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181116    161116    16-18325 (A) 

*1618325*  

 
 باألشخاص لالجتارتقرير األمني العام عن تنفيذ تدابري التصدي   

  
 مقدمة - أوال 

كـاونن األو/دييمـم     16هذا التقرير مقدم عمال ببيان رئـيس جملـس األمـن املـ ر       - 1
2015 (S/PRST/2015/25الذي طلب فيه اجمللس إيل أن أقدم له تقريرًا )        عـن التقـدم ازـر
باألشـخاص تنفيـذا أفضـوأ وأن     لالجتـار تنفيذ اآلليات القائمة للتصـدي  حنن  شهرًا 12غضنن 

أختذ اخلطنات املطلنبة   ذلك البيان. ويمتند التقييم واملالحظات النارية   هـذا التقريـر إ    
 معلنمات قدمتها الدو/ األعضاء ومنظنمة األمم املتحدة.

  
 األشخاص   سياق الزناعب االجتارآخر املمتجدات فيما يتعلق ب -ثاويا  

باألشخاصأ وال سيما النماء والفتيـاتأ حـدي ا    جتارالاالصالت القائمة بني الزناع و - 2
باألشــخاصأ وصا ــة النمــاء  جتــارالااملقــررة اخلا ــة جمللــس حقــنق اعومــان املعنيــة ب  مــ خرًا

هـا إ   أ ووثقتـها   تقارير 2015واألطفا/أ وتيجة حبث ممتفيض أجـري منـذ منتصـا عـام     
الـ  يعـ    ( A/71/303( وإ  اجلمعيـة العامـة )  Add.1و  A/HRC/32/41)جملس حقنق اعومان 

ين يعيشـنن    جبميع أشكاله لألشـخاص الـذ   االجتارفيها إ  إعطاء األولنية لتنفري احلماية من 
 سياق وزاع واألشخاص الفارين من الزناع.

أ الحظــ أ أن أشــد 2016باألشــخاص لعــام  االجتــارومبناســبة اليــنم العــاملح ملكافحــة  - 3
تقع فريمة للمتجرينأ ويعـنتأ اجملتمـع الـدويل إ  معاجلـة األ مـات الـ         وضعفًا الفئات يأسًا

طــع الصـــحارل. فالزناعــات املمـــلحة   جتــ  النــاى علـــا عبــنر احلـــدوي وركــن  البحـــار وق    
واأل مــات اعومــاوية جتعــو الــذين ســدون أوفمــهم   مرمــا تبــاي/ إطــالق النــار أك ــر عرضــة  

هبـم   منـاطق الـزناع وخارجهـاأ وتزيـد مـن حـدة عنامـو عديـدة جتعـو األفـراي             جتارالاخلطر 
بالبشرأ م ـو االفتقـار إ  سـبو العـيق االقتصـاييةأ والتمييـزأ        لالجتارواجملمنعات أك ر عرضة 

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/41
http://undocs.org/ar/A/71/303
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والعنا اجلنماينأ وت ثر بقدر أك  علا الفئات ال  ليس هلـا أ ـال وفـنذ ومكاوـة   اجملتمـعأ      
 ومنها النماء واألطفا/ واملهاجرون والالجئنن واملشريون ياخليا.

 
 باألشخاص خارج منطقة الزناع االجتار -ألا  

كــن جتاهــو عناقــب التنقــو االضــطراري لألشــخاص بمــبب الــزناع  فاملهــاجرون  ال مي - 4
باألشــخاص طــنا/ رحلــة  االجتــارالــذين ينتقلــنن مضــطرين ال مرييــن هــم أك ــر عرضــة خلطــر 

أ ي كــد مكتــب األمــم  (1)2016لبعألشررصعلللملررع للاالجتررع التقريرررلالملررعن ل رر للاهلجــرة. و  
باألشـخاص يشـكو إ  حـد كـبري ةـاهرة يوليـةأ        االجتاراملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن 

ع  احلدوي تتبع التدفقات العامة للمهاجرين. ويالحـ  أن غالبيـة ضـحايا     االجتاروأن تدفقات 
  املائة( همأ علـا حنـن مـا أفـايت بـه       60الذين مت حتديدهم علا وطاق العامل )حنايل  االجتار
ف عليهم فيـهأ ومعظمهـم     البلد الذي مت التعرُّيولة عضنا سامه    التقريرأ أجاوب  156

 لالجتـار أ وشرت املنظمة الدولية للهجرة حب ـا عـن التصـدي    2015مهاجرون. و  أواخر عام 
بالبشـر واسـتهلالهلمأ وبـني األ مـاتأ      االجتـار حلل  فيه الصالت بني  (2)بالبشر وق  األ مات

بالبشـر منـذ بدايـة أي أ مـةأ      االجتـار  مبا   ذلك الزناعاتأ وأو   بأن تبدأ أوشـطة مكافحـة  
 ودأو االستهلال/. االجتاروقبو أن تظهر األيلة علا حدوث 

واهلـرو  مـن منطقــة وـزاع أو الن ــن/ إ  وجهـة منشــنية ال  ـنالن يائمــا يون أن       - 5
أ فهنـا  أشـكا/ معينـة مـن الضـعا تزيـد مـن خطـر         لالجتـار يصبح الفارون من الزناع ضحايا 

باألشــخاصأ وصا ــة  االجتــارجــرمني. وخلصــ  املقــررة اخلا ــة املعنيــة ب النقــنع فريمــة للم
النماء واألطفا/أ إ  أن بعض الالجئني وملتممح اللجـنءأ مبـن فـيهم عـدي مـن األطفـا/ غـري        
املصحنبني القايمني من المنيان والصنما/أ اختأطفنا أو ُغّرر هبـم عنـد وجـنيهم   ميمـات     

ا مث أســروا الحقــًا   ليبيــا أو    ــحراء ســيناء ألغــرا  الالجــئني أو خــال/ رحلتــهمأ وبيعــن
االستهلال/ عن طريق االبتزا . وتعر  مهاجرون هاربنن من الـزناع   المـنيان لعمليـة وـزع     
األعضــاء   مصــر. و  كــ ري مــن األحيــان قــد يضــطر املهــاجرون غــري القــاونوينيأ مبــن فــيهم    

هم ودأو إعالـة أسـرهم. فاألطفـا/ العراقيـنن     األطفا/ غري املصـحنبنيأ إ  العمـو ععالـة أوفمـ    
والمنرينن الالجئنن   يو/ أخرل بالشرق األوسط يعملنن   مصـاوع النمـيأ أو   البنـاء    
أو   قطاع خدمات األغذية أو   العمو الزراعح أو كباعة   الشنارع   ةروف تبلـ  حـد   

__________ 

 سيصدر قريبا. (1) 

 (2) International Organization for Migration, Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of 

Crisis: Evidence and Recommendations for Further Action to Protect Vulnerable and Mobile 

Populations (Geneva, 2015). 
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نّظمـة ياخـو املخيمـات لترتيـب     المخرة. ووفقا للمقررة اخلا ةأ تنجدأ علا ما يبدوأ وظم م
 جتــارالاهــذا األوــناع مــن العمــو. وبينــ  املعلنمــات الــ  يعــ  لهلــر  التقريــر العــاملح عــن   

مـن البلـدان املتضـررة مـن الزناعـات م ـو اجلمهنريـة         االجتارباألشخاص  ياية   عدي ضحايا 
 العربية المنرية والعراق والصنما/   بلدان أوروبا وآسيا والشرق األوسط.  

ــالزناع و     - 6 ــا اجلنمــح املتصــو ب ــني العن ــارالاوالصــلة ب ــابرة    جت ــا الع بالبشــر وييناميا م
( S/2016/361/Rev.1بـالزناع ) للحدوي قد مت التمليم هبا   تقريري عن العنا اجلنمـح املتصـو   

وعن هياكـو إجراميـة   “ مثنا للمرور”الذي أوريتأ فيه معلنمات عن مهرِّبني يطالبنن باجلنس 
بالبشــرأ واجلــنس التجــاري   االجتــارآخــذة   التطــنر هــدفها اســتهلال/ الالجــئني مــن خــال/     

 محأ وال سيما   سياق حركات اهلجرة اجلماعية احلالية.واالسترقاق اجلن
و  تقريــري إ  االجتمــاع العــام الرفيــع املمــتنل للجمعيــة العامــة بشــأن التعامــو مــع  - 7

 أ2016أيلن/دســبتم   19(أ املعقــني   A/70/59التحركــات الكــبرية لالجــئني واملهــاجرين ) 
بالبشر يتزايـد   االجتارالحظ أ أوه علا الرغم من  عنبة احلصن/ علا أرقام يقيقةأ فإن خطر 

كــ ريًا   التحركــات الكــبرية لالجــئني واملهــاجرين. والنثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــع  
ــنر  مــن أجــو الالجــئني واملهــاجرين    متهــد المــبيو التفــاقني   (3)املمــتنل املمــماة إعــالن ويني

يني جديدين ملعاجلة هذا املمألة. ففح إعالن وينيـنر أ تلتـزم الـدو/ األعضـاء بـأن تكـافح       عامل
بالبشر بهلية القضاء عليهأ بنسائو منها اختاذ تدابري حمدية اهلدف للتعـرف علـا ضـحايا     االجتار
بالبشـر    ـفنف    االجتـار ومماعد مأ وكذلك منع  االجتارضني خلطر بالبشر أو املعرَّ االجتار

 ملتضررين من التشريدأ مع مراعاة أوجه الضعا اخلا ة للنماء واألطفا/.ا
 

 بالبشر   حاالت الزناع االجتار -باء  
هبــاأ  االجتــارميكــن  تعتــ  بعــض اجلماعــات املمــلحة المــكان املــدويني مــناري أو ســلعاً  - 8

 االجتـار إ  االختطـاف و    وماء وأطفـا/ سـنريني وعـراقيني مـ خراً    يد/ علا ذلك تعرُّ كما
هبم ع  احلدويأ وهح أمنر مت تنثيقهـا   تقريـري عـن العنـا اجلنمـح املتصـو بـالزناع. ومـن         
املعروف جيدا أن النماء والفتيات املشريات ياخليـا والالجئـات   املنـاطق اخلاضـعة لمـيطرة      

قـد تعرضـن للبيـع أو مت     (4)تنظيم الدولة اعسالمية   العراق والشام )تنظيم الدولـة اعسـالمية(  
ــررة        ــ  املق ــب. وُأبلهل ــاء أجاو ــاتلني   اجلماعــات املمــلحة أو أثري ــن مق ــاعكراا م ــزوسهن ب ت

__________ 

 .1د71اجلمعية العامة  قرار (3) 

يعـــرف أيضـــا باســـم تنظـــيم ياعـــق. والعبارتـــان تمـــتخدمهما العديـــد مـــن اجلهـــات املعنيـــة للداللـــة علـــا     (4) 
 املمما. وفس

http://undocs.org/ar/S/2016/361/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/70/59
http://undocs.org/ar/A/RES/71/1
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اخلا ــة أيضــا عــن حــاالت اجتــار بالعمــا/ املهــاجرين   منــاطق الــزناع مــن خــال/  ارســات    
 التنةيا اخلايعة ودأو التضليلية.

خـال/ الـزناعأ وال سـيما     االجتـار مـن  وميكن أن تظهر أشكا/ حمدية وأحياوـا جديـدة    - 9
عندما تكـنن فظـائعأ م ـو جـرائم احلـر  واجلـرائم ضـد اعومـاوية واعبـاية اجلماعيـةأ حمتملـة            

أ فـإن  (5)النقنع أو منتشرة. واستنايا إ  تقريـر أعـدا املركـز الـدويل لتطـنير سياسـات اهلجـرة       
عـات املمـلحةأ أ ـبح  تـ       أ م و الزواج القمري واالسـتهلال/   الزنا االجتاربعض أشكا/ 

بشــكو متزايــد بعــد بدايــة األ مــة المــنرية وميكــن أن تعتــ  ذات  ــلة مباشــرة بــاحلر . و    
املــرتبط بـذلك ال ترتكبــه الشــبكات   االجتــارالنقـ  وفمــهأ أشـار التقريــر إ  أن معظــم وشـا     

 اعجرامية الشديدة التنظيمأ وإمنا يرتكبه أفراي األسرةأ واملعارف واجلريان.
و  المننات األخريةأ قام  ياعات إرهابيةأ م و تنظـيم الدولـة اعسـالمية وياعـة      - 10

 االجتـار بالنماء والفتيات من خـال/   االجتاربنكن حرامأ بالدعنة علنا إ  االسترقاق اجلنمح و
بالبشر وضلع    ذلـك. وخلصـ  جلنـة التحقيـق الدوليـة املمـتقلة بشـأن اجلمهنريـة العربيـة          

لقــد جــالوا ليــدمِّروائ اجلــرائم الــ  ”  تقريرهــا إ  جملــس حقــنق اعومــان املعنــنن  المــنرية
ــديني    ــة اعســالمية   حــق اعيزي ــها تنظــيم الدول ( إ  أن التشــريد A/HRC/32/CRP.2) “ارتكب
ولـة اعسـالمية هـن جرميـة اجتـار بالبشـر.       القمري للنماء والفتيات وبـيعهن علـا يـد تنظـيم الد    
( أن الفتيــات   A/70/836-S/2016/360وأبلهلــ أ   تقريــري عــن األطفــا/ والــزناع املمــلح )     

املنـاطق الــ  يمــيطر عليهــا تنظــيم الدولــة اعســالمية معرضــاتأ فيمــا يقــا/أ إ  الــزواج قمــرا  
أما الفتيات اعيزيديات اللنايت سأـبني   العـراق فيقـا/ إوـه مت  ريبـهن إ  اجلمهنريـة       مبقاتلنيأ 

 العربية المنرية واستأخدمن كرقيق جنس.
أ عني مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة    2016أيلن/دسبتم   16و   - 11

اعسـالمية سـفريته للننايــا    علـا يـد تنظـيم الدولـة     لالجتــارواييـة مـراي باسـح طـه الـ  تعرضـ        
بالبشرأ وهذا هح املرة األو  ال  يعيَّن فيهـا شـخ     االجتاراحلمنة معنية بكرامة الناجني من 

سـفريا للننايـا احلمـنة. وسـتركز المـيدة مـراي علـا مبـايرات الـدعنة والتنعيـة            لالجتارتعر  
 أ ال سيما الالجئنن والنماء والفتيات.االجتاربشأن حمنة ضحايا 

 

__________ 

 (5) 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). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/CRP.2
http://undocs.org/ar/A/70/836
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 بالبشرأ والزناع اململحأ واجلرمية املنظمة االجتار -جيم  
  تقريري عن العنا اجلنمح املتصو بالزناعأ سلط أ الضنء أيضا علا أن اسـتخدام   - 12

العنــا اجلنمــح مــن جاوــب اجلماعــات اعرهابيــة لزيــاية مــا متلكــه مــن ســلطة وقاعــدة جتنيــد     
كـنن جـزءا مـن املناقشـة واعجـراءات العامليـة       بالبشـر ينبهلـح أن ي   االجتـار وإيـرايات مـن خـال/    

بشــأن كــبح التــدفقات املاليــة إ  املتطــرفني العنــيفني. و  تقريــرّي عــن التهديــد الــذي يشــكله  
(أ الحظـ أ  S/2016/501و  S/2016/92تنظيم الدولة اعسالمية علـا المـالم واألمـن الـدوليني )    

بالنماء والفتيات ال يزا/ يشكو عنصرا بال  األمهية من عنا ر التـدفقات املاليـة إ     االجتارأن 
تنظيم الدولة اعسالمية واجلهات املنتمبة إليه. وذكرتأ أساليب م و طلب الفدية وبيع النمـاء  

لعملياتأ حيـث يمـتخدم اعرهـابينن التكننلنجيـات احلدي ـةأ      والفتيات لتعبئة املناري ومتنيو ا
 م و الرسائو املشفرة لكفالة سرية املعامالت اعلكترووية.

وقــد تــريي  ــدل هــذا االســتنتاجات   الدراســة االستقصــائية العامليــة الرابعــة بشــأن   - 13
أ املرفق( الـ  الحظـ    S/2016/49) (2001) 1373تنفيذ الدو/ األعضاء لقرار جملس األمن 

ــة مــن احلصــن/ علــا      ــة املنظمــة ميّكــن اجلماعــات اعرهابي أن التعــاون مــع الشــبكات اعجرامي
لبشـر والتـهريبأ مبـا   ذلـك  ريـب البشـرأ وال سـيما        با االجتـار التمنيو واملـناري مـن خـال/    

ــة احلــدوي الــ  تتبعهــا الــدو/ عرضــة لالســتهلال/       النمــاء والفتيــات. وهكــذا فــإن تــدابري مراقب
املنــهجح مــن قبــو املتجــرين بالبشــر الــذين يعملــنن بالتعــاون النثيــق مــع اجلماعــات اعرهابيــة.  

واعرهـا  أقـرت هبـا كـذلك اجلمعيـة العامـة        باألشـخاص واجلرميـة املنظمـة    االجتاروالصلة بني 
بشــأن اســتعرا  اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اعرهــا      291د70  قرارهــا 

 الذي أعرب  فيه اجلمعية عن القلق من أن اعرهابيني قد يمتفيدون من اجلرمية املنظمـة العـابرة  
باألشــخاص. أمــا املقــرر اخلــاص  االجتــارللحــدوي النطنيــة   بعــض املنــاطقأ مبــا   ذلــك مــن  

جمللــس حقــنق اعومــان املعــين بتعزيــز واايــة حقــنق اعومــان واحلريــات األساســية   ســياق   
قلـق مـن أن بعـض اعجـراءات الـ       ( عن الA/71/384مكافحة اعرها  فقد أعر    تقريرا )

تتخذها الـدو/ األعضـاء م ـو عمليـات الطـري وجتـرة اهلجـرة غـري النظاميـة تمـهم   تكـريس            
عمليات وزوح الناى بصنرة فنضنية وممتترةأ مبا   ذلك عـن طريـق  ريـب البشـرأ  ـا قـد       

 أعما/ إرهابية.ي يي   هناية املطاف إ  مماعدة األشخاص الذين يبيِّتنن النية الرتكا  
أ الحــ  (6)2016و  تقريــر مشــتر  عــن شــبكات  ريــب املهــاجرين  ــدر   عــام  - 14

مكتــب الشــرطة األورول )الينروبــن/( واملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة )اعوتربــن/( أوــه    

__________ 

 (6) Migrant Smuggling Networks: Joint Europol-INTERPOL Report, May 2016. 

http://undocs.org/ar/S/2016/92
http://undocs.org/ar/S/2016/501
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/S/2016/49
http://undocs.org/ar/A/RES/70/291
http://undocs.org/ar/A/71/384
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حــني مل ي بــ  وجــني  ــلة منهجيــة بــني  ريــب املهــاجرين واعرهــا أ فــإن خطــر اســتفاية     
عرهابيني األجاوـب مـن تـدفقات اهلجـرة   الـدخن/ أو العـنية إ  االحتـاي األورول        املقاتلني ا

المــنق اعجراميــة لهلــر  التــهريبأ  “الحتكــار”قــد تزايــد. والحظــا أيضــا أن هنــا  اجتاهــا  
حيــث أ ــبح  الشــبكات اعجراميــة األكــ  حجمــا تمــتنعب تــدرسيا الشــبكات االوتها يــة  

 يــاية   حــاالت اسـتهلال/ البشــرأ ال سـيما اســتهلال/ اليــد    األ ـهلرأ  ــا قـد يــ يي بـدورا إ    
 العاملةأ وعلا األخ    البلدان ال  يقصدها املهاجرون.

عـن  ريـب املهـاجرين     (2015) 2240و  تقريري املقدم عمال بقرار جملس األمـن   - 15
ــي  )    باألشــخاص   االجتــارو ــة المــاحو الل ــيض املتنســط قبال ــذي  S/2016/766)البحــر األب ال

تناو/ مأساة الرجا/ والنماء واألطفا/ املهربني واملتـاجر هبـم عـن طريـق البحـر مـن المـناحو        
بالبشـرأ والزناعـات    راالجتـا الشمالية ألفريقيا إ  أوروباأ أكـدتأ جمـديا أن هنـا   ـالت بـني      

اململحةأ واجلرمية املنظمـة والفمـايأ والحظـ أ أن الشـبكات اعجراميـة املنظمـةأ مبـا   ذلـك         
باألشـخاصأ اسـتهلل  احلالـة األمنيـة   ليبيـا       االجتـار الشبكات الضالعة    ريب املهـاجرين و 

هذا األوشـطة املرحبـة   لتنسيع عمليا اأ  ا أيل بدورا إ  تفاقم حالة عدم االستقرار. ووفرت 
متنيال مباشـرا وغـري مباشـر للجماعـات املمـلحة واملنظمـات اعرهابيـةأ وأسـهم    هشاشـة          

 هياكو احلنكمة بتهيئة تربة خصبة للفماي.
وعلا مدل األشهر اعثين عشر األخريةأ متـ  اعشـارة إ  اسـتخدام اآلليـات القائمـة       - 16

فحـة متنيـو اعرهـا أ وكـذلك وظـم اجلـزاءات       من قبيو أيوات مكافحة غمـو األمـنا/ ومكا  
ــا   ــارلر ــد ووق ــذا الصــدي.        االجت ــاذ إجــراءات   ه ــالزناعأ ومت أيضــا اخت بالبشــر املتصــو ب
أ وســع جملــس األمــن وعــز  إطــار جزاءاتــه املفروضــة علــا   (2015) 2253فباعتمــاي القــرار 

ــيم القاعــ  ــا اآلليــات املاليــة        تنظ ــيم الدولــة اعســالميةدياعق. أم دة ليشــمو التركيــز علــا تنظ
واملقترحات من قبيو استخدام االت التنا و االجتمـاعح والرسـائو املضـايةأ فقـد ونقشـ       

بالبشـر   حـاالت الـزناع وظمتـها جامعـة األمـم املتحـدة         االجتار  حلقة عمو بشأن مكافحة 
ــه  اركة  ــ لني عــن اجملتمــع املــدينأ مبــا   ذلــك القطــاع اخلــاص    أ مبشــ2016  حزيراندينوي

ــم املتحــدة للنظــر           ــدو/ األعضــاء ووكــاالت األم ــض ال ــة وكــذلك بع واألوســا  األكايميي
 بالبشر   حاالت الزناع. لالجتاراستجابة معز ة 

 
   سياقات ما بعد الزناع االجتار -يا/ 

بالبشر   سياقات ما بعد الزناع وشجع علـا القيـام هبـا     االجتارلنحظ  أيضا أوشطة  - 17
ــاية ضــعا المــكان ازلــيني. ومــن      غيــا  أو تعط ــو م سمــات إوفــاذ القــاونن والعدالــةأ و ي
يواعــح األســا أن االوتــهاكاتأ ميكــن أن يرتكبــها أيضــا الــذين تنكــو إلــيهم مهمــة احلمايــة.   

http://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ar/S/2016/766
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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طلب علا اخلدمات اجلنمـية   البلـدان   وميكن لنجني قنات حف  المالم أن ينلد  ياية   ال
ألغـرا  االسـتهلال/    االجتارال  تنشر فيها تلك القنات و  بعض احلاالتأ ميكن ربط ذلك ب

 .(7)اجلنمح
ويــري تعريــا سياســة األمــم املتحــدة لعــدم التمــامح مطلقــا مــع االســتهلال/ واالوتــها   - 18

للحماية من االستهلال/ اجلنمح واالوتـها   اجلنميني   وشرة األمني العام حن/ التدابري اخلا ة 
(أ وهـح تنطبـق علـا األفـراي العمـكريني وأفـراي الشـرطة وغريهـم         ST/SGB/2003/13اجلنمـح ) 

من املنةفني. ووتيجة لذلكأ وأفذ العديـد مـن املبـايرات والمياسـات والقـراراتأ علـا النحـن        
ــناري ــرّي ) ال بشــأن أعمــا/  2014(. وعقــب ايعــاءات   عــام  A/71/97و  A/70/729  تقري

استهلال/ واوتها  جنميني قام  هبا قنات حف  المالم الدولية   يهنرية أفريقيـا النسـطاأ   
 ممتقال لالستعرا  اخلارجح من أجو استعرا  وتقييم األمم املتحدة. وقـدم إيلي عين أ فريقا 

فريـــق االســـتعرا  املمـــتقو اســـتنتاجاتهأ مبـــا   ذلـــك عـــدي مـــن التن ـــياتأ   هنايـــة عـــام  
 (2016) 2271. وخال/ الفترة املشـمنلة هبـذا التقريـرأ اختـذ جملـس األمـن القـرار        (8)2015

ــات المــالم        ــها  اجلنمــيني   عملي كخطــنة رئيمــية حنــن التصــدي ملمــألة االســتهلال/ واالوت
أ الــذي رحبــ  فيــه 286د70وضــمان املمــاءلة. وفيمــا بعــدأ اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار   

ــذ سياســة األ   ــا تنفي ــها      بعزمــح عل ــع االســتهلال/ واالوت ــا م ــدم التمــامح مطلق مــم املتحــدة لع
اجلنمــيني تنفيــذًا تامــًاأ وأكــدت مــن جديــد أن ييــع املــنةفني املــدويني واألفــراي العمــكريني     
وأفراي الشرطة سب أن خيضعنا لنفس معيار الملن  لضـمان اايـة األشـخاص الـذين ُكلفـ       

رير عـن االسـتهلال/ واالوتـها  اجلنمـيني بشـكو      املنظمة حبمايتهمأ وكفالة االسـتجابة ألي تقـا  
يركــز علــا الضــحاياأ فضــال عــن احلفــاأل علــا  ــنرة األمــم املتحــدة ومصــداقيتها وحيايهــا    

 ووزاهتها.
  

__________ 

 باألشخاصأ وصا ة النماء واألطفا/. االجتارعنية باوظر تقارير املقرِّرة اخلا ة امل (7) 

اختعذلالترااب لالزمةرخبلوصراللاالالرتوزاللتاالكترجلعسلا منرجالةر لظعكرللالم:رخبلالنرز تلرقريررلاالرتملرا للللللللللللل (8) 
ةنررتقلللزالررتوزاللتاالكتررجلعسلا منررجالةرر لظعكررللالقررااالالاتلجررخبليمررفلالنررز ل ل جلا يررخبل  ريقجررعللللللللللل

 .(2015و/دييمم  كاونن األ 17أ )الاالطى

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/A/71/97
http://undocs.org/ar/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/286
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 التدابري ال  أبلهل  عنها الدو/ األعضاء -ثال ا  
التصــديق علــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــ  النطنيــة            -ألا  

باألشــخاصأ وصا ــة النمــاء  االجتــار وتنكــن/ اخلــاص مبنــع وقمــع ومعاقبــة وال
 باألشخاص( االجتارواألطفا/ )بروتنكن/ منع 

باألشـخاصأ وصا ـة النمـاء واألطفـا/أ      االجتـار يقدم بروتنكن/ منع وقمـع ومعاقبـة    - 19
أ أوَ/ تعريـا يويل متفـق   املكمو التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـ  النطنيـة      

باألشخاص ويتـيح إطـارا لاللتزامـات واملعـايري كـح تقـنم الـدو/ األعضـاء بنضـع           لالجتارعليه 
ــيح   االجتــاربالبشــرأ مبــا   ذلــك   االجتــاراســتجابات وطنيــة ملكافحــة   النــاجم عــن الــزناع. وتت

 االجتـار حلـنايث   االتفاقية وسائو عملية متعدية للتعاون الدويل كح تطبقها الدو/   التصـدي 
بالبشر. وخال/ الفتـرة املشـمنلة بـالتقريرأ أ ـبح  يولتـان طـرفني   االتفاقيـة مهـا يهنريـة          

 حزيـراند  17( ويهنرية كنريا الشـعبية الدميقراطيـة )  2015تشرين ال ايندونفم   5كنريا )
شـرين  ت 5(أ فيما أ بح  يولتان طرفني   ال وتنكن/أ مها يهنريـة كنريـا )  2016 ينويه

تشـرين ال ـايندونفم     8(. وحـ   2016أيلن/دسـبتم    14( وملـديا ) 2015ال ايندونفم  
بلــدا وبلــ  عــدي الــدو/ األطــراف     187أ بلــ  عــدي الــدو/ األطــراف   االتفاقيــة  2016

 بلدا. 170ال وتنكن/ 
ن   املائــة مــ 87أ قــام 2016لعــام  بعألشررصعللاالجتررع للتقريرررلالملررعن ل رر للووفقــا  - 20

باألشـــخاص املدرجـــة  ـــراحة    االجتـــارالبلـــدان املقدمـــة للتقـــارير بتجـــرة ييـــع جناوـــب  
  املائة من هذا البلدان تشريعات جزئية   هذا الصـديأ ولـيس    9ال وتنكن/أ وتنجد لدل 

. (9)باألشـخاص  االجتـار   املائة منـها أي وـ    تشـريعها سـرم علـا وجـه التحديـد         4لدل 
باألشخاص علـا الصـعيد العـاملح     االجتاريضا أن ممتنل اعياوات اجلنائية بتهم ويبني التقرير أ

  املائـة مـن البلـدان     25أ شـهد حـنايل   2014و  2012ةو متدويا. ففح الفتـرة بـني عـامح    
  املائـة مـن البلـدان     15إياوـات أو أقـو   المـنة. ومل يبلـ  حـنايل       10ال  يشـملها التقريـر   
 أي إياوة.املمامهة بتقارير عن 

 

__________ 

 يولة عضنا مت أخذها   االعتبار لهلر  الفرع ذي الصلة من التقرير. 179من أ و  (9) 
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ــة لتجــرة   -باء   ــه بــأي   االجتــارتنفيــذ االلتزامــات القاونوي باألشــخاص ومنعــه ومكافحت
 سبو أخرل

ــدو/       - 21 ــة وال وتنكــن/أ اعتمــد كــ ري مــن ال ــايري االتفاقي ــات ومع ــذ متطلب   إطــار تنفي
. (10)بالبشـر  االجتـار األعضاء أطرا قاونوية شـاملة تـنفر أساسـا الختـاذ إجـراءات فعالـة ملكافحـة        

بالبشرأ ال  سأـن بعضـها خـال/ الفتـرة املشـمنلة       االجتاروقد تن  القناوني املخصصة ملكافحة 
بالتقريرأ علا جممنعة من التدابري تتجاو  وطاق التجرةأ مبـا   ذلـك التعـرف علـا الضـحاياأ      
واايتهمأ ويعمهمأ وخدمات التعنيض املخصصة هلمأ وإوشاء آليـات تنمـيق وطنيـة. وجتـرم     

بالبشر من خال/ الن   راحة علا جرائم جنائيـة   قناوينـها اجلنائيـة أو غريهـا      االجتارا كله
مـن القــناوني. وتنســيع وطــاق الناليـة اعقليميــة لــبعض القــناوني املنجـنية فيمــا يتعلــق بأعمــا/    

ــك       املــناطنني مــن شــأوه أن ميك ــ   ــق هــذا األحكــام   اخلــارجأ مبــا   ذل ــدو/ مــن تطبي ن ال
 اع.الزن مناطق
بالبشــرأ   ســياق أ مــات   االجتــاروحلمايــة األشــخاص الضــعفاءأ مبــن فــيهم ضــحايا    - 22

اهلجرة   ييع أحناء العاملأ عز ت بعض الـدو/ أحكامهـا التشـريعية املتعلقـة بـإجراءات مـنح       
اللجنء وإجراءات االستقبا/ األو . وأبألـ  أيضـا عـن تشـريعات جديـدة حمـدية لتنظـيم البهلـاء         

باألعضــاء البشــرية. وُذكــرت قــناوني جديــدة مت ســنها للتصــدي    االجتــارالتجــاريأ وملكافحــة 
بالبشـرأ وأبلهلـ  إحـدل الـدو/      االجتـار للفماي ودأو تناط  املـنةفني العمـنميني مـع شـبكات     

ــا أفعــا/ ذات           ــة عل ــة وأخــرل جنائي ــات تأييبي ــن املــنةفني لعقنب ــدي م ــرُّ  ع ــن تع أيضــا ع
 بذلك.  لة
وتنكن/أ قام عدي كبري من الدو/ األعضـاء بنضـع   ومتشيا مع متطلبات االتفاقية وال  - 23

 االجتـار تيمري التنميق الـنطين ملكافحـة   أطر استراتيجية أو خطط عمو وطنية ترمح إ  تعزيز و
بالبشر وحتمني تباي/ املعلنمات واملمارسات اجليدة وبناء القدرات. وتقني هذا اجلهـني عـاية   

بالبشـرأ يرأسـها مقـررون     االجتـار ملكافحـة   جلان تنمـيق أو أفرقـة تنفيذيـة )فـرق عمـو( وطنيـة      
منمقننأ وتتألا من   لني عن ييـع الـن ارات والنكـاالت احلكنميـة املعنيـةأ فضـال عـن         أو

بالبشـرأ   االجتـار تنـاو/ بعضـها أوناعـًا حمـدية مـن      اجملتمع املدينأ وهلا آليات للر د والتقييم. وي
يشــر   االجتــار خرًا جملمــًا لضــحايا أت يولــة مــألغــرا  العمــو القمــري. وأوشــ االجتــارم ــو 

   عمليات  نع القرار والتنميق النطنية. االجتارالضحايا المابقني هلذا 

__________ 

 يولة عضنا أسهم    هذا التقرير. 35استنايا إ  معلنمات وريت من  (10) 
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م العديد من الدو/ بأمهية وحـدات إوفـاذ القـاونن املتعـدية التخصصـات   جمـا/       وسلي - 24
الـة   قضـايا   قيـام بتحقيقـات فع  بالبشر ومكاتب االيعاء العام املتخصصة   ال االجتارمكافحة 
بالبشر. ووضع  بعض الدو/ األعضـاء سياسـات ومبـايو تنجيهيـة متخصصـة بشـأن        االجتار

التحقيــق واملالحقــةأ وقــدم  تــدريبا متخصصــا منتظمــًا إ  مــنةفح العدالــة اجلنائيــة املعنــينيأ  
ومنهم منةفن إوفـاذ القـاونن واملـدعنن العـامنن والقضـاة ومنةفـنن   وةـائا أخـرل ذات         

أشارت بعض الدو/ إ  بـرامأ خا ـة لتـدريب مـنةفح إوفـاذ القـاونن الـذين مـن           لة. كما
 بالبشر. االجتار  البلدان األ لية لضحايا  املقرر وشرهم   اخلارجأ وحتديدًا

وأبِر ت الصالت بأشكا/ أخرل من اجلرمية املنظمة باعتبارها جماال هاما مـن جمـاالت    - 25
ضاء علا وضع إجراءات متخصصة مـن أجـو اجلهـات    التدخوأ حيث تعمو بعض الدو/ األع

ــا      ــدو/   اســتخدام اآللي ــة. واحــ  بعــض ال ــة اجلنائي ــة   جمــا/ العدال ــة لقمــع  الفاعل ت املالي
بالبشر مـن خـال/ إجـراء حتقيقـات ماليـة متزامنـة واسـتهداف غمـو          االجتارعمليات عصابات 

ليب ملكافحـة غمـو األمـنا/    األمنا/ وعائدات اجلرميةأ وأشارت الدو/ إ  ضرورة وضع أسـا 
بالبشــر   املنــاطق املتضــررة مــن الــزناع. وعلــا   االجتــاروالتصــدي لتمنيــو اعرهــا  خا ــة ب 

الصعيد اعقليمحأ استأحدث  مـناي تنجيهيـة بشـأن جتـرة غمـو األمـنا/ وعائـدات اجلرميـة           
 االجتــارلنــاى وعمليــة بــايل بشــأن  ريــب اإطــار اععــالن املعتمــد   املــ متر الــن اري المــايى ل

ــايل           ــني   بـ ــةأ املعقـ ــ  وطنيـ ــرائم عـ ــن جـ ــذلك مـ ــو بـ ــا يتصـ ــخاص ومـ  آذارد 23باألشـ
 .2016 مارى
ــدان         - 26 ــنر وبل ــدان العب ــدان األ ــلية وبل ــني البل ــدويل ب ــائح واعقليمــح وال ــاون ال ن وللتع

لنـاتأ عـن   بالبشـر ا  لالجتـار لمعارف أمهية بالهلة   التصـدي  املقصدأ فضال عن التباي/ الفعَّا/ ل
الزناع. وقد أبرم  يو/ عديدة اتفاقاتدشراكات للتعاون ال نائح ترمح   كـ ري مـن األحيـان    
إ  حتمـني جهــني إوفــاذ القــاونن واملالحقــة القضــائية. وأبلهلــ  بعــض الــدو/ عــن اســتخدامها  
ــة      لشــبكات يوليــة م ــو اعوتربــن/أ وشــبكات إقليميــة م ــو الينروبــن/ وينروجمــ  والنكال

عيارة التعاون   جما/ العمليات علـا احلـدوي اخلارجيـة للـدو/ األعضـاء   االحتـاي       األوروبية 
األورولأ واتفاقية التعاون بني أجهزة الشرطة   جنن  شرق أوروبا. وأوشـأت يو/ أعضـاء   

 باألطفا/. االجتاربعض الشبكات املتخصصةأ م و شبكة بلدان الشما/ األورول ملكافحة 
أ قامــ  الــدو/ األعضــاء   رابطــة أمــم جنــن  شــرق آســيا  2015و  أواخــر عــام  - 27

باألشــخاصأ وصا ـة النمــاء واألطفــا/أ وهــح اتفــاق إقليمــح   االجتــاربتنقيـع اتفاقيــة مكافحــة  
ملزم قاونوًاأ ووضـع  خطـة عمـو هلـا  ـلة باالتفـاق. واتُّخـذت مبـايرات إقليميـة أخـرل             

أ واجلماعـة اعمنائيـة للجنـن  األفريقـحأ الـ       إطار عمليـة بـايلأ علـا النحـن املشـار إليـه أعـالا       
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ــق مبكافحــة     باألشــخاصأ وصا ــة   االجتــاروضــع  برواجمــا للتعــاون المياســح اعقليمــح املتعل
 .(11)النماء واألطفا/

وفيمـــا يتعلـــق بالنقايـــةأ أفـــايت عـــدة يو/ أعضـــاء بأهنـــا وضـــع  ووفـــذت خططـــا    - 28
اســتراتيجيات إمنائيــة وطنيــةأ فضــال عــن مبــايرات ترمــح إ  حماربــة الفقــر أو  يــاية األمــن    أو

بالبشـر. وأشـارت بعـض الـدو/ إ  املشـاركة         االجتـار البشري   البلـدان األ ـلية لضـحايا    
بالبشـر ووطاقـه. واضـطلع  يو/     االجتـار مشاريع يع البياوات مـن أجـو تيمـري حتليـو طبيعـة      

بالبشر بالتعاون مع القطاع اخلاص واجملتمـع املـدين واملنظمـات     االجتارلتنعية بأعضاء بأوشطة ل
الدولية ولفائدة جمتمعات حملية معينـة أو فئـات حمـدية عـن طريـق الـة القلـب األ رق ملكتـب         

 االجتـار األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أو من خال/ االحتفا/ بالينم العـاملح ملكافحـة   
ــة املهــاجرين       30)باألشــخاص  ــد حمن ــا وجــه التحدي ــدو/ عل ــر ت بعــض ال ــه(. وأب متن دينلي

 .2016بالبشرأ وذلك مبناسبة االحتفا/ بالينم العاملح لعام  لالجتارووقنعهم ضحايا 
 

ــة         -جيم   ــا احلماي ــا الضــحايا وتيمــري حصــنهلم عل ــرف عل ــة للتع ــات فعال آلي ــاي  اعتم
 واملماعدةأ ال سيما   سياق الزناعات

ويعمهـمأ   االجتـار للعديد من الدو/ وظم وطنية شاملة من أجو التعرف علا ضـحايا   - 29
بالبشـر   االجتـار تشتر  فيها جممنعة من أ حا  املصلحة. وهنا  آليات حمـدية متكـن ضـحايا    

مـن احلصـن/ علـا     االجتارأو األشخاص الذين هم علا اتصا/ بضحايا فعليني أو حمتملني هلذا 
ــه والــدعم واملمــاع   دةأ مبــا   ذلــك عبــالط المــلطات باحلــاالت يون الكشــا عــن       التنجي

والحظ  بعض الدو/  ياية   عدي الضحايا الذين مت التعرُّف علـيهم خـال/ الفتـرة     هنيتهم.
 .(12)املشمنلة بالتقرير

__________ 

العهـد  أفايت الـدو/ األعضـاء أيضـا بأهنـا أطـراف    ـكن  يوليـة وإقليميـة أخـرل حلقـنق اعومـانأ م ـو              (11) 
الدويل اخلاص باحلقنق املدوية والمياسية  والعهد الدويل اخلاص باحلقنق االقتصـايية واالجتماعيـة وال قافيـة     
واتفاقيـة القضـاء علــا ييـع أشــكا/ التمييـز ضــد املـرأة   واتفاقيــة حقـنق الطفــو وبروتنكنليهـا االختيــاريني        

اي اعباحيـة أ وبشـأن اشـترا  األطفـا/   املنا عـات      بشأن بيع األطفا/ واستهلال/ األطفا/   البهلـاء و  املـن  
اتفاقيـة    اململحة  واالتفاقية التكميليـة عبطـا/ الـرق وجتـارة الرقيـق واألعـراف واملمارسـات الشـبيهة بـالرق  و         

املتعلقـة بالعمـو    1930باألشخاص واستهلال/ يعارة الهلري  واتفاقية منظمـة العمـو الدوليـة لعـام      االجتارحظر 
ــم اجلــ ي ) ــام  29رق ــام    2014( وبروتنكنهلــا لع ــاء العمــو اجلــ ي لع ــة إلهل ــم  1957  واتفاقي (  105)رق

 االجتـار (  واتفاقية جملس أوروبا بشـأن مكافحـة   182)رقم  1999واتفاقية أسنأ أشكا/ عمو األطفا/ لعام 
 اية ضحاياا.بالبشر وا االجتاربشأن منع ومكافحة  EU/2011/36 بالبشر  وتنجيه االحتاي األورول رقم

مت  اعشارة إ  املبايرات املماهأمة علـا الصـعيدين الـنطين واعقليمـحأ مبـا   ذلـك أيلـة المياسـات لعمليـة           (12) 
 واايتهم. االجتاربايل بشأن التعرُّف علا ضحايا 
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بالبشـر مـن املالحقـة اجلنائيـة عـن اجلـرائم        االجتـار وتعفح يو/ أعضاء عديـدة ضـحايا    - 30
هبم. وبالرغم من هذا التقدمأ فقد الحظـ  إحـدل الـدو/أ علـا سـبيو       اراالجتاملرتكبة وتيجة 

امل ـا/أ أن احلصـاوة مـن املالحقـة بمـبب جـرائم البهلـاء مل تتمتـع هبـا ييـع الضـحايا وأن هنــا             
جمرمني بمبب اجلـرائم   االجتارحاجة إ  اختاذ مزيد من اعجراءات لضمان عدم اعتبار ضحايا 

ل  مروا هبا. و  إطار كفالة هنـأ يركـز علـا الضـحاياأ تـنفر يو/      املرتكبة   سياق التجربة ا
عديدة اعقامة ودأو احلق   العمو بصرف النظر عن تعاون الضحية مع حتقيـق هدفـه مكافحـة    

بالبشر. وخال/ الفترة املشمنلة بالتقريرأ أبلهل  يولـة عـن  ارسـات واجحـة تتم ـو         االجتار
   وأشـارت إ  اعتزامهـا تمـنية وضـعية ضـحايا إضـافيني      أ االجتـار تنفري فرص عمو لضـحايا  
 من جديد. لالجتاراملمتقبو للحد من تعرضهم 

وأشارت الدو/ إ  أن تقدة التدريب املتخص  إ  أك  جممنعة  كنة من اجلهـات   - 31
الفاعلة أمر بال  األمهية. فقد قام  يو/ أعضاء عديـدة بإضـفاء الطـابع امل سمـح علـا بـرامأ       

بالبشر يمـتفيد منـها منةفـنن مـن يوائـر       االجتارب متعدية التخصصات بشأن م شرات تدري
ــها       متلفــةأ وأيرجــ  بعــض الــدو/ تعليقــات الضــحايا   هــذا التــدريبأ بشــأن مناضــيع من
التعرُّف علا الضحاياأ وأفضو املمارسات املركيـزة علـا الضـحايا   التحقيقـات واملالحقـات      

ــة علــا املعرفــة بالصــدمات النفمــية.    القضــائيةأ وتقنيــات إجــراء ا  ملقــابالت مــع الضــحايا املبني
وأبلهل  عدة يو/ أيضا عن برامأ شاملة للتـدريب والتنعيـة لألفـراي العمـكريني قبـو وشـرهم       
  بع ات حف  المالمأ وللمنةفني الدبلنماسـيني والقنصـليني قبـو النشـر   اخلـارجأ  ـدف       

للقــاونن الــدويل اعومــاين واملعــايري الدوليــة حلقــنق   بالبشــر وضــمان االمت ــا/ االجتــارإ  منــع 
 اعومانأ مبا   ذلك فيما يتعلق حبقنق النماء واألطفا/ وضحايا الزناعات وغريهم.

وأشـارت الــدو/ األعضــاء إ  أوـه ينبهلــح إيــالء اهتمــام خـاص للفئــات الضــعيفةأ م ــو     - 32
ئ املخصصـــة للنمـــاء النمـــاء واألطفـــا/. ولـــدو/ عديـــدة خـــدمات متخصصـــةأ م ـــو املالجـــ

واألطفا/أ فيما تقنم حاليا يولة واحـدة بنضـع آليـة وطنيـة لةحالـة خا ـة باألطفـا/ ضـحايا         
بالبشر. ووتيجة أل مة اهلجرة األخرية   أوروباأ أبلهل  يو/ عن وضـع أطـر م سمـية     االجتار

. متكاملــة للحمايــة مــن أجــو الالجــئني مــن النمــاء واألطفــا/ واألشــخاص الضــعفاء اآلخــرين  
   ــفنف  االجتــاروأفــايت بعــض الــدو/ بأهنــا تعــد إجــراءات خا ــة للكشــا عــن ضــحايا   

ــة       ــأثرة مــن وشــا  تنظــيم الدول ــاطق املت الالجــئني وطــال  اللجــنءأ ال ســيما القــايمنن مــن املن
اعسالمية. واعتأ  أيضا تـدريب املـنةفني   القطـاع الصـححأ و  مراكـز اسـتقبا/ الالجـئني        

 بالبشر  ارسًة جيدة. االجتاركز االحتجا  من أجو مماعدة ضحايا وطال  اللجنء ومرا
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ومت التأكيــد علــا ضــرورة ضــمان تــنافر املــناري املناســبة. و  هــذا الصــديأ أشــارت     - 33
ــايت يو/       ــو احلكــنمح املخصــ  هلــذا املمــاعدةأ فيمــا أف ــاية   التمني ــدو/ إ   ي بعــض ال

كــ  مــن ذي قبــو. كمــا أوشــأت بعــض أخــرل بأهنــا اســتطاع  ممــاعدة عــدي مــن الضــحايا أ
بالبشــر.  االجتـار الـدو/ األعضــاء  ـناييق اســتئماوية لـدعم ضــحايا اجلرميـةأ مبــن فـيهم ضــحايا      

وسري إيصا/ معظم هذا املمـاعدة بالتعـاون مـع منظنمـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـةأ         
   ذلك املنظمة الدولية للهجرة ودأو املنظمات غري احلكنمية. مبا
ــم املتحــدة االســتئماين       - 34 ــالتقريرأ تنا ــو أياء  ــندوق األم ــرة املشــمنلة ب وخــال/ الفت

باألشخاصأ ال سيما النماء واألطفـا/أ الـذي أوشـأته اجلمعيـة العامـة مبنجـب        االجتارلضحايا 
باألشـخاص. وتشـدي واليـة الصـندوق علـا       االجتـار خطة عمو األمم املتحدة العاملية ملكافحـة  

أ ركـز الصـندوق   ة املباشـرة إ  الضـحاياأ مبـن فـيهم النمـاء واألطفـا/أ ومـ خراً       تقدة املماعد
ــاث ضــحايا االســتهلال/ اجلنمــح واألطفــا/ ضــحايا      علــا تقــدة املمــاعدة املتخصصــة إ  اعو

 34أ قـدم الصـندوق االسـتئماين الـدعم لــ      2016بالبشر. وح  تشرين األو/دأكتنبر  االجتار
حـن/ العـاملأ مبـا   ذلـك البلـدان       بلـداً  30غـري احلكنميـة     من مشاريع املنظمـات   مشروعًا

الــ  تمــتقبو الالجــئني مــن املنــاطق املتضــررة مــن الــزناعأ م ــو إثينبيــا وألباويــا ومالطــة ومصــر  
ــنين يوالر تقــدة املمــاعدة املباشــرة إ  حــنايل          ــنح بلــ  جممنعهــا ملي ــا. ويمــرت مأ وويجريي

عــ  تقــدة خــدمات مــن قبيــو تــنفري املــأول    كــو ســنة  االجتــارضــحية مــن ضــحايا   2 500
االجتمـــاعحأ واملشـــنرة القاونويـــةأ والتم يـــو أمـــام ازـــاكمأ   -األساســـحأ والـــدعم النفمـــح 

والتعليمأ والتـدريب املهـينأ والرعايـة الصـحية األوليـة واملرتبـات الصـهلرية. ووقـ  كتابـة هـذا           
ية من أجو االستفاية مـن املمـامهات   اقتراحا إضافيا علا القائمة االحتياط 50التقريرأ ال يزا/ 

 اجلديدة ال  ميكن أن يتلقاها الصندوق االستئماين.
وبامل وأ يقدم  ندوق األمم املتحدة االستئماين للت عات مـن أجـو مكافحـة أشـكا/      - 35

الرق املعا رة منحا للمشاريع ال  تركز علـا الضـحايا والـ  تـديرها منظمـات اجملتمـع املـدين        
املمــاعدة اعومــاوية والقاونويــة والنفمــية واالجتماعيــة واملاليــة لألشــخاص الــذين  هبــدف تقــدة

ــأن     ــرف الصــندوق ب ــرق املعا ــرة. ويعت باألشــخاص شــكو مــن   االجتــارتعرضــنا ألشــكا/ ال
منحـة قـدمها    42  املائـة مـن أ ـو     55أ خأصـ   2106أشكا/ الـرق املعا ـرة. و  عـام    

ألغرا  االستهلال/ اجلنمـح والعمـو    االجتارشرة لضحايا الصندوق ملشاريع تنفر املماعدة املبا
القمري وأسنأ أشكا/ عمو األطفا/ والزواج القمـري والـزواج املبكـر. وسـتتاح ملـا جممنعـه       
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   حاالت الزناع اململح االجتاركفالة ازاسبة علا  -يا/  
بالبشر   حاالت الزناع املمـّلحأ   االجتاروريت معلنماٌت حمدوية عن التحقيق بشأن  - 36

وعــن مقاضــاة املتــنّرطنيأ حيــث أبلهلــ  عــدة يو/ أعضــاء عــن جهنيهــا   هــذا الصــدي مــن  
بالبشـر الـ  تـنر  فيهـا أفـراي       االجتارخال/ تنسيع وطاق واليتها القضائية بالتحقيق   قضايا 

ــا.   ــابعنن هل ــهرأ رهنــا      2015و  عــام  عمــكرينن ت ــتة أش ــا مــن س ــدتأ جــدوال  مني أ اعتم
بالظروف املخففةأ لتقـنم كياوـات األمـم املتحـدة بإاـا  التحقيقـات   االسـتهلال/ واالوتـها          

(. و  A/69/779اجلنمينيأ وطلب أ إ  الدو/ األعضاء أن تلتزم باجلـدو/ الـزمين وفمـه )اوظـر     
أ طلب جملس األمن إ  الدو/ األعضاء إجـراء حتقيقا ـا وفقـا لطلـ .     (2016) 2272القرار 

أ سلط الضنء علا بعض األم لة علا املماءلة   تقريري عن التـدابري اخلا ـة   2016و  عام 
( وعـن مكافحـة االسـتهلال/ واالوتـها      A/70/729ها  اجلنمـيني ) للحماية من االستهلال/ واالوتـ 

( اللذين ونه أ فيهما بالتحقيقـات وازاكمـات الناجحـة الـ  أجر ـا عـدة       A/71/97) اجلنميني
ا اأ  ا أفضا إ  سجنهم وفصـلهم مـن اخلدمـة. ومّتـ   يـاية      يو/ أعضاء حبق أفراي من وحد

قدرات الـدو/ األعضـاء علـا االسـتجابة المـريعة لالسـتهلال/ واالوتـها  اجلنمـيني مـن خـال/           
تعيني منةفني وطنيني مم ولني عن التحقيق   ييع النحدات العمكرية املنشنرة  وقـد بـدأ   

ء عديدة أيضًا إ  أهنـا سـتعمو مـع مكتـب     . وأشارت يو/ أعضا2016ذلك   شبا دف اير 
 خدمات الرقابة الداخلية من أجو  ياية شفافية حتقيقا ا النطنية.

 
ــداي          -هاء   ــة وسالســو اعم ــات املشــتريات العام ــر إســهام عملي ــن خط ــا م التخفي

 باألشخاص   حاالت الزناع اململح االجتار
باألشـخاص   االجتـار راميـة إ  مكافحـة     معر  اعشارة إ  االسـتجابات النطنيـة ال   - 37

  سياق سالسو اعمدايأ شّديت الـدو/ األعضـاء علـا أمهيـة العمـو علـا وطـاق واسـع ملنـع          
أ مبا   ذلك عـن طريـق تعبئـة القطـاع اخلـاص وتنظيمـه ذاتيـًاأ فضـاًل عـن تـنّلح الدولـة            االجتار

إ  التدابري الال مـة لضـمان   مهام التنظيم والتفتيق ألغرا  التحّقق. وأشارت الدو/ األعضاء 
ــها إجــراء   االجتــارأاّل تمــهم  ارســات وأوظمــة احلكنمــة املتصــلة باملشــتريات      بالبشــرأ ومن

حتمينات تنظيمية تقتضح التطبيَق اعلزامح ملبدأ أفضـو مقـّدمح العطـاءاتأ وتنظـيم الشـِركات      
وأفــايت بعــض الــدو/  األم واملتعاقــدة مــن البــاطنأ وتفمــري إجــراءات التنةيــا للمتعاقــدين.   

ــات        ــاملني   اخلــارج ودأو للفئ ــا الع ــة خا ــة ملناطنيه أعضــاء أهنــا وضــع  إجــراءات تنظيمي
الضعيفة من العما/أ منها خفض رسنم التنةياأ واألخـذ بشـرو  احلصـن/ علـا تـرخي أ      
وتمجيو العقنيأ وبرامأ التمجيو باحلضنر شخصيًا. وبأذل  جهني علا املمتنل التشـريعح  

ف إهناء استرياي الملع املنَتجة عـن طريـق العمـو القمـريأ وختنيـو المـلطات إغـالق        أيضًا هبد

http://undocs.org/ar/A/69/779
http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/A/71/97
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أماكن عمو اجلهات الفاعلة اخلا ة أو تعليق تراخي  عملهاأ وااية املـبلهلني عـن املخالفـات    
 من رفع يعاول مدوية وجنائية ضدهم.

قطاعـان  ووظم  عّدة يو/ أعضاء أوشطة شار  فيها أ حا  مصـلحة متعـديون وال   - 38
العام واخلاص ورّكزت علا النقايـة وحتديـد احلـاالت والـدعنة   سـياق معاجلـة قضـايا البهلـاء         

ــدريبًا      االجتــارو بالبشــر   قطــاعح الضــيافة والمــياحة. وقــد أجــرت بعــض الــدو/ األعضــاء ت
مبشاركة اجملتمع املدين منجها للقطاعني العام واخلـاص حـن/ النقايـة واحلمايـة مـن االسـتهلال/       

 نمح لألطفا/   شبكات المياحة.اجل
  

 استجابة منظنمة األمم املتحدة -رابعا  
املماعدة التقنيـة املقّدمـة مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـةأ           -ألا  

 ومقاضاة اجلناة االجتار  ذلك ما يتعلق بالتحقيق   قضايا  مبا
املماعدة التقنية مـن مكتـب األمـم املتحـدة     استمرت الدو/ األعضاء   احلصن/ علا  - 39

ــه امليد     ــة ومكاتب ــق براجمــه العاملي ــة   املعــين باملخــدرات واجلرميــةأ عــن طري ــا المــناءأ بهلي ــة عل اوي
بالبشـر مـن خـال/ أوشـطة منفـذة   ييـع أحنـاء أفريقيـاأ والشـرق األوسـطأ            لالجتـار التصدي 

رقيةأ وأمريكـا الالتينيـة. و    وجنن  آسيا وجنن  شرق آسيا وآسيا النسـطاأ وأوروبـا الشـ   
إطار ال امأ العاملية وحدهاأ استفاي من أوشطة املماعدة التقنيـة املكيفـة حمـب احلاجـة أك ـر      

بلدًا. وُقّدم  املماعدة   جما/ بناء القدرات علا الصعيد النطين ل ماوية بلـدانأ منـذ    30من 
الدعم التشـريعح. وتلقـا    أ بينما حصل  سبع يو/ أعضاء علا2015كاونن األو/دييمم  

ــر مــن   ــدريبًا       400أك  ــة ذات الصــلة ت ــة واجلهــات املعني ــة اجلنائي ــاملني   جمــا/ العدال ــن الع م
وشـاطًا مـن أوشـطة املمـاعدة التقنيـة تضـمن  عقـَد         13وإحاطة متخصصني مـن خـال/  هـاء    

اذ القـاوننأ  حلقات عمو لبناء القدرات لصاحل اجلهات الفاعلة   القضاء واالّيعـاء العـام وإوفـ   
وتنفيَذ مبايرات لتدريب املدربنيأ وإجراء يورات تدريبيـة إقليميـة ملم لـح م سمـات تـدريب      
القضاة. ويعم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وضع خطط عمو وطنية ترمـح  

 إ  تعزيز وتيمري التنميق النطين.
ألورول ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين     أ أطلق االحتـاي ا 2016و  كاونن ال اينديناير  - 40

باملخــدرات واجلرميــة برواجمــًا مشــتركًا ميتــد علــا أربــع ســننات هــن مبــايرة العمــو العــاملح ملنــع  
بلــدًا   أفريقيــا  13بالبشــر و ريــب املهــاجرينأ حيــث تأقــدَّم املمــاعدة إ    االجتــارومناجهــة 

مع املنظمة الدولية للـهجرة ومنظمـة األمـم    وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينيةأ بالشراكة 
ــة للمــنابق       ــات العام ــب   تنســيع قاعــدة البياو ــة )ينويمــيا(. واســتمّر املكت املتحــدة للطفنل
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تتضـمن   2016تشـرين ال ـايندونفم     8بالبشر الـ  كاوـ       االجتارالقضائية املتعلقة جبرائم 
ملمـائو االسـتداللية ممـتمدة مـن     والية قضائية. وُقّدم  خال ة عـن ا  94قضيًة من  1 352

تلك القضايا خـال/ الـدورة ال امنـة ملـ متر األطـراف   اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة           
. وقـّدم املكتـب أيضـًا اخلـدمات     2016املنظمة ع  النطنية املعقـنية   تشـرين األو/دأكتـنبر    
أ 2016العشرين املعقنية   أياردمـاين  للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   يور ا اخلاممة و

 باألشـــخاص االجتـــارووّمــق إعـــداي تقريـــري عـــن حتمـــني تنمـــيق اجلهـــني املبذولـــة ملكافحـــة  
(A/71/119 أ وتنفيذ بيان رئيس جملس األمن بشأن)بالبشر. االجتار 
 

ــات امل     -باء   ــر إســهام عملي ــا مــن خط ــو اعمــداي   األمــم    التخفي شــتريات وسالس
 باألشخاص   حاالت الزناع اململح االجتاراملتحدة   

يكتمح عـدي مـن القناعـد واعجـراءات الراسـخة علـا وطـاق منظنمـة األمـم املتحـدة            - 41
بالبشر   حـاالت الـزناع    االجتارأمهيًة بالنمبة إ  احل و/ يون إسهام أوشطة األمم املتحدة   

وتقتضح إجراءات عمليات املشتريات   األمم املتحدة من الشـركات املتعاقـدة معهـا    اململح. 
املنافقـة علـا مدووـة األمـم املتحــدة لقناعـد سـلن  املـنّريين واالمت ــا/ هلـاأ وهـح مدووـة متنــع           
مــنّريي األمــم املتحــدة مــن االيــرا    أي شــكو مــن أشــكا/ العمــو القمــري أو اعلزامــح. 

تشّدي مدووة قناعد المـلن  علـا أوـه يأفتـر    مـنّريي األمـم املتحـدة         وباعضافة إ  ذلكأ
تقدة الدعم حلماية حقنق اعومان املعَلنة يوليًاأ وكفالة عدم ضـلنعهم   اوتـهاكات حلقـنق    
اعومانأ و يئة و نن بيئة يأعاَمو فيها ييع العاملني بكرامة واحترامأ واالمتناع عـن التهديـد   

ا أو االســـتهلال/ أو االعتـــداء اجلنمـــينيأ أو التحـــرا أو اعيـــذاء اللفظـــيني بـــاللجنء إ  العنـــ
النفميني. وحتظر شرو  األمم املتحدة العامة للعقني عمَو األطفـا/ واالسـتهلال/ واالوتـها      أو

ــع القــناوني املعمــن/ هبــا   إيفــاء       ــزم أيضــا مــنّريي األمــم املتحــدة مبراعــاة يي اجلنمــينيأ وتل
لعقد. ومنّريو األمم املتحدة ملزمـنن قاونوـًا كـذلك باالمت ـا/ علـا الـدوام       التزاما م مبنجب ا

جلميــع االلتزامــات املتعلقــة بتمــجيلهم كبــائعني مــ ّهلني للمــلع أو اخلــدمات لألمــم املتحــدةأ    
   ذلك قبنهلم مدووة قناعد الملن  ملنريي األمم املتحدة. مبا
ركات   ييــع أحنــاء العــامل إ  تكييــا ويهيــب االتفــاق العــاملح لألمــم املتحــدة بالشــ - 42

مبـايو مقبنلـة عامليـًا   جمـاالت حقـنق اعومـان والعمـو         10عمليا ا واستراتيجيا ا حمب 
والبيئة ومكافحة الفمايأ وإ  اختاذ إجراءات لدعم أهداف األمم املتحدة وقضاياهاأ ال سـيما  

ال  تـدعن ثالثـة مـن أهـدافها  ـراحة       2030علا النحن ازّدي   خطة التنمية املمتدامة عام 

http://undocs.org/ar/A/71/119
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ــه  االجتــارإ  القضــاء علــا  ــع مــنريي األمــم  (13)باألشــخاص واستئصــاله وإهنائ . ويأهــا  جبمي
املتحــدة إ  املشــاركة بنشــا    االتفــاق العــاملحأ مــن خــال/ يعــم واحتــرام حقــنق اعومــان  

 الدولية ورفض املشاركة   اوتهاكات حقنق اعومان أو التهلاضح عنها.
 

اجلهــني الراميــة إ  منــع االســتهلال/ واالوتــها  اجلنمــيني   ســياق بع ــات األمــم  -جيم  
 املتحدة حلف  المالم والتصدي هلما وكفالة حماسبة مرتكبيهما

أ قـّدم أ إ  اجلمعيـة العامـة تقريـرين عـن التقـدم الـذي أحر تـه األمـم          2016  عام  - 43
املتحدة   تنفيذ تدابري خا ـة للحمايـة مـن االسـتهلال/ واالعتـداء اجلنمـينيأ مبـا   ذلـك عـن          
تنفيذ تن يات فريق االستعرا  املمتقو الستعرا  وتقييم استجابة األمم املتحـدة اليعـاءات   

عتــداء اجلنمــيني مــن جاوــب قــنات حفــ  المــالم الدوليــة   يهنريــة أفريقيــا االســتهلال/ واال
ــرار جملــس األمــن      ــذ ق )اوظــر  (2016) 2272النســطاأ وأوضــح  اخلطــنات ازــدية لتنفي

A/70/729  وA/71/97       و  إطار تنفيذ تن ـيات فريـق االسـتعرا  املمـتقوأ وضـع  األمـم .)
عمليات منحـدة لتعزيـز التعـاون مـع الشـركاء   امليـدانأ مبـا   ذلـك          2016املتحدة   عام 

ضـحايا إ اء تقـارير   الدو/ األعضاء واجلهات الفاعلة ازليةأ لكفالة اتباع هنأ يتمحنر حـن/ ال 
االستهلال/ واالعتداء اجلنميني وحـن/ تقـدة املمـاعدة املناسـبة و  النقـ  املناسـب. ومـع أّن        
التن ــيات كاوــ  تتعلــق بقــنات حفــ  المــالم الدوليــةأ فقــد ســعي أ إ  تطبيــق املبــايو الــ   

دويننأ ترتكز عليها علا ييـع مـنةفح األمـم املتحـدةأ مبـن   ذلـك األفـراي العمـكرينن واملـ         
 واملتعاقدونأ ومتطنعن األمم املتحدةأ واخل اء املنفدون   مهام.

ــذ كــاونن األو/دييمــم    - 44 ــد    2015ومن أ اتُّخــذ عــدي مــن اعجــراءات لهلــر  التنحي
والتنظــيم وإعطــاء األولنيــة التبــاع هنــأ متمــق علــا وطــاق املنظنمــة إ اء مكافحــة االســتهلال/   

أ عّين أ منمقًة خا ـًة معنيـة بتحمـني اسـتجابة     2016اير واالعتداء اجلنميني. ففح شبا دف 
شـهرًا وهـدفها أن تعـز  بدرجـة      11األمم املتحدة لالستهلال/ واالوتها  اجلنميني لنالية مد ا 

كبرية قدرة املنظمـة علـا منـع ومناجهـة حـنايث االسـتهلال/ واالوتـها  اجلنمـيني مـن جاوـب           
 التابعة لألمم املتحدة العاملة   إطار واليـة  ـايرة   األفراي التابعني لألمم املتحدة والقنات غري

عن جملس األمن. وبالنيابـة عـينأ تقـنم املنمـقة اخلا ـة الـ  تقـّدم تقاريرهـا عـن طريـق رئـيس            
مكت  أ بتركيز جهنيها علا وطاق املنظنمة من أجو مناءمة التدابري اجلاريـة   جمـاالت املنـع    

أ 2016ابري والبنــاء عليهــا ور ــدها. و  آذاردمــارى  واعوفــاذ واملمــاعدة وتعزيــز هــذا التــد 
أوشئ فريق علا ممتنل العمو علا وطاق املنظنمة برئاسة املنمـقة اخلا ـة. وهـن ستمـع كـو      

__________ 

 من أهداف التنمية املمتدامة. 2-16و  7-8و  2-5الهلايات  (13) 

http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/A/71/97
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أسبنعني ويتألا من  ـ لني عـن وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصـلةأ ويضـم أشخا ـا ذوي         
ــة ا    لطفــوأ والعنــا اجلنمــح    خــ ات   جمــا/ حقــنق اعومــانأ والعنــا اجلنمــاينأ وااي

 حاالت الزناع.
وينفذ الفريق العامو حاليا جممنعة متننعة من التدابري الرامية إ  تعزيـز قـدرة منظنمـة     - 45

األمم املتحدة علـا منـع االسـتهلال/ واالوتـها  اجلنمـينيأ مـن املقـّرر إاا هـا حبلـن/ هنايـة عـام            
ن والينويمـيا حاليــا علـا اســتكما/   . وتعمـو مفنضــية األمـم املتحــدة حلقـنق اعومــا   2016

ــها  اجلنمــيني.       بروتنكــن/م منّحــد لألمــم املتحــدة بشــأن ممــاعدة ضــحايا االســتهلال/ واالوت
أ أ بح يتعني علا النكاالت والصناييق والـ امأ اعبـالط عـن    2016واعتبارًا من متن دينليه 

يًا. وباعضـافة إ   أ ولـيس سـنن  “  النقـ  احلقيقـح  ”حاالت االستهلال/ واالوتـها  اجلنمـيني   
  إجــراء يراســة استقصــائية   2016ذلــكأ شــرع مكتــب املنّمــقة اخلا ــة   آ دأغمــطس   

جلمــع معلنمــات أساســية عــن معــايري المــلن  مــن كــّو فئــات املــنةفني املنفــدين مــن جاوــب    
كياوــات األمــم املتحــدة العاملــة   مناقــع حيــث حــدوث االســتهلال/ واالوتــها  اجلنمـــيني          

 جدا. حمتمو
وتنا ــو إيارة عمليــات حفــ  المــالم وإيارة الــدعم امليــداين تنفيــذ مبــايرات واســعة   - 46

ة اخلا ــة. النطــاق لفائــدة مــنةفح األمــم املتحــدة   بع ــات حفــ  المــالم والبع ــات المياســي 
ت ييع املنةفني املدويني الـدولينيأ واملـراقبني العمـكرينيأ وضـبا      الوسري التحّقق من سج
ركــان العمــكرينيأ ومتطــنعح األمــم املتحــدةأ   بدايــة وشــرهم   بع ــة الشــرطةأ وضــبا  األ

ــة. و  ويمــاندأبريو   ــة حتقــق واف مــن ســجالت     2016ميداوي ــة عملي ــة العام أ وفــذت األماو
أعداي كبرية مـن األفـراي النظـاميني )أفـراي النحـدات العمـكرية ووحـدات الشـرطة املشـّكلة(أ          

فني املـدويني وأفـراي الشـرطة واألفـراي العمـكريني.      يكمو وطاق التحقق ليشمو ييـع املـنة    ا
والدو/ األعضاء ملَزمة أيضًا بالتأكيد رمسيًا علا أّن سجّو األفراي العمـكريني وأفـراي الشـرطة    
الذين يأنشرون خا/م من أي سنء سلن  أو اوتهاكات حلقنق اعومـان سـابقا. وال يـزا/ ييـع     

وخـال/ وجـنيهم فيهـا تـدريبًا بشـأن معـايري المـلن .        املنةفني يتلقنن قبو إيفايهم إ  البع ة 
وسب علـا الـدو/ األعضـاء أن ت كـد تقـدميها للتـدريب المـابق للنشـر. و  النقـ  الـراهنأ           
ــها          ــع االســتهلال/ واالوت ــروين حــن/ من ــتعلم اعلكت ــامأ لل ــار برو ــات اختب ســري   عــدة بع 

. وأوشـأت عـدة بع ـات آليـات     2016اجلنميني من املقّرر الشروع   تنفيذا حبلن/ هناية عـام  
جمتمعيــة لتلقــح الشــكاولأ وتلقــ  تعليمــات لتعزيــز إيارة املخــاطر. ومتشــيًا مــع االســتراتيجية  
العاملية لالتصاالت اهلايفة إ  مكافحة االستهلال/ واالوتـها  اجلنمـينيأ تأك يـا جهـني التنعيـة      

ا  يـاية وعـح اجملتمعـات ازليـة     والدعنة   البع ات من خال/ وسائط متنّنعةأ مع التركيز علـ 
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ــن          ــالط ع ــا المــالمة والمــرية   حــاالت اعب ــاأ وعل ــدم التمــامح مطلق ــة لع بمياســة املنظم
ــة. وأوشــئ   آذاردمــارى     ــها  اجلنمــينيأ ال ســيما   املنــاطق النائي  2016االســتهلال/ واالوت

ينيأ وكان ذلـك   ندوق استئماين لدعم اخلدمات املقدمة لضحايا االستهلال/ واالوتها  اجلنم
مثــرة جهــني مشــتركة قايهــا مكتــب وكيــو األمــني العــام للشــ ون اعياريــة ووحــدة المــلن      
واالوضبا  التابعة عيارة الدعم امليداين ومت تلقح متنيو من اثنتني من الدو/ األعضـاء وكـذلك   

 تعهدين إضافيني بتقدة أمنا/.
وقـرار اجمللــس   االجتـار ولتنفيـذ املقتضـيات الـنارية   بيـان رئـيس جملـس األمـن بشـأن          - 47

بشأن التحقيق   ايعـاءات االسـتهلال/ واالوتـها  اجلنمـيني وحماسـبة اجلنـاة        (2016) 2272
ــع البع ــات فــرق عمــو تأعــ     باالســتهلال/ واالوتــها  اجلنمــينيأ   ياخــو وحــدا مأ أوشــأت يي

وعّين  جهات تنميق. كمـا أوشـئ  أفرقـة لالسـتجابة الفنريـة كّلفـ  جبمـع األيلـة واحلفـاأل          
عليها عقب وروي تقارير عـن ارتكـا  اسـتهلال/ واوتـها  جنمـيني. ويعمـو مكتـب خـدمات         

ألماوـة العامـة   الرقابة الداخلية علا إعداي جممنعة أيوات تدريبيـة حمـّدية األهـداف. وأيخلـ  ا    
ــدة   شــبا دف اير    ــنات أن    2016إجــراءات وشــرم جدي ــدان املمــاهأمة بق ــن البل أ تقتضــح م

أ مـــنةفني جبميـــع النحـــدات العمـــكرية املنتشـــرة لتيمـــري  2016تألحـــقأ حبلـــن/ متن دينليـــه 
التحقيقات النطنية ال  جتريها الدو/ األعضاء. وأجرت عدة يو/ أعضـاء حتقيقـات   قضـايا    

/ واالوتها  اجلنميني خال/ الفترة املشمنلة بـالتقرير. وجـرت أيضـا  يـاية اجلـزاءات      االستهلال
املالية املفروضة   حاالت االستهلال/ واالوتها  جنمـينيأ وذلـك هبـدف تعزيـز املمـاءلة لـدل       

أ اســتكمل  (2016) 2272ييــع فئــات املــنةفني. وعلــا حنــن مــا طلبــه اجمللــس   القــرار    
ــه    ــة   متن دينلي ــة العام ــاية النحــدات العمــكرية      2016األماو ــرارات إع ــات حــن/ ق تنجيه

وحــدات الشــرطة املشــكيلة إ  الــنطن عنــدما تتــنّفر أيلــة منثنقــة علــا ارتكــا  اســتهلال/      أو
 (2016) 2272واوتها  جنميني علا وطـاق واسـع أو بشـكو عـام. و  حـني يشـري القـرار        

أيضا إ  القنات غري التابعـة لألمـم املتحـدة العاملـة   إطـار واليـة  ـايرة عـن جملـس األمـنأ           
يهــا  بالــدو/ األعضــاء إ  اعتمــاي معــايري  اثلــة لتلــك املفصــلة   التنجيهــات. و  قرارهــا    

أ طلب  اجلمعية العامة إوشاء آلية خا ة لةبالطأ من أجو تضمني تقـاريري املقبلـة   286د70
ــاتء عــن االيعــاءات املتصــلة بارتكــا  اســتهلال/        ــها  اجلنمــيني معلنم عــن االســتهلال/ واالوت

يرة عـن  واوتها  جنميني من جاوب قنات غري تابعة لألمـم املتحـدة تعمـو   إطـار واليـة  ـا      
 جملس األمن.

ووفذت مفنضية حقنق اعومان تنجيهات ياخليـة حمـّدية ملنـع االسـتهلال/ واالوتـها        - 48
اجلنميني. وأ در بروامأ األغذيـة العـاملح مدووـة لقناعـد المـلن  حتـدي ممـ وليات املـنةفني         

http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/286
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ــها  اجلنمــينيأ كمــا    ــة الراميــة إ  منــع االســتهلال/ واالوت وضــع  هبــدف تعزيــز تــدابريا الداخلي
اختصا ـــاتء حمـــدية جلهـــات التنمـــيق الُقطريـــة املعنيـــة باحلمايـــة مـــن االســـتهلال/ واالوتـــها   
  اجلنميني. وعّز  ال وـامأ آليـات التحقيـق القائمـة لكفالـة االسـتجابة المـريعة للحـاالت املبليـ         

عنها. كما بذ/ جهـنيًا لرفـع ممـتنل الـنعح وبنـاء القـدراتأ منـها تقـدة إحاطـات إعالميـة           
اتب القطرية  وإعداي بروـامأ للـتعلم اعلكتـروين حـن/ منـع الهلـق والفمـاي واالسـتهلال/         للمك

ــن االســتهلال/         ــة م ــرامأ خا ــة باحلماي ــة ب ــدورات التدريبي ــها  اجلنمــيني  وتضــمني ال واالوت
واالوتها  اجلنميني  وإيراج احلماية من االستهلال/ واالوتها  اجلنميني   التنجيهات املتصـلة  

 ر واملنّجهة إ  املكاتب الُقطرية.بتقييم املخاط
 

ــزاع ممــلح      -يا/   ــاطق و التــدابري الــ  تتخــذها وكــاالت األمــم املتحــدة العاملــة   من
 بالبشر لالجتاراء قدر ا التقنية علا التصدي بعد الزناع لبن ما أو
تعمو مفنضية األمم املتحدة لش ون الالجئني   شـراكة وثيقـة مـع الـدو/ وكياوـات       - 49

األمم املتحدة األخرل واملنظمات الدوليةأ مبا   ذلك مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات   
واجلرميةأ واملنظمة الدولية للـهجرةأ و ـندوق األمـم املتحـدة للمـكانأ والينويمـيا ومنظمـة        

من بني الالجئني املعتـرف هبـم وغريهـم مـن      االجتار  أوروباأ لتحديد ضحايا  األمن والتعاون
ــرُّ      ــة للــذين خيشــنن التع ــة الناجب ــة الدولي ــنفري احلماي ــة ت   األشــخاص منضــع االهتمــام لكفال

بالبشـر   لالجتـار جمـيمة بن ـفهم ضـحايا    أ أو لألشخاص الذين قد يعاونن مـن أضـرار   لالجتار
ــد إقا   ــدهم األ ــلح أو بل ــاية. و  إطــار اســتراتيجية املفنضــية     بل ــهم املعت ــها   مت وخطــة عمل

والتــهريب مــن شــرق أفريقيــا والقــرن األفريقــحأ قامــ  املفنضــية     لالجتــاراعقليميــة للتصــدي 
وتقدة املمـاعدة هلـم وغـاير     االجتارمن ضحايا  363واملنظمة الدولية للهجرة بتحديد حنايل 

ــاية التــ    80 ــدان إع ــهم إ  بل ــة من ــام   املائ ــا حتــديث إطــار   2016نطني   ع . وســري حالي
ــد ضــحايا         ــني املنظمــة واملفنضــية لنضــع إجــراءات تشــهليو منحــدة لتحدي ــارمشــتر  ب  االجت

أطلقتـها املفنضـية    2016-2014واايتهم. وسـامه  مبـايرة إقليميـة حلمايـة الطفـو للفتـرة       
 االجتـار ر كـبري مـن   أ   احلـد بقـد  “عـقأ وتعليـم والعـب بأمـان    ”  مصر واليمن هح مبـايرة  

 .2015باألطفا/ اعريتريني املمجلني غري املصحنبني من المنيان وإثينبيا   عام 
أ سـاهم مكتـب   2016وبتنظيم حلقة عمـو إقليميـة عأقـدت   األرين   متن دينليـه      - 50

 راالجتـا األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة   اجلهـني الراميـة إ  حتمـني حتديـد ضـحايا         
بني الالجـئني واملشـريين مـن اجلمهنريـة العربيـة المـنرية والعـراق وتـنفري احلمايـة واملمـاعدة           
هلم. وُقدم  املماعدة للنكاالت احلكنميـة واملنظمـات غـري احلكنميـة   وضـع هنـأ اسـتباقح        

مـن بـني الالجـئني واملشـريين الفـارين مـن الزناعـات           االجتـار ومنهجح لفر  وحتديد ضحايا 
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لبلدينأ وتنفري احلماية واملمـاعدة والـدعمأ مبـا   ذلـك اعحالـة املناسـبة. واسـتنايا إ         هذين ا
وتائأ هذا النشا  سيصدر قريبا منشنر عن املكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة يفيـد   تعزيـز     
ــة واملمــاعدة هلــم       عمليــة حتديــد األشــخاص املتَّجــر هبــم بــني المــكان الالجــئني وتــنفري احلماي

ــة الشــرق      وســنف ي ــاء القــدرات   منطق ــد مــن أوشــطة بن مــتخدم ألغــرا  االضــطالع مبزي
 األوسط ومشا/ أفريقيا.

وخــال/ الفتــرة املشــمنلة بــالتقريرأ وا ــل  املفنضــية تقــدة املمــاعدة التقنيــة للــدو/    - 51
األعضاء وجممنعات اجملتمع املدين حمبما طلبه جملس حقنق اعومان. وتعمو املفنضية حاليـا  

لهلــر  وــزع األعضــاء وهــح جتــري حب ــا عــن  االجتــارضــع الصــيهلة النهائيــة لدراســة عــن علــا و
 والرق والتجار  الشبيهة بالرق. االجتارأشكا/ االستهلال/ والصالت وأوجه التداخو بني 

وبامل ــوأ وا ــل  الينويمــيا تقــدة جممنعــة متننعــة مــن اخلــدمات لضــحايا العنــا     - 52
. وتشــمو االجتــارع ومــا بعــد الــزناعأ مبــن   ذلــك ضــحايا اجلنمــح واجلنمــاين   بيئــات الــزنا

اخلــدمات يعــم تقــدة املمــاعدة النفمــية واالجتماعيــة وخــدمات املمــاعدة القاونويــة والــدعم    
لهلر  إعاية اعيمـاج. ووا ـل  الينويمـيا التـرويأ للتحقيقـات املالئمـة لألطفـا/ واملراعيـة         

 لالعتبارات اجلنماوية.
باألطفا/ والـزناع املمـلحأ مـن خـال/ آليـة الر ـد        ةاملعني ةاخلا   وينثق مكتب   ل - 53

واعبالط بشأن االوتهاكات اجلميمة ضد األطفـا/أ حـاالت اختطـاف األطفـا/ واالوتـهاكات      
ب إيل جملـس األمـن   أ طلـ (2015) 2225بالبشر. و  القرار  االجتارذات الصلةأ مبا   ذلك 

أن أيرج   مرفقــات التقــارير املقبلــة بشــأن األطفــا/ والــزناع املمــلح أطــراف الــزناع املمــلح    
الضالعة   أوشطة خطا األطفا/   تلك احلاالتأ  ا يعد اوتهاكًا للقاونن الـدويل المـاري.   
ــزنا     ع واســتجابة لــذلك الطلــبأ أيرجــ  ســتة أطــراف   مرفــق تقريــري بشــأن األطفــا/ وال

 (.A/70/836-S/2016/360) 2016اململح الصاير   ويماندأبريو 

ــد ضــحايا      - 54 ــهجرة حتدي ــة لل ــة الدولي ــاجرين    االجتــارووا ــل  املنظم ــن امله ــم م وغريه
يـد مـن   الضعفاء وق  األ مـات واايتـهم وتقـدة املمـاعدة الشـاملة املباشـرة هلـم. وُأيخـو مز        

بالبشـر   االجتـار التحمينات علا أياة مصفنفتها لتتبـع التشـري حبيـث تمـجو البياوـات املتعلقـة ب      
واستهلالهلم   حاالت الطـنارو. ويمـاعد ممـح تـدفقات املهـاجرين ضـمن تلـك األياة علـا         

واالسـتهلال/ ازتملـنن    االجتـار حتديد الفئات المـكاوية منضـع االهتمـامأ مبـن   ذلـك ضـحايا       
ــأثرة     والفعل ــة للفئــات املت ــة العاجلــة واملمــاعدة الفنري ــنفري احلماي ــاء األ مــات وييمــر ت يــنن أثن

ــذين يتعــذر و ــن/ جهــني االســتجابة اعومــاوية       ــراي الضــعفاء والضــحايا ال باأل مــات أو األف
)ال سـيما   2016إليهم. وكشف  يراسـة استقصـائية لتـدفقات املهـاجرين إ  أوروبـا   عـام       

http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ar/A/70/836
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ــة العرب  ــا يصــو إ     مــن اجلمهنري ــة المــنرية وأفهلاومــتان وباكمــتان( أن م ــن   75ي ــة م   املائ
املهاجرين استجابنا بصنرة إسابية لناحد علا األقو من امل شرات. وتعمو املنظمة أيضا علـا  

واالســتهلال/   أوقــات األ مــات وتعتــزم إجــراء      االجتــاروضــع اســتراتيجية عامليــة ملكافحــة    
ة حاليـا   التصـدي   . كما تشـار  املنظمـ  (14)  املمتقبويراسات جديدة بشأن هذا املنضنع 

ــة ضــد   االجتــاربالبشــر واســتهلالهلم   العــراقأ وال ســيما جــرائم    لالجتــار واالســتهلال/ املرتكب
 اعيزيديني و  اليمن وليبيا.

وتأنشر بشكو منتظم وحدات الدعم واألفرقة املتخصصة التابعة لشرطة األمم املتحـدة   - 55
واملعنية مبكافحة اجلرمية اخلطرية واملنظمة للعمو   البع ات امليداوية حلف  المالم وتمـند إليهـا   

باألشـخاص   حـاالت    االجتاروالية منع اجلرمية املنظمة وتعطيلها والقضاء عليهاأ مبا   ذلك 
ما بعد الزناعأ وتعزيز قدرة شرطة الدولة املضيفةأ بالشـراكة مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       
باملخــدرات واجلرميــةأ وبروــامأ األمــم املتحــدة اعمنــائحأ واعوتربــن/ وغــري ذلــك مــن اجلهــات   
الفاعلة ذات الصلة. وأوشئ  هذا النحدات م خرًا   البع ات القائمة عيارة عمليـات حفـ    

  مايل ويهنرية الكنوهلن الدميقراطية وهاي أ وسري باسـتمرار تقـدة الـدعم لشـرطة      المالم
الدولة املضيفة   أفريقيا النسـطا ولي يـا وكـنت ييفـنار. فعلـا سـبيو امل ـا/أ   بع ـة األمـم          
ــة املتعــدية األبعــاي لتحقيــق االســتقرار   مــايل وبع ــة األمــم املتحــدة لتحقيــق      املتحــدة املتكامل

تقرار   يهنرية الكنوهلن الدميقراطيةأ أعـدت عنا ـر الشـرطة بـرامأ تقاسـم املناقـع مـن        االس
أجو االضطالع بأوشطة التنجيه والر د وإسداء املشنرة لنكـاالت إوفـاذ القـاونن املتخصصـة     

ــا  أيضــا مناقشــات جاريــة بــني بع ــة األمــم املتحــدة لتقــدة      االجتــار  مكافحــة  بالبشــر. وهن
صنما/أ ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن إجـراء يورات       املماعدة إ  ال

 بالبشر لفائدة الشرطة ازلية. االجتارللتدريب والتنعية بشأن 
والبع ات المياسـية اخلا ـة التابعـة لألمـم املتحـدةأ الـ  تشـرف عليهـا إيارة الشـ ون           - 56

ــق مــع المــلطات النطن    ــة   المياســيةأ تعمــو أيضــا بشــكو وثي ــة األمــم املتحــدة القطري ــة وأفرق ي
بالبشرأ مبا   ذلك   أفهلاومـتانأ والصـنما/أ والعـراقأ وليبيـا. وتعمـو بع ـة        االجتارملكافحة 

األمم املتحدة لتقدة املماعدة إ  العـراق بشـكو وثيـق مـع حكنمـة العـراق ومكتـب حكنمـة         
اف النمـاء والفتيـات   إقليم كريستان املعـين بشـ ون االختطـاف لتنثيـق ور ـد حـاالت اختطـ       

علا يد تنظيم الدولة اعسالميةأ فضال عن تنميق الدعم املقدم لألشـخاص الـذين مت إوقـاذهم.    
__________ 

سنف تركز هذا الدراسات حتديدا علـا جهـني االسـتجابة   ويبـا/ ومنطقـة غـر  البلقـان وعلـا األيوات          (14) 
 االجتـار ازدية ال  تمتخدمها املنظمة الدولية للهجرة لتقييم مدل ضعا المكان الفارين مـن األ مـات أمـام    

 واالستهلال/.
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وتقنم البع ة بأوشطة التنعية والدعنةأ ألغرا  منها تقدة الـدعم الشـامو للمتعرضـني للعنـا     
ــاالت األمــم املتحــدةأ واجملت      االجتــاراجلنمــح و ــع وك ــراكة م ــدين  بالبشــرأ وذلــك بالش ــع امل م

بـالعنا اجلنمـح   حـاالت الـزناع      ةاملعنيـ  ة اخلا  والزعماء الدينينيأ وتعمو مع مكتب   ل
 عوشاء قدرة مصصة   البع ة لدعم ترتيبات الر د والتحليو واعبالط.

وشارك  أيضا البع ات المياسية اخلا ـة لألمـم املتحـدة ذات الناليـات اعقليميـة         - 57
لنقاية. فعلا سبيو امل ـا/أ قـدم مكتـب األمـم املتحـدة لهلـر  أفريقيـا ومنطقـة         جهني الدعنة وا

ويشـتر  مـع عـدي مـن      االجتـار الماحو الدعم ملنظمات اجملتمع املدين العاملة   جما/ مكافحـة  
بالبشـرأ م ـو اجلماعـة االقتصـايية لـدو/       االجتـار اجلهات  احبة املصـلحة   الـدعنة إ  منـع    

بالبشـر   سـياق الـزناع الـدائر   مـايلأ       االجتـار األورولأ وأثار ممـألة   غر  أفريقيا واالحتاي
وتناو/ اجتاهات اهلجرة   غر  أفريقيا ومنطقة الماحو. ويقدم املكتب أيضا تقارير منتظمـة  

 بالبشر كجزء من ر دا ألوشطة ياعة بنكن حرام. االجتاربشأن ممألة 
بالبشرأ وصا ـة النمـاء واألطفـا/أ مشـاورات      اراالجتوعقدت املقررة اخلا ة املعنية ب - 58

عن استهلال/ العما/   سالسو اعمداي. وكان االجتماع جـزءا   2016للخ اء   متن دينليه 
بالبشـر   سالسـو اعمـدايأ ويهـدف هـذا املشـروع        االجتـار من مشروع أك  بشأن مكافحـة  

اي مـــن خـــال/ تعزيـــز   إ  احلـــد مـــن إمكاويـــة تعـــرُّ  العمـــا/ للخطـــر   سالســـو اعمـــد       
ــة      ــتراتيجيات القائمـ ــلحة واالسـ ــاحبة املصـ ــات  ـ ــدي اجلهـ ــا تعـ ــة علـ ــتراتيجيات القائمـ االسـ

 الصناعة. علا
و  إطار تنفيذ والية الر د العاملح املمندة إليه بشأن منـع اعبـاية اجلماعيـة واجلـرائم      - 59

لية عــن احلمايـة متلــَا أوــناع  املتصـلة هبــاأ يقـيِّم املكتــب املعـين مبنــع اعبـاية اجلماعيــة واملمـ و     
احلاالت استنايا إ  إطارا التحليلح للتنب  باجلرائم النحشيةأ مبـا   ذلـك تلـك الـ  قـد تـ يي       

بالبشرأ فضال عن االوتـهاكات اجلمـيمة حلقـنق     االجتارإ  التشري القمري واهلجرة القمرية و
بالبشـرأ   االجتـار جـرة القمـرية و  اعومان والقاونن الـدويل اعومـاينأ الـ  ترتكـب   سـياق اهل     

وال  قد تصو إ  حد اجلرائم النحشـية. واسـتنايا إ  هـذا التقيـيمأ يقـدم املكتـب املشـنرة يل        
وملنظنمة األمم املتحدةأ ويقـدم تن ـيات بشـأن اعجـراءات النقائيـةأ ويطـرح الشـناغو علـا         

 .(15)الدو/ األعضاء واجملتمع املدين

__________ 

 االجتـار شـهاياتئ مكافحـة   ”كتـب اجتماعـا بعنـنانئ    خال/ الدورة احلايية والمبعني للجمعية العامةأ وظم امل (15) 
ــزنوح الكــ ل      “بالبشــر واهلجــرة القمــرية  ــع املمــتنل بشــأن حركــات ال ــام الرفي أ اســتكماال لالجتمــاع الع

 .2016أيلن/دسبتم   19لالجئني واملهاجرين املعقني   
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علقة مبنع اعرها أ تشـجع جلنـة مكافحـة اعرهـا أ بـدعم مـن       ومتشيا مع واليتها املت - 60
ــدو/ األعضــاء علــا جتــرة تيمــري  ريــب املهــاجرين و     ــةأ ال ــها التنفيذي بالبشــر   االجتــارمديريت

وإ ــدار وثــائق ســفر أو هنيــة مــزورة  أو اقتنــاء هــذا النثــائق املــزورة أو تنفريهــا أو حيا  ــا   
ة غـري قاونويـة   الدولـة. وقـد سـع  اللجنـة إ   يـاية        ومتكني غري املناطنني مـن البقـاء بصـنر   

ــة ضــحايا جــرائم      ــدويل مبحن ــدو/ األعضــاء واجملتمــع ال ــها   االجتــاروعــح ال ــ  ترتكب بالبشــر ال
اجلماعــات اعرهابيــةأ مبــا   ذلــك تنظــيم الدولــة اعســالمية وبنكــن حــرام وحركــة الشــبا أ   

ــس األ      ــرار جملـ ــذ قـ ــأن تنفيـ ــث بشـ ــا ال الـ ــ    تقريرهـ ــن وأو ـ ــر  (2014) 2178مـ )اوظـ
S/2015/975        أ بأن تقنم الدو/ األعضاءأ   يلـة أمـنرأ بنضـع آليـات إقليميـة فعَّالـة للتعـاون)

 احلدويية من أجو تيمري بناء املعارف.ع  احلدوي والعمو عن ك ب مع اجملتمعات ازلية 
وفيما يتعلق بتعزيز تدابري مراقبة حدوي الدو/أ تعكـا منظمـة الطـريان املـدين الـدويل       - 61

بالقناعد القياسية واملمارسات املن ا هبـا بشـأن مراقبـة احلـدوي        9حاليا علا تعديو املرفق 
وييــة املتعلقــة مبعاملــة الُقّصــر الــذين  املطــارات الدوليــة مــن أجــو تعزيــز إجــراءات الرقابــة احلد  
ــة إضــافية مــن     ــنفر ااي باألشــخاصأ وال ســيما    االجتــاريمــافرون بطريــق اجلــنأ وبــذلك ت

ــامأ حتديــد هنيــة           ــدل املنظمــة أيوات أخــرلأ م ــو برو ــياقات الــزناع املمــلح. وتنجــد ل س
 وثـائق سـفر حدي ـة    املمافرينأ تعز  من خالهلا وظاما قنيا عيارة عملية حتديـد اهلنيـةأ وتـنفري   

وم منــة وضــمان فعاليــة الضــنابط احلدوييــة واملتعلقــة بــالتعرف علــا اهلنيــة. وتمــاعد املنظمــة  
الدو/ األعضاء   تنفيذ استراتيجية برواجمهـا لتحديـد هنيـة املمـافرينأ ومـن مث تعزيـز قـدرا ا        

ًا بالهلــًا علــا تمــريع حتركــات املمــافرين الشــرعينيأ واعتــرا  األشــخاص الــذين مي لــنن خطــر 
بالبشـر. ومــن خـال/ اســتراتيجية بروـامأ حتديــد هنيـة املمــافرينأ      لالجتــاروالضـحايا ازـتملني   

تماود املنظمة بقنة أيضـا تنفيـذ    9والقناعد القياسية واملمارسات املن ا هبا النارية   املرفق 
 .(2014) 2178قرار جملس األمن 

مــن اجلهــات  ــاحبة املصــلحة خــال/ مــ متر القمــة  127أ أيــد 2016و  أياردمــاين  - 62
العاملح للعمو اعوماين. واملي اق الذي يشمو األشخاص ذوي اععاقة البدويـة والعقليـة ويـدعن    

ــدًا ــنفري اخلــدمات املناســبةأ مبــا   ذلــك تمــهيو احلصــن/ علــا اخلــدمات الصــحية      حتدي إ  ت
االجتماعية لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اععاقة   حـاالت األ مـات يمـري     -ية والنفم

ما وري فيه أيضا علا جهني األمم املتحدة حلف  المالم وبنـاء المـالم. وتقـنم اللجنـة الدائمـة      
املشتركة بني النكاالت حاليا بإوشاء فرقة عمو من أجو وضع مبـايو تنجيهيـة شـاملة بشـأن     

اقة   األ مات اعوماويةأ وستتضمن هذا املبايو تنجيهات من أجـو بـذ/   إيماج ممائو اعع

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/2015/975
http://undocs.org/ar/S/2015/975
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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جهني شاملة يمتفيد منها ييع الضحايا ذوو اععاقة العقليـة ودأو البدويـة الـذين يتجـر هبـم        
 الزناعات اململحة.

  
 التن يات -خامما  

 إوين أحث جملس األمن علا القيام مبا يلحئ - 63
يعنة الـدو/ األعضـاء الـ  مل تصـدق بعـد علـا االتفاقيـات وال وتنكـنالت          )أ( 

التاليــة أو تنضــم إليهــا إ  القيــام بــذلكئ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــ      
باألشخاصأ وصا ة النمـاء واألطفـا/ املكمـو     االجتارالنطنية وبروتنكن/ منع وقمع ومعاقبة 

أ واتفاقيـة منظمـة   2014( وبروتنكنهلا لعـام  29)رقم  1930اجل ي لعام هلا واتفاقية العمو 
(أ واالتفاقيــة 182املتعلقــة بأســنأ أشــكا/ عمــو األطفــا/ )رقــم    1999العمــو الدوليــة لعــام  

التكميلية عبطا/ الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشـبيهة بـالرقأ واتفاقيـة حقـنق     
يــان امللحقــني هبــا بشــأن بيــع األطفــا/أ واســتهلال/ األطفــا/    الطفــو وال وتنكــنالن االختيار

البهلاء و  املناي اعباحية وبشأن إشرا  األطفـا/   الزناعـات املمـلحةأ واتفاقيـة القضـاء علـا       
 ييع أشكا/ التمييز ضد املرأة 

تنكــن/ مــن خــال/ التجــرة يعــنة الــدو/ األعضــاء إ  تنفيــذ االتفاقيــة وال و ) ( 
 باألشخاص وتنفري احلماية واملماعدة للضحايا وتعزيز التعاون الدويل  ارلالجتالفعلح 
ــات املنشــأة مبعاهــدات حقــنق      )ج(  ــذ تن ــيات اهليئ ــدو/ األعضــاء لتنفي يعــنة ال

باألشخاص الـذي أوشـأا مـ متر     االجتاراعومان والفريق العامو امل ق  املفتنح العضنية املعين ب
ة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــ  النطنيــة لتنــاو/ ممــأل  منــع األطــراف   اتفاقيــة األمــم املتحــد

 باألشخاص والتصديأ مبا   ذلك ضمان حماسبة املم ولني عن اجلرائم ذات الصلة  االجتار
يعــنة الــدو/ األعضــاء إ   يــاية جهنيهــا الراميــة إ  التحقيــق وازاكمــة     )ي( 

ن بينـها اسـتخدام تقنيـات التحقيقـات     جتـار باألشـخاصأ بطـرق مـ    االقضـايا الـ  تنطـني علـا     
املالية   النق  املناسبأ وأساليب التحري اخلا ة وغريهـا مـن األيوات الراميـة إ  مكافحـة     

باألشـخاص جرمـا أ ـليا   التشـريعات املتعلقـة       االجتـار ييع أشكا/ اجلرمية املنظمةأ واعتبار 
 بهلمو عائدات اجلرمية 

لنظر   إقامة الناليـة القضـائية مبـا يتماشـا مـع      تشجيع الدو/ األعضاء علا ا (ـ)ه 
 بالبشر ال  يرتكبها رعاياها   اخلارج  االجتارمن االتفاقية للمحاكمة   قضايا  15املاية 
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تشــجيع الــدو/ األعضــاء علــا تــدريب ييــع أفــراي عمليــات حفــ  المــالم      )و( 
 لالجتـار اع ومـا بعـد الـزناع علـا التصـدي      وغريهم من األفراي الذين يتم وشرهم   مناطق الزن

ــيم      ــها  اجلنمــيني وتقي ــع االســتهلال/ واالوت ــارات اجلنمــاويةأ ومن باألشــخاصأ ومراعــاة االعتب
العنا اجلنمـح املتصـو بالزناعـاتأ بن ـا ذلـك عنصـرًا إلزاميـًا   يورات التـدريب المـابق          

ــيم  للنشــرأ وضــمان إيمــاج هــذا اجلاوــب   معــايري األياء واالســتعداي     ــتم تقي التشــهليلح الــ  ي
 القنات علا أساسها 

الطلب إ  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية قياية عملية وضـع   ) ( 
وظام جلمع البياوات لكح تمتخدمه بع ات األمم املتحـدة والكياوـات العاملـة   منـاطق الـزناع      

باألشـخاص الصـاير عـن     االجتـار عـن   وما بعد الزناعأ لهلر  اعبـالط   إطـار التقريـر العـاملح    
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

تشجيع الدو/ األعضاء علا تقدة معلنمات إ  مكتب األمـم املتحـدة املعـين     )ح( 
القـايمني مـن منـاطق الـزناع ومـا بعـد        االجتـار باملخدرات واجلرميـة بشـأن حتديـد هنيـة ضـحايا      

 باألشخاص  االجتارير العاملح عن الزناع عيراجها   التقر
الطلب إ  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إعداي ووشر مـناي   ) ( 

باألشـخاص   أقـر     االجتـار لتنحيد التـدابري واملنـهجيات وامل شـرات للتعـرُّف علـا حـاالت       
ملنشــأ والعبــنر وقــ   كــن ومنعــه منــذ بدايــة الــزناعأ بهلــر  اســتخدام هــذا املــناي   بلــدان ا 

 واملقصد 
ضـحايا  حتديـد وإحالـة   اعقرار بدور وإسهام اجملتمع املـدين   تعزيـز عمليـات     )ي( 
 القايمني من مناطق الزناع وما بعد الزناع  االجتار

ســـتهلال/ اعحاطـــة علمـــا بـــاجلهني الـــ  تبـــذهلا األمـــم املتحـــدة للتصـــدي لال   ) ( 
ا   ذلك   سياق عمليـات األمـم املتحـدة حلفـ      باألشخاص مب لالجتارواالوتها  اجلنمينيأ و

 المالم 
اعحاطة علما بـاعجراءات والضـماوات احلاليـة   إيارة املشـتريات العامـة         )/( 

باألشـخاص   حـاالت الـزناع     االجتـار األمم املتحـدة وسالسـو اعمـداي لضـمان أال تأمـهم        
 اململح.

 االجتــارقــدة تقريــر ســنني إ  اجمللــس بشــأن  ت وقــد يــني جملــس األمــن أن يطلــب إيلي  - 64
باألشخاص املتصو بـالزناع واجلهـني الـ  يبـذهلا اجملتمـع الـدويل ومنظنمـة األمـم املتحـدة ملنعـه           

 والتصدي له.


