،قغ ينشرر،  يف ورررال  (٦)
 /www.avvenire.it/c/attualita(. وه  متاح  عق  الرراب  الترايل: 20١7)١اذ اةهاجرين يف البحر عمقياش  نا

Documents/Codice%20ONG%20migranti%2028%20luglio%202017%20EN.pdf. 
و  ررر  وخلررر ها اةركرررز الررردويل لد اسررر  حارررول ارنرررران شام ررر  ايررروك ب نررروان رأنشررر،  البحررر  وارناررراذ يف البحرررر  (7)

 . بيا اةتوس  واالجتا  ابألشخاصراأل

http://www.guardiacostiera.gov.it/en/Pages/search-and-rescue.aspx
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إبجرراءاش إديرد اووير  الرذ أنشرةر ابلت راون  ،مرغ التاردير ،عقمراً اةارر   ا ا ر   وإي  -١5
دع  ال ررام يف  كترر  اةرةفر ر  اةتخصصرر  التاب ر  برني اةنةمرر  الدولير  لقهةررر ، والشررط ، وأحررد األ

،  جنررررياً اةررررتغقني والرررذ أاش  ح إررررني اايررر  األطفرررال كا نيرررا ب رررد عمقيررر  نرررزول اةررررافرين،
كرد عقر  وجرو  ال أهنرا تؤ   اةالحاراش الاضرائي  اةتصرق  باضرااي االجترا ،عدا والزايا  الكبم  يف 

شر،  ل ن،رال األنفيمرا يت قرج بكامر عق  حنو مترج ياوم عق  احةام حاول ارنران ت،بيج هنج
  وّ ا ررنبغرر  أال ترُ ياأل واح   ح  نارراذ ارنررراني  الراميرر  نشرر، األ الررذ تتنرراول اوةررر . وهرر ا ي ررع أن

 ت مل عق  تشةيغ اوةر  غم النةامي . أو ت امل عق  أهنا
ومرن خرالل الو  راش  أثنراء الرزاي اش اةواخلري ي  الرذ  امرر ارا ،ا ر الحةر اةار   ا و  -١٦

  ابلبشررررر خلررررحااي االجتررررايف ارجررررراءاش اةخصصرررر  لتحديررررد هويرررر   اةادمرررر ، وجرررروا ناررررت عررررام
اهررا قوأعربررر عررن   الررراخن .البررؤ  يف و  اررايتهد يف ناررا  نررزول اةهرراجرينو  وخلررحااي  احملتمقررني

الش شرررف عرررن حرررابوجررره خررراص  زاء كرررون ارجرررراءاش احلاليررر  ال اررردا يف اةارررام األول  ح الك
ين هررراجر مرررا يررررم  رابة كشرررف   ح  ، برررل عقررر  ال كرررإلاالجترررا الضررر ف، مبرررا يف ذلرررك حررراالش

  رى مررررن خ،ررررأخرررر ابلتررررايل، مررررن احلمايرررر  الدوليرررر  أو أ  خ،رررر  ،ر، الرررر ين يرررررتثنونال تصرررراايني
يف اجملررررال  ةفروخلررر افهرررد الايرررروا و  االفتارررا   ح الرررروع  والحةرررر اةاررررر   ا ا ررر  أيضرررراً  .احلمايررر 

 القوجيرذ، مثل عدم وجوا أماكن مناسب  رجراء اةاابالش الرري .
هرروا األو وبيررر  لقحرررد مررن حركررراش اوةررر  يف وسررر  البحرررر وعررالو  عقررر  ذلررك، فرررنن اجل -١7

األبرريا اةتوسرر ، وال سرريما تنفيرر  خ،رر  عمررل اةفوخلرري  األو وبيرر  بشرر ن الترردابم الراميرر   ح اعررد 
عرن   ي،اليا، واحلد من الضغو  يف من،ا  وس  البحرر األبريا اةتوسر  وزايا  التضرامن، فضرالً 

ال بو ، كانر وا آاث  سقبي  عق  ااي  حارول ي  وبقدان األ قبقدان التو يغ م كراش تفاهد مغ 
. وخ،رر  ال مررل اةرر كو   أعررال ، الررذ ترررتند يف اةاررام (٨)اةهرراجرين وخلررحااي االجتررا  ابألشررخاص

األول  ح ت زيرررز  ررررواش خفررررر الرررررواحل القيبيرررر ، ثبررررر أهنررررا مثررررم  لقمشرررراكل مررررن منةررررو  حاررررول 
 و  رر أثنراء عمقيراش البحر  وارناراذ الرذ شرا ك ارنرران. و رد ان،روش األحردا  األخرم  الرذ

عق  اديداش إبطالل الر اص عق  سفن  بي ،يخلمن من شا كوا،  واش خفر الرواحل الق فيها،
اا يزيد من الرباهني عق  عدم  اةنةماش غم احلكومي   ذا   ترقد األشخاص ال ين    نااذهد،

ينبغ   عاا  أ   اة ايم الدولي  حلاول ارنران. وال مغ  د اا عق  االخل،ال  ا   اةهام متشياً 
 ح ليبيا الرذ إرد  فيهرا بشركل منهةر  انتهاكراش جرريم   مهاجر ب د عمقياش ارنااذ،  رراً 

حلارررول ارنرررران، مبرررا يف ذلرررك الت ررر ي  وال نرررف اجلنرررر  واالجترررا  والررررل، يف مراكرررز االحتةررراز 
   ا ا   تش ر ابجلز   زاء تزايد النزع   ح   حام اوةرر  ، فنن اةار وأخماً  .(9)ورمنازل االتصالر

يف  طرررا  جررروذ   نفررراذ الارررانون، وتصررروير التررردابم اةتصرررق  ابوةرررر  عقررر  أهنرررا مرررن عنا رررر عمقيررر  
مكافح  اجلرمي  اةنةم ، مبا يف ذلك االجتا  ابلبشر، مغ  يالء  د  خلةيل مرن االهتمرام لقشرواغل 

__________ 

الررربال  اةشرررةك لقمفوخلررري   . انةرررر أيضررراً http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_en.htmانةرررر:  (٨)
اش، و ناررررراذ ا اا   الترررردف األو وبيرررر   ح الربةرررران األو وي، ب نررررروان راوةررررر  يف وسررررر  البحررررر األبرررريا اةتوسررررر :

 . http://www.refworld.org/docid/588ef8764.html الراب  التايل:األ واحر وهو متاح عق  
انتهاكرراش حاررول ارنررران حررول تاريررر ردتةررزون ووررراون مررن  نرررانيتهد: ب ثرر  األمررد اةتحررد  لقرردعد يف ليبيررا،  (9)

 /www.ohchr.org: مترررررراح عقرررررر  الررررررراب  التررررررايل، 23-١4الصررررررفحاش  (،20١٦) خلررررررد اةهرررررراجرين يف ليبيررررررار
Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdfو ،C. Healy and R. Forin, “What are 

the protection concerns for migrants and refugees in Libya?”, International Centre for Migration 

Policy Development policy brief (2017). 
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ه ا ين كإل بوخلوح يف الدو  ال   تض،قغ به الوكال  األو وبير  راا   اةت قا  حباول ارنران. و 
ء يف االإراا األو وي مرن خرالل الت اون يف وال ال مقيراش عقر  احلردوا ا ا جير  لقردول األعضرا

  ورا مرن رّ ر، الذ   الةكيز عقيها بارو  بو رفها مرن عمقيراش  نفراذ الارانون، وُكرThemisرعمقي  
 ثالثررر  أخلررر اا عقررر  الررررغد مرررن عررردم تكرررريإل أ  مرررن اةررروسفني اجلررردا واةررروا ا اةررروا ا واةررروسفني

 الجتا  ابلبشر.ااةخصص  حلماي  احلاول األساسي  والةويج لنهج يركز عق  خلحااي 

 حتديد المؤر الساخنة -٢ 
 ،خبصروص التحردايش الرذ تن،رو  عقيهرا عمقير  إديرد اووير  من االسرتةاابش الرئيرري  -١٨

، اتبا  هنج حيال البؤ  الراخن ، وال سيما يف بقردان لالو ول األوّ  أو زول اةهاجرينيف مناطج ن
وأ ر  اجملقإل  جنو  أو واب، مثل اليوانن و ي،اليا. وه ا النهج، ال   أو ر به القةن  األو وبي ،

ن اةهراجرين الر ي يوفر موا غ ميكن فيها الت را بررع  عق  هوير  20١5األو وي من  أاي /مايو 
مررا حررد  مررن أخرر  البصررماش  . ومررغ ذلررك، فمررن خلررمن اةما سرراش اةوثارر (١0)ال حيمقرون واثئررج

الضرررماانش و  يف انتهررراك لقحارررول -مراكرررز لالحتةررراز  بشررركل  ررررر  يف موا رررغ أ ررربحر ف رررالً 
مث فصررررررل اةهرررررراجرين ألغرررررررا  م اجلرررررر  طقبرررررراش القةرررررروء أو  عرررررراااد  ح بقررررررداهند  -األساسرررررري  

ال،رررابغ الام ررر  يف  ،عقررر  ن،رررال واسرررغ، يف اليررروانن و ي،اليرررا ، ا رررو   رررد جررررىو  .(١١)األ رررقي 
مرررغ ا ةاهنرررا ب مقيررر  الفررررز اةرررؤاا  عقررر  عةرررل عنررردما يكرررون اةهرررراجرون  ،ل مقيررر  التحديرررد تقرررك

عررن االكتةررا   ، فضررالً (١2)نتيةر  جتشررمهد لرحقرر  دفوفرر  ابةخراطر يزالرون إررر  ثررم الصرردم  ال
 والةرررروا غررم الصرررحي  واالعترررداء واالسرررتغالل اةما سرررني واالفتارررا   ح اايررر  الشررررط  الشررديد،

 .(١3) سيما خلد النراء واألطفال، كما ال   ه ا األمر الكثم من االنتااااش الو 
 ح  ،يف اةارررام األول ،ترمررر  عمقيررر  إديرررد اوويررر  يف البرررؤ  الرررراخن  وينبغرر  التررر كم ين -١9

من أن تركز  خ  بصماش األ ابغ، بدالً أ عن طريج Eurodacاألشخاص يف نةام  ترةيل أماء
يف مرحقرر   ،عرراا  ،إديررد مررواطن الضرر ف الررذ يشرركو منهررا اةهرراجرون والررذ يكشررف عنهررا عقرر 

لت رررا عقرر  مررواطن مررا يت قررج اباةشرركالش اة،روحرر  في مررن . ويف اليرروانن و ي،اليررا،مترر خر  كثررماً 
 االجترا ، وال سريما أثنراء ترردفج ير نرز   ررف  األولوير  عرن عمق الضر ف يف اةرحقر  احلرجر  مرا يقر :

اةهررراجرين يعرررداا غفرررم   وارفررررا  يف تصرررنيف أنررروا  م ينررر  مرررن الضرررحااي، األمرررر الررر   يهررردا 
خلرر ف نةررام توزيررغ اةرر و ، و  اسررتب اا األنرروا  األخرررى مررن الفةرراش اة رخلرر  لقخ،ررر مررن احلمايرر  

__________ 

(١0) European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: A 

European Agenda on Migration” (2015), p. 6. Available at https://ec.europa.eu/anti-trafficking/ 
sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf. 

(١١) Amnesty International, Hotspot Italy: How EU’s flagship approach leads to violations of refugees 

and migrant rights (2016), p. 5. 
 .Oxfam, “Hotspot: Rights Denied”, Briefing Paper (May 2016) . انةر أيضاً 7-5اةرجغ نفره، الصفحاش  (١2)
يف حني ترح  اةار   ا ا   ابجلهوا الذ تب وا الوكال  األو وبي  راا   الت اون يف وال ال مقيراش عقر  احلردوا  (١3)

ك ا ا جيرر  لقرردول األعضرراء يف االإرراا األو وي ارردا ت،رروير آليرراش لتارردمي الشرركاوى الفرايرر  يف حرراالش انتهررا
احلاول األساسي ، فنن ه ا ياتصر عقر  أنشر،  الوكالر ، وهنراك شركوك أثرمش بشر ن النشرر الف قر  عقر  ن،رال 

 ح االفتاا   ح  قر  الشركاوى اةادمر   واسغ يف أوسا  الفةاش الض يف  والفهد الف ق  و   األاا ، ابلنةر أيضاً 
واسررغ ترردون تقررك االنتهاكرراش وتشررم  ح أهنررا يف هرر ا الصرردا، يف حررني هنرراك واثئررج كثررم  م روفرر  عقرر  ن،ررال 

-www.hrw.org/news/2016/05/19/greece-refugee حرردثر ابنتةررام وال سرريما يف البررؤ  الررراخن . انةررر أيضرراً 

hotspots-unsafe-unsanitary. 
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اخن  ةررردا ي،ررول أمررردها  األمررر الررر   يترررب  يف خضرررو  الفةرراش الضررر يف  لقبارراء يف البرررؤ  الررر
يف أوسررا  وتم رراش   قرر  الرروع و االفتاررا   ح بيرراانش موثو رر  بشرر ن الضررحااي اةت رررا عقرريهد  و 

اةهاجرين بش ن عدم مابولي  احلرواا  اةت قار  ابل نرف الارائد عقر  نرو  اجلرنإل واالجترا  ابلبشرر  
البرررؤ   طج الرررركني  ااخرررلمرررن ال ارررا   ونرررد   او ايش الشررررط  يف اةنرررا  فرررالش مررررتكئ اجلررررائدو 

 القيل  وتراكد أعداا النا  ال ين ال يشمقهد الفحت ال،ئ عند الو ول. الراخن  أثناء
ومررن اةما سرراش اجليررد  الررذ   إديرردها يف  ي،اليررا حضررو  الوكرراالش اةتخصصرر  مثررل  -20

ناراذ ال،فولر   ومنةمر   مفوخلي  األمد اةتحرد  الررامي  لشرؤون الالجةرني واةنةمر  الدولير  لقهةرر 
 ت مرررل والرررذ، اخن يف البرررؤ  الررررو  الررررفنو  نرررزول اةهررراجرين مرررن الرررزوا ل يف نارررا  غرررم احلكوميررر 

أو شررر ا  ابلباالجتررابلت رراون مررغ الشرررط  ومكترر  اةرردع  ال ررام عقرر  خلررمان إديررد هويرر  خلررحااي 
 احملتمقني بني اةهاجرين اجلدا.  خلحااي

ررراخن  اليواننيرر ،  ا ا  مررر ل  االجتررا  يف  جررراءاش مررن الت،ررو اش اركابيرر  يف البررؤ  الو  -2١
الرررذ وخلررر ر يف  ررريغتها و  التشرررغيل اةوحرررد  ا ا ررر  مبنرررغ ومواجهررر  ال نرررف اجلنرررر  واجلنرررراين،

وزا   الداخقيررررررر  و  واةتفرررررررج عقيهرررررررا برررررررني وزا   سياسررررررراش اوةرررررررر  20١7النهائيررررررر  يف حزيران/يونيررررررره 
عقر  تروفم اةر و  و صو  الارد    ن  ق  وع  الرق،اش. غم أ(١4)واةنةماش الدولي  واجملتمغ اةدين

 .(١5)اجلنراينعن حواا  االجتا  ابلبشر أو ال نف  أا   ح ارحةام عن  بال  الدوائر اةناسب 
 ،ررر  فيررره األولويررر ، عنرررد نرررزول اةهررراجرين مرررن الاررروا   والررررفن، ل مقيررر  ويف وخلرررغ ال تُ  -22

اد فنن ذلك يؤا   ح تدين عدا الضحااي والضحااي تاجر أو حيتمل أن يتاجر إديد هوي  من يُ 
احملتمقني ارن يرتد إديرد هرواياد وحيةرون ابحلماير  يف تقرك اةرحقر ، حر  يف احلراالش الرذ تكرون 

من اةرافرين يف  كبماً   وتبني ب ا البحو  ذاش اةغزى أن عدااً  .فيها األال  غم موثا  وددوا 
انوا عرخلر  لالجترا  واالسرتغالل أثنراء  حقرتهد و/أو ةخراطر كبرم  اوةر  اةختق،  كتدفااش  طا  

فيما يت قج ابالجتا  اد يف وجهااد النهائي . وعدم الت را عق  أوجه الضر ف الرذ يشركو منهرا 
ميكررن أن  ،اةهرراجرون، ومررا يةترر  عقرر  ذلررك مررن عرردم ارحالرر   ح مراكررز االسررتابال اةتخصصرر 

 اء الرر   يقحررج اررد والت ررر  ةختقررف أشرركال االسررتغالل، مثررل يررؤا   ح مزيررد مررن تكرررا  اريرر
 .(١٦)التةنيد ألغرا  اركرا  عق  البغاء/االشتغال ابجلنإل أو االستغالل يف وال ال مل

 حتديد اهلوية يف انطارات -٣ 
احملتمقني الااامني  ح   أو خلحااياالجتا  ابلبشر لقم،ا اش او  يف إديد هوي  خلحااي  -23

الوكال  األو وبي  راا   الت راون يف  ةا ذكرته ن طريج اجلو، وال سيما األطفال منهد. ووفااً البقد ع
ووكالر  االإراا األو وي  وال ال مقياش عق  احلدوا ا ا جي  لقدول األعضراء يف االإراا األو وي

  أن ي ثرر فيهرا ت رد اة،را اش أكثرر األمراكن الرذ يررج لقت اون يف وال  نفاذ الارانون )يو وبرول(،
اررريبهد  ح االإرراا األو وي، وهرر  ترررتخدم مررن  بررل  كررر  الرر ين أو عقرر  األطفررال اةتةررر اررد

__________ 

 و     دمتها  حدى الوكاالش اة ني  ابحلاول األساسي . (١4)
(١5) C. Healy and R. Forin, “Trafficking along migration routes to Europe: Bridging the gap between 

migration, asylum and anti-trafficking”, International Centre for Migration Policy Development 

policy brief (May 2018). 
(١٦) Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), From Reception to Recognition: 

Identifying and Protecting Human Trafficking Victims in Mixed Migration Flows (2017), p. 30. 
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الضررغ  يف  رررد مرا برر  جرروازاش الرررفر عقرر   يكررون ااةتةرررين واةهررربني يف أو رراش الرر  و  عنرردم
  واحلمرالش برامج التد يو  . ول لك، فاد استفااش اة،ا اش من ال ديد من اةباا اش(١7)أشد 

 الذ تركز عق   ،ا  النال.
 ررررد وخلرررر ر مفوخلرررري  األمررررد اةتحررررد  الرررررامي  حلاررررول ارنررررران )اةفوخلرررري ( ومنةمرررر  و  -24

عقر   اةاصرو اش طروا دير  لشرركاش ال،رمان مرن أجرل ترد ي  ال،مان اةدين الدويل مبراا  توجيه
 ح ذلررررررك، فررررررنن مبرررررراا   . وابرخلررررراف  (١٨)إديرررررد األفررررررراا اةترررررراجر ارررررد وتارررررردمي تاررررررا ير بشرررررر هند

#BeAwareOfTheSigns  ونفر ش يف  الذ اخت ها مكت  األمرد اةتحرد  اة رع ابةخرد اش واجلرمير
با،ررا  ال،ررمان، مبررا يف ذلررك موسفررو اراا    متكررني ال ررامقني اررن وررد  ررق  اةكررريك، أاش  ح

طروا د و  و االسرت الماشمناولو األمت ر  وموسفرو  موسفو ا ،و  اجلوي ، ومديرو اة،ا اشو  ،ال قيا
 والرررركان اجلمرررا ك واةبي ررراش اة فرررا  مرررن الرسررروم اجلمركيررر و  موسفرررو مصررراة اوةرررر و  ،ال،رررائراش

ذلك من خالل توفم اة قوماش واةؤشراش الالزم  لقكشف عن حاالش و  بوجه عام، اةرافرونو 
مرد اةتحرد  اة رع مكتر  األ احلمقر  الرذ اخلر،قغ ارا . وعالو  عق  ذلرك، فرنن(١9)االجتا  ابلبشر

ابلشررراك  مررغ شرررك  ال،ررمان  ،ت مررل AQUIESTOY#الاقرر  األز ل و ابةخررد اش واجلرميرر  ب نرروان
ومررن األمثقرر  األخرررى يف  .الرئيررري  يف اةكررريك، عقرر  ت زيررز كشررف ومنررغ االجتررا  غررم اةشرررو 

الوكالر   األطفرال يف اة،را اش وخلر ته هو عن موخلو و  VEGAكتي  حيمل عنوان   وال التد ي 
األو وبيررر  راا   الت ررراون يف ورررال ال مقيررراش عقررر  احلررردوا ا ا جيررر  لقررردول األعضررراء يف االإررراا 

ويف نيةرررماي، تررروح موسفرررو م،رررا  أبوجرررا، ابالشرررةاك مرررغ الوكالررر  الوطنيررر  حلةرررر االجترررا   .األو وي
 اةمقكررر  طررررياهد  ح كرررانوا يف  مرررن خلرررحااي االجترررا  احملتمقرررني ١4مرررن إديرررد هويررر   ،ابألشرررخاص

 . (20)ال ربي  الر واي ، و د ألا  الابا عق  اةتةرين
ومغ ذلك، ال تزال هناك شواغل فيما يت قج ابحلاج   ح ت زيز ارطا  اةؤسر  لقت را  -25

عقرر  خلرررحااي االجترررا ، ال سررريما فيمرررا يت قرررج ابألطفررال غرررم اةصرررحوبني واةنفصرررقني عرررن ذويهرررد،  
خررد اش واجلرميرر  مررغ   ررد ناررا  اوةررر  أثنرراء الررزاي اش  ح ذلررك اةكترر  اة ررع ابة الحرر  كمررا

يف بوغرو .  حدوا األ اليد الذ ترتفغ فيها م دالش اوةر ، مبا يف ذلك يف م،ا   لدو ااو الردويل
عردم وجروا  جابر  واخلرح   و د   الت را عقر  ب را اةشركالش الرئيرري  يف هر ا الصردا ومنهرا

صرررحوبني، وخلرررحااي االجترررا ، وعررردم تررررةيل هررر   احلررراالش فيمرررا يت قرررج حبررراالش الاصرررر غرررم اة
عقر   . ومن ال وامل األخرى الذ إرد مرن  رد   اةررؤولني ال رامقني عقر  احلردوا(2١)وا رب  التاني 

يف   ح األمررام تتارردم اةمررا   حرر  تةررل ال،رروابم الضررغ  الضررحااي احملتمقررني الت رررا عقرر  هويرر 
البرررواابش  وابرخلررراف   ح ذلرررك، فرررنن تزايرررد اسرررتخدام .(22)اة،رررا اش وغمهرررا مرررن نارررا  الررردخول

__________ 

(١7) FRONTEX, VEGA Handbook: Children at Airports, p. 23. Available at https://euagenda.eu/ 
publications/vega-handbook-children-at-airports. 

 . www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Cir.352.alltext.en.pdfانةر  (١٨)
 و    مادم  من مكت  األمد اةتحد  اة ع ابةخد اش واجلرمي . (١9)
 .www.today.ng/news/nigeria/79507/human-trafficking-naptip-rescues-14-victims-abuja-airportانةر  (20)
 ع ابةخد اش واجلرمي . و    مادم  من مكت  األمد اةتحد  اة  (2١)
 . FLEXو    مادم  من منةم   (22)

file:///C:/Users/Alice.Dieci/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D43TP7VX/www.today.ng/news/nigeria/79507/human-trafficking-naptip-rescues-14-victims-abuja-airport
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يقتارون  ي رع أن ال ديرد مرن اةررافرين ال لقتحاج من جوازاش الرفر يف اة،را اش  جرا ارلكةوني 
 مباشر  مغ مرؤويل احلدوا.

 على احلدوي الربية  حتديد اهلوية عند نقاط انراقمة -٤ 
 ، إد  عند ناا  اةرا ب  عقر  احلردوا الربير   الت را عق  ال ديد من اةشكالش الذ -2٦

  جز الثاافيررر احلرررواو  غررر ا فيررر  واحلررردوا الررررهق  االخرررةال  وحرررواجز الق مبرررا يف ذلرررك احلررردوا الربيررر 
   وعردم وجروا ال تصراايواالفتاا   ح الت قيد  وا وا من تبقيغ الررق،اش اة نير   والصر وابش ا

الناررل و عايررر   تي ، مثررلتاررا   ح اةررروا ا وا رردماش القوجرررأمرراكن الئارر  رجررراء اةاررابالش  واالف
رجرررراءاش ا   ح اووجررروا اجلماعررراش اةررررقح  واةنةمررراش ارجراميررر  األخررررى  واالفتاررر  األطفرررال
 .وعدم إق  الرق،اش اةختص  اب رب  الفني  اةوحد 

ومبيرا و كروااو  برني كول من األمثق  يف ه ا الصدا، أن سرهول  اخرةال احلردوا الفا رق و  -27
  ق  التنريج برني الررق،اش اراا ير  ذاش الصرق ، عن والربازيل ومجهو ي  فنزويال البوليفا ي ، فضالً 

 مررررن شرررر هنما أن ي ررررر ال عمقيرررر  إديررررد هويرررر  األطفررررال غررررم اةصررررحوبني واةنفصررررقني عررررن ذويهررررد
 اا يشركل اايتهد حيوال اونو  وال ال مل  ،ر االستغالل اجلنر  أو االستغالل يف اة رخلنيو 

يطفال من   حاالش من اةتاجر  عن وجوا أفااش التاا ير ك لكو  مصد   قج متزايد يف اةن،ا .
و ررد أثررمش شررواغل فيمررا يت قررج  .كولومبيررا  ح الربازيررل وبررمو ألغرررا  اسررتغالود يف وررال اجلررنإل

قير  وحراالش التحامرل مبرائل مثل الابول الثارايف لرزوا  األطفرال يف  رفوا ب را اجملتم راش احمل
. (23)الرررق،اش اةختصرر  يف وررال اايرر  ال،فررل عقرر  مررا ي،رررح مررن ترررا الش أو عرردم  ا اةهررع

أثمش شواغل ااثقر  فيمرا يت قرج  ،عق  احلدوا الربي و  وعق  طول طرل اوةر  يف أمريكا الوس، 
 تقرررف  وعررردم التنرررريج برررني ،ابلكشرررف اةبكرررر عرررن هررر   احلررراالش بررررب  وجررروا احلررردوا ا فيررر 

ا تفرررا  م ررردالش التنررراو  برررني مررروسف  مرا بررر   أو اةررررؤولني عرررن مرا بررر  احلررردوا يف شررر  البقررردان
 ،أفر رر  عررب وطنيرر و  أفر ر  مت رردا  التخصصراش احلردوا، ارا يرررهد يف خقرج  رر وابش أمرام  نشرراء

الثنرائ  اةب ول  يف وايل التد ي  وبناء الاد اش عق  الص يدين ار قيم  و  عق  الرغد من اجلهوا
 .(24)أو عق  الص يد الوطع

وابةثل، نش ش شواغل خ،م  فيما يت قج بتزايرد عردا حراالش االجترا  ابألشرخاص برني  -2٨
. وابلنرررررب   ح هررررؤالء اةهرررراجرين، يشرررركل (25)الجةرررر  الروهينغيررررا يف بررررنغالايجمل والبقرررردان اجملرررراو  

البررراً ابلفرررراا وان ررردام الضرررمم، ال،رررابُغ الررررّر  لررررحقتهد، وسرررقوُك الوسررر،اء وُم ررراونيهد اةتررررد غ
ومررردى سررر   ب رررا الررردول  ح منرررغ  حررريقهد أو عبرررو هد أو و ررروود، عوامرررل يرررراهد مجي هرررا يف 
  ح  الفرص لقمّتةرين ال ين يرتغقون وخل هد اوجمل أو زايا  تقك الفرص. وعق  سبيل اةثال، 

عررب  يقنرد يف غالر  األحيران، عاا  ما ين،قج أفراا الروهينغيا يف مياجا  يف  حالش حبرير  وبرير ، 
تررتد  عرررب احلرردوا، كررر  اررريبهد يف البدايرر  هررؤالء اررن ب رراو  لبقررو  مرراليزاي ب،ريارر  غررم نةاميرر .

__________ 

 و    مادم  من مكت  األمد اةتحد  اة ع ابةخد اش واجلرمي .  (23)
 . اةرجغ نفره (24)
 .١١، الفار  A/HRC/32/18انةر  (25)
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يف مرررزا   زيرررر النخيرررل حيررر  كرررر   عقررر   ررروا   الصررريد أو لمسرررقوا لق مرررل اةتررراجر  ارررد الحاررراً 
 .(2٦)وال ال مل استغالود يف

ااعرررررراءاش فيمررررررا يت قررررررج بررررررنم  مررررررن االعتارررررراالش  ضرررررراً  ررررررد و اش اةاررررررر   ا ا رررررر  أيو  -29
ن  ء سررروى أهنررروفتيررراش الروهينغيرررا، ال لشررر فتيررراش برررنغالايجملو  واالحتةرررازاش الرررذ طالرررر نرررراء

يف هر ا و نغالايجمل. يف من،ا  غر  البنغرال يف اونرد عقر  احلردوا مرغ بر ميتقكن واثئج شخصي  ال
ان هرؤالء  رد   مرا  ذا كركرر لقهروايش ة رفر جرراء التحاياراش اةناسرب  والتحديرد اةب يت رني الصدا،

سرررتغالل ادا  أو اخقررروا األ اخلررر  اونديررر  عرررن طريرررج اركررررا  أو االخت،ررراا أو االحتيرررال أو ا ررر
 ستض اا، لغر  االستغالل.االالرق،  أو استغالل حال  

 العموراهلوية يف بلدان  حتديد -ابء 
يف اةارررام  ،عبرررا   هرررو ،ونررر  األخرررم يف اآل ، ح أو واب  ن مرررا حرررد  فيمرررا يت قرررج ابوةرررر  -30

مررا  الررذ كثررماً )ل كثررم مررنهد عرررب بقرردان البقارران عررن ترردفج سررو يني وعرررا يني وأفغرران، تنّارر ،األول
يشا   ليهرا ابسرد را   البقارانر( يف داولر  لقو رول  ح أو واب. وعقر  طرول ال،ريرج، يف مراحرل 

ء اةهرراجرين والالجةررني ةختقررف اةخرراطر ال ديررد مررن هررؤال فرررا هد، يت ررر و   تقفرر  مررن  حالاررد
 .(27)وحاالش الض ف واالستغالل، مبا يف ذلك، االجتا  ابلبشر يف ب ا تقك احلاالش

أجررررب اةهررراجرون الررر ين حيررراولون الو رررول  ح الررروالايش اةتحرررد   ويف أمريكرررا الوسررر، ، -3١
يف أيرد  اةهرربني  مرا تنتهر  ارد الرذ كثرماً  األمريكي  عق  االعتماا عقر  ال،ررل اةتزايرد  ا ،رو  ،

ويشررمل ذلررك ت رخلررهد  ،ألن يترراجر اررد هررد عرخلرر  واةتةرررين. واةهرراجرون الرر ين كررر  اررريبهد
رسرراء  اة امقرر  واالسررتغالل اجلنررر  والتهديررد والتخويررف وتاييررد حررريتهد يف التناررل. وم ةررد مررن 

  وهنرردو ا  الرر ين ي ررربونيهرراجرون عررن طريررج الرررب هررد مررن اةهرراجرين مررن الرررقفااو  وغواتيمرراال
يف اةكرريك  ح أن  أشرا  مكتر  اةنةمر  الدولير  لقهةرر و  .(2٨)اةكريك حنرو الروالايش اةتحرد 

ما إدا هواياد عندما يتحر ون من االستغالل، سواء من خالل افغ مبالغ  خلحااي االجتا  كثماً 
اةتةررون  أو عنردما ي،قرج ،ا ر من الفررا  بوسرائقهد ا  الفدي ، عندما يتمكنون مالي  عق  سبيل

 ذلك يف حاالش استثنائي  فا .و  سراحهد أو يتخقون عنهد
ي انيهررا النررراء واألطفررال غررم اةصررحوبني يف أفريايررا جنررو   وابةثررل، فررنن الرررحالش الررذ -32

اختفررر  اآلالا مرررن هرررؤالء النرررراء   رررد. و الصرررحراء الكرررربى تكرررون دفوفررر  ابةخررراطر بوجررره خررراص
اةتصرررق  ابالجترررا . واخُت،رررف ب رررا  األغررررا  حررر  يررررتغقوا يف   أهنرررد اخت،فرررواواألطفرررال ويفرررة 

مررن األطفررال غرم اةصررحوبني الارراامني مررن الرررواان  الالجةرني ومقتمررر  القةرروء، مبررن فريهد ال ديررد

__________ 

 .24، الفار  A/HRC/32/41  و١9، الفار  A/HRC/29/38/Add.1انةر  (2٦)
(27) FAFO, Vulnerability and exploitation along the Balkan route: Identifying victims of human 

trafficking in Serbia (Oslo, 2017), available at www.fafo.no/images/pub/2017/20620.pdf. Also 

Healy and Forin, “Trafficking along migration routes”. 
ابةخد اش واجلرمي  راري  اةهاجرين مرن اةثقر  الشرمايل مرن أمريكرا الوسر،  انةر مكت  األمد اةتحد  اة ع  (2٨)

 www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTA ح الوالايش اةتحد ر، وثيار  متاحر  عقر  الرراب  الترايل: 

SouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_migrantsmuggling_to_US.pdf. 
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أو ُغّر  اد عند وجواهد يف  يماش الالجةني أو خالل  حقتهد،  ،والصومال ان فروا من النزاعاش
 .(29)روا الحااً يف ليبيا أو يف  حراء سيناء ألغرا  االستغالل عن طريج االبتزازوبي وا مث أس

التحدايش اةت قار  اب قر  الر     بقدان ال بو  ومن اةشكالش الرئيري  اة،روح  يف كل -33
وعدم مالءم  ارطا  الارانوين و جرراءاش التشرغيل اةوحرد   ،ما حيد  بني االجتا  والتهري  كثماً 
أو  إديرد هوير  خلرحااي االجترا  ابلبشرر الصحي ، اا يرهد يف الفشرل يف ي ها عق  النحوأو تنف

. كمررا يررؤثر تبرراين اة ررا ا بشرر ن مكافحرر  (30)وجهررتهد النهائيرر  وهررد ياصرردون خلررحااي  احملتمقررني
االجترررا  برررني خلررربا  حررراالش اوةرررر  والررررق،اش األخررررى، وماررردم  خررردماش الرعايررر  الصرررحي  

ألنشر،  اةتوخرا  يف اتنفير   يف ،برني أ رحا  اةصرقح  مي ، وعدم التوا رلواةنةماش غم احلكو 
 .من الناحي  ال مقي   طا  ارجراءاش التشغيقي  اةوحد 

مررا ال يرغبرررون يف  كثررماً ال بررو   وعررالو  عقرر  ذلررك، فررنن الالجةررني واةهررراجرين يف بقرردان  -34
 حقرررررتهد  ح بقرررررد الوجهررررر   اربرررررال  عرررررن االسرررررتغالل، ذلرررررك أن أولرررررويتهد تنصررررررا  ح موا رررررق 

اةتاحر   الر ين كردون أنفررهد يف حراالش هةرر  غرم  انونير  فرنن سربل االنتصراا اةاصوا . أما
 درردوا ، وذلررك برررب  التهديررداش الررذ ت،رراود أو ت،ررال وررد يف حالرر  حرردو  هرر ا االسررتغالل

ل واالحتةرراز االعتاررا خ،رررو  ك قهررد خ،ررر أن يصرربحوا عررالانيو  أفررراا أسرررهد مررن  بررل اةتةرررين.
حيةمرررون عررررن تاررردمي الشررركاوى أو التمرررا  الرررردعد مرررن الررررق،اش اةختصرررر  أو  والةحيرررل أيضررراً 

 .(3١)اجلهاش اة ني  األخرى
واا يزيد من تفا د ه   التحدايش األجواء الرياسي  ال دائي  جترا  اةهراجرين، مبرن فريهد  -35

مرررن  شرررخاص اةتةرررر ارررد ال ي ترررربإديرررد هويررر  األ ابلنةرررر  ح أنو  مقتمررررو القةررروء والالجةرررون،
عنرردما كررد اةهرراجرون أنفرررهد و  .(32)ألولرروايش فيمررا يت قررج ابحلمايرر  يف سرريال اوةررر  اةختق،رر ا

عالاني يف بقدان ال برو  بررب  االفتارا   ح الوسرائل اةالير  واالفتارا   ح ال،ررل اآلمنر  والاانونير  
الو ررول  ن اةاصررد اون أن تترراح وررد فرررصمررن أجررل موا ررق  الرحقرر   ح بقررد اةاصررد، أو يف بقرردا

القةروء  ح اةهررربني أو  مررن مفرراً  ،يف أغقرر  األحيران ، ح سرول ال مرل النةاميرر ، فرنهند ال كردون
 الوس،اء من ذو  الريب  ال ين ي رخلون شرو  عمل استغاللي .

مرن  م ينر . ويف ال ديرد  رد   االبرال  عرن وجروا مشركالش ب ينهرا فيمرا يت قرج مبنراطجو  -3٦
وغم شامق . وعالو  عقر   غم كافي  إديد اووي و  تةل  جراءاش/أنش،  الفرز البقدان األو وبي ،

الفةرر    مررل اررا ابلنرررب   ح هشاشرر  وخلررغيُ  الررذ متتقررك مؤشررراش درردا  ذلررك، يبرردو أن البقرردان
أو  يإل  لزامياً ل بكر يف  فوا اةهاجرين والالجةنياة اةرتهدف   قيق  ال دا. كما أن إديد اووي 

. ومن اةشكالش األخرى اة،روح  االفتاا   ح اةرافج، (33)ال يشكل جزءا من ارجراءاش الرمي 
تررتب   -وابلترايل تردابم احلماير  واةرراعد   -ألن تصا ي  ار ام  اةؤ تر  لششرخاص اةتةرر ارد 

اةرررا   يف عرردم  ارراز بتحايارراش الشرررط  والتو رريف الاررانوين لقةرميرر . ومررن ال وامررل األخرررى 

__________ 

 .2١ار  ، الفA/HRC/32/41انةر  (29)
(30) Healy and Forin, “Trafficking along migration routes” . 
 اةرجغ نفره، وو     دمتها منةم  السةااا الدولي .  (3١)
(32) Healy and Forin, “Trafficking along migration routes”. 
 و     دمتها منةم  السةااا الدولي . (33)
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 يف ورررايل القةررروء ارجرررراءاش اةتب رر و  عمقيرر  إديرررد اوويرر  الفةرررو  الاائمرر  برررني األطرررراا الفاعقرر 
اةتب   يف وال مكافح  االجتا  ابلبشر، من  ارجراءاشو  من جه ، وبني اجلهاش الفاعق  ،اوةر و 

طرول فرةاش االنتةرا  و ل األسرر   القةوء أو  جرراء مجرغ  ر تقا   را  سقئ بش نو انحي  أخرى. 
الغمو  ال   و  الذ تثبر  ف  اةهاجر   جراءاش القةوء  وعدم حياز  الواثئج الالزم  خبصوص

أثنرراء الرحقرر   والترر خر يف ت يررني و رر ، و/أو عرردم  ررد   األو ررياء عقرر   يكتنررف الوخلررغ الاررانوين
 .(34)اةصحوبني واةنفصقني عن ذويهد األطفال غم ال سيما  عاي و  اةالئم  الكافي  توفم الرعاي 

سيما  وال ،ب دم  ااز عمقي  إديد اووي  اةتصق  ب ا اةشكالش ويف الرقفااو ، تنبغ -37
من رت،بيغر شرو  االستغالل  فيما يت قج حباالش ال مل الارر  واالستغالل يف ال مل، من نو 

 و  األ رررقي  والنرررراء واألطفرررال ، مثرررل مجاعررراش الشرررال،باررر  ال امقررر ، ال سررريما أشررردها خلررر فاً 
 .(35)من االنتاام عق  اربال  عن حاالش االستغالل خوفاً  واةهاجرين، ان هد أ ل حر اً 

يرررتب  عرردم إديررد هويرر  خلررحااي االجتررا  ابلبشررر أو خلررحااي  احملتمقررني بكيفيرر  ت،بيررج و  -3٨
انر  الضرحااي، واسرتثناء التصنيف، الذ ينرز  يف  طا هرا  ح تصرنيف النرراء واألطفرال يف خعمقي  

 الالجةني الرو يني ال كو  يف لبنران، أن ،يف ه ا الصدا ،من األمثق و  الرجال من تدابم احلماي .
بشرررركل غررررم متناسرررر  سررررواء مررررن  بررررل الرررررق،اش احلكوميرررر  أو  ،مرررررا بتهدو  يررررتد الةكيررررز عقرررريهد

عقرر  اسررةاتيةياش   تمرردون. ولرر لك، فهررد يأمنيرراً  اديررداً  اجملتم رراش احملقيرر  اةضرريف  ألهنررد ي رردون
ارا ي رخلرهد لالسررتغالل  ،التكيرف الررقبي  حرر  حيرافةوا عقر  سررالمتهد مرن األذى الر   يررد هد

واري اء، وال سيما يف سول ال مل. ويف احلاالش الذ ادا الرالم  الشخصي  وحاالش الت ر  
عقررر  مرررراعد  مرررن  الالجةرررني الررر كو  ال يرررر ون  ح احلصرررول سرررتغالل تشرررم التارررا ير  ح أنلال

 .(3٦)نصفونيف أهند سيُ  الرق،اش برب  ان دام ثاتهد
، فررررنن الصررررق  بررررني حرررراالش الضرررر ف الررررذ ي رررراين منهررررا اةهرررراجرون فيمررررا يت قررررج وعمومرررراً  -39

فررنن تقررك  ابسررتغالود يف ال مررل واالجتررا  اررد   يررتد االعررةاا اررا. بررل عقرر  ال كررإل مررن ذلررك
مررا أبقررغ عنرره مررن حرراالش اسررتغالل  مررن ذلرركو  ،ثاافيرراً  لرر أو أهنررا تكررون مابو  الصررق  يررتد جتاهقهررا،

ال مال اةهاجرين يف الا،ا  الز اع  يف جنو  أو واب، ويف غم  من الا،اعاش غم الرمي  حي  
 ، مبرا يف ذلركمرن غرمهد أكثرر ،لالسرتغالل ن غرم النةرامينيو ا ر  اةهراجر خبو  ،يت ر  اةهاجرون

مرررن  أيضررراً  تكرررون اةررررأ  النرررريج. ويف هررر   الا،اعررراش،يف  ،اعررراش الز اعررر  والبنررراء و رررناعاش 
، عرررن أيضررراً  ،أنررره أبقرررغ الوا رررغ،و  سرررتغالوا يف ورررال ال مرررل.هرررداا الرررذ كرررر  الةكيرررز عقيهرررا الاأل

لالستغالل اجلنرر  و  عامق  يف احلاول هنا اً  حاالش تت ر  فيها النراء لالستغالل، بو فها يداً 
ةما سرراش التةا يرر  الررذ يتب هررا الوسرر،اء خبصرروص اسررتادام . وابرخلرراف   ح ذلررك، فررنن ا(37)لرريالً 

 ح حرد كبرم، مثرل فرر   سروم  ،أو لشطرر الرمير  ه  وال ال خيضغ لقتنةريدو  ال مال  اةهاجر ،
__________ 

(34) Healy and Forin, “Trafficking along migration routes”. 
(35) IOM, “Trata de Personas con fines de explotacion laboral en Centro America: El Salvador” 

(2011), p. 29 :وثيار  متاحر  عقر  الرراب  الترايل .http://plataformadeaprendizaje.iom.int/pluginfile.php/ 
12468/mod_resource/content/11/Trata_de_personas_el_salvador.pdf . 

(3٦) International Rescue Committee, “Vulnerability assessment of Syrian Refugee Men in Lebanon” 

 /www.rescue.org/sites/default/files/document/464 . وثياررررررررررررر  متاحررررررررررررر  عقررررررررررررر  الرررررررررررررراب  الترررررررررررررايل:(2016)
irclebanonrefugeemensvulnerabilityassessment.pdf . 

 وه  من اةنةماش غم احلكومي .  Proximaو     دمتها منةم   (37)

http://plataformadeaprendizaje.iom.int/pluginfile.php/12468/mod_resource/content/11/Trata_de_personas_el_salvador.pdf
http://plataformadeaprendizaje.iom.int/pluginfile.php/12468/mod_resource/content/11/Trata_de_personas_el_salvador.pdf
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ال ترزال ت تررب  ح  ،عق  ال مرال اةهراجرين أو الةتير  غرم الواخلر  وغرم النةرام  لةرروا ال مرل
 شرو  ال مل الت رفي . من  بيل به وليرر م موالً  حد كبم أمراً 

 اهلوية يف بلدان انقصد حتديد -جي  
 هشررر  يف بقررردان اةاصرررد يشررركقون موخلررروعاً  مرررا زال اةهررراجرون الررر ين ي يشرررون أوخلررراعاً  -40
عردم كفاير  احلقرول الرذ يتو رل  ليهرا و  مضاجغ مادم  اةراعد . وما االفتاا   ح احلماي  يااّ 

 ال  ،او ان رردامها   سررروا ار امرر  الاانونيرر  أو سررروا ال مررلخبصرروص الررركن الالئررج، وددوايرر
خلررحااي   اةرررائل الررذ أثررمش والررذ تررؤثر عقرر  إديررد هويرر  خلررحااي االجتررا  ابلبشررر أو ب ررا مررن

ال يررزال  احملتمقررني مررن بررني اةهرراجرين. وهرر ا االفتاررا   ح احلمايرر  أو  ح اةرروا ا اةت قارر  ابةررراعد 
يف ب ا احلاالش،  ح  ،ت رخلهد لالستغالل، والذ تر  و  ابةهاجرين دلي د من اةخاطر الذ إ

 .(3٨)من  بيل االجتا  ابألشخاص ت د ا ج 
فرنن الارائمني عقر  ا ردماش الرذ تاردم يف  فيما يت قج مبر ل  إديد هوي  األطفرال، أما -4١

اء برامج دردا  حلماير  عق  إديد و نش ان يفتارون  ح التد ي  ما يكونون غالباً  وال اايتهد
مجقرر  ألطفررال اررن هررد خلررحااي االجتررا . ونتيةرر  لرر لك، ي ررد الكبررا  الرر ين يرافاررون األطفررال مررن ا

كمررا أن   ،يف الوا ررغ، عال رراش ابةتةرررين ،أفررراا األسررر  أو األو ررياء، يف حررني أهنررد  ررد تكررون وررد
لقمتةرررين يف  يكونررون هنبرراً األطفررال  ررد يواعررون يف مراكررز ال يوجررد فيهررا كبررم اايرر  وعقيرره فررنهند 

 .(39)مرحق  الحا 
اةهرراجرين يف بقررد اةاصررد و  وابرخلرراف   ح ذلررك، فررنن عرردم تقبيرر  احتياجرراش الالجةررني -42

ك قهررد عرخلرر  ةخرراطر ارعرراا   ح بقررد الو ررول األول أو بقررداهند األ ررقي . ونتيةرر  لرر لك، فررنن 
مرن  يف وخلرغ غرم  رانوين بردالً  يةقروا أن ،يف أغق  األحيان ،األشخاص الكثم  التنال يفضقون

. ويف الو رررر (40)يرررتد ابلترررايل تررررةيقهد مرررن خرررالل ارجرررراءاش الرميررر و  أن كرررر  إديرررد هرررويتهد
 تتي   جراءاش القةوء فر   لقكشف عن مؤشراش االجتا  ابلبشر، ابرخلاف   ح األسبا  نفره،

يف هناير  اة،راا،  ح ارحالر   ح  ،ا ارا يرؤ  ،أو كبرديل عنهرا الداعي   ح توفم احلماير  الدولير ،
لقمما سرراش اجليررد   ا رردماش ألسرربا  تت قررج ابالجتررا  أو  رراطر االجتررا  ابلبشررر. ولرر لك، وتب رراً 

الدالرر  عقرر   عررن وررال القةرروء لكشررف ال المرراش اةرررؤولني الاائمرر ، ال بررد مررن تررد ي  اةرروسفني
 .(4١)مادم  ا دماشوالت اون مغ اةنةماش غم احلكومي  و  ابلبشر  االجتا
ن  ح منا شر  رو ي مرد الالجةرون واةهراج فننره مرن غرم اةررج  أن ،كما أشم  ليره أعرال و  -43

 تقرف  أو يف لاراءااد مرغ الذ جترر  م هرد عنرد و روود لقمرر  األوح أوخلاعهد خالل اةاابالش
كررر  الت،رررل  ح ال  . ويف كثررم مررن احلرراالش،ال بررو ا رردماش عقرر  امتررداا  حقررتهد عرررب بقرردان 
 مرحقرر  الحاررر  مررن  حقتررره اةهرراجر  ال يف الررذ خيوخلرررها جتررا   االسررتغالل واالجترررا  ابألشررخاص

ولرريإل ابلضرررو   عنررد و رروله  ح بقررد اةاصررد. ومررن اةرررج  أن هرر   اة قومرراش ميكررن تاامهررا يف 
__________ 

 و     دمتها منةم  السةااا الدولي .  (3٨)
(39) Submission of Swedish Platform Civil Society against Human Trafficking . 
 . اةرجغ نفره (40)
-www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazioneانةررررررررر عقرررررررر  سرررررررربيل اةثررررررررال  (4١)

vittime-di-tratta.pdf . 
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إديرد  إبجرراء عمقير   رد ال يكونرون مكقفرني  طا  عال    اسخ  مغ أحد ماردم  ا ردماش ارن
عقر  سربيل اةثرال، ماردمو ا ردماش الصرحي  أو األطرراا الفاعقر  يف ورال  ،، ومرنهداووي  أ الً 

 د ال يؤا  الةكيز احلصر  عق  إديد اووي  من  بل ال رامقني عنرد احلردوا أو غرمهد و  احلماي .
فرنن  ن ذلرك،احلصول عق  النتائج اةرجو . بل عق  ال كإل م من ال امقني يف ا   األمام   ح

ترررد ي  وتوعيررر  وموعررر  أكررررب مرررن اةهنيرررني ال رررامقني يف ورررال ا ررردماش االجتماعيررر ، مبرررن فررريهد 
 غرمهد مرن الفراعقني يف اجملتمرغ اةردين، فضرالً  أو اةوسفون ال،بيرون، واألخصرائيون االجتمراعيون،

يف وخلرغ ميكرنهد يكونرون و  ان يتوا قون مغ اةهراجرين يف سريا اش  تقفر  عن اجملتم اش احملقي ،
مرن  ،عق  مرر الرزمن مرغ الضرحااي احملتمقرني لالجترا  ابلبشرر من  نشاء حيز آمن و  ام  عال   ثا 

 .(42)فوائد أكرب ش نه أن يؤيت
ورررال إديرررد هويررر   الشرررواغل الرئيرررري  يف ، فرررنن احلاجررر   ح الترررد ي  هررر  مرررنوعمومررراً  -44

 جرررراءاش يررردخل يف  طا هرررا مجيرررغ  أوآليررراش  خلرررحااي االجترررا  يف بقررردان اةاصرررد، حررر  يف وجررروا
نتيةرر  ل رردم كفايرر  اةرروا ا  هررو أيضرراً  أ ررحا  اةصررقح  اة نيررني. واالفتاررا   ح التررد ي  اةناسرر 

مرن ذلرك،  تركرز، بردالً  اةخصص  و   ا دماش، الذ ه  بدو ها من نتا  ار اا  الرياسري  الرذ
 ،الرذ إترا   ح ترد ي و  ت ررا عقيهرا،. ومرن الفةراش األخررى الرذ   ال(43)عق  مكافحر  اوةرر 

اةرشردون االجتمرراعيون اةكقفرون بشررؤون الالجةررني و  الارائمون عقرر   نفراذ الاررانون وشررط  احلرردوا
اةتخصصررر  ومكاتررر   ومراكرررز اوةرررر  مراكرررز تاررردمي اةشرررو   اةتخصصررر  لالجةرررنيو  واوائرررر اوةرررر 

منةمرراش تارردمي خرردماش الرردعد و  ل،الرعايرر  االجتماعيرر  لقشرربا ، واوائررر اوةررر ، ومفتشررو ال مرر
ومراكررز احتةرراز اةهرراجرين، وا رردماش الاانونيرر ، وموسفررو  ،ومراكررز اسررتابال اةهرراجرين الصررح 

سررائر مارردم  خررردماش و  موسفررو اة،ررا اشو  البقرردايش وسررق،اش ال مررل، ومنةمرراش اةهرراجرين،
 .(44)أل قي الاياااش التاقيدي  والاياااش الديني  واجملتم ي  يف البقدان او  النال
أعربرر اةنةمراش الرذ تاردم اةرراعد  عرن  قاهرا  فارد فيما يت قج ابلرق،  الاضائي  أما -45

بشررررر ن التصرررررنيف الرررررد يج لرررررب ا اةؤشرررررراش يف ورررررال االسرررررتغالل يف ال مرررررل أو سرررررروا ال مرررررل 
مررررن حرررراالش االجتررررا  ابألشررررخاص لغررررر  االسررررتغالل يف ال مررررل. ومررررن  االسررررتغاللي  ابعتبا هررررا

وبرني مكاتر  االاعراء  بني منةمراش اةرراعد  الت اون الاائد اجليد ، يف ه ا الصدا،اةما ساش 
 اآل اء مبررا يف ذلررك يف  طررا  جقررراش االسررتما  ال قنيرر ، الررذ ميكررن أن ال ررام، ب،رررل منهررا تبرراال

ال امقني يف وال االاعراء ال رام  يف  ذكاء وع  الرق،  الاضائي . ونتية  ل لك، فنن تكون عوانً 
ابةؤشررراش ذاش الصررق  يف الاضررااي الالحارر  الررذ  ،اش الاضررائي  يولررون اةزيررد مررن االهتمرراموالرررق

ميكررن أن تررؤا   ح زايا  عرردا احلرراالش الررذ كرررى است راخلررها  ح جانرر  النتررائج الناجحرر  الررذ 
 .(45)لقضحااي ابلنرب  إاار

 ح خلررررو   ت زيرررز  رررد   األفر ررر  اةت ررردا   تشرررم الت قياررراش الررروا ا  مرررن منررراطج اةاصررردو  -4٦
ين،رررو  هررر ا و  التخصصررراش مرررن أجرررل إديرررد أوجررره الضررر ف واالحتياجررراش يف ورررال اةرررراعد .

__________ 

 (. FLEXعق  استغالل اليد ال امق  ) و  اش مادم  من منةم  السةااا الدولي  ومنةم  الةكيز (42)
 و     دمتها منةم  السةااا الدولي .  (43)
القةنررر  اال تصرررااي  لررردول غرررر  أفريايرررا، رالتاريرررر التررروليف  الررررنو  بشررر ن االجترررا   اةرجرررغ نفرررره. انةرررر أيضررراً  (44)

 (.20١7ر )20١٦ابألشخاص يف غر  أفريايا 
 . Ruelleو    مادم  من اةنةم  غم احلكومي   (45)
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عقرر  ت زيررز  الررنهج، عقرر  سرربيل اةثررال فيمررا يت قررج بتحديررد حرراالش االسررتغالل يف وررال ال مررل،
ماش ال رامقني عقرر  خلرمن خرردماش ماردم  ا ررد مفتشرياش ال مرل و ا ا  مررر ل  االجترا  ابلبشررر

 ااي  ال مال اةهاجرين.
ألغررررا  االسرررتغالل يف ال مرررل، ينبغررر  أن  ابلبشرررر إديرررد حررراالش االجترررا  ولقت مرررج يف -47

يف سياسرررر  مكافحرررر  االجتررررا ، ابرخلرررراف   ح تايرررريد  أساسررررياً  يكررررون  نفرررراذ م ررررايم ال مررررل عنصررررراً 
 يررف عقرر  ال مررال اةهرراجرين،اةؤشررراش اةرررتخدم  لتحديررد اا سرراش مررن  بيررل فررر   سرروم توس

 مرل لعدم وجروا عاروا عمرل أو احتةراز جروازاش الررفر وغرم ذلرك مرن الواثئرج الشخصري ، واو 
مرررا يررررتب   عقررر  تضرررمني هررر   اةما سررراش بو رررفها مؤشرررراش يف  جرررراءاش إديرررد اوويررر . وغالبررراً 

ومفتشرو  ، مرللتةراوزاش ال،فيفر  الرذ إرد  يف ورال الاباالجتا  ألغرا  االسرتغالل يف ال مرل 
ارنرر ا اش اةبكررر  بشرر ن التةرراوزاش الررذ ميكررن أن ختفرر   رطررالل يكررون هررد أفضررل مررن ال مررل

مثرررل ال مرررل الاررررر  أو االجترررا  ابألشرررخاص. وينبغررر  ت زيرررز عمقيررراش  انتهاكررراش أكثرررر جررررام 
متررر  مررا أن تكررون اسررتبا ي  ال،ررابغ، ألن ال،بي ر  ا فيرر  لالسررتغالل يف وررال ال مرل كثررماً و  التفتريجمل

ذلك بررب  عردا مرن ال ابراش الرذ يواجههرا ال مرال اةهراجرون، و  كما ينبغ   عنها اون أن يبقغ
 حباررو هد، فهدالررذ ت رررّ  وافتاررا هد  ح اة قومرراش ،مبررا يف ذلررك خرروفهد مررن االنتاررام، وحرراجز القغرر 

ال كررر  أن و  .مرررا  ح ذلررركو  عرردم شررر و هد ابألمررران بررررب  الوخلررغ الررر   كررردون أنفررررهد فيررهو 
ك  أن يشمل  الذ يوجد فيها عمال، بل تصر التفتيجمل االستبا   يف وال ال مل عق  اةوا غيا

يف هرر ا الصرردا،  ،ومررن األمثقرر  اجليررد  .(4٦)االسررتادامو  اة نيررني ب مقيرراش التوسيررف الرروكالء أيضرراً 
ائر  الرررد، تررردير ، يف اةمقكررر  اةتحرررد  لربي،انيرررا ال ةمررر  وآيرلنررردا الشرررمالي  نةرررام الةاخررريت الررر  
تررنةد عمررل مارردم  ا رردماش يف  مكافحرر   سرراء  اسررت مال الرررق،  الررذو  اة نيرر  بتزويررد ال مررال

  ،ررررراا الاشررررررايش. وت كرررررإل م رررررايم الةخررررريت يف تقرررررك اةنةمررررر و   ،اعررررراش الز اعررررر  والبررررررتن 
جرررى   رد. و كرر    ردها بفضرل عمقيرراش تفتريجمل اسرتبا ي و  اةؤشرراش الرئيرري  اةت قار  ابلرررخر 

لتشرررمل التحايرررج يف جررررائد  20١٦ واليتهرررا مبوجررر   رررانون اوةرررر  الصررراا  عرررام توسررريغ ن،رررال
 . (47)االستغالل يف وال ال مل

مرن أجرل  احلاج   ح فصل التفتيجمل ال مايل عن مرا ب  اوةرر  هر  أمرر يف غاير  األ ير و  -4٨
 ول اةهراجرينارة رع حبااية  فضاء يوليه ال مال اةهاجرون كامل ثارتهد. و رد اعرا اةارر  ا راص 

ةهرراجرين اررن هررد يف ألن ال مررال ا ،20١4منرر  عررام  ،احلررواجز الو ائيرر  هرر   ارنررراني   ح   امرر 
غ مفتشر   ائ  مينو حاجز  وخلغ غم  انوين أو غم مرتار يةااون يف اربال  ما   يكن هنالك

 لارررانوين  حاهررراجر اة اةت قاررر  بوخلرررغ ال مرررل مرررن  برررال  اة قومررراش اةت قاررر  ابةخالفررراش احملتمقررر 
 عق  شؤون  نفاذ  وانني اوةر . الاائمني

وهنرراك  حرردى اةما سرراش اجليررد  الررذ نةرررش فيهررا اةاررر   ا ا رر  أثنرراء زاي اررا لقربتغررال  -49
توطة  رعداا ه ا التارير. فاد وجدش اةار   ا ا   اة ني  ابالجترا  ابألشرخاص أن مرا ا جرر 

  الت ررراون مرررغ التغيرررماش التشرررري ي  واةؤسرررري  الرررذ و  رررر منررر  عقيررره الربتغرررال مرررن تكييرررف آلليررر
مرن  20١4عرام  حرر يفاّ  رد كفقرر آلير  ارحالر  الوطنير ، الرذ نرُ و  .مثاليراً  ي د أمراً  200٨ عام

__________ 

 _www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/WP11 الرراب  الترايل: انةر ايضاً  .FLEXو    مادم  من منةم   (4٦)

PolicyBrief_LabourInspection_FINAL.pdf. 
 . FLEX    مادم  من منةم و   (47)

https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/WP11_PolicyBrief_LabourInspection_FINAL.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/WP11_PolicyBrief_LabourInspection_FINAL.pdf
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يف  طرررا  خ،ررر  ال مرررل   برررل الفريرررج ال امرررل الربتغرررايل الررر   تررروح تنرررريج األنشررر،  اةضررر،قغ ارررا
من االجترا  ألغررا  االسرتغالل يف ال مرل، والتررول الاررر   األشكال اةرتةد  الوطني ،  ا ا 

 ادا م اجل  تزايد االجتا  ابةهاجرين يف البقد ال   ي رد بقرد عبرو  وماصرد واألنش،  ارجرامي 
 من حي  االجتا  ابلبشر.

 يررام عمقيرر   ،ي روا منشرر  ارراح الربتغررال يف هرر ا الصرردا  ح سررببني اثنررني  ررا: مررن جهرر و  -50
الرذ ميكرن  مير اش ار قياألفر ر  اةت ردا  التخصصر وي  وارحال  عق  ال مرل الر   أازترهإديد او

اسرر   و مل طائفرر  ، ونررو  االسررتغالل، والررذ تشررماتضررياش احلالرر  اة،روحرر  تكييررف تشرركيقتها مررغ
 نشرر شأ ح ذلررك، مررن اجلهرراش الفاعقرر ، مثررل األخصررائيني االجتمرراعيني والنفررريني. وابرخلرراف  

 مر  اة نير يةراش ال اومنهرا او شربكاش   قيمير  الغرر  منهرا مرراعد  الضرحااي،   أيضاً األفر  تقك
لرربامج ا ا ر  ا أحرد ا ت زيزهرف الياش اجملتمغ اةردين. ومرن انحير  أخررى، فرنن هر   اجلهروا تروّح و 

أن هر ا  ل مرل. غرم  ح  الفر   أمامهد لاللتحال برول ا إباما  خلحااي دداين، مبا يف ذلك
 لبقردان، كمرااخررى أو  د استخدم يف سيال ددواي  حرك  النا ، ابةاا ن  مرغ اةنراطج األ النهج
ختق،ر ، اوةرر  اة لقت امرل مرغ حركراش  د تره عقر  التكيرفو  اختبرا   مكانير  توسريغ ن،ا ره ينبغ 

 وا تفا  أعداا اةهاجرين الااامني.

 ر ا تمل  وية الضبار والضبا أثر إجراءات اإلعاية يف حتديد -يال 
رفا ال،قباش الذ يتادمون اا لقحصول ياض  النةام الدويل احلايل لقحماي  ين من تُ  -5١

 عقررر  احلمايررر  الدوليررر  خيضررر ون ل.عررراا   ح بقرررداهند األ رررقي . وعقررر  مررررتوى االإررراا األو وي،
حرر   بررل  ضرراً أي اةهرراجر  ح بقررد الو ررول األول يف من،ارر  االإرراا األو وي ميكررن أن تررتد  عرراا 

 رراطر عرردم  تررزااا . ويف هرر   احلالرر ،(4٨) ح الئحرر  ابقررن الثالثرر  ذلررك اسررتناااً و  البررر يف حالترره
متتقرررك  ال ديرررد مرررن البقررردان ال الكشرررف عرررن الضرررحااي والضرررحااي احملتمقرررني لالجترررا  ابلبشرررر ألن

 بررل  دارريّ ت،بيررج م ررايم ابقررن يُ  خلرر،ال  ابلكشررف االسررتبا  ، ال سرريما أنالالزمرر  لال ارجررراءاش
 اةاابق  األوح مغ مادم طق  احلماي  الدولي .  جراء
لالنتاررام أو لقو ررو   فررنن  رراطر ت ررر  خلررحااي االجتررا   ح الت قيارراش الرروا ا ، واسررتناااً  -52

مرر  أخرررى ب ررد  تتزايررد ابلنةررر  ح احتمرال  يررام شرربك  اةتةررين ابالتصررال اررد خلرحااي مررر  أخررى
ول يف االإررراا األو وي. وتقرررك اةخررراطر ال تؤخررر  يف االعتبرررا ، مرررن عررروااد  ح بقرررد الو رررول األ

الردول األعضراء يف االإراا األو وي هر  اةررؤول  عرن النةرر يف  ِمرن نم ر عند إديرد حي  اةبدأ،
 هواجإل عام  بش ن  ق  الترد ي  تثم أيضاً  اة قوماش اةادم  . كما أن(49)طق  احلماي  الدولي 
يف  ،ال يررتدو  ن يف وررال تارردير تقررك األخ،ررا  والشررواغل اةت قارر  ابلرررالم .الرر   يتقاررا  اةوسفررو 

ب  ي ر   مناسباش كثم ، ب ل اجلهد اةرت،ا  لقترد يج يف أمرر اةؤشرراش الدالر  عقر  و رو  االجترا 

__________ 

 .https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604 متاح  عق  الراب  التايل: (4٨)
 _www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Policy_Brief_Relocation-20062017 الراب  التايل: يضاً أانةر 

FINAL.pdf. 
(49) Submission of Swedish Platform Civil Society against Human Trafficking . 

http://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Policy_Brief_Relocation-20062017_FINAL.pdf
http://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Policy_Brief_Relocation-20062017_FINAL.pdf
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. بل (50) جراءاش ابقن ابلف ل يف مرحق  مبكر  من ال مقي ،  بل ت،بيج حدو  الفحت اةناس 
افتارا   ح التوجيره الواخلر  يف  طرا  نةرام  ،الت را عق  حدو  حاالش اجترا ح  لو    ،هناك

 .(5١)مبوج  لوائ  ابقن نال لقمهاجر اةراعد  االجتماعي  عندما تتد،  غد ذلك، م اجل  عمقي 
 مثماً  أمراً ، عموماً  ،ت د م امق  خلحااي االجتا  ال ين كر  ترحيقهد  ح بقداهند األ قي و  -53

ابلصرح   كمرا أن ب ضرهد ي رانون مرن مشراكل تت قرج  لقو د والتمييز، حااي يت رخلونلقاقج. فالض
ال ميكن االستهان  . و (52)منحهد الثا و  بني التوا ل مغ غمهد من النا و  ال اقي ، اا حيول بينهد

من أثر عق  حاول ارنران. ومن األمثق  يف  ،خبا   عوااد يعداا غفم و  ل وا  اةهاجرين، مبا
مررن الشرربا  النيةميررني، وم ةمهررد مررن الفتيرراش والنررراء مررن  3 4٨0 أن ترحيررل ،لصررداهرر ا ا
يبرررني أن ب ررا خلرررحااي االجترررا   ،النخاسررر  عرررر  الفيررديو الصررراام عرررن أسرروال يف أعارررا  ،ليبيررا

عنررد و رروود  ح اة،ررا ، حيرر  ينةررر  -ابلبشرر يواجهررون عابرراش كبررم  عنررد عرروااد  ح ااي هرد 
 .(53)لتو طهد يف ت اط  البغاء و/أو جتا   اجلنإل نةراً  كر  عزود عن اجملتمغو  النا   ليهد ابزا اء

عروا  اةهراجرين  ح الوكالر  األو وبير  راا    أمرر ،تفو  الدول األو وبي ، حبكرد الوا رغو  -54
الررررذ و  وياا األو  الت رررراون يف وررررال ال مقيرررراش عقرررر  احلرررردوا ا ا جيرررر  لقرررردول األعضرررراء يف االإرررر

يررر   جرررراءاش  قرررج بتنفيف اآلونررر  األخرررم  عقررر  وجررره التحديرررد فيمرررا يت انيتهرررا، تاريبررراً تضررراعفر ميز 
 عراا  الاررري  يفعدم ار لي  عد  من بينها مراعا  مبدأاارعاا . وتنف  الوكال  ه   اةهم ، يس

احلارول  د ي  عقر التر مجيغ أنش،تها، وعدم الرماح ب وا  الاصر غم اةصرحوبني وتروفم بررامج
اك مررائل فرنن هنر ،سي  لصاة األفر   اةكقفر  بر رد عمقيراش ارعراا  الاررري . ومرغ ذلركاألسا

فيمرا يت قرج  هير  واخلرح الردول أو اةؤسرراش ار قيمير   ح مبراا  توجي منهرا افتارا و  مثم  لقاقرج
اةؤسراش و  قك الدولتان  د تكون  ب مقياش ارعاا  الارري  لضحااي االجتا  ابلبشر احملتمقني

 د اوويررر قيررر  إديررر ح الرررررع  الرررذ جترررر  ارررا عم ابلنةرررر أيضررراً  ،د أخفارررر يف إديرررد هرررواياد ررر
 أمرر الردول فرز  تفروياأثناء تدفااش اوةر  اةختق، . بل  ن اا يردعو  ح مزيرد مرن ال  صو هاو 

 نهرا أنال ميكلرذ الت راون اتنفي  ه   ارجراءاش  ح مؤسر    قيمي  مثرل الوكالر  األو وبير  راا   
لنهائ  يةل ان الارا  بش ن احلاالش الفراي . ونتية  ل لك، فن اش اةتخ   نغ الارا   تتدخل يف

التاب رر     اةتخصصرر اجلهرروا الررذ تبرر وا األفر رر  ررد حيررب  ييررد  الرررق،اش الوطنيرر ، األمررر الرر  
 عنصر حاول ارنران. لقوكال  من أجل  ا ا 

عمقيراش  تن،رو  ،و  شررل آسريا عقر  سربيل اةثراليف جن ويف مناطج أخرى من ال ا ، -55
  رد تكرونو  إردايش ااثقر . عقر  ارعراا  الاررري  لقمهراجرين غرم الارانونيني  ح البقردان األ رقي 

__________ 

(50) European Migration network, “Synthesis report: Identification of victims of trafficking in human 

beings in international protection and forced return procedures” (March 2014), p. 7 .  متراح عقر
 Group of Experts on Action: . انةرر أيضراً www.refworld.org/docid/5326b50a4.htmlالترايل: الرراب  

against Trafficking in Human Beings, “Fifth General Report on GRETA’s activities” (2015), p. 

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM . متاح عق  الراب  التايل:34
Content?documentId=090000168063093c. 

(5١) Submissions of Swedish Platform Civil Society against Human Trafficking and La Strada International . 
(52) Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Nigeria: COI 

Compilation on Human Trafficking (December 2017), p. 36 :مترررراح عقررر  الررررراب  التررررايل .
www.refworld.org/pdfid/5a79c7114.pdf . 

 .32اةرجغ نفره، الصفح   (53)

http://www.refworld.org/pdfid/5a79c7114.pdf
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 ال أن  بررامج ال روا  الاررري ، تشرمقهد مرن خلرحااي االجترا  ارن أعداا كبم  من اةشرتبه يف كروهند
 .(54)اةؤشراش الدال  عق  االجتا  لتد يج مناسب هواياد   إدا برب  عدم وجوا آلياش 

 يور آليات اإلحالة يف التبديد انمكر هلورت الضبار وتقدمي انساعدة هل  - اء 
 آليات التعاون إلحالة ابار االجتار ابألشخاص  

 ترتخدم الدول وسائل  تقف  لقوفاء ابلتزامااا من أجرل ااير  وت زيرز احلارول ارنرراني  -5٦
ششخاص اةتةر اد، مبا يف ذلك   دا  التشرري اش والرياسراش ةكافحر  االجترا  ابلبشرر مثرل ل

خ،  ال مل الوطني ، و نشاء مؤسرراش وأطرر التنرريج اةت ردا  االختصا راش مرن  بيرل آليراش 
ارحال  الوطني  و جراءاش التشغيل اةوحد  لتنفي  بروتوكول ابلممو وغم  مرن الصركوك ار قيمير  

كافحرر  االجتررا  ابلبشررر. وعقرر  الرررغد مررن أن آليرراش الت رراون هرر   مصررمم  لترروفم وسرريق  ف الرر  ة
رحال  األشخاص اةتةر اد  ح ا دماش الشامق  يف  طا  اجلهوا اةنرا  بني مؤسراش الدول  

 . ويف الرريال احملرداعند ت،بياها عمقيراً   صو  ختقو من مواطن ومنةماش اجملتمغ اةدين، فه  ال
عقرر  الرررغد مررن الرردو  البررا ز الرر   تضرر،قغ برره اةنةمرراش الدوليرر  يف و  لترردفااش اوةررر  اةختق،رر ،

 حالرر  الضررحااي  ح مارردم   فررنن االفتاررا   ح آليرراش الت رراون الرردويل احملرردا  ي ر ررل إديررد اوويرر ،
ةرراعد  مرا تررتند آليراش الت راون وا . وعرالو  عقر  ذلرك، كثرماً (55)اةراعد  عق  الصر يد احملقر 

يتد إديد هوي  خلحااي  عندما  ال تادمي اةراعد  ال يبدأو  ،الذ تض،قغ اا الشرط   ح ال مقياش
اررا يرررؤا   ح  نشررراء نةرررام  ،اةررررؤولني عررن  نفررراذ الارررانون ، مررن  برررلاالجتررا  ابألشرررخاص،  ميررراً 

 .تياجاادواح الةكيز عق  حاول خلحااي االجتا  من يتشكل حول التحايااش اجلنائي  بدالً 
آبليراش الت راون يف سريال عمقير   اةنوطر  والررؤال اة،رروح هنرا هرو م رفر  األاوا  احملردا  -57

اجملموعررراش الكبرررم  اةشرررا ك  يف  ومرررراعد  خلرررحااي االجترررا  ارررن تضرررمهد التحديرررد اةبكرررر لقهويررر 
لرزاي   الرذ مرغ التاردير خرالل ا ،سيال اوةر  اةختق، . ويف ه ا الصدا، الحةر اةار   ا ا ر 

اجلمرغ برني اسرتخدام ارطرا  الروطع ةكافحر  االجترا  ابلبشرر ونةرام ااير   ، امر ارا  ح  ي،اليرا
ذلرك لرزايا  ااير  احلارول يف حراالش تردفااش اوةرر  و  يكمل كل منها اآلخر، الالجةني الق ين
 اةنةم  الدولير  لقهةرر و  . بيد أن  يام القةان ار قيمي  اة ني  بشؤون اوةر (5٦)اةختق،  الكربى

إبحالرررر  اةهررراجرين  ح الشرررربك  الوطنيررر  ةكافحرررر  االجتررررا   يف البرررؤ  الررررراخن و  يف نارررا  الو ررررول
جرروا و  يتقرو ذلرك مرن  يردا  الضررحااي يف اةالجرص اةتخصصر ، هرو أمرر يتو رف عقر  ابلبشرر، ومرا

ةصرحوبني واةنفصرقني أماكن ددوا  لقفةاش الض يف  مثل خلحااي االجتا  ابلبشر واألطفال غم ا

__________ 

(54) ASEAN, Regional review on Laws, Policies and Practices within ASEAN relating to the 

Identification, Management and Treatment of Victims of Trafficking, especially Women and Children 

(2016), p. 134الراب  التايل:. متاح عق   http://asean.org/storage/2016/09/ACWC-Regional-Review.pdf. 
(55) IOM, “National Referral Mechanisms for Victims of Human Trafficking: Deficiencies and Future 

Development” (2017), p. 4 .  التررايل: الررراب  مترراح عقررhttps://publications.iom.int/system/files/pdf/ 
national_referral_mechanisms.pdf . 

-www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazioneانةررررررر عقررررررر  سرررررربيل اةثرررررررال،  (5٦)

vittime-di-tratta.pdf. 

http://asean.org/storage/2016/09/ACWC-Regional-Review.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/national_referral_mechanisms.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/national_referral_mechanisms.pdf
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 ح الباراء لفرةاش طويقر   األمرر افرنن تقرك الفةراش الضر يف  ينتهر  ارعن ذويهد. ونتية  لر لك، 
 .(57)لض ف طا   اةالجص اةتخصص  عق  االستي ا  يف البؤ  الراخن ، نةراً 

آليراش  عردم مشرا ك  ،عندما يصل النا  يعرداا غفرم  ،فاد لوح  وعالو  عق  ذلك، -5٨
وذلررك لشرر   إديررد هويرر  خلررحااي االجتررا  ابلبشررر يف أغقرر  األحيرران، يف بدايرر  مرحقرر  ،اونالت رر

يف البرررررؤ  الرررررراخن  اةوجررررروا  يف االإررررراا األو وي، ومراكرررررز اسرررررتابال اةهررررراجرين و  .(5٨)األسررررربا 
أنره حيررد  ، و يف كثرم مرن األحيران ،االجترا  حتمرال حرردو اواوياكرل األخررى، يرؤا  عردم فهرد 

ةررائل االجترا . ونتيةر  لر لك،  يال تدفااش اوةر  اةختق،   ح عدم  يالء األولوير ، يف سف الً 
فررنن خلررحااي االجتررا  ابلبشررر وخلررحااي  احملتمقررني ال يررتد إديررد هررواياد أو أن عمقيرر  التحديررد تررتد 

 االستفاا  من سبل االنتصاا الف ال .و  التمتغ ابحلماي  يتي  ود مبا ال عق  حنو خاطص
يكرون  ن تادمي اةراعد  اةبكرر   ح خلرحااي االجترا  ابلبشرر ارن يرتد إديرد هروايادبل   -59
 حالر   أكثر  ر وب  يف الردول الرذ ليررر لرديها آليراش أو مبراا  توجيهير  تصرق  يف عمقير  أمراً 

فنن فرص إديد هوايش اةهاجرين الر ين ال ي يشرون  الااامني يعداا غفم . ويف ه   احلاالش،
 ،من األمثق  عق  ه او  تغدو أخل ل. تادمي اةراعد  ودو  اةخصص  ود ش أو يف اةرافجيف  يما

 ،يف األ ان ،أن الت را عق  األشخاص اةتةر اد من برني الالجةرني الررو يني خرا   اةخيمراش
 .(59)ال يكاا ي كر

غ اةرردين، وة اجلرر  هرر   اةشرركق ، تكررر  اةاررر   ا ا رر  آ اء اةما سررني ومنةمرراش اجملتمرر -٦0
عقر  نارا  الردخول  ح البقرد،  ينبغ  أال تنصر  عمقي  إديد اووي  يف مراحل مبكر  الاائق  ين

 أو يتةمررغ عقرر  األمرراكن الررذ  ررد ي رريجمل مثررل ناررا  احلرردوا أو مراكررز ال بررو  فحررر ، بررل أيضرراً 
ابلضررو    رررلي إديرد اووير  عمقير . و الذ ميكن فيها الو ول  ليهدو  فيها اةهاجرون والالجةون

 .(٦0) د ترتغرل مد  أطول عمقي  من خ،و  واحد ، بل  هنا

 مسائل اإلجتار العابر احلدوي معاجلةعلى التعاون   
االجترررا  ابلبشرررر أو  ين،رررو  الت ررراون عررررب احلررردوا يف  ضرررااي االجترررا  عقررر  اايررر  خلرررحااي -٦١

 خلحااي  احملتمقني يف أكثر من بقدين. 
اةما سرراش اة قومرراش عررن ديررد مررن البقرردان األو وبيرر ، تبرراال ، يف ال ذلررك ي ررع أيضرراً و  -٦2

نال خلحااي االجتا  مبوج   جراءاش ابقرن  ال، ن يف عمقي  ، انوانً  ،وت قد الكيفي  الذ ميكن اا
 ذلررك اون مراعررا  ةخرراطر و ررو  اةهرراجر مررر  أخرررى بررني أيررد  اةترراجرين وبرردون حيررد  عنرردما

  .(٦١)الضماانش اة،قوب  الالزم 

__________ 

(57) Dutch Council for Refugees, “The implementation of hotspot in Italy and Greece: A study”, p. 16 متاح .
 .www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-5.12.2016.pdfعق  الراب  التايل: 

(5٨) Healy and Forin, “Trafficking along migration routes”; and ASEAN, Regional review, pp. 44 and 63 . 
 .A/HRC/32/41/Add.1انةر  (59)
 و     دمتها منةم  السةااا الدولي .  (٦0)
 . اةرجغ نفره (٦١)
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يثرررم ا تفرررا  مررررتوايش  ،(٦2)ويف  طرررا  من،اررر   اب،ررر  أمرررد جنرررو  شررررل آسررريا )آسررريان( -٦3
بصررف  الضررحي  الررذ متنحهررا اولرر   اولرر  مررا بشرر ن اعررةاا ترررا الش عمقيرر  االجتررا  عرررب احلرردوا

يف ورررال الاضرررااي ال رررابر  لقحررردوا  الت ررراونو  ابرحالررر  اةررررائل األخررررى اةت قاررر  . ومرررن(٦3)أخررررى
 يررؤا   ح   رراب  حرردو  عمقيرراش ارعرراا  يف غيررا  تارردمي اةررراعد  اررا  ررد  :يقرر الوطنيرر  مررا

  (٦4)(اةرررررتغقني)ال سرررريما  ذا كررررانوا خيشررررون انتاررررام اةرررررتغل  ،األشررررخاص اةتةررررر اررررد ابلكررررر 
األمرر الر   ميكرن أن يرؤا   ح باراء األشرخاص  ، حالر  احلراالش والتاصم ال   يشرو  عمقير 

تادمي  لدى وهويل اووي  خلحااي االجتا  يف بقد اةاصد يف عداا من   إديدهد عق  أهند ال ين
أعررااش  اةررراعد  وررد ب ررد عرروااد  ح ااي هررد  وانا،ررا  الصررالش مررغ خرردماش اةررراعد   ذا مررا

الضرررحااي  ح بقرررداهند األ رررقي   واالفتارررا   ح التخ،ررري  واراا   الت اونيررر  مرررغ  سرررق،اش بقرررد مرررا
سرتمرا ي  الرعاير  عنرد عرروااد اب اائمراً حيةرون ا را  ، ارا ي رع أهنرد ال خلرحااي االجترا  ابلبشرر يف 

  ح أوطاهند.
مررن خررالل اآلليرر  ار قيميرر   -آليرراش التنررريج ار قيميرر   ويف أمريكررا الوسرر، ، وخلرر ر -٦4

إل وقرو  إل الكرا يئ، واجملقرةكافح  االجتا  ابألشخاص واريبهد، واةرؤمتر ار قيمر  اة رع ابوةرر 
ك كمتاب ر  ذلرو  ةرر ل ابروتوكوالش   قيمي  ووطني  بش ن ه    -كا الوس،  لقنياابش ال ام  أمري

ريكررا الوسرر،  قيمرر  ألميت رراون اةكترر  ار و  مرررائل اوةررر  يف اةن،ارر .و  ةررر ل  االجتررا  ابلبشررر
 مرغ هر   ،اجلرمير ةخرد اش و التابغ ةكت  األمد اةتحرد  اة رع اب ،الكا يئ يف بنما ومن،ا  البحر

 اةنرراطج يفالجتررا  اآلليرراش مررن خررالل  عررداا مبرراا  توجيهيرر  بشرر ن تبرراال اة قومرراش اةت قارر  اب
ابألنشر،   غأنره يضر،ق و الذ تركرز عقر  غواتيمراال وكوسرتا يكا وهنردو ا  وبنمرا. كمراأاحلدواي ، 

 فيمرا برني تقرك  اش اوةرر الثنائي  وار قيمي  يف وال بنراء الارد اش وتبراال اة قومراش بشر ن تردفا
عقرر   ،كل أفضررلبشرر ،وبشرر ن مرررا اش اوةررر  النةاميرر  وغررم النةاميرر ، ارردا الت رررا البقرردان،

 حاالش الض ف ووخلغ خ،  االستةاب  اةنرا .

 توصياتالستنتاجات و اال -سايساا  
 ستنتاجاتاال -ألف 

  حتووودمل انقوووارابت احلاليوووة للهجووورة وحتديووود  ويوووة اوووبار االجتوووار ابلمشووور واوووبار -٦5
 اعتموواي ملوودان إىا تملوو  يف سووياق اخلطوواا السياسوو  انسوومود الووذد يقوووي العديوود موون ال

إن فوووحلووواالتا تشوووريعات نكافبوووة اهلجووورةا بووول حوووع إى تمووو  مواقوووف عنصووورية  ويف  وووذ  ا
ا يتمثول ألوروبيوةاالشغل الشاغل للعديد من احلكوماتا مبا يف ذلك العديد مون احلكوموات 

ري ا تمواد يوالء كموا موع عودد إمن تدفقات اهلجرة بل إى وقفها أيضواا  يف احلد بشكل أساس 
لوول ذات حعطو  أيوة لآلاثر انرتتمة على تلك السياسات ابلنسمة حلقووق اإلنسوان يون أن ت

 ول  من حيث تقاس  انسؤوليات مع بلدان الوصول األ مغزىا إى حد الساعةا

__________ 

(٦2) ASEAN, Regional review on Laws, p. 62 . 
 . 44 اةرجغ نفره، الصفح  (٦3)
 . ٦3اةرجغ نفره، الصفح   (٦4)
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عووول ابللجووووء واحلمايوووة و ووو  ت   جووووي جزئووو  لووومعحل قنووووات احلمايوووةو واليوووود  نوووا   -٦٦
 ا ولألشوخاص نتجور  والدوليةا ومحاية األطفالا واختاذ تدابري تقدمي انساعدة لألشخاص ا

لدوليووة حلمايووة االووذين يووت  هووريمه  وإن كووان ذلووك علووى  ووو  وودوي  ومووع ذلووكا فووإن ن وو  ا
ع احلقوائق موكيوف الت الرا نةا وإجراءات الفرزا وآليات التعواون الوطنيوة تواجوع صوعوابت يف

خوول يريوق نقطوة طكمورية مون النوال الوذين يصولون عون   ألعودايانعقدة للتدفقات انختلطوة 
 وحيدة يف نفس الوقت  

ا فوووإن اإلجوووراءات الدقيقوووة والتشوووخيا انمكووور وانقوووابالت وبصوووورة أكثووور حتديوووداا  -٦7
لوك علوى يود الفريية على أسال التقيي  الذد جيرد يف بيئوة غوري موحشوةا ويفضول أن يوت  ذ

أخصووائي  اجتموواعي  موودرب ا وكووذلك عوون طريووق آليووات لاحالووة إى انؤسسووات انناسوومة 
بصووورة منهجيووة يف أموواكن الوصووول األول لودى توودفق الالجئوو  وانهوواجرين  عووداي تتخوذ  ال

غفرية  ورغ  العمل الواعد اننجز فيما يتعلق بتنقيح مؤشرات حاالت الضعف حيال ظا رة 
يسوووري الكشوووف واإلحالوووة يف مرحلوووة ممكووورة عنووود الوصوووولا مووون مثووول الدراسوووات االجتوووار لت

االستقصوووائية الوووا أعووودها انن موووة الدوليوووة للهجووورة يف مسوووار وسووو  وشووورق المبووور األبووويحل 
شووواغل فيمووا سووا اسووتخداد أسوواليص  وودية للتصوونيف وآليووات  فووإن  ووة أيضوواا  انتوسوو ا

ن انؤشووورات األمووور الوووذد قووود ال يكوووون احلمايوووة وانسووواعدة واسوووتخداد جمموعوووات  ووودية مووو
يوووؤيد إى التغااوووو  عووون أنوووواخ االستضوووعار األخوووورى غوووري انوووذكورة بشووووكل  وقووود شوووامالا 
  وميكن أن يؤيد اإلفراط يف التصنيف إى زرية عودي محوالت الوصو  الوا تطوال (٦5)صريح

لذين مت حتديد لشدة توااع عدي الضبار ا ثمت فعاليتعا ن راا كما أنع مل ي    الفئات انستهدفة
  وره  ومحايته  يف بلدان الوصول األول  

تعووز   القودرة  ما وابإلاافة إى ذلكا فإن انوظف  يف أماكن الوصول األول كثرياا  -٦٨
 تنتووواا علوووى التعووورر علوووى وجوووع السووورعةا ويف مرحلوووة ممكووورةا علوووى حووواالت الضوووعف الوووا

يوي  مصوداقية وعلوى تق عف حيوال االجتوارانهاجرا مبا يف ذلك انؤشرات الوقائعية حلالوة الضو
ع النووال موقووابالت موا يرويوع الشووخا انعو   وينمغوو  تودريص  ووؤالء انووظف  علووى إجوراء ان

ونع ية مووا يسوور نسووان والتبقووق موون مصووداقيابسووتخداد منهجيووة مالئمووة قائمووة علووى حقوووق اإل
شوكل  ء أو أدجوو أكثر قنوات احلماية مالءموة يون التعودد علوى احلوق يف طلوص الل وحتديد

جر    ت  م  شخاص الآخر من أشكال احلماية الدولية  ومن انحية أخرىا فإن حتديد  وية األ
ءات طوار إجووراإواألشوخاص انعراو  للخطور مون بو  ملتمسو  اللجووء ينمغو  أن تنودر  يف 

 اللجوء  
وااوعة ر من أن النتائج انتبصل عليهوا كانوت متا توي انقررة اخلاصة أن حتذ  وأخرياا  -٦9
بشوو ن حتديوود ومسوواعدة اووبار االجتووار ابلمشوور واووبار  ا تملوو  يف سووياق توودفقات  جووداا 

إى العمليوات  اهلجرة انختلطة  ولذلكا  ة حاجة إى واع منوذ  ممتكرا ال يسوتند أساسواا 
الووا تضووطلع  ووا الشوورطة أو القوورارات الووا تتخووذ ا سوولطات اهلجوورةا بوول يسووتند إى تقيووي  

ري وظروفع الشخصيةا ابلتعاون مع من مات اجملتمع اندين  وينطود ذلوك علوى خلفية كل ف
__________ 

(٦5) IOM, “Flow monitoring surveys: The human trafficking and other exploitative practices indication 

survey” (2017), available at http://migration.iom.int/docs/Analysis_Flow_Monitoring_and_Human 

_Trafficking_Surveys_in_the_Mediterranean_and_Beyond_26_April_2017.pdf. 
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الن وور يف إقامووة ن وو  جديوودة للبمايووة اجلديوودة ينمغوو  أن تركووز ال علووى التعوورر انمكوور علووى 
على إنشاء آلية لاحالة انمكرة ومحايوة األشوخاص الوذين  ابار االجتار ابلمشر ولكن أيضاا 

 أن الالجئ  وملتمسو  اللجووء وانهواجرين الضوعفاء  و  يائمواا   شة  ذلك يعيشون أوااعاا 
 معراون بشكل كمري خلطر الوقوخ فريسة للمتجرين 

 توصياتال -ابء 
للمسؤولية القانونية الوا تتبملهوا الودول بشو ن حتديود  ويوة ومحايوة ومسواعدة  ن راا  -70

فوالا يف مجيوع ال ورورا مبوا وابار  ا تمل ا وخباصة النسواء واألطاالجتار ابلمشر ابار 
 تقدد انقررة اخلاصة التوصيات التالية  يف ذلك يف سياق تدفقات اهلجرة انختلطةا

فيمووا يتعلوووق بتقووودمي احلمايوووة لالجئووو  وملتمسووو  اللجووووء وانهووواجرين الوووذين يعوووانون  -7١
ن ا ينمغوو  للوودول أونجتووار ابألشووخاص واووبار  ا تملوو شووةا مبوون فوويه  اووبار اال أواوواعاا 

 تقود مبا يل :
امان أن تكوون حقووق اإلنسوان يف صولص اجلهووي انمذولوة نعاجلوة مسو لة  )أ( 

اهلجوورة يف مجيووع مراحلهوواا مبووا يف ذلووك االسووتجابة للتوودفقات انختلطووة الكمووريةا وذلووك موون 
 خالل التصديق على الصكو  الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛

جورة الوا حتورتد ممودأ عودد اإلعواية القسورية إنشاء قنوات آمنة وقانونية لله ) ( 
وامان وصول انهواجرين إى سووق العمول العاييوة يف الملود انضويفا ابلتعواون موع وكواالت 

 وبرامج األم  انتبدة وانن مات الدولية؛
ن اجلهوات الفاعلوة امان توفري ما يلوزد مون القووان  واإلجوراءات الوا  ك و ) ( 

 وانهاجرينا واستعراض وتعليق وتعديل أو إلغاء مجيوع القووان  من محاية ومساعدة الالجئ 
غري متناسوص علوى حقووق الالجئو  وانهواجرين  أو سلمياا  أو التدابري األخرى الا تؤثر أتثرياا 

 اإلنسانية؛
عوون التعووواون  الت كوود موون أن األطوور القانونيووة والسياسووات الوطنيووةا فضووالا  )ا( 

للقوانون الودويل  ع  وتعوزز فعاليوة ن واد المبوث واإلنقواذا وفقواا تود االثنائ  وانتعودي األطورار
ينقووذون  كفالووة عوودد جتوورمي انن مووات واألفووراي اوون يقوودمون انسوواعدة أوو وانعووايري الدوليووة  

الت كود مون عودد إعواية و أخورى علوى قيوامه  بوذلك  بطرق األشخاص انتنقل  أو معاقمته  
و الوورب إى بلوود قوود يواجهووون فيووع خطوور التعوورض األشووخاص الووذين يووت  إنقوواذ   يف المبوور أ

 لالجتار أو غري  من انتهاكات حقوق اإلنسان 
كمووا تقوودد انقووررة اخلاصووة التوصوويات التاليووة لتبسوو  عمليووة حتديوود  ويووة اووبار  -72

 االجتار ابلمشر وابار  ا تمل  لدى الوصول أو العمور أو يف بلدان انقصد 
ديوود اهلويووة أو أيوات الفوورز وإجراءاتووع وانرافووق الالزمووة ينمغوو  فيمووا يتعلووق مبسوو لة حت -73

 للدول وانن مات الدولية واجملتمع اندين القياد مبا يل :
حتديووود األولوووورت وواوووع إجوووراءات موحووودة ومكرسوووة لتبديووود انؤشووورات  )أ( 

ابلمشور واوبار  ا تملو  عون طريوق  الدالة على حاالت الضعف ومساعدة ابار االجتوار
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اإلحالة إى خودمات احلمايوة يف منواطق وصوول أعوداي غفورية مون النوالا ابإلاوافة إل تووفري 
وتنفيذ إجراءات فرز األفراي وتقيي  أواواعه   ااحلماية الدولية وإقامة برامج حلماية األطفال
وكفالووة وجوووي اخلوورباء انكلفوو  بعمليووة حتديوود  ايف أقوورا وقووت اكوون بعوود وصووول انهوواجرين

إى احوورتاد حقوووق  احلوودوي موون أجوول اسووتكمال عمليووات الفوورز واإلحالووة اسووتناياا  اهلويووة علووى
توفري برامج التدريص للمسؤول  عون شوؤون اهلجورة واللجووء علوى احلودوي بشو ن و  ااإلنسان

 استخداد  ذ  انؤشرات وتدابري اإلحالة؛
 واع أشكال فرز معيارية تكون مفصلة ابلقدر الكايف للسوما  للم نججودين ) ( 

لقنووووات ه  إى ااألوائوول بتبديووود  ويووة انهووواجرين انعراوو  للخطووور يف وقووت ممكووور وإحووالت
ينا ان انهوواجر مجيووع أصووباا انصوولبة اوون يتموول أن يتعوواملوا مووع السووك حصوورو انناسوومة  

اجملتموع  ا وقوايةوخباصة انهاجراتا ومقودم  اخلودمات الصوبيةا واألخصوائي  االجتمواعي 
حصووهل   مل واومانتماعي  انتخصص  يف جمال اللجوء ومفتش  العا ل  انرشدين االج

بديوود  ويووة قائمووة لتعلووى التوودريص يف جمووال حتديوود اهلويووة وأيوات الفوورز وآليووات التنسوويق ال
 الضبار وإحالته ؛

توسيع نطاق انؤشورات احلاليوة انسوتخدمة يف إطوار إجوراءات حتديود اهلويوة  ) ( 
لوى إيرا  نت واد عابمون أجول التصودد لعمليوة التنموي  والعمول  انتعلقة ابالجتار ابألشوخاص

ريسة فطر الوقوخ حاالت الضعف الا ميكن أن تؤيد إى خالدالة على مؤشرات انهاجرين 
مووات لدوليووة وتن ين مووات اإى اخلووربة الووا اكتسوومتها الوكوواالت الوطنيووة وان االجتووارا اسووتناياا 

تيجوة للرحلوة نثنواء أو أانؤشورات انخواطر الوا حتودمل  اجملتمع اندين  وينمغ  أن تراع   وذ 
ن يف جووي انهواجرياليوةا وو و/أو يف بلد انقصدا مثل تلك الناشئة عن االفتقار إى انواري ان

عنوووف توووزاز والواوووع غوووري ن وووام ا واللجووووء إى خووودمات هريوووص انهووواجرين والتعوووذيص واالب
 اجلنس  واالستغالل يف جمال العمل؛

عمليووووة حتديوووود  ويووووة الضووووبار أثنوووواء عمليووووات المبووووث واإلنقوووواذ  تيسووووري )ا( 
ينمغوو  أن و لفرييوة  اواإلنوزالا وذلوك عوون طريوق إقامووة أمواكن آمنوة وسوورية إلجوراء انقووابالت 

ن اوووولشووووفويون اتكووووون  ووووذ  االسووووتجواابت الووووا يقووووود  ووووا األفووووراي انوووودربون وانرتمجووووون 
 ليفا موون أجووا وتقوودمي الوودع  الكوواتقيووي  مؤشوورات الضووعف يسووتطيعونا علووى وجووع السوورعةا

 إبعاي الضبار ا تمل  عن انتاجرين؛ 
ختصوويا انووواري الكافيووة لضوومان توووفري أموواكن الوصووول والنووزولا ومراكووز  )هر( 

نمواي   تستويف معايري حقوق اإلنسان لالسوتقمال وانسواعدة وفقواا الا االستقمالا واألماكن 
يوة بشو ن ونمايئهموا التوجيه لفريق العوان  انعو  ابهلجورةانفواية السامية حلقوق اإلنسان وا

 ؛ (٦٦) شة نسانية ان يعانون أوااعاا محاية حقوق انهاجرين اإل
اوومان حصووول النسوواء والفتيووات والرجووال والفتيووان اوون يتعراووون للعنووف  )و( 

ات مووار اعيووة لالعتالعموول علووى خوودمات حتديوود اهلويووة انر جمووال اجلنسوو  و/أو االسووتغالل يف 
 اجلنسانية عند الوصولا ويف بلدان العمور وانقصد؛ 

__________ 

 /www.ohchr.org/Documents/Issues/Migrationميكررررررررن االطررررررررال  عقرررررررر  اةبرررررررراا  عقرررررررر  الررررررررراب  التررررررررايل:  (٦٦)

PrinciplesAndGuidelines.pdf. 
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يف بلوودان العمووور وانقصوودا إجيوواي حوواجز وقووائ  وااووح يفصوول بوو   ينمغوو ا )ز( 
 العمليوة التفتويش  الطوابع االسوتماقاومان و  ا ومراقمة اهلجرة وإنفاذ القانونالتفتيش العمايل

 ما يكف  من مواري لذلك؛ وتوفري
ة مالئمة تقوود علوى حقووق اإلنسوان وتراعو  االعتموارات واع مواي إعالمي )ح( 

 اجلنسانيةا بلغة يفهمها انهاجرونا وامان الوصول إى اخلدمات انتخصصة 
 وفيما يتعلق ابألطفالا ينمغ  للدول وانن مات الدولية واجملتمع اندين القياد مبا يل : -74

سووويما األطفوووال غوووري الت كووود مووون اإلسوووراخ يف حتديووود  ويوووة األطفوووالا وال  )أ( 
انصبوب  واننفصل  عن ذويه ا وإحالته  إى ن اد محاية الطفل؛ وامان أن تراعو   وذ  

عون ال ورور الوا اكتنفوت  اإلجراءات حتديد سن الطفل ونوخ جنسع ويرجة نضوجعا فضوالا 
 كان أد أنثى؛   رحلتع ذكراا 
ل الفضولى مبوا يتفوق إى محاية مصولبة الطفو اعتماي تدابري استماقية استناياا  ) ( 

الووذد أبدتووع جلنووة حقوووق  (٢0١٣)١٤عوون التعليووق العوواد رقوو   مووع القووانون الوودويلا فضووالا 
الطفل بش ن حق الطفل يف أن توى مصاحلع الفضلى االعتمار األولا مبا يف ذلوك عون طريوق 

 ميتلكون وانواري الكافيوةا وواوع تودابريان تعي  أوصياء حاصل  على التدريص انناسص و 
 حلمايتع واالنتقال بع إى مرحلة الملوغ؛

 شوك  الوا ي   العمل على أن تقتصر عملية تقودير سون الطفول علوى احلواالت ) ( 
  فيها يف سنع  ويف حالة الشكا ينمغ  اعتمار الشخا انع  طفالا 

ومن أجل حتس  حتديد  وية األطفال انتاجر    أو انعراو  للخطور يف انطوارات  -75
وانعووابر احلدوييووة والربيووة ينمغوو  للوودول أن تعووزز التنسوويق فيمووا بوو  مسووؤويل إنفوواذ والمبوور 

القوووانون والكيووواانت األخووورىا مثووول انووووظف  العوووامل  يف جموووال الطوووريان وموووا إى ذلوووك مووون 
مقوودم  خوودمات النقوول وخوودمات محايووة األطفووال واألشووخاص الووذين يعملووون مووع الفئووات 

 الضعيفة األخرى 
ق بتبديوود الضووبار والضووبار ا تملوو  موون بوو  ملتمسوو  اللجوووء موون وفيمووا يتعلوو -7٦

 يل : السكان ينمغ  للدول القياد مبا
إيرا  عمليووة حتديوود  ويووة اووبار االجتووار والضووبار ا تملوو  يف إجووراءات  )أ( 

 اللجوءا مبا يف ذلك يف سياق اإلجراءات انعجلة؛
لووودان انقصووود أو العموووورا و ووواطر اعتموووار االجتوووار يف الملووودان األصووولية أو ب ) ( 

موون  احوودومل االجتووار والوقوووخ موورة اثنيووة يف بووراثن انتجوورين أو إقووداد انتجوورين علووى االنتقوواد
موووون انموووواي  التوجيهيووووة  7للموووواية  األسووووماا انوجمووووة نوووونح احلمايووووة الدوليووووة وذلووووك وفقوووواا 

 للمفواية بش ن احلماية الدولية؛ 
جراءات اللجووء وبو  ن و  احلمايوة مون االجتوار تطوير التنسيق اننت   ب  إ ) ( 

من أجل امان إحالوة األشوخاص انعراو  نخواطر االجتوار أثنواء إجوراءات اللجووء اون يوت  
التعوورر علووى  وووره  إى ن وواد احلمايووة موون االجتووار واحلصووول علووى مركووز الالجوو  واحلمايووة 

 اإلقرار بوجوي  ذين السمم   بوصفه  من ابار االجتار ابلمشر أو ابار  ا تمل ا عند
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إجوراءات اإلعوايةا  وفيما يتعلق بتبديد  وية الضبار والضوبار ا تملو  يف إطوار -77
اختواذ قورار  ينمغ  أن تكفل الودول التقودير انالئو  لوجووي  واطر االجتوار وإعواية االجتوار عنود

الوصوول األول أو إى  بش ن العويةا مبا يف ذلك احلاالت الا يعاي فيهوا شوخا موا إى بلود
كد من عدد إعاية أد شخاا بغوحل الن ور عون واوعع القوانوينا إى مكوان  بلد اثلثا والت

أسووماا جو ريووة توودعو إى االعتقوواي  نووع سوويتعرض خلطوور التعووذيص أو غووري  موون فيووع توجوود 
اووروا انعاملوووة الالإنسوووانية أو انهينوووة أو تعراوووع للعقووااا أو غوووري ذلوووك مووون االنتهاكوووات 

ين التعوورض النتقوواد انتوواجر  يمة حلقوووق اإلنسووانا مبووا يف ذلووك خطوور التعوورض لالجتووار أواجلسوو
   ابألشخاص والشمكات التابعة هل

 وفيما يتعلق ابلتعاون وآليات اإلحالةا ينمغ  للدول القياد مبا يل : -7٨
إنشاء آليات تعاون إلحالة ابار االجتار ابألشوخاص وتووخ  الواوو  يف  )أ( 

ر ومسؤوليات مجيع أصوباا انصولبة يف إطوار اةليوةا مبوا يف ذلوك التنسويق بو  حتديد أيوا
غووري انن مووات الدوليووة ويوائوور خوودمات احلمايووة الوطنيووة وا ليووة  واوومان تقوودمي انسوواعدة 

ا وأن تراعوو  االعتمووارات ا وأن تكووون تلووك انسوواعدة غووري  ييزيووة ومناسوومة ثقافيوواا انشووروطة
 اإلعاقة والسن؛ لا اجلنسانية وتراع  مس

تعزيووز أو إنشوواء أفرقووة متنقلووة متعوودية التخصصووات موون أجوول حتديوود  ويووة  ) ( 
اوووبار  ا تملووو  وإحوووالته ا والعمووول علوووى أن تتكيوووف تشوووكيلة تلوووك  اوووبار االجتوووار أو

 األفرقة مع ظرور احلالة؛
 و  اختاذ أو تعزيز التدابري الرامية إى امان التنسيق واإلحالة ب   تلف ن ) ( 

احلمايووةا مبووا يف ذلووك احلمايووة موون االجتووارا ومحايووة األطفووال واحلمايووة الدوليووة  واوومان تنفيووذ 
 تلك التدابري على وجع السرعة عند انغايرة وأثناء إجراءات التسجيل واالستقمال 

وينمغ  أن تشار  السلطات االجتماعية الوطنية وا لية ومن مات اجملتمع اندين يف  -79
وكذلك يف  على وجوي  اطر االجتاراوالربا   الدال ة كشف عن حاالت االجتار إجراءات ال

تن ي  انساعدة واحلماية والدع  انقدد للضبار أو الضوبار ا تملو  يف احلواالت الوا يوت  
تكووون مشووروطة بموودء  فيهووا حتديوود  ووورت عوودي غفووري موون النووال  و ووذ  التوودابري جيووص أال

 توصيف القانوين للجرمية أو تعاون الضبار مع سلطات إنفاذ القانون عاوى اجلنائيةا والالد  
    


