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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك النهُّج 
البديلــة لتحســت التمتُّــل القعلــإل سقــوق اإلنســان   

    واحلريات األساسية
 االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطقال  

 
 من األمت العام مذكرة  

 
يتشرَّف األمُت العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعيـة العامـة تقريـرمل املقـرارة ا اصـة املعنيـة        

جيامارينارو، املقدَّم وفقـا  لقـرار   غراتسيا باإلجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطقال، ماريا 
 .26/8جملس حقوق اإلنسان 
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 تقرير املقررة ا اصة املعنية باإلجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطقال  
  

 موجز 
حــددت املقــررة ا اصــة املعنيــة باإلجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطقــال، يف   

(، العالقـة بـت االجتـار    A/HRC/29/38املقدم إىل جملـس حقـوق اإلنسـان )    2015تقريرها لعام 
باألشخاص والزناع باعتباره أحد جماالت االهتمام اليت تـود إجـراء مزيـد مـن البحـوهن بشـأ ا       

 يف إطار واليتها.
ويف إطــار متابعــة تقريرهــا املقــدم رــالل الــدورة السادســة والعشــرين  لــس حقــوق     
(، يــذكإل هــذا التقريــر الــوعإل الــدوا بشــأن أشــاال وطبيعــة االجتــار A/HRC/32/41اإلنســان )

املتصل سالة الزناع املعقدة. ويقدم اجلزء األول املعلومات األساسية عن السياق وحيدد االجتـار  
 املعاصرة.باألشخاص كسمة تزداد شيوعا يف الزناعات 

الثاين علـ  املنوـور السـياقإل بـالنور يف أكثـر أشـاال االجتـار شـيوعا يف         القرع ويركز  
االجتـار باألشـخاص القـارين مـن الـزناع، الـيت       واويـة  حاالت الزناع من ثـالهن ووايـا هـإلأ )أ(    

حالــة االجتــار باألشــخاص املشــردين دارليــا بســبل الــزناع، وحالــة الالجــ ت وطــال      تتنــاول
ء القــارين مــن النـــزاع( و )ب( واويــة االجتــار أثنــاء النـــزاع، الــيت تتحــر  االجتــار الــذ   اللجــو

يشمل القتيان والقتيات واملهـاجرين السـتهلال م يف ا دمـة العسـارية واسـتهلال م جنسـيا ويف       
العمــل( و ) ( واويــة االجتــار يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء النـــزاع، مبــا يف ذلــك االجتــار الــذ      

 ه حقوة السالم.يتورط في
وأرــ،ا، يقــدم التقريــر توصــيات ملعاجلــة االجتــار يف حــاالت الــزناع ومــا بعــد الــزناع      

بالتعاون مل الدول، واألمم املتحـدة، وا تمـل املـدين، وا تمـل الـدوا فيمـا  ـال )أ( االجتـار         
 باألشـــخاص يف منـــاطع الـــزناع أو االجتـــار باألشـــخاص القـــارين مـــن الـــزناع( و )ب( محايـــة

من االجتار باألشخاص( و ) ( تعزيز االسـتجابات ملعاجلـة االجتـار بالنسـاء والقتيـات      األطقال 
ألغراض االستهلالل اجلنسإل يف حاالت الزناع وما بعد الزناع( و )د( منل االجتـار باألشـخاص   

( العمـل علـ  ماافحـة    ـزاع( و )هـ ـزاع وما بعد النـألغراض االستهلالل يف العمل يف مناطع الن
 جتار باألشخاص يف عمليات حقظ السالم.اال
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 مقدمة -أوال  
يـوجز أنشـطة املقـررة     ،26/8قرار جملـس حقـوق اإلنسـان    عمال ب قدمامل ،هذا التقرير - 1

ا اصة املعنية باإلجتار بالبشر وخباصة النساء واألطقال( واملوضوع الرئيسـإل الـذ  يركـز عليـه     
محايـة ضـحايا االجتـار    هبـدف  التقرير هو تقييم االجتـار باألشـخاص يف حـاالت مـا بعـد الـزناع       

 واألشخاص املعرضت  طر االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطقال.
  

 أنشطة املقررة ا اصة -ثانيا  
 (1)املشاركة يف املؤمترات واملشاورات -ألف  

، ألقـت املقـررة ا اصـة كلمـة أمـام مناقشـة جملـس األمـن         2016 حزيران/يونيـه  2يف  - 2
ــزناعأ التصــد  لالجتــار بالبشــر يف    ”املقتوحــة بشــأن موضــوع   العنــف اجلنســإل يف حــاالت ال

 “.زاعاتـحاالت العنف اجلنسإل املتصل بالن
حزيران/يونيه، شـاركت يف مـؤمتر قمـة القضـاة بشـأن االجتـار بالبشـر واجلر ـة          3ويف  - 3

 أكاد ية العلوم البابوية.نومته املنومة 
حزيران/يونيه، شاركت يف حلقة دراسية شباية نومها املركـز الـدوا لتطـوير     6ويف  - 4

العربيـة الســورية وأومـة الالجــ ت   سياسـات ا جـرة وتناولــت تقيـيم أثــر احلـرب يف اجلمهوريــة     
 السوريت عل  االجتار باألشخاص.

حزيران/يونيـــه، شـــاركت املقـــررة ا اصـــة يف االجتمـــاع  10إىل  8ويف القتـــرة مـــن  - 5
 السنو  للمالقت بواليات يف إطار اإلجراءات ا اصة  لس حقوق اإلنسان يف جنيف.

ة تقريرهـا املواضـيعإل إىل جملـس حقـوق     حزيران/يونيه، قدمت املقـررة ا اصـ   13ويف  - 6
 اإلنسان يف دورته الثانية والثالثت.

حزيران/يونيــه، عقــدت اجتماعــا جانبيــا بشــأن أثــر االجتــار علــ  األشــخاص   14ويف  - 7
 القارين من النـزاع وذلك عل  هامش الدورة الثانية والثالثت  لس حقوق اإلنسان.

ــادرات متعــددة األطــراف     متوو/يوليــه عقــدت اجتماعــا  14ويف  - 8  ــءاء مــل  ثلــإل مب
سالسـل التوريـد تضـمتن تبـادال      وائتالفات للصناعة تعمل علـ  التصـد  السـتهلالل العمـال يف     

لآلراء بشأن املمارسـات اجليـدة والتحـديات يف تنقيـذ تـداب، ماافحـة االجتـار بالبشـر والعمـل          
__________ 

 2015لالطــالع علــ  األنشــطة الــيت قامــت هبــا املقــررة ا اصــة رــالل القتــرة مــا بــت تشــرين األول/أكتــوبر   (1) 
 .A/HRC/32/41، انور 2016ونيسان/أبريل 
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يف املعاي، الطوعية، وكذلك الدروس املسـتقادة يف اعتمـاد تـداب، بـذل العنايـة       الواردة القسر 
 الواجبة لرصد االمتثال وإنشاء آليات للتولم.

متوو/يوليه، وهو اليوم العاملإل ملاافحة االجتار باألشـخاص، أصـدرت املقـررة     30ويف  - 9
الجتــار باألشــخاص، ا اصــة نشــرة صــحقية حثــت فيهــا عيــل الــدول علــ  محايــة النــاس مــن ا 

الــذين قــد  وناشــدت بصــقة راصــة البلــدان الــيت تستضــيف األشــخاص القــارين مــن النـــزاع،   
 حمتملت له. ضحايا أوياونون ضحايا لالجتار 

 
 الزيارات القطرية -باء  

ملقـررة ا اصـة إىل الءاويـل، الـيت كـان مـن املقـرر أن تاـون يف القتـرة          اأرج ت ويارة  - 10
ــن  ــايو  19إىل  10مـ ــرة  2016أيار/مـ ــاير إىل   25إىل القتـ ــانون الثاين/ينـ ــباط/فءاير  3كـ شـ
 .من جانل احلاومة ايف انتوار تأكيده 2017

  
ــل املواضــيعإلأ   -ثالثا   ــا بعــد     التحلي ــزناع وم ــار باألشــخاص يف حــاالت ال االجت

ــار     ــر االجتـ ــار واألشـــخاص املعرضـــت  طـ ــحايا االجتـ ــة ضـ ــزناعأ محايـ الـ
 ساء واألطقالباألشخاص، وخباصة الن

 
 مقدمة -ألف  

دورة جملــس حقــوق اإلنســان يف تــود املقــررة ا اصــة، متابعــة  لتقريرهــا الــذ  ُعــرض   - 11
ــف     A/HRC/32/41السادســة والعشــرين )  ــا ملختل ــة إىل تقييمه ــة العام ــاه اجلمعي (، أن توجــه انتب

بــت االجتـار باألشــخاص والنــزاع، وأن تعــرض تعليقـات إضــافية مــن     التقـاطل و أوجـه التقاعــل 
وردت بعد حوارهـا التقـاعلإل مـل ا لـس. وقـد       ول أعضاء وجهات صاحبة مصلحة أرر ،د

مـن   44حوإل التقرير املقـدم إىل الـدورة السادسـة والعشـرين ا لـس بقبـول حسـن( وقـدمت         
لـدول مـدارالت وتبادلـت جتارهبـا فيمـا      من األطراف القاعلة مـن غـ، ا   15الدول األعضاء و 

ومحاية الضحايا القعليت واحملتملت. وجر  أيضا تبـادل بعـا التوصـيات     الوقاية يتعلع بتداب،
 بشأن اجلهود الرامية إىل التصد   ذه الواهرة.

والتقرير، الذ  يتضمن عددا  من أمثلة االجتـار بالبشـر والنــزاع مسـتمدة مـن حـاالت        - 12
استقاد أيضا من مـدرالت مـن دول أعضـاء رـالل جلسـة       اء النـزاع وما بعد النـزاع،ة أثنفعلي

العنف اجلنسإل املتصل بالنـزاعأ التصد  لالجتـار بالبشـر   ”املناقشة املقتوحة  لس األمن بشأن 
برئاسـة   2016حزيران/يونيـه   2، الـيت عقـدت يف   “بالنـزاع يف حاالت العنف اجلنسإل املتصل
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الـدول   . والبيانـات الـيت أدلـت هبـا    (S/PV.7704)هـا املقـررة ا اصـة مدارلـة     قـدمت في وفرنسا، 
األعضاء تعبار عن احلاجة العاجلـة الـيت يشـعر هبـا أعضـاء ا لـس ملعاجلـة مسـألة االجتـار بالبشـر           
ألغراض االستهلالل اجلنسإل املتعلع بالزناع. وقـد شـجل املقـررة أيضـا تعـيت ناديـة مـراد بـاو          

ر، ، ســق،ة رــ، معنيــة بارامــة النــاجت مــن االجتــار بالبشــ  2016أيلول/ســبتمء  16طــه، يف 
وهــذه هــإل املــرة األوىل الــيت ُعــت فيهــا أحــد النــاجت مــن القوــائل يف هــذا املنصــل. وقــدمت   
السيدة طـه إحاطـة إىل ا لـس بشـأن القوـائل، ومـن بينـها االجتـار باألشـخاص، الـيت يواجههـا            
اليزيديون، ال سيما النساء واألطقال، وذلك يف جلسته اليت عقـدت يف كـانون األول/ديسـمء    

  تناول فيها ا لس مسألة االجتار بالبشر يف حاالت النـزاع للمرة األوىل.، اليت2015
بت املقررة ا اصة ومؤسسـات أرـر    تعاون الاستمرار من هذا التقرير أيضا واستقاد  - 13

مؤسسـة كاريتـاس الدوليـة، واملركـز الـدوا لتطـوير سياسـات        مـن بينـها   بشأن هذا املوضوع، 
للـهجرة، ومبـادرة املهـاجرين يف البلـدان الـيت متـر بأومـات، وماتـل          ا جرة، واملنومة الدوليـة 

عملـت عيعهـا علـ     األمم املتحـدة املعـب باملخـدرات واجلر ـة، وجامعـة األمـم املتحـدة، الـيت         
متهيــد الطريــع بشــأن هــذه املســألة. ومنــذ حتديــد الصــلة بــت االجتــار بالبشــر والنـــزاع كمحــور 

ا يف تقريرها السابع املقدم إىل الدورة التاسعة والعشـرين  لـس   تركيز لالهتمام يف إطار واليته
(، حويت هذه املسألة باهتمام متـزايد، كما يتضح مـنأ بيـان   A/HRC/29/38)حقوق اإلنسان 

، الــذ  طلــل ( PRST/2015/26) 2015كــانون األول/ديســمء  16رئيســإل جملــس األمــن يف 
ــة أمــور، تقــدمي    ألمــتإىل ا ــام، يف عل ــات القائمــة ملاافحــة االجتــار    الع ــذ االي ــر عــن تنقي تقري

باألشخاص( و )ب( احلوار التقاعلإل الذ  أجرتـه املقـررة ا اصـة مـل الـدول األعضـاء رـالل        
ــو    ــس حق ــثالثت  ل ــة وال ــدورة الثاني ــه  ال ــس  2016ق اإلنســان يف حزيران/يوني ــاد جمل ، واعتم

بشــأن االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطقــالأ محايــة  32/3حقــوق اإلنســان القــرار 
ضحايا االجتار باألشخاص واألشـخاص املعرضـت  طـر االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء        

 ل يف حاالت النـزاع وما بعد النـزاع.واألطقا
 

 السياق وحتديد املشالة -باء  
إن االجتار بالبشر مسـة تـزداد شـيوعا مـن مسـات النــزاع يف عصـرنا، سـواء كـان نزاعـا            - 14

إىل  وطنيا أو دوليا. فأشاال االجتار وأوجه الضعف القائمة، اليت تتراوح مـن العنـف اجلنسـاين   
التمييـز وانعـدام القــرص االقتصـادية، تتقــاقم قبـل النــزاع وأثنــاءه وبعـده. وعــالوة علـ  ذلــك،        
ــدم، املؤسســات           ــانون والنوــام، وت ــار الق ــن العقــاب، وا ي ــالت م ـــزاع عــادة اإلف ــؤجج الن ي
وا تمعــات احملليــة، وهــإل أمــور ويــل الوــروف الــيت يزدهــر فيهــا االجتــار بالبشــر، بعــد توقــف   

ريـارات للـهجرة املأمونـة والقانونيـة  ـء      القتالية يف كث، مـن األحيـان. وعـدم تـوافر      األعمال

http://undocs.org/ar/S/PV.7704
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/38
http://undocs.org/ar/PRST/2015/26
http://undocs.org/ar/A/RES/32/3
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  ـا ُيزيـد  العديد من األشخاص القارين مـن الـزناع علـ  االسـتعانة بامليسـرين غـ، املشـروعت،        
 االجتار بالبشر. تعرضهم لالستهلالل، مبا يف ذلكمن 
تعــرض املقــررة ا اصــة أكثــر أشــاال  ولوصــف املشــالة وحتديــد طبيعتــها ونطاقهــا،   - 15

ـــزاع(        ــا هــإلأ االجتــار باألشــخاص القــارين مــن الن ـــزاع مــن ثــالهن وواي االجتــار شــيوعا يف الن
واالجتار بالبشر أثناء النـزاع( واالجتار يف حـاالت مـا بعـد النــزاع. ومـل أن التـدارل بـت هـذه         

باالجتـار   تتعلـع قضـايا معينـة   الوروف شائل يف املمارسة العملية، مـن املماـن حتديـد مسـات أو     
 ترتبط بال منها لقهم كيقية نشوء خمتلف احلاالت ومواطن الضعف وكيقية التصد   ا.

 
 االجتار باألشخاص القارين من الزناع -جيم  

القعلإل، أو يف أعقـاب الـزناع، عرضـة    أو األفراد الذين يقرون من الزناع املتوقل ياون  - 16
. وياون الضهلط للتحرك ملحـا وشـديدا يف كـث، مـن األحيـان، ويـدفل األشـخاص إىل        لالجتار
 ،غ، مقبولة يف الوروف العادية. والزناع ُيضعف هياكل الدولـة، ويزيـل احلمايـة   تاون جماوفة 
ــ ــك عــء احلــدود. ويف بعــا       و ا  ــة أكــء، مبــا يف ذل ــة مــن العمــل سري ن الشــباات اإلجرامي

دارــل منطقــة الــزناع أو يف أ  جــزء آرــر مــن البلــد املتضــرر يــزنح   األحيــان، حيــدهن االجتــار 
األشخاص الذين هربـوا مـن الـزناع إىل بلـد آرـر يف إطـار عمليـة        ويتـزايد وقوع الضحايا إليه. 

هجـــرة خمتلطـــة كـــب،ة ضـــحايا لالجتـــار يف مرحلـــة مـــا مـــن مراحـــل رحلتـــهم أو يف البلـــدان    
 يقصدو ا. اليت
 

 شردين دارليا بسبل الزناع االجتار باألشخاص امل - 1 
. (2)مليـون شـخال تقريبـا    40يعاين منـه إن التشرد الدارلإل بسبل الزناع واالضطهاد  - 17

زيد التشريد القسر  من رطر االجتـار بإضـعاف أو تـدم، هياكـل الـدعم األسـر        و ان أن ُي
جتـار بالبشـر. وألن   اللواألواصر ا تمعية وآليات احلماية الذاتية اليت قد تاون لوال ذلك مانعا 

حمـدودة للحصـول   فـرص  سـو   املشردين دارليا كث،ا ما يقتقرون إىل الوثـائع وال تتـوافر  ـم    
بوجـه رـاص   ياونـون عرضـة    فقـد فـرص االعتمـاد علـ  الـذات،     علـ   عل  التعلـيم واملـوارد و  

الذين يبدو أ م يوفرون إماانية احلصـول علـ  فـرص العمـل وفـرص أرـر        بالبشر للمتجرين 
يلــة بإنقــاذ حيــاوم. و اــن أيضــا أن ياــون املشــردون دارليــا الــذين  شــون علــ  حيــاوم   كق

 ويودون التماس احلماية يف ا ار  فريسة للمتجرين الذين يزعمون توف، طريع األمان.

__________ 

 World at War: Global Trends: Forced Displacement“، (UNHCR)مقوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجـ ت     (2) 

“in 2014. 
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النـاوحت   ا تمعات احملليـة الققـ،ة، مبـا يشـمل     ا والشباات اإلجرامية تستهدف حتديد - 18
أطقا ـا إىل   دارليا، من أجل استهلالل أوجه ضعقهم. وقد تعهد األسر القق،ة واملشردة برعاية

ــة املطــاف         ــهم يف  اي ــارات، ولان ــ  امله ــدريل عل ــالتعليم أو بت ــدهم ب ــدون بتزوي متجــرين يع
 .(3)إليستهللو م يف أغراض البهلاء، والعمل القسر ، والسخرة يف املناول، أو التـبب غـ، النوـام   

ــاء التشــرد            ــيش أثن ــدان ُســبل الع ــا بقق ــات املشــردات دارلي ــا تتضــرر النســاء والقتي ــث،ا م وك
(A/HRC/23/44 فقإل األردن، عل  سـبيل املثـال،  ـر  إغـواء الالجـ ت وطـال        46، الققرة .)

سـنوات، للعمـل علـ  غـو غـ،       3وو أعمـارهم  اللجوء السوريت، ومـن بينـهم أطقـال ال تتجـا    
شــــرعإل نوــــ، أجــــور منخقضــــة إلعالــــة أســــرهم،  ــــا يعرتضــــهم  طــــر االجتــــار هبــــم           

(A/HRC/32/41/Add.1 11، الققرة.) 
 
بــالزناع، مثــل العنــف اجلنســإل، يف حــد ذاتــه حمركــا   املــرتبط اــن أن ياــون العنــف و - 19

يزيد بدوره من التعرض للمزيد مـن االسـتهلالل، مبـا يف ذلـك      الذ للتشريد الدارلإل القسر ، 
العنـف اجلنسـإل املرتاـل     أجءاالستهلالل عن طريع االجتار. فقإل كولومبيا، عل  سبيل املثال، 

 علـ  قليات اإلثنية يف املناطع الريقيـة النائيـة   عل  يد اجلماعات املسلحة النساء والقتيات من األ
ضـــهن بدرجـــة أكـــء  طـــر االجتـــار دارـــل البلـــد وكـــذلك يف  االبتعـــاد عـــن جمتمعـــاون وعرَّ

تـدهور األحـوال األمنيـة واكتوـاخ املخيمـات يف ميا ـار       ل. وإضافة إىل ذلك، نتيجـة  (4)ا ار 
رليا عل  طـول احلـدود بـت واليـة     مل عدم كقاية ا دمات األساسية  اطر بعا املشردين دا

كاشت والصت بعبور احلدود إىل الصت بطريقة غ، نوامية سثا عن العمل، معرضت أنقسـهم  
. وتـؤد  ا جمـات العسـارية علـ      (5) طر االسـتهلالل بسـبل افتقـارهم إىل الوضـل القـانوين     

ن فـيهم النسـاء واألطقـال    املخيمات إىل تقاقم التشرد وفرار املشردين دارليا غ، املسـجلت، مبـ  
،  ا يعرضـهم  طـر االسـتهلالل أو االجتـار هبـم. ويف بي ـات مثـل        خميماومغ، املصحوبت، من 

سورية كـان أطـراف الـزناع يسـتهللون ضـعف      اجلمهورية العربية الجنوب السودان والسودان و

__________ 

 (3) UNHCR, “Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons”, Action Sheet 7, “Human 

Trafficking” (http://www.unhcr.org/4794b4322.pdf). 
 (4) S/2015/203 ــرة ــا 20، الققــ ــر أيضــ  Luz Estella Nagel, “How conflict and displacement fuel human . وانوــ

trafficking and abuse of vulnerable groups: the case of Colombia and opportunities for real action and 

innovative solutions”, Groningen Journal of International Law, vol. 1, No. 2 (2013); Sonja Wolte, “Armed 

conflict and trafficking in women”, German Agency for Technical Cooperation, 2004; and IOM, 

“Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, Geneva, 2015 . 

 (5) Kachin Women’s Association Thailand, “Pushed to the brink: conflict and human trafficking on the 

Kachin-China border”, 2013 . 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/44
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/41/Add.1
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ســإل الســاان املشــردين والالجــ ت لتجنيــد األطقــال، وارتاــاب جــرائم  لــت العنــف اجلن        
ــة باالجتــار باملشــردين    (6)واالرتطــاف ــة الاونهلــو الد قراطي . وقامــت قــوات األمــن يف عهوري
 .  (7)يف العمل يف املناجم بتشهليلهم قسرا 

 
 الالج ت وطال  اللجوء القارين من الزناع باالجتار  - 2 

سياسات ا جرة التقييديـة واإلقصـائية املتزايـدة، مبـا يف ذلـك جتـرمي املهـاجرين غـ،          إن - 20
ــة وعــل  ــل األســر      ــوات ا جــرة النوامي ــة قن وانعــدام  ،النوــاميت واحتجــاوهم، وعــدم كقاي
نواميــة، هــإل إماانيــة وصــول طــال  اللجــوء والالجــ ت واملهــاجرين إىل ســوق العمــل بصــورة 

ويادة استهلالل املهاجرين، بطـرق مـن بينـها االجتـار. وتـؤد  هـذه       ا يف أمور متثل إسهاما إضافي
فريسـة   ،الوروف إىل وقوع املهاجرين، مبن فيهم طالبو اللجوء والالج ون القارون مـن الـزناع  

 أول ك القادرين عل  مساعدوم عل  التحايل عل  الضوابط.  يدأيف 
ء الــذين أجــءوا علــ  القــرار مــن  الالج ــون وطــالبو اللجــو ، ومــن بينــهم واملهــاجرون - 21

للعنـف   ،طـوال رحلتـهم ويف جهـة املقصـد    ، يتعرتضون بشدة، بلدا م بسبل الزناعات املسلحة
 (8)واالجتار، فضال عن االحتجاو لد  السـلطات الوطنيـة   ،البدين، واالعتداء اجلنسإل، واالبتزاو

ل وفتيـان عـراقيت   ألفهلـان وسـوريت ورجـا    ، أساسـا  وياتشف وقوع حوادهن اجتار واسـتهلالل 
من املهاجرين غ، النواميت ذو  التعليم املنخقا املستو  الذين يسافرون مبقردهم ويصـلون  

 .  (9)البلقانغرب إىل أوروبا عء دروب منطقة 
. علـ  وجـه ا صـوص    ورحلة املهاجرات واألطقال غ، املصـحوبت حمقوفـة باملخـاطر    - 22

ــ  آالف   يقتــرض أ ــم ارتطقــوا ألغــراض االجتــار     مــن أول ــك النســاء والطقــال،    فقــد ارتق
. وارتطف سودانيون وصوماليون من الالجـ ت وطـال  اللجـوء    (10)يتصل به من استهلالل وما

__________ 

 (6) A/70/836-S/2016/360 18، الققرة. 

 . Department of State, United States of America, “Trafficking in Persons Report”, 2015انور  (7) 

 (8) Regional Mixed Migration Secretariat, “Abused and Abducted: The Plight of Female Migrants from the 

Horn of Africa in Yemen”, Mixed Migration Research Series, Study 7, 2014. 

 (9) International Organization for Migration (IOM), “Addressing Human Trafficking and Exploitation in 

Times of Crisis”, Geneva, 2015. 

ــر  (10)   Regional Mixed Migration Secretariat, “Abused and Abducted: The Plight of Female Migrants fromانوـ

the Horn of Africa in Yemen”, Mixed Migration Research Series, Study 7, 2014 

(http://www.regionalmms.org/images/ResearchInitiatives/Abused___Abducted_RMMS.pdf); Human 

Rights Watch, “Yemen’s torture camps: abuse of migrants by human traffickers in a climate of impunity”, 

2014 (https://www.hrw.org/report/2014/05/25/yemens-torture-camps/ 
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ومنـهم مـن تعـرض لاغـواء      ،القارين من الزناع، مبن فيهم العديد من األطقال غ، املصـحوبت 
ومت بيعهم مث أسرهم بعـد ذلـك يف ليبيـا أو صـحراء سـيناء      ر، سقيف خميمات الالج ت أو أثناء ال

املسـلمة، فـرارا  مـن    الروهينهليـا  يقـوم أفـراد أقليـة    . و(11)ألغراض االستهلالل عـن طريـع االبتـزاو   
عـن طريـع تايلنـد، للوصـول إىل     كـث،ا مـا تاـون    سرية وبرية، االضطهاد يف ميا ار، برحالت 

ريــل الــبعا عــء احلــدود، واالجتــار هبــم الحقــا  و كمهــاجرين غــ، نوــاميت. و ــر ماليزيــا 
قــوارب صــيد ومــزارع ويــت هيــل وينتــهإل هبــم املطــاف يف أعمــال الســخرة لســداد الــديون     ل

ر ويتعرضـون لايـذاء يف ماليزيـا ريثمـا يـدفل      س ـ اأَليقعـون يف  وهنـاك آرـرون    لنقلـهم. املتابدة 
جـ ت السـوريت جـر  االجتـار     ، مثـة عـدد متزايـد مـن الال    2011. ومنذ عام (12)أقارهبم القدية

ــة      ــناعة التحويليـ ــناعة والصـ ــة والصـ ــات الزراعـ ــل يف قطاعـ ــتهلالل يف العمـ ــراض االسـ ــم ألغـ هبـ
. ويضـطر الالج ـون يف   (13)وردمات املطاعم والقطاعات غ، الرمسية يف األردن وتركيا ولبنان

مرتبـات   هذه الوروف إىل قبول  ارسات اسـتهلاللية، مـن قبيـل العمـل لسـاعات أطـول مقابـل       
 متدنية وأجور هزيلة، وعدم كقاية أماكن اإليواء أو غ، ذلك من الترتيبات االستهلاللية.

وبعــد القــرار مــن الــزناع قــد يضــطر األطقــال إىل العمــل إلعالــة أنقســهم و/أو إلعالــة    - 23
ريـار سـو  العمـل     أ أسرهم. ويف كث، من األحيان ال ياون لد  األطقال غ، املصحوبت 

لبيــة احتياجــاوم األساســية. وعلــ  ســبيل املثــال يعمــل أطقــال الالجــ ت العــراقيت    مــن أجــل ت
والسوريت يف لبنان يف مصـانل النسـيج، ويف البنـاء، ويف صـناعة ا ـدمات الهلذائيـة ويف العمـل        
الزراعإل أو كباعة جائلت يف ظروف تصل إىل حد العمل القسـر . ويبـدو أن هنـاك شـباات     

 يتاجـر . وعـالوة علـ  ذلـك،    (14)هـذه  ترتيبـات العمـل   جـ ت إلجـراء  منومة دارل خميمـات الال 
أطقال الالج ت السوريت يف العراق ولبنان ألغراض االسـتهلالل يف التسـول وبيـل البضـائل يف     ب

__________ 

abuse-migrants-human-traffickers-climate-impunity); and IOM, Migrants in Countries of Crisis Initiative, 

“Responding to Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis: Reducing the Vulnerabilities of 

Migrants in Preparedness, Response and Recovery Efforts”, Issue Brief, 2016. 

 (11) UNHCR, “Smuggling and Trafficking from the East and Horn of Africa: Progress Report”, 2013. 

 (12) A/HRC/29/38/Add.1 و19، الققرة ) A/HRC/32/41 24، الققرة. 

 International Centre for Migration Policy Development, Targeting و (A/HRC/32/41/Add.1انوــــــــــــــــــــــر  (13) 

Vulnerabilities: The Impact of the Syrian War and Refugee Situation on Trafficking in Persons — A Study 

of Syria, Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq, Vienna, 2015; and IOM, “Addressing Human Trafficking and 

Exploitation in Times of Crisis”, 2015. 

 Secours Catholique-Caritas France, Geneviève Colas and Olivier Peyroux, “Trafficking in humanانوــــــــر  (14) 

beings in conflict and post-conflict situations” July 2016. 

http://undocs.org/A/HRC/32/41/Add.1


A/71/303 
 

 

16-13608 11/35 

 

ــايو (15)الشــوارع ــاك  2015. ويف أيار/م ــل 1 500، كــان هن ــل  طق ــ  األق ــة  75، عل يف املائ
ملــون كباعــة متجــولت يف بــ،وت وحو ــا،     منــهم مــن الســوريت،  ارســون التســول أو يع    

. وكــث،ا مــا أقــإل أســوأ أشــاال (16)مســرهلاســل درــل أُل مقرطــةويقضــون ســاعات عمــل 
عمل األطقـال مـن هـذا القبيـل أشـااال أرـر  مـن االسـتهلالل، مثـل االجتـار بالبشـر ألغـراض             

ويتتجــر الســخرة واالســتهلالل اجلنســإل، وتتــرك آثــارا ســلبية علــ  صــحة األطقــال وتعلــيمهم.    
يف خميمـات الالجـ ت يف كاليـه    املوجـودين  غ، املصحوبت مـن أفهلانسـتان والسـودان    باألطقال 

ودانارك يف فرنسا ألغراض االستهلالل اجلنسإل و ءهم املتجـرون علـ  ارتاـاب جـرائم مثـل      
لءيطانيـا العومـ     إىل اململاة املتحـدة  لسقرهم السرقة أو بيل املخدرات ويعدو م بتوف، سبل

 .  (17)وأيرلندا الشمالية
ض األشخاص القارين مـن الـزناع   تعرُّإىل ويادة  حاالت الزناع وما بعد الزناع وتؤد  - 24

مــن أعضــاء مــن أجســادهم وإىل متاــت املســتهللت مــن اإلفــالت  لالجتــار هبــم ألغــراض انتــزاع  
مية يف وال ســيما تنوــيم الدولــة اإلســال ،تأســيس عاعــات املعارضــة املســلحة ُيــزعمالعقــاب. و

نوامــا جلمــل األعضــاء البشــرية للمقــاتلت   ،العــراق والشــام واجلماعــات املســلحة املنتســبة إليــه 
 علـ  . وعـالوة علـ  ذلـك، هنـاك أدلـة      (18)واألسر  والرهائن وبيعها كوسيلة لتمويل احلـرب 

ــزناع يف الســودان كــان  ــر  االجتــار هبــم ألغــراض است       ــن ال ــارين م صــال  أن املهــاجرين الق
ســورية، الــذين يســتعينون اجلمهوريــة العربيــة اليف مصــر. ويصــبح القلســطينيون مــن  األعضــاء 

ــء الســودا     ــا ع ــراض الســقر إىل أوروب ــاملهربت ألغ ــزاع   ل أيضــا ضــحايا ن،ب ــرض انت ــار لهل الجت
وإضـافة إىل ذلـك، تـبت أن     .(19)دفل فديـة عنـد ارتطـافهم   األعضاء عندما ال ياون مبقدورهم 

__________ 

 UNICEF and Save the Children, “Small Hands, Heavy Burden: How the Syriaانوـــر، علـــ  ســـبيل املثـــال،  (15) 

Conflict is Driving More Children into the Workforce”, July 2015; Secours Catholique-Caritas France, 

Geneviève Colas and Olivier Peyroux, “Trafficking in human beings in conflict and post-conflict 

situations”, 2015; and IOM, “Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, Geneva, 

2015. 

 Secours Catholique-Caritas France, Geneviève Colas and Olivier Peyroux, “Trafficking in humanانوــــــــر  (16) 

beings in conflict and post-conflict situations” 2015. 

 (17) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Neither safe nor sound: Unaccompanied children on the 

coastline of the English Channel and the North Sea”, 2016. 

 .IOM, “Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, Geneva, 2015انور  (18) 

 (19) International Centre for Migration Policy Development, Targeting Vulnerabilities: The Impact of the 

Syrian War and Refugee Situation on Trafficking in Persons — A Study of Syria, Turkey, Lebanon, Jordan 

and Iraq, Vienna, 2015 
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كــانوا ضــالعت يف االجتــار  (20) فتــرة مــا بعــد انتــهاء الــزناع إرصــائيت طبــيت مــن كوســوفو يف 
كوســوفو بهلــرض نــزع  بنقلــهم إىل بضــحايا مــن االحتــاد الروســإل وتركيــا وعهوريــة مولــدوفا 

 (.  29الققرة  ،A/68/256أعضائهم )
 

 االجتار أثناء الزناع -دال  
ــهاكات       - 25 ــراد وعاعــات  موعــة مــن انت ــزناع مــن أف ــاطع ال يتعــرض احملصــورون يف من

الــيت كانــت  الوـروف وحــاالت الضــعف القائمــة ســوءا تــزداد وأثنــاء الــزناع حقـوق اإلنســان.  
أشـاال التمييـز الـيت تـؤثر     قائمة قبله، ومن قبيلها أشاال التمييز اجلنساين ا يالية وغ،هـا مـن   

عوامـل مـن   وفـرص االسـتهلالل وا يـار احلمايـة.     لتزايـد  غـ، املـواطنت،   عل  النساء واألطقال و
ــت رب العمــل واملوظــف يف بعــا        ــات ب ــذ  يهــدف إىل تنوــيم العالق ــة ال ــل نوــام الاقال قبي
البلدان، تعطإل أصحاب العمل سلطة مقرطـة ومتانـهم مـن السـيطرة علـ  العمـال املهـاجرين،        

إنقاذ عامالت املناول الاينيـات الالئـإل   ، كان ملثاليزيد من رطر االجتار هبم. وعل  سبيل ا  ا
ألن أربــاب العمــل، الــذين ينطــو  علــ  حتــديات وقعــن ضــحايا لالجتــار يف ليبيــا أثنــاء الــزناع  

قد فروا مـن البلـد وسـوووم وثـائع سـقر      كانوا  انهم إعطاء اإلذن بإصدار تصاريح ا رو ، 
، تعـرض غـو   2006قـل يف لبنـان يف عـام    ، رالل الزناع املسـلح الـذ  و  كذلك.(21)املهاجرين
من عمال املناول من سر  الناا وإثيوبيا والقلبت للوقوع يف يـد املتجـرين الـذين     300 000

بعد أن تـركهم أربـاب عملـهم    اإلقامة وفروا  م ريارات بديلة لاسل الروق واحلصول عل  
 .  (22)عندما مت إجالؤهم

اع فحســل، بــل  اــن أن ياــون يف حــد ذاتــه نتيجــة للــزن لــيس واالجتــار باألشــخاص - 26
سببا يف تأجيج الـزناع، نوـرا ألن حـاالت الـزناع  اـن أن تطيـل أمـدها اجلهـات القاعلـة الـيت           
ــن رــالل أنشــطة مرســة          ــانون جلــب مااســل شخصــية م ــ  الق تســتهلل حــاالت ا ــرو  عل

 االجتار.   مثل
ار باألطقال لتجنيدهم يف ا دمـة  االجت الثاين مسألة يف القرعوستتناول املقررة ا اصة  - 27

االجتــار هبــم الســتهلال م يف  إضــافة إىل ،وهــو أحــد أســوأ أشــاال عمــل األطقــال  - العســارية

__________ 

ينبهلإل أن ُتقهم عيل اإلشارات إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة عل  أ ا روعإل فيها االمتثال لقـرار جملـس األمـن     (20) 
1244 (1999.) 

ــر  (21)   IOM/Migrants in Countries in Crisis Initiative, “Responding to Human Trafficking and Exploitationانوـ

in Times of Crisis”, Issue Brief, January 2016. 

 .  https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/prevention.htmlانور  (22) 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/prevention.html
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عيل األشـخاص، مبـن فـيهم    ، وهو ما يشمل غراض العمل أثناء الزناعاتاألغراض اجلنسية وأل
 .األطقال الذكور واإلناهن واملهاجرون

 
 اجهم إىل ا دمة العساريةاالجتار باألطقال الستدر - 1 

 300 000تش، تقديرات منومة األمم املتحدة للطقولة )اليونيسـيف( إىل أن حـواا    - 28
نزاعـا يف   30دون الثامنـة عشـرة مـن العمـر متورطـون يف أكثـر مـن        األطقال ذكورا  وإناثا  من 

ــيم   . واســُت(23)عيــل أغــاء العــا   ــة أطقــال يف إقل  إلكردســتان العراقــدر  واحــد مــن كــل ثالث
. وعـالوة علـ    (24)ألغراض التجنيـد القسـر  أو اإللزامـإل السـتخدامهم يف الزناعـات املسـلحة      

ذلك، يتعرض األطقال بشال راص لالجتار هبم ألغراض ا دمـة العسـارية علـ  يـد القـوات      
 املسلحة احلاومية واجلماعات شبه العسارية واجلماعات املتمردة إذا ما انقصلوا عن أسـرهم، 

كانــت لــديهم فــرص حمــدودة   أونزحــوا عــن ديــارهم، أو كــانوا يعيشــون يف منــاطع القتــال أو  
 .(25)للحصول عل  التعليم

األطقال الـذين يتجـر هبـم يف ا دمـة العسـارية القسـرية جمموعـة متنوعـة مـن          يؤد  و - 29
ارتطـافهم،    ـر  الاـث، مـن األطقـال قسـرا أو      عادة األدوار القتالية واألدوار الداعمة. و ند

ــة   ملاــإل تســتخد  ــات اجلاري ــيات املســلحة يف الزناع ــال أيضــا   (26)هم امليليش . ويســُتخدم األطق
. فقــإل العــراق مــثال يقــوم تنوــيم الدولــة اإلســالمية وغــ،ه مــن  (27)كانتحــاريت ودروع بشــرية

الســـتخدامهم يف  ،فـــيهم اليزيـــديون ناجلماعـــات املتطرفـــة باالجتـــار يف القتيـــان والشـــبان، مبـــ 
ــة   الزناعــ باســتخدام  وذلــك ات املســلحة، وجعلــهم متطــرفت ليقومــوا بارتاــاب أعمــال إرهابي

. و ـء آرـرون علـ     (28)عل  سبيل املاافأة أموال ونساء عرضالتهديد بالقتل، أو  ا داع أو
__________ 

 (23) UNICEF Fact sheet, “Child soldiers” (available from: http://internalvoices.org/wp-content/ 

uploads/2013/04/childsoldiers.pdf). 

 (24) UNICEF and Save the Children, “Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More 

Children into the Workforce”, July 2015. 

 (25) UNICEF Fact sheet: Child soldiers” (available from http://internalvoices.org/wp-content/ 

uploads/2013/04/childsoldiers.pdf). 

 Secours Catholique-Caritas France, Geneviève Colas and Olivier Peyroux, “Trafficking in humanانوــــــــر  (26) 

beings in conflict and post-conflict situations” 2015. 

 .Department of State, United States of America, “Trafficking in Persons Report”, 2015انور  (27) 

 International Centre for Migration Policy Development, Targeting Vulnerabilities: The Impact of theانوــر  (28) 

Syrian War and Refugee Situation on Trafficking in Persons — A Study of Syria, Turkey, Lebanon, Jordan 

and Iraq, Vienna, 2015. 
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ــهل         ــل الن ــ  ارتاــاب جــرائم، مث ــاة وحــراس وســعاة أو يرغمــون عل العمــل كحمــالت وطه
ــدين واجلنســإل. وكــث،ا مــا   ــاهن يتعــرض  والعنــف الب ــذكور واإلن يف هــذه احلــاالت   األطقــال ال

 .  (29)لالعتداء اجلنسإل، و ان أيضا أن  ءوا عل  تعاطإل املخدرات
وبينمــا ينطــو  التجنيــد القســر  لكطقــال يف كــث، مــن األحيــان علــ  االرتطــاف أو  - 30

واالقتصـادية أو ا ـداع   دون أيضـا ملقـاهيم الشـهادة أو العوامـل االجتماعيـة      اإلكراه، يلجأ ا ِن
أو الــتلقت العقائــد  لتجنيــد األطقــال. وهنــاك حــاالت اســتخدمت فيهــا اجلماعــات املتطرفــة    
اإلنترنت، وال سيما وسائط التواصل االجتماعإل، الستهلالل ضـعف صـهلار األطقـال مـن أسـر      

 .   (30)الطبقة الوسط  املتعلمة يف البلدان الهلربية لتجنيدهم باستخدام ا داع
يف املائــة مــن األطقــال يف   30 و 10بــت  مــا اإلنــاهن  ــثلن وتشــ، التقــديرات إىل أن - 31

ــةالقــوات امل ــة العســارية     (31)قاتل ــدن قســرا أو  ــتطقن ألغــراض ا دم ــإل  ن ــات الالئ . والقتي
العمل املـزنا القسـر  وأشـاال العنـف اجلنسـإل واالسـتهلالل اجلنسـإل مـن قبيـل          يواجهن عادة 

ــزوا  القســر  و/أو اال  ــاه(. ومــن املهــم أن   35-32ســترقاق اجلنســإل )انوــر الققــرات   ال أدن
يف كـث، مـن األحيـان عـامالن حمـددان       مهـا  نعترف بأنه عل  الرغم من أن العنـف واالسـتهلالل  

فتيـات وبنـات   هو احلـال دائمـا. فهنـاك    ال ياون هذا تعرض له اإلناهن رالل الزناعات، ت فيما
باالنضـمام إىل الـزناع    ذكـورا  وإناثـا    آرـرين قـال  أطأيضـا يف االجتـار مـن رـالل إقنـاع      تورطن 

 املسلح، بأساليل ا داع عن طريع اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعإل.
 

       اجلنسإل االستهلالل ألغراض والقتيات بالنساء االجتار  - 2 
ــدة أشــااال بالزناعــات املتصــل اجلنســإل العنــف يتخــذ - 32  النســاء ُتجــء مــا وكــث،ا .عدي

ــواي والقتيــات ــ  البقــاء إىل يســعت الل ــد عل ــاة قي ــاطع يف احلي ــزناع من ــ  ال  رــدمات تقــدمي عل
 املـرور  أو احلمايـة  أو املـأو   أو الهلـذاء  علـ   احلصـول  مقابـل  “الزوا ” عل  حىت بل جنسية،

__________ 

 .”Sonja Wolte, “Armed conflict and trafficking in womenانور  (29) 

 ,”Ashley Binetti, “A new frontier: human trafficking and ISIS’s recruitment of women from the Westانوــر  (30) 

Information2Action, Georgetown Institute for Women, Peace and Security, 2015; Brigette L. Nacos, 

“Young Western Women, Fandom, and ISIS”, E-International Relations, 5 May 2015; Lisa Blaker, “The 

Islamic State’s use of social media”, Military Cyber Affairs, vol. 1, No. 1, 2015; and Scott Gates and 

Sukanya Podder, “Social Media, Recruitment, Allegiance and the Islamic State”, Perspectives on 

Terrorism, vol. 9, No. 4, 2015. 

 (31) Child Soldiers International, “A dangerous refuge”, July 2015. 
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مقوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــ ت أن النســاء يف حــاالت الــزناع    وأّكــدت .(32)اامــن
يتعرضـن لسلســلة مــن املمارســات التمييزيــة الــيت تقــاقم تبعيتــهن )مثــل احلصــول علــ  كميــات  
غذائيــة ضــ يلة أو عــدم حيــاوة بطاقــات متوينيــة أو غ،هــا مــن وثــائع ا ويــة احلاملــة المسهــن(،   

 املختطقــات والقتيــات للنســاء وبالنســبة .(33)غ،هــنيتعرضــن للعنــف اجلنســإل أكثــر مــن  كمــا
ــراض ــة ألغ ــا كــث،ا العســارية، ا دم ــداء ياــون م ــن مســة اجلنســإل االعت ــهن مســات م  .جتربت
ــُتخدم ــن أســاليل   االغتصــاب واس  العــدو، معنويــات وإضــعاف إلذالل احلــرب كأســلوب م
 دنيت علـــ املـــ وإجبـــار اجلماعـــات، اســـتقرار ووعزعـــة للســـاان، العرقـــإل الـــتطه، و ارســـة
 القـوات  ارتابتـها   نهجـة  أو النطـاق  واسـعة  جنسـإل  اعتـداء  حـاالت  ُوثقت ولقد .(34)ا روب

ــة، الــزناع حــاالت مــن العديــد يف املتمــردة القــوات أو املعارضــة قــوات أو/و احلاوميــة  احلديث
والعنـف   الـزناع  بشـأن  متعاقبـة  بصـورة  العـام  األمـت  قـدتمها  اليت السنوية التقارير يف ذلك يف مبا

، وحدتد فيها حـوادهن وأ ـاط العنـف اجلنسـإل الـذ  تلجـأ       2009اجلنسإل ذ  الصلة منذ عام 
ــإليــه أطــراف الــزناع املســلح يف البلــدان امل   ،الزناعــات، ال ســيما ضــد النســاء والقتيــات بة ناوب

 (.S/2015/203ولان أيضا ضد القتيان والرجال )انور مثال 
 االسـتعباد  ذلـك  يف مبـا  اجلنسـإل،  االسـتهلالل  ألغـراض  والقتيـات  بالنسـاء  االجتـار  و ثل - 33

 للعنـف  األعـم  الصـورة  مـن  جانبـا  القسر ، واحلمل القسر  والبهلاء القسر  والزوا  اجلنسإل
 االجتـار  بـت  الصلة وتتأكد .أعقاهبا ويف الزناعات رالل املدنيت الساان ضد املرتال اجلنسإل
( يسـّلط  S/PRST/2015/25اص والعنف اجلنسـإل يف بيـان أدىل بـه رئـيس جملـس األمـن )      باألشخ

الضــوء علــ  ضــرورة التعجيــل ببــذل اجلهــود لــردع االجتــار بالبشــر، مبــا يف ذلــك علــ  أيــد     
 وردت األرــ،ة، ااونــة ويف قه والقضــاء عليــه.اجلماعــات املتطرفــة اإلرهابيــة والعنيقــة، وكشــ 

ا بشـعا مـن حـاالت ارتطـاف النســاء     طـ ة بزناعـات تشــهد   ناوبـ ن املاألمـاك  بـأن  تقيـد  تقـارير 
 والقتيات من بيتوهن أو مدارسهن مث إجبارهن عل  الزوا  و/أو العمل كرقيـع جنسـإل، رغـم   

 وُيعتقـد  أيضا مسة من مسات الزناعـات املسـلحة السـابقة.    تأن بعا أشاال هذه الواهرة كان

__________ 

 Sonja Wolte, “Armed conflict and trafficking in women”, and IOM, “Addressing Human Traffickingانوــر  (32) 

and Exploitation in Times of Crisis”, Geneva, 2015. 

 ’Elisabeth Rehn and Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and, Peace: The Independent Expertsانوـــــــــــــــر  (33) 

Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peacebuilding, United 

Nations Development Fund for Women (UNIFEM), New York, 2002. 

ــ (34)  ــن انوــــــر قــــ  (2013) 2106و  (2010) 1960و  (2009) 1888و  (2008) 1820رارات جملــــــس األمــــ
 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women . وانوـــر أيضـــا(2015) 2242 و

(UN-Women), “Women2000: Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response”, 1998. 

http://undocs.org/ar/S/2015/203
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25
http://undocs.org/ar/S/RES/1820%20(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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يف بعا احلاالت االجتار ألغراض الزوا  القسـر    يشمل الذ  االستهلالل، من النوع هذا أن
ــل      ــة مث ــد  عاعــات متطرف ــ  أي ــراق   تنوــيمواالســتعباد اجلنســإل عل ــة اإلســالمية يف الع الدول

إلدرار الـدرل وجتنيـد املقـاتلت وماافـأوم     وأتباعهما، هـو مبثابـة رطـة     ،وبوكو حرام ،والشام
إلسالمية بالنسـاء والقتيـات اليزيـديات    ا الدولة تنويم يتاجر املثال، سبيل فعل  واإلبقاء عليهم.

، A/HRC/32/CRP.2بـت العـراق وسـوريا )انوـر      الواقعـة  ألغراض االستعباد اجلنسإل يف املنـاطع 
 البيـوت  يف والقتيـات  النسـاء  حـبس  إىل األسـر  تلجـأ  للتقارير، ووفقا (.174و  127 تالققرت

 (.61، الققرة S/2015/203 انور) ارتطافهن لتجنل املدارس من القتيات وسحل
 اإلجراميـة  اجلماعـات  علـ   حاـرا  لـيس  اجلنسـإل  االسـتهلالل  ألغـراض  بالبشر واالجتار - 34

 االسـتهلالل  ألغـراض  السـوريات  الالج ـات  والقتيات بالنساء ُيتتجر املثال، سبيل فعل   .املنومة
 وقــد ُيجــءن .القســر  الــزوا  أو/و الطقلــة ووا  أو “املؤقــت” الــزوا  رــالل مــن اجلنســإل
ت سـالمة بنـاوم وضـمان    الزوا  من قبل والديهن الذين يرون يف هذا الترتيل سبيال لتأم عل 

وعندما يتزوجن، من املرجح أن ينتهإل هبـن األمـر    مورد روق لكسرة من رالل مهر العروس.
ار  البلـد  رـ  إىل معهـم  ذهـ   الـذين  أوواجهـن  قبـل  من ومزنا جنسإل استهلالل حالة وهن يف

(A/HRC/32/41/Add.1.) طريــع عــن البهلــاء علــ  اإلكــراه لهلــرض بالبشــر االجتــار يشــيل كمــا 
       .آرر بلد يف البهلاء عل  بعد فيما “ووجاوم”  ءون أجانل برجال التزويج
 أشـاال  مـن  ذلـك  وغـ،  اجلنسـإل  واالسـتعباد  االجتـار  ضـحايا  النسـاء  تتلقـ   مـا  ونادرا - 35

لينــدجمن  املرتاــل رــالل فتــرات الزناعــات املســلحة مــا حيتجنــه مــن مســاعدة  اجلنســإل العنــف
 بالعـار  والوصـم  للتمييـز  الضـحايا  النساء تتعرض جدا، كث،ة أحيان ويف يف ا تمل. أرر  مرة
 جديـد،  مـن  هبـن  االجتـار   طـر  عرضـة   علـهن  مـا  أعم، وهـو  بصورة وا تمل أسرهن قبل من

 وضـعف  بالعـار  الوصـم  يعـوق  مـا  وعـادة  لـهن وإدمـاجهن.  أهيت إعـادة  تأر، يف أيضا ويتسبل
 واألنومــة القــوانت تعــوق كمــا .العدالــة إىل الضــحايا النســاء جلــوء والقانونيــة القضــائية الــنوم

 واإلجنابيـة  اجلنسـية  الصـحة  رـدمات  تقـدم  ال ذلـك،  إىل وإضـافة  .العدالـة  إىل اللجـوء  التمييزية
دما ، مثــل التعلــيم نــورــدمات الــدعم إلعــادة اال ،بالصــدمات للمصــابت املشــورة ورــدمات
العــيش، إال بصــورة حمــدودة جــدا يف منــاطع الــزناع واملنــاطع ا ارجــة         لاســل واملســاعدة

 نزاعات، ما يسقر عن عدم تلبية احتياجات الضحايا اجلسدية والنقسية. من
 

       الزناع مناطع يف املهاجرين بالعمال االجتار  - 3 
زيد احتماالت وقوع العمال املهـاجرين املوجـودين يف منـاطع الـزناع عرضـة لالجتـار       ت - 36

وكالء التوظيــف ووســطاء العمــال املهــاجرين يف بلــدا م األصــلية يضــّللو م بشــأن   فــ بالبشــر.
الوجهــة وطبيعــة العمــل وظــروف العمــل واملعيشــة يف بلــد املقصــد النــهائإل املوجــود يف منطقــة  

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/CRP.2
http://undocs.org/ar/S/2015/203
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/41/Add.1


A/71/303 
 

 

16-13608 17/35 

 

ل، يــزعم أن رجــال مــن القلــبت تلقــ  وعــدا بالعمــل يف تركيــا، لانــه   نــزاع. فعلــ  ســبيل املثــا 
 .(35)إىل إقليم كردستان يف العراق الستهلالله يف العمل هناك ُأرذ
 سـاب وعالوة عل  ذلك، قـد يقـوم املتعاقـدون مـن القطـاع ا ـاص الـذين يعملـون حل         - 37

دعم العمليـات العسـارية   دول وقواوا العسارية جبلل العمـال املهـاجرين إىل منـاطع الـزناع لـ     
 أعمـال  علـ   البـاطن  مـن  والتعاقـد  التعاقـد  حـاالت  عيـل  تنطـو   ال حت ويف الواسعة النطاق. 

 العقـد  صـاحبة  الشـركات  كءيـات  فيهـا  تعمد حاالت مثة العمل، يف االستهلالل ألغراض اجتار
قـدين صـهلار   متعا طريـع  عـن  مهاجرين عمال توظيف إىل العسارية وقواوا الدول مل الرئيسإل

مبهـام تشـمل التنويـف والبنـاء والطـب        يقومـوا ل ، وذلـك من الباطن أو وكاالت توظيـف حمليـة  
       وتقدمي الطعام واحلالقة.

 وحجــز مقرطــة، توظيــف رســوم وفــرض بالتضــليل، التجنيــد يف يتمثــل  ــط ووجــود - 38
 مملدين،الـــ واسـتعباد  العـيش،  ظـروف  وسـوء  العمـل  ظـروف  ورطـورة  العمـال،  سـقر  جـواوات 

ضآلة الرواتل أو عدم تسديدها، وغ، ذلك من أشـاال اإليـذاء واالسـتهلالل يـدل يف بعـا      و
احلاالت عل  االجتـار باألشـخاص لهلـرض اسـتهلال م يف العمـل وفقـا لنطـاق التعريـف القـانوين          

 العمـل  يف السـتهلال م  آسـيا  جنـوب  من مهاجرين عمال جتنيد األمثلة عل  ذلك، ومن الدوا.
 البـاطن  مـن  املتعاقـد  يضـلل  إذ يف منـاطع الـزناع يف الشـرق األوسـط.     توجد عسارية مواقل يف

 العمـل  وبشأن طبيعـة  به، املوعود البلد من رطورة أكثر ياون الذ  العمل، بلد بشأن العمال
 الـيت  الـزناع  منطقـة  مـن  ا ـروب  مـن  ملـنعهم  العمـال  سـقر  جـواوات  وحيجـز  به، القيام املطلوب
 .(36)لتضليلبا فيها للعمل ُوظقوا
 

 االجتار بالبشر يف حاالت ما بعد الزناع -هاء  
ادة ما تتميز حاالت مـا بعـد الـزناع بهليـاب مؤسسـات العدالـة وإنقـاذ القـانون وعـدم          ع - 39

ظهـور   ذلك من شيوع اإلفالت من العقـاب الـذ  يقضـإل إىل    ل أدائها لوظائقها( ومبا يترتل ع
الققــر وانعــدام املــوارد األساســية( وبانعــدام      شــباات إجراميــة رطــ،ة( وبارتقــاع مســتويات    

الضـــعف )املشـــردون، واملعـــادون  ( وبارتقـــاع عـــدد األفـــراد شـــديد  إىل حـــد كـــب، املســـاواة
__________ 

 International Centre for Migration Policy Development, Targeting Vulnerabilities: The Impact of theانوــر  (35) 

Syrian War and Refugee Situation on Trafficking in Persons, Vienna, 2015. 

 American Civil Liberties Union and Allard K. Lowenstein, “Victims of Complacency: The Ongoingانور  (36) 

Trafficking and Abuse of Third Country Nationals by U.S. Government Contractors” International Human 

Rights Clinic, Yale Law School, 2012; and IOM/Migrants in Countries in Crisis Initiative, “Responding to 

Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis” Issue Brief, 2016. 
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ــال   إىل ــدا م، واألرامــل، واألطق ــذين بل ــال ُمال ــة(    ــم عراف  ــدام الثق (( وبالتصــدتع ا تمعــإل وانع
رجـال  ال جتعـل  اتالسـم  هـذه و قرطة.وبوجود جمتمعات مسّلحة تتسامح مل مستويات العنف امل

 .والنساء واألطقال يف جمتمعات ما بعد الزناع عرضة لالجتار بصورة راصة
تعـرض النسـاء والقتيـات لالجتـار ألغـراض االسـتهلالل        يف مناخ مـا بعـد الـزناع، يشـتد    و - 40

ثـائع  بسبل افتقارهن النس  إىل فرص الوصـول إىل املـوارد واحلصـول علـ  التعلـيم واحلمايـة وو      
ــامسهن. ــة ارتقاعــا      و صــادرة ب ــزناع فيهــا بصــورة رمسي ــهاء ال عــادة مــا تشــهد ا تمعــات بعــد انت

حــاالت االجتــار ألغــراض االســتهلالل اجلنســإل )كالبهلــاء القســر ( وغــ، ذلــك مــن أشــاال      يف
ــه عــن هــذه اجلــرائم لعــدة    غــ، .(37)العنــف اجلنســاين، كاالغتصــاب والعنــف املــزنا   ــه ال ُيبّل  أن

 ملقدمة  ن. وعـالوة علـ  ذلـك، فـإن    وصم الضحايا بالعار وعدم كقاية ا دمات اأسباب منها 
مؤسسـات  ويادة الطلل عل  اليـد العاملـة الرريصـة يف أعقـاب األومـات، حينمـا تبـدأ البلـدان و        

األعمال يف إعـادة البنـاء، قـد تتسـبتل بـدورها يف االجتـار بالبشـر. وهـذا مـا عاشـه عمـال            قطاع 
 .(38)ا ضحايا لالجتار ألغراض استهلال م يف العمل يف العراقبناء أوكرانيون وقعو

 
       سالم حقوة املتورط فيها بالبشر االجتار أعمال   

فــرد مــن عســاريت    123 000، نشــرت األمــم املتحــدة أكثــر مــن     2015 عــام يف - 41
وإرســاء  ،احتوائــه عمليــة يف عيــل أغــاء العــا  ملنــل االقتتــال أو  16وشــرطة ومــدنيت يف إطــار 

 يف ، واملسـاعدة تنقيـذ اتقاقـات سـالم    علـ  االستقرار يف املنـاطع ا ارجـة مـن نـزاع، واملسـاعدة      
ــال الـــد قراطإل )  ــات (.A/70/95-S/2015/446انوـــر عمليـــات االنتقـ ــة ومثـــة هي ـ ــة حاوميـ  دوليـ

مـن   كـب،ة  أعـداد  أيضـا  األطلسإل، لـديها   ال حلف ومنومة األفريقإل االحتاد بينها من أرر ،
 .يدعمون حقظ السالم واألمن يف عدة حاالت منها حاالت ما بعد الزناع امليدان يف املوظقت
 النســـاء فـــيهم مبـــن الســـاان، محايـــة يف حيويـــا دورا الســـالم حقـــظ قـــوات وتـــؤد  - 42

 .الـزناع  بعـد  مـا  حـاالت  بـت  مشـتركة  مسـة  متثل اليت واالستهلالل العنف أعمال من واألطقال،
__________ 

 ’Elisabeth Rehn and Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Expertsانور  (37) 

Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peacebuilding, United 

Nations Development Fund for Women (UNIFEM), New York, 2002; Rashida Manjoo and Caleigh 

McRaith, “Gender-Based Violence and Justice in Conflict and Post-Conflict Areas”, Cornell 

International Law Journal, vol. 44, No. 1, 2011; and Preventing Conflict, Transforming Justice, 

Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council 

Resolution 1325, UN-Women, 2015. 

ــر  (38)   IOM/Migrants in Countries in Crisis Initiative, “Responding to Human Trafficking and Exploitationانوـ

in Times of Crisis”, Issue Brief, 2016. 

http://undocs.org/ar/A/70/95
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األجنبية أيضا هذا الضرر أو حـىت تسـاهم فيـه أحيانـا بصـورة       القوات تقاقم أن ُيحتمل أنه غ،
 احتمـال  علـ   ينطـو   الـذكور  من أغلبها كب،ة بأعداد مسلحت دوليت أفراد فوجود  مباشرة.
 اسـتهلال م  ألغـراض  شـر بالب االجتـار  طريـع  عـن  ُتنـتج  الـيت  وا ـدمات  السلل عل  الطلل ويادة
       .جنسيا استهلال م أو/و العمل يف
ــة وتاشـــف - 43 ــام يف ُأجريـــت دراسـ ــاييت  لـــت ،2010 عـ ــوفو هـ ــ،اليون وكوسـ  وسـ

 ذلــك يتبــل ومــا الــزناع منــاطع يف الســالم حقــظ قــوات نشــر بــت الصــلة للدراســة، كعيتنــات
 .(39)اجلنسـية  ا ـدمات  علـ   الطلـل  لزيادة مباشرة كنتيجة بالبشر االجتار أعمال يف ويادة من

لـــل علـــ  النســـاء املتتجـــر هبـــن كانـــت واضـــحة أيضـــا  والط املنتشـــرة القـــوات بـــت والعالقـــة
 يوغوسالفيا السابقة حيث أدت  الطلل من حقوة السالم عل  ا دمات اجلنسية إىل توسـل  يف

الـدعارة  اجلنس، وحيث تعرضت نساء كث،ات لالجتار واالسـتهلالل اجلنسـإل يف بيـوت     صناعة
 املاضـإل  يف وُوثـع  .(40)اليت ُأقيمت بسرعة  دمة حقوة السالم التابعت لكمـم املتحـدة بالـذات   

ــذلك  جمــال يف ومــن العــاملت  الســالم حقــظ مــن قــوات  وأفــراد عســاريت أفــراد تــورط ك
 اسـتهلالل  مـن  بـه  يتصـل  ومـا  بالبشـر  االجتـار  يف الـدوليت  املـوظقت  من وغ،هم اإلنساين العمل
هوريـة  وع وا رسـك،  والبوسـنة  أنهلـوال،  منـها  متعـددة  بلـدان  يف الـزناع  بعـد  مـا  فتـرات  رالل

، وكمبوديـــا، وتيمـــور الشـــرقية، وليءيـــا، ومووامبيـــع، (41)الاونهلـــو الد قراطيـــة، وكوســـوفو
 .(42)وس،اليون، والصومال

__________ 

 (39) Charles A. Smith and Brandon Miller-de la Cuesta, “Human Trafficking in Conflict Zones: The Role of 

Peacekeepers in the Formation of Networks”, Human Rights Review, vol. 12, No. 3, 2011. 

 :E/CN.4/2006/62/Add.2 ،Human Rights Watch, “Bosnia and Herzegovina — Hopes Betrayedانور  (40) 

Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and Herzegovina for Forced Prostitution”, 2002; 

Keith Allred, “Combating human trafficking”, NATO Review (2006); and Elisabeth Rehn and Johnson 

Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on 

Women and Women’s Role in Peacebuilding, United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), 

New York, 2002. 

روعإل فيها االمتثال لقـرار جملـس األمـن     اقهم عيل اإلشارات إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة عل  أ ينبهلإل أن ُت (41) 
1244 (1999). 

Sarah E. Mendelson, Barracks and Brothels: Peacekeepers and Human Trafficking in the Balkansانور  (42)  , 

Centre for Strategic and International Studies, 2005; Chiyuki Aoi, Cedric de Coning, and Ramesh 

Thakur, eds., Unintended Consequences of Peacekeeping Operations, United Nations University Press, 

2007; Keith J. Allred, “Peacekeepers and Prostitutes: How Deployed Forces Fuel the Demand for 

Trafficked Women and New Hope for Stopping It,” in Cornelius Friesendorf, ed., Strategies against 

Human Trafficking: The Role of the Security Sector, Vienna, 2009; Heather M. Smith and Charles A. 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/62/Add.2
http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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 حيـث  نـزاع  مـن  ا ارجـة  واملناطع الزناع مناطع يف الدوليون املوظقون ُينشر وعموما - 44
قــاذ القــانون، بإن املعنيــة فيهــا مبــا األساســية، املؤسســات وتاــون ضــعف حالــة يف النــاس ياــون
 الـدولت،  املـوظقت  وجـود  جـراء  مـن  اجلنسـية  ا ـدمات  علـ   الطلل وويادة أو منعدمة. هشة
 تعـاين  الـيت  واالقتصـاد   االجتمـاعإل  الضـعف  أوجـه  تقـاقم  مـن  تزيـد  السـالم،  حقوـة  فيهم مبن
ــوه رــار  هــش جمتمــل يف النســاء منــها ــزاع، مــن لت  طابعــه اقتصــاد بــروو إىل أيضــا وتــؤد  ن
 املثـال،  سـبيل  وعلـ   هلالل، وهو ما قد يدعم شباات االجتار بالبشـر علـ  مـد  طويـل.    االست
 سـالم  حقوـة  مـؤررا  فيهـا  تـورط  الـيت  اجلنسـت  واالستهلالل االنتهاك حاالت بعا ربط  ان
 وحاجتــهم والنســاء لكطقــال االقتصــاد  الضــعف اســتهللوا ،(43)الوســط  أفريقيــا عهوريــة يف
 الجتار ألغراض االستهلالل اجلنسإل.با واحلماية، املساعدة إىل
 

 اإلطار القانوين الدوا -واو  
أوردت املقــــــررة ا اصــــــة، يف تقريرهــــــا املقــــــدم إىل جملــــــس حقــــــوق اإلنســــــان   - 45
(A/HRC/32/41  حملــة عامـة عــن اإلطـار القــانوين الـدوا املتعلــع باالجتــار    55-44، الققـرات ،)

بالبشر يف حاالت الـزناع ومـا بعـد الـزناع الـذ  يسـتند إىل فـروع متعـددة مـن القـانون، منـها            
القــانون اجلنــائإل عــء الــوطب، والقــانون الــدوا اإلنســاين، والقــانون اجلنــائإل الــدوا، وقــانون   

 تتنـاول  الـيت  والصـاوك  القـوانت   إىل أيضـا  التقريـر  ويتطرق ت، وقانون حقوق اإلنسان.الالج 
       . حاالت الزناع وما بعد الزناعيف بالبشر باالجتار صلة  ا حمددة انتهاكات

حــع ضــحايا االجتــار   ، يف التقريــر املــذكور أعــاله، املقــررة ا اصــة أيضــا  حــددت دقــو - 46
غ،هـا   ات الزناع أوأوقالدول  م ووقايتهم من االجتار بالبشر سواء يف بالبشر يف وجوب محاية 

(A/HRC/32/41 ومن هذه احلقـوقأ احلـع يف حتديـد هويتـهم، واحلـع يف احلمايـة،       56، الققرة .)
واحلــع يف العــودة اامنــة   صــاف، واللجــوء إىل ســبل االنت  ،واحلــع يف تلقــإل املســاعدة والــدعم   

 .محايتهم من أن يقعوا مرة أرر  ضحايا لالجتار بالبشر ويف محايتهم من االضطهاد ويف
 
 مالحوات إضافية بعد تقدمي تقرير املقررة ا اصة إىل جملس حقوق اإلنسان -وا   

يءو هذا القرع الردود اإلضافية الواردة من الدول األعضاء واجلهـات املعنيـة األرـر      - 47
يف أثناء حوار املقررة ا اصة التقاعلإل مل أعضاء جملس حقوق اإلنسان وجملـس األمـن، الـذين    

__________ 

Smith, “Human Trafficking: The Unintended Effects of United Nations Intervention”, International 

Political Science Review, vol. 32, 2011. 

ــا A/70/729انوـــــــر  (43)  ــر أيضـــــ  =www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID( وانوـــــ

18548&LangID=E.. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/41
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/41
http://undocs.org/ar/A/70/729
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العنــف اجلنســإل املتصــل بالزناعــاتأ التصــد   ”اجتمعــوا يف مناقشــة مقتوحــة بشــأن موضــوع  
ورـالل احلـوار كانـت للمقـررة     “. حاالت العنف اجلنسإل املتصل بالزناعاتلالجتار بالبشر يف 

ا اصــة مدارلــة تناولــت الصــلة بــت االجتــار والــزناع. وال تــوفر الققــرات الــواردة أدنــاه قائمــة  
حصرية للمواضيل اليت نوقشت، بل تتناول بعضـا مـن العناصـر الـيت تاـررت أكثـر مـن غ،هـا         

 .فيما يتعلع باملواضيل املطروحة
 

 منل االجتار باألشخاص يف سياقإل الزناع وما بعده - 1 
حيع لضحايا االجتار التمتل بنقس احلقوق ويستحقون أن تبـذل الـدول العنايـة الواجبـة      - 48

يف محايتهم ومنل االجتار هبم سـواء يف أوقـات الـزناع أو غـ،ه. وحتقيقـا لـذلك، ينبهلـإل أن يبـدأ         
للزناع، وينبهلإل أن ُيعاجل بطريقة منهجيـة يف عيـل حـاالت    التصد  لالجتار يف البدايات األوىل 

. وعدم النور يف عوامل ا طر اليت تنذر باالجتار بالبشـر يف بدايـة حالـة نـزاع مـا،      (44)األومات
أو االنتوـار حـىت ظهـور أدلـة علــ  االسـتهلالل قبـل التصـد  لــه، علـ  سـبيل رد القعـل، لــيس           

ضـحايا اسـتهلالل أو انتـهاك هـإل اسـتجابة متـأررة        فعاال. فاالستجابة اليت يتسبل فيهـا وجـود  
 للهلاية أل ا تاون قد فشلت يف التصد  جلر ة االجتار عندما بدأت بالقعل.

ويف هـذا الصـدد، جـر  مـؤررا  تنـاول منـل االجتـار الـذ  حيـدهن يف سـياق حركـات             - 49
إقليميــة الــزنوح الاــب،ة لكشــخاص، مبــا يف ذلــك يف حمافــل شــىت منــها حلقــات عمــل دوليــة و  

أسقرت عن وضل املبادئ التوجيهيـة حلمايـة املهـاجرين يف البلـدان املناوبـة بـزناع أو كـوارهن        
ومنــل االجتــار هــو أيضــا أحــد  “. مبــادرة مهــاجرين يف أومــة”طبيعيــة، عقــدت حتــت إشــراف  

ا ــاالت املتوقــل التركيــز عليهــا يف اجللســة العامــة الرفيعــة املســتو  بشــأن التصــد  حلركــات   
 .2016أيلول/سبتمء  19لاب،ة لالج ت واملهاجرين اليت ستعقد يف الزنوح ا

ومــن ضــمن القــرص األرــر  ملنــل االجتــار باألشــخاص يف أوقــات الزناعــات املســلحة   - 50
وغ،ها استخدام ما كان موجـودا  مـن أدوات ماافحـة االجتـار يف مرحلـة مـا قبـل الـزناع ملنـل          

يمــإل والــدوا وتاييقهــا. وتشــمل هــذه األدوات االجتــار علــ  كــل مــن الصــعيد الــوطب واإلقل
رطط العمل الوطنية للتصـد  لالجتـار باألشـخاص، والتصـديع علـ  بروتوكـول بـال،مو ملنـل         
االجتـار باألشــخاص، ال سـيما النســاء واألطقــال، وقمعـه واملعاقبــة عليــه، وغـ،ه مــن الصــاوك     

ــها، الدوليــة املتعلقــة سقــوق اإلنســان وصــاوك القــانون الــدوا اإلنســ    اين ذات الصــلة وتوطين
( ورطة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة     70/1)القرار  2030وتنقيذ رطة التنمية املستدامة لعام 
 (.64/293ملاافحة االجتار باألشخاص )القرار 

__________ 

 ..IOM, “Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, Geneva, 2015انور  (44) 
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وقــد ُذكــر أعــاله اســتخدام االنترنــت ووســائط التواصــل االجتمــاعإل  ــداع ضــحايا    - 51
ســيما النســاء واألطقــال، وجتنيــدهم وتلقينــهم عقائــديا وبــيعهم  االجتــار احملــتملت والقعلــيت، ال

(. وتبادلـت  31و  30عل  يد اجلماعات املسلحة املتطرفة غ، التابعـة للـدول )انوـر الققـرتت     
الدول وتبادلت هي ات أرر  عديدة تعمـل يف امليـدان املعلومـات عـن التـداب، الوقائيـة الراميـة        

االنترنــت  ــذا الهلــرض بطــرق منــها احلمــالت اإلعالميــة  إىل ماافحــة نشــر هــذه الرســائل عــء
املوجهة اليت ُتستخدم فيها عناصر فاعلة موثوقة مـن قبيـل األعضـاء السـابقت أو أعيـان ا تمـل       
احمللــإل أو الزعمــاء الــدينيت الــذين حيوــون بــاالحترام. ويف هــذا الصــدد، ُضــرب املثــل بأشــرطة  

العاصمة الءيطانية وتوهر فيهـا سـوريات مهـاجرات    فيديو عل  االنترنت ووعتها دائرة شرطة 
حيذرن نساء أجنبيات من واقل احلياة يف ظـل تنوـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام، مـن        

 .(45)أجل ماافحة االحتيال وا داع اللذين يققان وراء التجنيد عء االنترنت
ا مبزايـا تـدريل العـاملت يف    ونوهت دول وغ،ها من الايانات العاملة يف امليـدان أيضـ   - 52

جماالت إنقاذ القانون وحقظ السالم والعمل اإلنساين بوصقه وسيلة ملنـل االجتـار باألشـخاص،    
ال سيما النساء واألطقال. ويف هذا الصدد، ُضربت أمثلـة عديـدة علـ  جنـاح التعـاون املشـترك       

اافحـة االجتـار. ومـن    بيب الدول يف تدريل موظقإل إنقاذ القانون وتنقيـذ عمليـات مشـتركة مل   
األمثلة اليت ُضربت التدريبات املشـتركة بـت مـوظقإل إنقـاذ القـانون األوروبـيت واألفارقـة الـيت         
نومها مـؤررا  مركـز االمتيـاو لوحـدات شـرطة حتقيـع االسـتقرار ومنومـة األمـن والتعـاون يف           

 .(46)هاجرونأوروبا وركزت عل  احلد من االجتار بالبشر عل  طول الطرق اليت يسلاها امل
والقطاع ا اص هو أيضا إحد  اجلهات القاعلـة األرـر  الـيت  اـن أن تـؤد  دورا        - 53

إ ابيا  يف منل االجتـار باألشـخاص ألغـراض االسـتهلالل يف العمـل وغـ،ه مـن جتـاووات العمـل          
الـيت يعــاين منــها القــارون مــن الزناعــات. ويف هــذا الصــدد، صــاغت مبــادرات القطــاع ا ــاص  

الــيت تعمــل يف منــاطع يوجــد هبــا الج ــون علــ  فهــم وحتديــد     توجيهــات ملســاعدة الشــركات 
مؤشــرات خمــاطر االســتهلالل يف العمــل ومســاعدوم يف تنقيــذ تــداب، بــذل العنايــة الواجبــة ملنــل   
جتاووات العمل والتخقيف منها دارل سالسل إمداداوا. وإحد  هذه املبادرات هـإل جمموعـة   

__________ 

 (45) Melanie Smith, “Who can prevent British women joining Isis? Those who have returned”, The Guardian, 

2016 (www.theguardian.com/world/video/2016/jan/12/syrian-mothers-urge-uk-women-not-to-take-their-

families-to-war-zone-video). 

 (46) The Centre of Excellence for Stability Police Units hosts exercises to address the alarming increase in 

human trafficking along migrant routes (https://www.army.mil/article/170730/ 

coespu_hosts_exercises_to_address_alarming_increases_in_human_trafficking_along_migrant_routes). 
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مبــادرة ”عــن “ ســوريت العــاملت يف تركيــاالالجــ ت ال”التوجيهــات الصــادرة مــؤررا  بشــأن  
 .(47)“رابطة التجارة ا ارجية”و “ االمتثال االجتماعإل ملؤسسات قطاع األعمال

 
 محاية ضحايا االجتار بالبشر القعليت واحملتملت - 2 

يطالل القانون الدوا الدول باأاذ تداب، فعالة لاقالة متتل ضـحايا االجتـار ا اضـعت     - 54
 لواليتها أو سيطروا القعلية باحلماية من استمرار االستهلالل واألذ .

ومـل ذلـك، يف أثنـاء الـزناع، قــد ياـون مـن الصـعل تــأمت حـىت أبسـط تـداب، محايــة            - 55
الضــحايا وأكثرهــا إحلاحــا. فعلــ  ســبيل املثــال، ُتثبــت التجربــة صــعوبة تــوف، احلمايــة القعالــة    

ق اجلنسـإل علـ  أيـد  تنوـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق        لضحايا الزوا  القسـر  واالسـترقا  
ــيم       والشــام، وبوكــو حــرام. وقــد تقتقــر جمتمعــات مــا بعــد الــزناع إىل القــدرة علــ  إجــراء تقي
املخاطر الالوم وتوف، احلماية املطلوبة لضحايا االجتـار باألشـخاص القعلـيت واحملـتملت بسـبل      

وة علـ  ذلـك، ال يوضـل االجتـار باألشـخاص يف      قصور آليات اإلحالة أو عدم وجودها. وعال
احلسبان حاليا يف إطار عمليات حقظ السـالم واملسـاعدة اإلنسـانية القائمـة يف حـاالت الـزناع       
ومــا بعــده، ونتيجــة لــذلك، ال يــزال العديــد مــن ضــحايا االجتــار بالبشــر القعلــيت واحملــتملت،    

يف املقــام األول إىل االفتقــار إىل  وراصـة القــارين مــن الــزناع، غــ، ماتشــقت، وهــو مــا يرجــل 
املوظقت املدربت املرجح أن ُيصادفوا وياتشقوا ضحايا االجتار باألشخاص احملتملت مـن قبيـل   
العاملت يف جماالت إنقاذ القانون وحقـظ السـالم والعمـل اإلنسـاين. وقـد  تنـل الضـحايا أيضـا         

ــبعا أ     ــرتبط ب ــة بســبل الوصــم االجتمــاعإل امل ــل احلماي ــها   عــن طل شــاال االجتــار، ومــن بين
أو االنتقــــام احملتمــــل مــــن املتجــــرين، والتمييــــز، أو عــــدم الثقــــة مــــن  ،االســــتهلالل اجلنســــإل

 السلطات. جانل
واملناقشات اليت تدور بشأن كيقية كسر دورة االجتار، مل التركيز عل  حقـوق عيـل    - 56

ردد فيهـا اصـداء مـا جـاء يف     األشخاص املتجر هبم أو ضحايا االجتار احملـتملت واحتياجـاوم، تتـ   
، الـذ   2015كـانون األول/ديسـمء    16البيان الرئاسإل الذ  أدىل به رئيس جملس األمن يف 

حـث وكــاالت األمــم املتحــدة ذات الصـلة العاملــة يف ســياق حــاالت الـزناع املســلح ومــا بعــد    
ــزناع للاشــف عــن حــاالت اال       ــيم حــاالت ال ــ  تقي ــة عل ــدراوا التقني ــاء ق ــ  بن ــزناع عل جتــار ال

__________ 

 (47) Business Social Compliance Initiative and Foreign Trade Association, “Guidance Document: Syrian 

Refugees Working in Turkey”, 2016 (www.bsci-intl.org/sites/default/files/Guidance-Document-Syrians-

in-Turkey%20-final.pdf.) 
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باألشــخاص، والقــرو االســتباقإل لتحديــد ضــحايا االجتــار احملــتملت، وتيســ، حصــول مــن يــتم    
 .(48)حتديدهم كضحايا عل  ا دمات الضرورية

وعالوة عل  ذلك، ينبهلإل للدول أن تنشـل آليـات وتضـل إجـراءات ترمـإل إىل ضـمان        - 57
االجتـار باألشـخاص    محاية الضحايا أو تاييف ما هو قائم منها، بهلـرض الاشـف عـن حـاالت    

أو حـاالت املخـاطر الـيت تنــذر باالجتـار يف عيـل األمــاكن الـيت تشـهد تــدفع أعـداد غقـ،ة مــن          
املهاجرين والالج ت، ومن بينها البقل السارنة ومراكز االستقبال ومراكـز االحتجـاو اإلدار    

بينمـا ينبهلـإل أن    للمهاجرين. وتستند آليات اإلحالة عموما  إىل عمليات الشـرطة أو تتعلـع هبـا،   
 ــر  اكتشــاف ضــحايا االجتــار أو األشــخاص املعرَّضــت بدرجــة كــب،ة  طــر االجتــار نتيجــة  
حملاوالوم القرار من الـزناع وينبهلـإل محايتـهم علـ  أسـاس إجـراءات ُتنقـذ بالتعـاون الوثيـع بـت           

ف عـن  السلطات االجتماعية ومنومات ا تمل املـدين. ويقـل علـ  عـاتع الـدول التـزام بالاشـ       
حاالت االجتار وضـمان أن ياـون التنقيـذ الاامـل للتشـريعات الوطنيـة الـيت تـنال علـ  تقـدمي           
املساعدة والدعم للضحايا غ، مشروط ببدء االجراءات اجلنائية أو التوصيف القـانوين للجر ـة   
أو تعاون الضحايا مل سلطات إنقـاذ القـانون. وعـالوة علـ  ذلـك، ينبهلـإل للـدول أن تنوـر يف         

عدد مـن التـداب،، ال سـيما املسـاعدة يف تـأمت العمالـة، إىل األشـخاص املعرضـت  طـر           تقدمي
 االجتار واالستهلالل.

ــ  التصــد  لالجتــار        - 58 ــة عل ــة للعناصــر القاعل ــدرات املالي ــالثهلرات يف الق ــع ب وفيمــا يتعل
ا متويـل  بالبشر، أث، موضوع التعاون الدوا بت الدول الذ  يرمـإل إىل حتقيـع علـة أمـور منـه     

االيــات القائمــة مــن قبيــل صــندوق األمــم املتحــدة االســت ماين للتءعــات لضــحايا االجتــار           
باألشــخاص، وصــندوق األمــم املتحــدة االســت ماين للتءعــات بشــأن أشــاال الــرق املعاصــرة.    
وهذه الصناديع  اـن اسـتخدامها لتـوف، املـوارد والقـدرات الـيت تشـتد احلاجـة إليهـا للعناصـر           

يف امليدان اإلنساين، اليت كث،ا  ما تتحمـل عـلء تـوف، احلمايـة يف حـدود إماانياوـا أو       القاعلة 
 مبا يتجاوو تلك القدرات يف بعا األحيان.

 
 اإلفالت من العقاب - 3 

ــد أفــاد      - 59 ــوانت ملاافحــة االجتــار بالبشــر، وق ــة الــدول ق ــة بعــدم  41ســنت غالبي يف املائ
. وهـذا الـرقم   (49)أحاـام يف السـنة لـديها    10ور أقـل مـن   صدور أحاام إدانة باإلجتار أو صـد 

يبت مد  اإلفالت من العقاب الذ  حيو  به اجلناة املتورطون يف جر ة االجتـار باألشـخاص،   
__________ 

 .S/PRST/2015/25انور  (48) 

 .UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2014)انور  (49) 

http://undocs.org/S/PRST/2015/25
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سواء من املوظقت احلاوميت والعساريت وأفراد حقظ السـالم والعـاملت يف ميـدان املسـاعدة     
ــدوليت يف    ــوظقت ال ــن امل ــم م ــزناع.     اإلنســانية وغ،ه ــد ال ــا بع ــزناع ويف حــاالت م  حــاالت ال

فاإلفالت من العقاب هو أحد العوامل اليت تسهم يف االجتـار باألشـخاص. ومسـاءلة املتـورطت     
يف االجتار باألشخاص يف حاالت الزناع املسـلح أقـف مـن خمـاطر االجتـار. ويف احلـاالت الـيت        

يـــة الوطنيـــة لاجتـــار أو تقتقـــر إىل  تتصـــد  فيهـــا علـــ  النحـــو املالئـــم نوـــم العدالـــة اجلنائ   ال
االرتصاص الالوم لـذلك، تنـاقش إماانيـة اضـطالع احملـاكم الدوليـة أو املختلطـة أو اإلقليميـة         
باملالحقــة القضــائية يف قضــايا االجتــار، ضــمن نطــاق ارتصاصــها، ومــل إماانيــة إدرا  جــرائم  

ة وماافحـة اإلفـالت   ن املسـاءل اإلجتار بالبشر يف الـنوم األساسـية القانونيـة  ـذه احملـاكم لضـما      
 العقاب. من
واثار أيضا بعا الدول والايانات العاملة يف امليدان مسـألة اسـتخدام نوـم اجلـزاءات      - 60

القائمة اليت فرضها جملس األمن، كنوـامإل اجلـزاءات علـ  تنوـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق        
ــرار    ــث    (، ومبــا2015) 2253والشــام وتنوــيم القاعــدة )انوــر الق يشــمل بوكــو حــرام، سي

تتضمن جـرائم االجتـار بالبشـر يف حـاالت الـزناع عـن طريـع علـة أمـور منـها إدرا  إشـارات            
حمددة إىل االجتار، وذلك باعتبارها أدوات  انة للتصـد  لافـالت مـن العقـاب علـ  اإلجتـار       

 باألشخاص.
أيضـا، يف ظـل الوـروف    واإلجتار بالبشر جر ة رط،ة مبوجل القانون الدوا، ولانه  - 61

احلاليـة، جر ــة منومــة قليلـة املخــاطر ومرتقعــة األربـاح. ومــن منطلــع هـذا الوصــف، أشــارت     
الدول إىل أن رصد التدفقات املالية غ، املشروعة الذ  يولدها ذلك االجتـار لصـاا الشـباات    

ن وســيلة اإلجراميــة واجلماعــات اإلرهابيــة الــيت تقــوم مبعــامالت عــابرة للحــدود  اــن أن ياــو
للتصد  لافالت من العقاب، وإن كانت املعامالت تعتمد يف معومهـا فيمـا يبـدو علـ  نوـم      

 مالية غ، رمسية.
 

 رالصة -رابعا  
االجتــار باألشــخاص يف حــاالت الــزناع ومــا بعــده لــيس حمــا احتمــال، بــل ياــون   - 62

لـه بوصـقه    نتيجة لكومات والزناعات بصقة منتومة، ولـذلك،  ـل النوـر فيـه والتصـد      
نتيجة عامة للزناع. ومل ذلك، نـادرا  مـا ياتشـف االجتـار املتصـل بالزناعـات، ناهيـك عـن         

 التصد  له.
ــه بطــرق خمتلقــة. فشــدة االســتهلالل املتصــل      - 63 ــؤثر يف شــال االجتــار وطبيعت والــزناع ي

باالجتار تبدو أكء عندما حيدهن رـالل الـزناع، وقـد تاـون أكـء حـىت مـن ذلـك يف حـاالت          
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بعــد الــزناع، حيــث تعــزوه الوــروف الــيت هـإل نقســها ســبل أو نتيجــة للــزناع، مــن قبيــل   مـا 
اإلفالت مـن العقـاب وحـدوهن ويـادة يف العنـف املعمـم. وبعـا أشـاال االسـتهلالل املتصـل           
باالجتار، من قبيل التجنيد العسار  القسر  لال من األطقال والابـار، إمـا تاـون قاصـرة     

شارا  يف حاالت الزناع. واالستهلالل اجلنسإل شال آرر من عل  الزناعات أو تاون أكثر انت
أشاال االجتار الـيت تتقـاطل مـل ديناميـات حـاالت الـزناع، مبـا يف ذلـك اسـتخدام العائـدات           
الناجتة عن االجتار بالبشـر ومبادلـة األفـراد واحلصـول علـ  القـديات مقابـل حتريـرهم لشـراء          

 ة العنف املوجه ضد املدنيت.األسلحة ودفل أجور املقاتلت،  ا يدمي دائر
وهناك جمموعة من الوروف ا اصة ساالت الـزناع، أو مـن الشـائل أن تتصـل بـه،       - 64

الــيت تــؤجج االجتــار عــن طريــع تضــخيم أوجــه الضــعف وويــادة فــرص االســتهلالل. وهــإل     
تشــمل، علــ  ســبيل املثــال ال احلصــر، االقتصــاد املشــوه الــذ  يعتمــد اعتمــادا  كــب،ا  علــ   

ام ووجود عاعات إجراميـة منومـة ضـالعة بالقعـل يف اإلجتـار باألسـلحة واملخـدرات        اإلجر
وغ،ها من املنتجات غـ، املشـروعة عـء احلـدود ولـديها القـدرة علـ  التوسـل يف نشـاطها          
ليشمل االجتار باألشخاص، ولذا تاون قادرة عل  االستقادة من القرص اإلضافية لتحقيـع  

ة الضـعيف الـذ  يـدمي اإلفـالت مـن العقـاب يعجـز عـن محايـة          ربح. ونوام العدالة واحلمايـ 
أضعف الق ات واألفراد يف ا تمل من االستهلالل. ومثة عوامـل أرـر  منـها ارتقـاع معـدل      
انتشار العنف والتسامح معه مبا يتجاوو القوات املسلحة ليشمل ا تمعات احمللية واألسـر،  

 اأـاذ قـرارات رطـ،ة تتعلـع بـا جرة.      يـؤد  إىل  إضافة إىل الضهلط مـن أجـل الـزنوح،  ـا    
ــداب، التصــد  لاجتــار باألشــخاص ضــمن اجلهــود اإلنســانية أو       ــؤد  عــدم النوــر يف ت وي
جهود حقظ السالم يف بداية الزناعات إىل ويـادة ضـعف األشـخاص املتجـر هبـم أو ضـحايا       

 االجتار احملتملت.
الــيت  اــن أن حيــدهن فيهــا وهــذه العوامــل وغ،هــا مــن العوامــل ال ويــل الوــروف  - 65

االجتار فحسـل( بـل تـؤد  أيضـا إىل تقـاقم ضـعف األشـخاص الـذين قـد ياونـون بالقعـل            
عرضــة لالجتــار هبــم، مبــن فــيهم املهــاجرون وطــالبو اللجــوء والالج ــون والنســاء والقتيــات  

 واألطقال الذين يسافرون وحدهم.
صل بالزناع بطـابل جنسـاين   وإضافة إىل ذلك، تتسم أشاال االجتار باألشخاص املت - 66

إىل حد كب،. فعلـ  سـبيل املثـال، تاـون لالرتطـاف بهلـرض الضـم إىل القـوات العسـارية          
آثـاره علـ  اإلنـاهن. فعـادة مـا  ـء الرجـال والقتيـان علـ                آثار علـ  الـذكور أتلـف عـن 

جهن التجنيد، بينما جتء النساء والقتيات بصقة عامة عل  أداء أدوار الدعم، وعادة ما يـوا 
ــيا أو         ــا بوصــقها غرضــا رئيس ــداءات اجلنســية، إم ــب،ة يف خمــاطر تعرضــهن لالعت ــادة ك وي



A/71/303 
 

 

16-13608 27/35 

 

بوصــقها موهــرا  إضــافيا مــن موــاهر اســتهلال ن. وكمــا ُذكــر مــن قبــل، يتســم االســترقاق     
اجلنسإل، وهو  ارسة تؤد  حاالت الزناع إىل تقاقمها، بطـابل جنسـاين إىل حـد كـب، ألنـه      

أكثر من غ،هن. وتتسم أشاال أرر  مـن االسـتهلالل املتصـل     يؤثر عل  النساء والقتيات
باإلجتار سواء الزناعات اليت تسود فيها عل  وجه ا صوص، ومـن بينـها الـزوا  القسـر      
واملؤقت، بطابل جنساين إىل حـد كـب، مـن حيـث دوافعهـا وآثارهـا،  ـا يـءو أمهيـة إجـراء           

 له.حتليل جنساين يف عيل جهود منل االجتار والتصد  
وأر،ا، ل ن كـان تقريـر املقـررة ا اصـة هـذا يرمـإل إىل إ ـاد وعـإل دوا بأشـاال           - 67

وطابل االجتار باألشخاص يف حاالت الزناع وما بعد الزناع استنادا  إىل املعلومـات املوثوقـة   
املتوافرة حاليا، فإ ا تءو يف الوقت ذاته حقيقة أنه مل نشوء أنواع جديـدة مـن الزناعـات،    

 واستخدام وسائل قتال حديثة، سيلزم إجراء مزيد من البحوهن بشأن هذا املوضوع.
 

 التوصيات -رامسا  
بالنور إىل مسؤولية الدول القانونية عن حتديد ومحاية ومساعدة األشـخاص املتجـر    - 68

هبم يف عيل الوروف، مبـا يف ذلـك يف حـاالت الـزناع ومـا بعـد الـزناع، وعـن العمـل علـ            
لة املتـورطت يف انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، تقـدم املقـررة ا اصـة التوصـيات         ضمان مساء

، ومـل مراعـاة   وأمهيتها و ا هذا التقريريتنا اليت املواضيل وبالنور إىل مناسبة توقيت التالية.
ــة العامــة، واحملــور  الــدور  ــات األمــم املتحــدة واملؤسســات بشــأن   غ،هــا مــن للجمعي هي 

ــواردة يف  أيضــا أن القضــايا املتصــلة بالزناعــات، تــود املقــررة ا اصــة    تاــرر التوصــيات ال
 (.A/HRC/32/41لس حقوق اإلنسان )الدورة الثانية والثالثت  إىل املقدم تقريرها 

 
أو االجتـار باألشـخاص    النــزاع ت املتعلقة باالجتار باألشـخاص يف منـاطع   التوصيا -ألف  

 زاعـالقارين من الن
ينبهلإل جلميل الدول، وال سيما اليت تستضيف ضحايا االجتار احملـتملت مـن ا ـاربت     - 69

 من الزناع، أن تقوم مبا يلإلأ
وجـودين يف  محاية األشخاص، وخباصة األطقال والنساء وأفراد األقليات امل )أ( 

ــار     املنـــاطع املتـــأثرة بـــالزناع واألشـــخاص ا ـــاربت مـــن الـــزناع، مـــن عيـــل أشـــاال االجتـ
 باألشخاص(
حتديـــد التـــداب، الراميـــة إىل منـــل اســـتهلالل املـــواطنت والرعايـــا األجانـــل   )ب( 

آمنة وقانونية، واحتـرام   استحداهنا اربت من الزناع يف العمل، بطرق منها  قنوات هجرة 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/41
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دم اإلعادة القسرية، وضمان وصول املهاجرين بصورة منتومة إىل سـوق العمـل يف   مبدأ ع
 البلد املضيف، وذلك بالتعاون مل وكاالت وبرامج األمم املتحدة واملنومات الدولية(

ــل      ) (  ــا األجان ــوالدات وو ــات املــواطنت والرعاي ضــمان التســجيل ا ــاين ل
ات املشــردين دارليــا  والالجــ ت، بالتعــاون مــل  ا ــاربت مــن الــزناع، مبــا يف ذلــك يف خميمــ  

وكاالت وبرامج األمم املتحدة واملنومـات الدوليـة، وذلـك مـن أجـل منـل االجتـار احملتمـل         
باألطقال ألغراض االستهلالل اجلنسإل وغـ،ه مـن أشـاال االسـتهلالل، واسـتهلالل األفـراد،       

 الجتار(وخباصة األطقال الصهلار والنساء، يف العمل، أو التصد   ذا ا
منــل عيـــل أشـــاال االجتــار باألشـــخاص جلميـــل األغــراض، مبـــا يف ذلـــك     )د( 

ة، ـر  و/أو الــزوا  القــائم علــ  العبوديــــــزوا  القســــت و/أو الـزوا  املؤقــــــألغــراض ال
ومالحقة املتورطت فيها(

دون أن يقتـرن ذلـك   واإلقامة منح ضحايا االجتار من الرعايا األجانل املساعدة  )هـ( 
 بشرط تقدمي دعاو  جنائية أو التعاون مل سلطات إنقاذ القانون(

ــراد قــوات حقــظ    واف تــوف، تــدريل  (و)  ــيهم أف ــل أصــحاب املصــلحة، مبــن ف جلمي
السالم وموظقـو القطـاع اإلنسـاين العـاملون يف منـاطع الـزناع وخميمـات الالجـ ت ومنـاطع تـدفع           

د حتديـد االجتـار أو خمـاطر االجتـار، وذلـك      قصـ بأعداد كب،ة مـن األشـخاص ا ـاربت مـن الـزناع،      
بالتعــاون مــل وكــاالت وبــرامج األمــم املتحــدة واملنومــات الدوليــة والبلــدان املضــيقة ومنومــات    

 ا تمل املدين(
إنشاء و/أو تاييف إجراءات وطنية راصة خبدمات املسـاعدة واحلمايـة لضـحايا     )و( 

يشــمل تــداب، مراعيــة الحتياجــات املــرأة والطقــل،  االجتــار باألشــخاص أو ضــحاياه احملــتملت، مبــا  
للاشــف عــن حــاالت االجتــار باألشــخاص وحتديــد الــدالئل علــ  وجــود رطــر حــدوهن االجتــار      
باألشخاص يف عيـل األمـاكن الـيت تشـهد تـدفقات كـب،ة لالجـ ت واملهـاجرين مبـا يف ذلـك البقـل            

 اجرين(السارنة، ومراكز االستقبال، ومراكز االحتجاو اإلدار  للمه
إشـــراك الســـلطات االجتماعيـــة الوطنيـــة واحملليـــة ومنومـــات ا تمـــل املـــدين يف   )ح( 

إجراءات الاشـف عـن حـاالت االجتـار باألشـخاص وحتديـد الـدالئل علـ  وجـود رطـر حـدوهن            
ذلـك االجتـار، ويف تنوــيم املسـاعدة واحلمايـة والــدعم للضـحايا والضـحايا احملــتملت عنـدما  ــر         

األشخاص( و ل أال تاون هذه التـداب، مشـروطة ببـدء إجـراءات جنائيـة،       حتديد عدد كب، من
 أو بالتوصيف القانوين للجر ة، أو بتعاون الضحايا مل سلطات إنقاذ القوانت(
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النور يف توف، عـدد مـن التـداب، الوقائيـة، ال سـيما املسـاعدة يف تـأمت العمالـة،          )ط( 
 واالستهلالل(كشخاص املعرضت  طر االجتار ل

عدم احتجاو أو مالحقة أو معاقبة ضحايا االجتار بتهمة رـرق قـوانت ا جـرة أو     ) ( 
ومة االضطالع بأنشطة غ، قانونية أشركوا فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجـر هبـم،   

ضـيف  مبا يف ذلك االنتـهاكات واجلـرائم املتصـلة بالبهلـاء واجلـرائم الصـهل،ة والـدرول إىل البلـد امل        
 (واإلقامة فيه بصورة غ، نوامية

مـن أجـل محايـة ومسـاعدة الضـحايا يف       ،النور يف التءع بـاألموال بانتوـام   )ك( 
صندوق األمم املتحدة االست ماين للتءعات لضـحايا االجتـار باألشـخاص،    ل ،حاالت الزناع

والصـندوق   وصندوق األمم املتحدة االست ماين للتءعات ا اص بأشاال الـرق املعاصـرة،  
 االست ماين لصاا الضحايا التابل للمحامة اجلنائية الدولية.

واجلهـات القاعلـة يف   وينبهلإل لوكاالت وبـرامج األمـم املتحـدة واملنومـات الدوليـة       - 70
 اإلنساين أن تقوم مبا يلإلأجمال العمل 
باألشخاص يف حاالت الزناع بصورة منتومة، ابتـداء  مـن    التصد  لالجتار )أ( 

اندالع الـزناع، حـىت وإن   ُتاشـف حـوادهن اجتـار يف السـابع، والقيـام يف مرحلـة مباـرة          
بتحديد االجتـار أو خمـاطر االجتـار، مبـا يف ذلـك لهلـرض االسـتهلالل اجلنسـإل واالسـتهلالل يف          

 صدر أو العبور أو االستقبال(العمل أو غ،مها من أشاال االستهلالل يف بلدان امل
تقاسم وتطبيع التـداب، واملنـهجيات واملؤشـرات الراميـة إىل حتديـد االجتـار        )ب( 

 باألشخاص يف أقرب وقت  ان ومنعه منذ حلوة اندالع الزناع/األومة(
إنشاء أو مراجعة إجراءات العمل املوحدة القائمة وتدريل املـوظقت، مبـن    ) ( 

املتعاقـدة ووكـاالت التنقيـذ الـذين حيتمـل أن ياونـوا علـ  اتصـال         فيهم موظقو الشركات 
بضحايا االجتار وضحاياه احملتملت. وينبهلإل أن يشمل ذلـك تطبيـع األوامـر املتعلقـة بتـداب،      
احلمايـــة، مبـــا فيهـــا املســـاعدة املناســـبة واملايقـــة، عنـــد اكتشـــاف مـــا يـــدل علـــ  االجتـــار    

 عاون مل السلطات ومنومات ا تمل املدين(االستهلالل أو رطر االجتار، وذلك بالت أو
ــاذ       )د(  ــة إىل إنق ــة الرامي ــل االجتــار باألشــخاص ضــمن أنشــطة احلماي إدرا  من

 احلياة منذ حلوة اندالع الزناع/األومة(
إدرا  االستجابات/اإلجراءات الرامية إىل ماافحة االجتـار والقائمـة علـ      )هـ( 

 (احلقوق يف نوم جمموعات العمل اإلنساين
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املشـاِركة يف  اجلهـات القاعلـة التابعـة للدولـة وغـ، التابعـة  ـا        التعاون مـل   )و( 
ــع         ــك فيمــا يتعل ــا يف ذل ــد، مب ــد  البعي ــد  القصــ، وامل ــ  امل ــزناع عل ــل ال التصــد  لعواق

 االجتار باألشخاص.باإلدما  االجتماعإل لضحايا 
 

 خاصالتوصيات املتعلقة سماية األطقال من االجتار باألش -باء  
ينبهلإل للدول املضـيقة ألشـخاص مـن بينـهم أشـخاص هـاربون مـن الـزناع وأطقـال           - 71
 كانوا معرضت، أو هم معرضون،  طر االجتار، أن تقوم مبا يلإلأرمبا 

منل االجتـار باألشـخاص، وخباصـة االجتـار باألطقـال غـ، املصـحوبت، مثـل          )أ( 
 تاملتــنقلاربون مــن الــزناع، واألطقــال األيتــام، واألطقــال الــذين ألــ  عنــهم والــدوهم ا ــ 

، وذلـك بالتعـاون مـل منومـات     أو املوجودين يف املخيمات هربا  من مناطع الزناعوحدهم 
 ا تمل املدين الوطنية ووكاالت وبرامج األمم املتحدة واملنومات الدولية(

وتقـوم   اعتماد تداب، استباقية ترمإل إىل محاية األطقال احملاصرين يف الـزناع  )ب( 
عل  مراعاة مصاا الطقل القضل  وتتماش  مـل القـانون الـدوا اإلنسـاين وقـانون حقـوق       
 اإلنسان وقانون الالج ت، عند حتديد ما يدل عل  االجتار باألطقال أو رطر االجتار هبم(

اإلقرار سالة الضعف اليت تعاين منها حتديدا  القتيات املتجر هبـن أو ضـحايا    ) ( 
ــزناع  تملت ألغــراض االســتهلالل اجلنســإل واالســتهلال  االجتــار احملــ  ل يف العمــل يف حــاالت ال

 بعد الزناع، واأاذ التداب، الالومة للحد من أوجه الضعف( وما
ال ســــيما بتهمــــة رــــرق قــــوانت  حوــــر االحتجــــاو اإلدار  لكطقــــال، و )د( 
 ولوائحها( ا جرة
األشخاص املتجر هبـم   ضمان عدم احتجاو األطقال املتجر هبم وغ،هم من )هـ( 

أو مالحقتــهم أو معاقبتــهم بتهمــة رــرق قــوانت ا جــرة أو بتهمــة االضــطالع بأنشــطة غــ، 
 قانونية أشركوا فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر هبم.

ينبهلإل أن تاقل األمم املتحدة ربـط االجتـار بالبشـر باالنتـهاكات     وإضافة إىل ذلك،  - 72
وينبهلـإل مراعـاة هـذه االنتـهاكات     . (50)الستة املرتابـة ضـد األطقـال   واالعتداءات اجلسيمة 

كأساس ملنل البلدان اليت ُذكر امسها مرارا  يف تقـارير األمـت العـام بشـأن األطقـال والـزناع       

__________ 

-https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/sixو  (2005) 1612انور قرار جملـس األمـن    (50) 

grave-violations/. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/
https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/
https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/
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املسلح ضمن قائمة البلدان املتورطة يف هذه االنتهاكات من املسـامهة جبنودهـا يف عمليـات    
 األمم املتحدة.

 
ــاء      التوصــ -جيم   ــار بالنس ــة إىل التصــد  لالجت ــتجابات الرامي ــز االس ــة بتعزي يات املتعلق

 والقتيات ألغراض االستهلالل اجلنسإل يف حاالت الزناع وما بعد الزناع
ينبهلإل جلميل الدول، سواء منها دول مصـدر أو عبـور أو مقصـد النسـاء والقتيـات       - 73

 وما بعد الزناع، أن تقوم مبا يلإلأ املتجر هبن ألغراض االستهلالل اجلنسإل يف مناطع الزناع
اإلقــرار بتعــرض النســاء والقتيــات ا اربــات مــن الــزناع لالجتــار ألغــراض    )أ( 

االستهلالل اجلنسإل، سـواء منـهن املوجـودات يف خميمـات الالج ت/املشـردين دارليـا  أو يف       
 قبضة اجلنود أو اجلماعات املتطرفة أو أفراد األسرة، والتصد  لذلك(

ــ )ب(  ــا  أو   من ــزوا  املباــر، ســواء يف خميمــات الالج ت/املشــردين دارلي  يف ل ال
 جمتمل البلد املضيف(

منل عيل أشاال االجتار بالنساء والقتيات ألغـراض الـزوا  املؤقـت و/أو     ) ( 
 الزوا  القسر  و/أو الزوا  القائم عل  العبودية(

هلالل اجلنســـإل حتديــد ومحايــة ومســـاعدة ضــحايا االجتــار ألغـــراض االســت      )د( 
 واالستعباد اجلنسإل(

التصــد  ألســباب االجتــار باألشــخاص الرئيســية علــ  أســاس  ــج يراعــإل    )هـ( 
املنوــور اجلنســاين، وذلــك بالتعــاون مــل منومــات ا تمــل املــدين ووكــاالت وبــرامج األمــم  

 املتحدة واملنومات الدولية(
ن أشـاال العنـف   ضمان إدرا  املسائل املتصـلة بـالعنف اجلنسـإل وغـ،ه مـ      )و( 

القائم عل  نوع اجلنس، مبا يف ذلك االجتار بالبشر، يف عملييت بناء السالم وإعادة الـتعم،  
يف مرحلة ما بعد الزناع، ودعم مشاركة النساء بالاامل وعلـ  قـدم املسـاواة مـل الرجـال      

وفقـا    يف صنل القرار، ال سيما عندما يتعلع األمر مبسائل االجتار يف حاالت الـزناع، وذلـك  
الدراسةةة الملية ةةة اةةملبتةةة  ةرف ةة   ةة ار  للمبــادئ التوجيهيــة العامــة والتوصــيات الــواردة يف  

.(51)1325جمبس األمن لألمم اةةحدة 
 

__________ 

 (51) UN-Women, Preventing Conflict, Transforming Justice, Security the Peace, 2015. 
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التوصـــيات املتعلقـــة مبنـــل االجتـــار باألشـــخاص لهلـــرض االســـتهلالل يف العمـــل يف  -دال  
 مناطع الزناع ومناطع ما بعد الزناع

املتعاقدة مل وكاالت القوات املسلحة املنتشرة يف مناطع الـزناع ومـا   ينبهلإل للدول  - 74
 بعد الزناع، مبا يف ذلك يف سياق عمليات حقظ السالم، أن تقوم مبا يلإلأ

بذل العنايـة الواجبـة عنـد توظيـف العمـال، مبـن فـيهم العمـال املهـاجرون،           )أ( 
ــورط     مؤسســات قطــاع   لتقــدمي الســلل وا ــدمات، ووجــوب املســاعدة يف ضــمان عــدم ت

املشتهللة يف منـاطع الـزناع ومـا بعـد الـزناع يف انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، مبـا يف          األعمال 
 ذلك االجتار باألشخاص لهلرض االستهلالل يف العمل(

ــدين أو         )ب(  ــن اللجــوء إىل متعاق ــدال  م ــىت أماــن ب ــرة م ــال مباش ــف العم توظي
لضـمان رلـو سلسـلة اإلمـداد     متعاقدين من الباطن أو استخدام وكـاالت وسـيطة، وذلـك    

 من أشخاص متجر هبم(
املوجـودة يف منـاطع الـزناع،    مؤسسات قطاع األعمـال  ضمان عدم تورط  ) ( 

ــار       ــها، يف االجتـ ــة منـ ــة أو املدعومـ ــعة للحاومـ ــة أو ا اضـ ــركات ا اصـ ــها الشـ ــواء منـ سـ
ــقافة         ــل( وضــمان وضــل شــروط ش ــتهلالل يف العم ــرض االس ــك لهل ــا يف ذل باألشــخاص، مب

لعملية التوظيف بااملها ووضل قواعد صارمة لوكاالت االستخدام والتوظيف(وصارمة 

اشتراط وضمان أن حتمإل اجلهات املتعاقدة معهـا أو املتعاقـدة مـن البـاطن،      )د( 
من أفـراد أو شـركات راصـة، حقـوق العمـال، مبـن فـيهم العمـال املهـاجرون والالج ـون،           

عمـال، مبـا يف ذلـك ضـمان حقهـم يف      وكقالة ذلـك( وتـوف، ظـروف عمـل وعـيش الئقـة لل      
 العودة وحقهم يف حرية التجمل وتاوين اجلمعيات(

بذل العناية الواجبة ملنل االجتار عل  أيد  األفـراد ا ـواص أو الشـركات     )هـ( 
الذين تعاقدت معهم من الباطن ويرتبطون مباشرة بعملياوـا، حـىت وإن   تتـورط وكـاالت     

 نقسها يف االنتهاكات(القوات املسلحة احلاومية 
آليــة فعالــة لتقــدمي     )و(  آليــات رصــد ومراقبــة يف مواقــل العمــل وتــوف،  إنشــاء 

اإلبالغ عن حاالت االجتار.للعمال  تتيحالشااو  
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     السالم حقظ عمليات يف االجتار ماافحة بإجراءات املتعلقة التوصيات -هاء  
 حقظ السالم أن تقوم مبا يلإلأينبهلإل للدول املشاركة يف عمليات  - 75

رفل احلصانة عن أفراد قـوات حقـظ السـالم فـور اكتشـاف مـا يـدل علـ           )أ( 
 تورطهم يف حاالت االجتار أو االستهلالل ومالحقة املذنبت دون تأر،(

ضمان أن تشمل عمليات تدريل موظقإل قوات حقظ السالم اإللزامية منل  )ب( 
أو خمــاطر االجتــار، ومســاعدة الضــحايا والضــحايا احملــتملت االجتــار، وحتديــد حــاالت االجتــار 

 ومحايتهم، وذلك بالتعاون مل وكاالت وبرامج األمم املتحدة واملنومات الدولية(
ضــمان محايــة املــبلهلت عــن املخالقــات محايــة كافيــة ومنــل أ  تــأث، منــاوئ    ) ( 

 ملسارهم املهب وظروف عملهم(
علومـات املتعلقـة مبـا تتخـذه البلـدان املسـامهة       الاشف بصورة علنية عن امل )د( 

 من إجراءات تأديبية وإدارية ضد أفراد قواوا املتهمت(
تنقيذ التداب، ا اصة اليت اقترحها األمت العام بشـأن احلمايـة مـن حـاالت      )هـ( 

االستهلالل واالنتهاك اجلنسيت اليت يتورط فيها موظقو قوات األمم املتحـدة حلقـظ السـالم    
( والتوصيات الواردة يف تقرير فريع االسـتعراض املسـتقل ا ـارجإل املعـب     A/70/729انور )

ساالت االستهلالل واالنتهاك اجلنسيت اليت يتورط فيها أفراد قوات حقـظ السـالم الدوليـة    
االت االســـتهلالل واالنتـــهاك اأـــاذ إجـــراءات بشـــأن حـــ ”يف عهوريـــة أفريقيـــا الوســـط ، 

.(52)“اجلنسيت اليت يتورط فيها أفراد قوات حقظ السالم
 ينبهلإل لكمم املتحدة أن تقوم مبا يلإلأ - 76

املتعلقـة  املضإل يف جهودها الرامية إىل تنقيذ وتعزيـز سياسـة األمـم املتحـدة      )أ( 
لـيت يتـورط فيهـا أفـراد     التسـامح قطعـا  إواء حـاالت االسـتهلالل واالنتـهاك اجلنسـيت ا       بعدم

قــوات حقــظ الســالم وضــمان محايــة الضــحايا، بطــرق منــها التقــاوض مــل البلــد املضــيف     
ــة    ــة قضــائية فرعي ــة مــنح والي ــهاك اجلنســيت   لوإمااني لنوــر يف ادعــاءات االســتهلالل واالنت

 والبت فيها، وتقدمي تعويضات إىل ضحايا االجتار باألشخاص(
التصــد  لالســتهلالل يف العمــل مــن رــالل بــذل اجلهــود الضــرورية حــىت      )ب( 

يتسىن، يف مناطع الـزناع ومـا بعـد الـزناع، مبـا يف ذلـك يف سـياق عمليـات حقـظ السـالم،           
توظيف عيل العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون والعمال الذين توظقهم اجلهـات القاعلـة   

__________ 

 (52) http://www.refworld.org/docid/568d16eb4.html . 

http://undocs.org/ar/A/70/729
http://www.refworld.org/docid/568d16eb4.html
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املتعاقـدة معهـا مباشـرة أو مـن البـاطن، يف       العسارية احلاومية وغ، احلاومية والشـركات 
ظــروف عمــل الئقــة، ووضــل سياســة لعــدم التســامح قطعــا  إواء انتــهاك احلقــوق األساســية  

  ؤالء العمال.
 

 هن والتوعيةوالتوصيات املتعلقة بالبح -واو  
ينبهلإل أن تضطلل املؤسسات احلاومية وسلطات إنقـاذ القـانون ومنومـات ا تمـل      - 77

األوساط األكاد ية ووكاالت وبرامج األمم املتحدة ببحوهن إضافية بشـأن خمتلـف   املدين و
 أشاال االجتار باألشخاص يف حاالت الزناع وما بعد الزناع، مبا يف ذلك بشأن ما يلإلأ

الصـــلة بـــت االجتـــار باألشـــخاص وكـــره األجانـــل، مبـــا يف ذلـــك تعـــرض   )أ( 
 األقليات لالجتار(

الصلة بت نـوع اجلـنس واالجتـار باألشـخاص يف الزناعـات، ال فيمـا يتعلـع         )ب( 
 بالقتيان والرجال(فيما يتعلع بالقتيات والنساء فحسل وإ ا أيضا  

طرائــع التوظيــف الــيت تســتخدمها اجلماعــات املتطرفــة، ال ســيما لتوظيــف   ) ( 
 اريت(األطقال واأاذهم مقاتلت أو عبيد جنس أو دروعا  بشرية أو انتح

ــل أشــاال االجتــار باألشــخاص، وخباصــة      )د(  الصــلة بــت اجلر ــة املنّومــة وعي
 النساء واألطقال، نتيجة ضعف سيادة القانون يف فترات الزناع وما بعد الزناع(

التدفقات املالية غ، املشروعة املتأتية من الشـباات اإلجراميـة الضـالعة يف     )هـ( 
 االجتار باألشخاص(

لوساطة اجلنائية القرديـة و/أو األسـرية و/أو ا تمعيـة يف ويـادة حـدة      دور ا )و( 
االجتار، ال سيما ألغراض الزوا  املؤقت و/أو الزوا  القسـر  و/أو الـزوا  القـائم علـ      

 العبودية يف سياق الزناع(
 االجتار باألشخاص لهلرض نزع األعضاء يف سياق الزناع( )و( 
ــد املباــر حلــاالت اال  )ح(  ــال، يف   التحدي جتــار بالبشــر، وخباصــة النســاء واألطق

 سياق تدفع أعداد كب،ة من املهاجرين نتيجة الزناع.
وينبهلإل أن تاون وسائط اإلعالم واعية مبا ياقإل بالصـلة بـت االجتـار باألشـخاص،      - 78

وخباصة النساء واألطقال، والزناع وأن تـدرك الُبعـد اجلنسـاين  ـذه الصـلة، لاـإل تسـتطيل        
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بصورة صحيحة عن حوادهن االجتار اليت متس القتيات والقتيان والنساء والرجـال   اإلبالغ
 يف هذه الوروف.

واملنومـات الدوليـة    ،وينبهلإل أن تواصل الدول األعضاء، وكيانـات األمـم املتحـدة    - 79
يف صـقوف  إذكـاء الـوعإل بشـأن االجتـار بالبشـر      وغ، احلاومية، ومنومـات ا تمـل املـدين    

ت للخطـر علـ  طـول طـرق ا جـرة بشـأن رطـر االسـتهلالل واإليـذاء مـن           الساان املعرضـ 
، وبلدان العبور، واملخيمات، وذلـك  البقل السارنةجانل املتجرين بالبشر، مبا يف ذلك يف 

 التواصل االجتماعإل. طعن طريع محالت حمددة األهداف عل  اإلنترنت ووسائ
 
 


