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اوقرفخلا ا ا ررب ر لررذا التقفيررف عس ر تإلعيررب استمررد الرردوا ن شررعال وطبيلررب االجترراخل اوتالر الررب
النزا اولقدا.
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ّأوتا -مقدمة
 -1ر لرذا التقفيررف اوقرد وفقراً لقرفاخل لسررح وقرإلن انةاررا  ،8/26تلرف اوقرفخلا ا ا ررب
األةشطب اليت ايطسلت هبا خالل الفرتا اوشمإللب ناالستلفا وتقد تقفيرفاً مإلايريلياً عرن مار لب
االجتاخل ناألشخاص ر واالت النزا وما نلد النزا مح يايب ي ايا االجتاخل واألشخاص اولفيرخ
طف االجتاخل ،وخبا ب النااء واألطفال.

ثانيا -أنشطة المقررة ال الة
ألف -المشاركة في المؤتمرات والمشاورات
 -2ر  11ةياا /أنفي  ،2016شاخلكت اوقفخلا ا ا رب ر اورؤمتف الارادش عشرف لت رالف
منالضب االجتاخل ناألشخاص الرذي ةممرر ر فيينرا معترم اومثر ا راص واونار اولر عاف رب
االجتاخل نالبشف التاند ونممب األمن والتلاو ر أوخلونا.
عمرا اجتماعراً
 -3ور  29و 30تشرفين الثراين/ةإلفميف  ،2015ةممرت اوقرفخلا ا ا رب ر ّ
لففي ا يفاء نش أثف النزا اوارسّ عسر مرد تلرف النراش لالجتراخل ناألشرخاص ،را ر لر
االستغالل اجلنال واالستغالل ر اللم .
 -4ور  16تشرفين الثرراين/ةإلفميف ،أدلررت اوقرفخلا ا ا ررب الومررات افتتاويررب خررالل الرردوخلا
الاادسررب الرريت عقرردلا ر فيينررا الففي ر اللام ر اول ر ناالجترراخل ناألشررخاص الررذي أةش ر تر الرردول
األطفا ر نفوتإلكإلل منرد االجتراخل ناألشرخاص ،وخبا رب الناراء واألطفرال ،واملرر واولاابرب عسيرر
اوعم التفاايب األمم اوت دا وعاف ب اجلفميب اونممب عيف الإلطنيب.
ّ
 -5ور  23تش ر رفين األول/أكت ررإلنف ،ا ر ر ّدمت اوق ر رفخلا ا ا ررب ىل اجلملي ررب اللام ررب ر دوخل ررا
الابلخ تقفيفاً مإلاييلياً نش نذل اللنايب الإلاجبب واالجتاخل ناألشخاص .)A/70/260

 -6ور  24وزيفا /يإلةيررر ،شرراخلكت اوق رفخلا ا ا ررب ر ورردت ةمّمررر معتررم األمررم اوت رردا
اول ر ناوخرردخلات واجلفميررب ومنممررب اللم ر الدوليررب عس ر لررام الرردوخلا التاسررلب واللش رفين سسررح
وقرإلن انةاررا فيمرا يتلسر نردعإلا عاويررب ونرد ءاخلسررات ىلسراءا االسررتلمال والتردليح ر تإل يررف
اللمال ،وعالاب ل ناالجتاخل ناألشخاص ،والتالدي هلذ .اوماخلسات.

با  -الزيارات القطرية
 -7زاخلت اوقفخلا ا ا ب األخلد ر الفرتا مرن  28كراةإل الثاين/ينرايف ىل  4شربا//فيفايف 2016
ندعإلا من احلعإلمب .ويفد التقفيف ا اص نزياخل ا ر ىليافب لذا التقفيف .وتلفب اوقفخلا ا ا ب عرن
شعفلا لس عإلمب عس وان تلاوهنا اب الزياخلا وأثناءلا .كما تإلد التإلجر نالشعف ىل وعإلمات
كإلنا والعإليت ولعاميفغ ومدغشرقف وةيرفيرا وسإليارفا والإلاليرات اوت ردا األمفيعيرب الريت دعتمرا
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ىل زياخلا نسداهنا .وستزوخل اوقفخلا ا ا رب العإليرت ر الفررتا مرن  6ىل  14أيسإلل/سربتميف 2016
وت م ر ر أ تررتمعن مررن تسبيررب نرراال الرردعإلات ر عررا  2016و ،2017متطسلررب ىل أ تتف ر
األطفا اولنيب ر أسف وات ءعن عس تإلاخليخ نجفاء لذ .الزياخلات.

ثالثا -اتتجةةار باخا ة اب فةةي حةةاتت الن ةزاد ومةةا بعةةد الن ةزاد حمايةةة ةةحايا
اتتج ة ةةار واخاة ة ة اب المعر ة ةةين ل ط ة ةةر اتتج ة ةةار ،وب ال ة ةةة النس ة ةةا
واخطفال
ألف -مقدمة
 -8اعت ر ر رريفت اوقر ر ر رفخلا ا ا ر ر ررب ر تقفيفل ر ر ررا الا ر ر رران اوق ر ر ررد ىل لس ر ر ررح وق ر ر ررإلن انةا ر ر ررا
 )A/HRC/29/38الال ررسب ن ررخ االجت رراخل نالبش ررف والنر رزا ل رراالً م ررن اس رراالت ات األمهي ررب نالنا رربب
ىل واليتما.
 -9وتلتررز اوق رفخلا ا ا ررب تضررمخ لررذا التقفيررف ملسإلمررات ع رن خمتسررف سررب تفاع ر وتقرراطد
االجترراخل ناألشررخاص والنرزا  .وسرررتكز ر ندايررب األمررف عسر الارريان وستاررل ىل حتديررد اوشررعسب
م ررن خ ررالل النم ررف ر احل رراالت ال رريت جتا ررد خمتس ررف اجتال ررات االجت راخل .وسرتس ررم انط رراخل الق رراةإلين
والاياسر ررل نغر ررف حتدير ررد الفر ررفص وم ر رإلاطن الضر ررلف .ور األخر ررق ،تقر ررد تإل ر رريات تفمر ررل ىل
التالدي لالجتاخل ناألشخاص ر واالت النزا وما نلد النزا و ل نالتلاو مرد الردول واستمرد
اودين واستمد الدوا.

با  -السياق وتحديد المشكلة
 -10ينتم االجتاخل ناألشخاص وقإلن انةاا وال يزال يشع حتدياً خطرقاً لإلةاراةيب ،را
ر ل ر واالت النزا .
 -11ويرؤثف النرزا تر ثقاً شرديداً ر األفرفاد واألسررف واجلماعررات واألمرم عسر ررليد اللررا  .ور
عا ُ ،2014و ّدد  41ةزاعاً فلسياً ،كا أكثفلا يفاوا ر أففيقيا والشفن األوسط وآسيا  .)1ور
الاررنب ا ررا ،أجرريف الن رزا وااليررطماد مررا ملدلررر  42 500شررخيف ر اليررإل ىل مغررادخلا نيررإل م
)2
رفوسخ
والتم رراش احلماي ررب ،ىلم ررا داخر ر نس ررداهنم أو ر نس رردا أخ ررف  .ونس ررد ع رردد األش ررخاص او ر ّ
__________

)1
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نابم النزا وااليطماد ر عا  2014و ّداً غق مابإلن و
نزيادا ةابتما  40ر اوائب ر غضإل ثالت سنإلات فقط .)3

ىل  59.5مسيإل شخيف ،أي

 -12وتفتبط مسرات وأارا /النزاعرات اولا رفا ناالجتراخل ناألشرخاص ،وخبا رب الناراء واألطفرال.
ور وررخ اةرردللت عرردا ةزاعررات واسررلب النطرران نررخ الرردول ر اللقررد اوايررل ،مررا فت ر االجتررا .ررإل
اةدال ةزاعات داخسيب يتزايد .ور الإلااد ،حتإللت عدا ةزاعات ماس ب دوليرب ر اووةرب األخرقا ىل
ةزاعات داخسيب ملقدا واةتقست أوياةاً ىل ت جيج أزمات داخسيب ر نسدا اجلإلاخل.
 -13والن رزا يال رراوبر اهني رراخل اوؤسا ررات اللام ررب واةتم رراج وق ررإلن انةا ررا وتفاج ررد ا رردمات
األساسرريب واشررتداد التررإلتف داخر ونررخ لتملررات كاةررت ر عمررد سرران تتلرراي ر سررال ةا ر ،
ويالاوبر الفقف واةلدا اوااواا .ولسنزاعات وما يرتتم عسيمرا مرن تزايرد ر وراالت الرتوير تر ثق
ر النما الدوا لسرإلء/التماش السرإلء الذي يلراين نالفلر مرن انخللران .ونرالنمف ىل عرد ترإلافف
خيرراخلات لرررفا آمنررب وااةإلةيررب يضررطف اللديررد مررن األشررخاص ىل اهلررفوب مررن النرزا ماررتلينخ ر
ل خبدمات وسطاء غق ااةإلةيخ ،ولإل ما يزيد من تلفيمم لالستغالل ،ا ر ل االجتاخل.
 -14وميث االجتاخل نالبشف مسب تتقامسما أكثف ف كثف النزاعات اللالفيب ،سإلاء أكاةت دوليب أ
غق دوليرب .وتتفراام أوجرر التلرف لالجتراخل القائمرب واورتاوورب نرخ اللنرف القرائم عسر ةرإل اجلرنح
والتمييز وةقيف الففص االاتالاديب اب النزا وأثناء النرزا ونلرد النرزا  .وعرالوا عسر لر  ،غالبراً
م ر ر ررا ي ر ر ررؤدي النر ر ر رزا ىل تلزي ر ر ررز انف ر ر ررالت م ر ر ررن اللق ر ر رراب وتق ر ر ررإلي الق ر ر رراةإل والنم ر ر ررا وت ر ر رردمق
اوؤساررات واجلماعررات ،ررا يترري ررفو اةتلررا االجترراخل ،وغالب راً مررا يتإلا ر ل ر ىل مررا نلررد
اةتماء أعمال القتال.
 -15وسررلياً ىل تإل رريف اوشررعسب وحتديررد طبيلتمررا وةطاامررا ،سررتنمف اوق رفخلا ا ا ررب ر ررالفا
االجترراخل ر الن رزا مررن ث ررالت زوايررامح االجت رراخل ناألش ررخاص اهلرراخلنخ م ررن الن رزا واالجت رراخل ر و رراالت
النزا واالجتاخل ر واالت ما نلد النزا  .)4والتداخ نخ لذ .اجلإلاةم شائد ر اوماخلسرب اللمسيرب،
ىلال أةررر ميعررن حتديررد مسررات أو ماررائ ملينررب لمررالفا االجترراخل ت رفتبط نع ر واوررد مررن لررذ .اجلإلاةررم
لفمر ررم كيفير ررب م ر رإلخل خمتسر ررف احلر رراالت وأوجر ررر الضر ررلف وكيفير ررب التالر رردي هلر ررا .ونر ررالنمف ىل ش ر ر
اولسإلمات ،تلاجل اوقفخلا ا ا ب األشعال األكثف شيإلعاً لالجتاخل ر واالت النزا وما نلد النزا .

جيم -اتتجار باخا اب الهاربين من النزاد
 -16يتلررف األفرفاد اهلرراخلنإل مررن النزاعررات اوتإلالررب أو احلقيقيررب أو مررن ورراالت مررا نلررد النرزا
طررف االجترراخل .وغالب راً مررا تعررإل يررغإل /الفوير مس ررب وشررديدا ولررإل مرا يرردفد النرراش ىل حتمير
__________

)3
)4
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أةفاررمم خمرراطف مررا كرراةإلا ليقبس رإلا هبررا ر ررفو عاديررب .وتُضررلف النزاعررات لياك ر الدولررب وتسغررل
احلمايررات وتاررم لسشرربعات انجفاميررب ن ر تنشررط فيررب أكرريف ،ررا ر ل ر عرريف احلرردود .ور
نل األويا  ،يقد االجتاخل داخ منطقب النزا أو ر نقلب أخف داخ البسد اوتضفخل ُخل ّو ىلليمرا
الض ايا .ونات األشخاص اهلاخلنإل من النزا ر نسد آخف ،ر ىلطاخل عمسيب لرفا خمتسطب أوسرد،
يتلفيإل لالجتاخل عس إل متزايد ر مفوسب ما من خلوستمم أو ر نسد مقالدلم.
اتتجار باخا اب المشر ين اخلي ا بسبب النزاد

 -17مي ررح التش ررفد ال ررداخسل الن رراجم ع ررن الن ررزا واالي ررطماد ور رإلاا  40مسي ررإل ش ررخيف .)5
ويلر ر ر رري ملمر ر ر ررم اوشر ر ر ررفدين داخسي ر ر ر راً عر ر ر رريف اللر ر ر ررا خر ر ر رراخلي اوخيمر ر ر ررات ،ر اونر ر ر رراط احلض ر ر ر رفيب
ووس ر ررط استمل ر ررات اوض ر رريفب ،ويمس ر ررإل ر ر ررإلنخ ع ر ررن األةم ر رراخل ألهن ر ررم يا ر رررسإلا عسر ر ر أهن ر ررم
مشررفدو داخسي راً أو ألهنررم ال يفغبررإل ر العشررف عررن لررإليتمم .ولررؤالء األشررخاص أكثررف عفيررب
لالجتاخل واالستغالل.
 -18ونإمع ر ررا الرتوي ر ر القا ر ررفي أ يف ر رراام خط ر ررف التل ر ررف لالجت ر رراخل ع ر ررن طفي ر ر ىلي ر ررلا
أو تقر ررإلي لياك ر ر الر رردعم األس ر رفيب واألوا ر ررف استملير ررب وآلير ررات احلماير ررب الذاتير ررب الر رريت كاة ر ررت
خل ررا ستشررع لررإلال ل ر وررائالً دو االجترراخل نالبشررف .وأل اوشررفدين داخسي راً غالب راً مررا ال زررإلزو
وثائ لإليب ويالسإل نالإلخلا دودا ىل التلسيم واورإلاخلد وفرفص االعتمراد عسر الرذات ،فقرد ميثسرإل
ففياب سمسب عس إل خاص نالنابب ىل اوترفين الذين يتي إل هلم ر المرالف ىلمعاةيرب الإل رإلل
ىل فررفص اللم ر وغقلررا مررن فررفص ىلةقررا احليرراا .كمررا أ اوشررفدين داخسي راً الررذين وشررإل عس ر
ويا م ويفغبإل ر التماش احلمايب ر ا اخلي ميعرن وارإلعمم ففيارب اوتررفين الرذين يردعإل ترإلفق
طفي إل ّنف األما  .وياتمد اوتاجفو نالبشرف حتديرداً استملرات الفقرقا ،را فيمرا استملرات
النازوب داخسياً ،من أج استغالل يلفما .واد تلمد األس ررفا الفققا والنازوب نفعايرب أطفاهلرا ىل
اوترراجفين نالبشررف الررذين يلرردو نتلسرريممم أو ترردخليبمم عس ر اومرراخلات ولعررنمم ر هنايررب اوطررا
ياررتغسإلهنم ألغ رفا الرردعاخلا أو اللم ر اجل ريفي أو التب ر اوخررالف ل ررإلل  .)6وغالب راً مررا تتض رفخل
النااء والفتيات اوشفدات داخسياً عس إل مفف /من فقدا سرب اللري خرالل تشرفدلن اةمرف
الفقفا  46من الإلثيقب .)A/HRC/23/44
 -19ونإمعررا اللنررف اوتال ر نررالنزا  ،مث ر اللنررف اجلناررل ،أ يشررع نرردوخل .دافل راً لستشررفد
الررداخسل القاررفي الررذي يزيررد نرردوخل .مررن اانسيررب التلررف وزيررد االسررتغالل ،نطررفن منمررا االجترراخل.
وعس سبي اوثال ،أُجيفت ةااء وفتيات األاسيات انثنيرب ر اونراط الفيفيرب البليردا عسر مغرادخلا
مجاعا ن نابم اللنف اجلنال الرذي متاخلسرر اجلماعرات اوارس ب ،ف رب ن أكثرف تلفيراً طرف
__________

)5
)6

6

.UNHCR, World at War
مفإليريب األمرم اوت ردا الاراميب لشرؤو الالجئرخ ،دلير ىلخلشرادي عرن يايرب النرازوخ داخسيراً،

Handbook for

).the Protection of Internally Displaced Persons, Action Sheet No.7, “Human trafficking” (n.d.
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االجترراخل داخ ر البسررد وخاخلجررر  .)7وعررالوا عس ر ل ر  ،يرردفد ترردلإلخل األويررا األمنيررب واكتمررا
اوخيّمات اليت تفتقد ىل ا دمات األساسيب نل اوشرفدين داخسيراً ىل أ جيرازفإلا نلبرإلخل احلردود
نال رإلخلا غررق مشررفوعب ث راً عررن اللم ر  ،ملفيررخ أةفاررمم نشررع كبررق طررف االسررتغالل ةتيرررب
افتقرراخللم ىل ويررد ارراةإلين  .)8ويزيررد شر ّن لرمررات عاررعفيب عسر اوخيمررات مررن تفرراام الرتوير
ويتارربم ر لررفوب اوشر ّرفدين داخسي راً الررذين ال ميسعررإل وثررائ لإليررب ،ررن فرريمم النارراء واألطفررال
غق اوال إلنخ ،من اوخيمات وتلفي أةفامم طف االستغالل أو االجتاخل .)9
اتتجار بالالجئين وملامسي اللجو الهاربين من النزاد
 -20نالنا رربب ىل مالي ررخ األش ررخاص ال ررذين جي رريفو عسر ر اهل ررفوب م ررن نس رردلم نا رربم ةر رزا
ماررس  ،ناتررت خلوسررب اهلررفوب خطررفا ونالمررب التعسفررب أكثررف فر كثف ،مررد مررا ينطررإلي عسيررر لر مررن
خطررف مسمررإلش يتمث ر ر االسررتغالل اوتال ر ناالجترراخل .ور نل ر األويررا تتال ر لررذ .اوخرراطف
اررال اهلررفوب اوتاوررب .واومرراجفو  ،ررن فرريمم الالجئررإل ومستماررإل السرررإلء ،ملفيررإل نال رإلخلا
كبر ررقا خر ررالل خلوسر ررتمم ور وجمر ررتمم اوقالر ررإلدا لسلنر ررف اجلار رردي واالعتر ررداء اجلنار ررل واالنت ر رزاز
واالجتاخل ،وكذا لالوتراز من اب الاسطات الإلطنيب  .)10وحتف اوخراطف عسر رإل خراص نفوسرب
اوم رراجفات واألطف ررال غ ررق اوالر ر إلنخ اوار راففين ع رريف الق ررف األففيق ررل .ف رراوال م ررنمم اختفر رإلا
ويفرت أهنم اختطفإلا ألغفا االستغالل .)11
 -21والالجئإل ومستماإل السرإلء ملفيإل لالجتاخل .وغالبراً مرا يتلرف الالجئرإل اهلراخلنإل مرن
النزا ر اجلممإلخليب اللفنيب الاإلخليب عيف لبنا وتفكيا لالستغالل اوتال ناالجتاخل ،ا ر ل عم
األطفال وانكفا .عس الدعاخلا والزواي القافي واوبعف واالستغالل والتاإلل  .)12واختُطف نل
__________

)7

اةمرفمح

S/2015/203, para. 20 and Luz Estella Nagel, “How conflict and displacement fuel human

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 (2013اةمف أيضاً

Sonja

Wolte, “Armed conflict and trafficking in women” German Agency for Technical Cooperation, 2004,

)8
)9
)10

.pp. 21-21
Kachin Women’s Association Thailand, “Pushed to the brink: conflict and human trafficking on
.the Kachin-China border”, June 2013

اوفجد ةفار.

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, October 2014
 )11اوفجرد ةفارر .اةمرف أيضراًمح ليإلمرا خلايرتح ووتر  ،كملارعفات التلرذيم ر اليانررا مح ىلسراءا اوتررفين نالبشررف ىل
اوماجفين مد انفالت من اللقابك ،أياخل/مايإل .2014
 )12اةمف عس سبي اوثال ،اليإلةياريف ومنممرب ىلةقرا الطفإللرب ،أيرادي رغقا وعرمء ثقير مح ىل النرزا واألزمرب انةاراةيب
ر س ر رإلخليا ي رردفلا ن ع ررداد متزاي رردا م ررن األطف ررال ليقل ر رإلا ففيا ررب االس ررتغالل ر س ررإلن اللم ر ر عمر ررا ،)2015 ،
Secours catholique-Caritas France and Olivier Peyroux, Trafficking in Human Beings in Conflict and

).Post-Conflict Situations (2015
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الالجئخ ومستمال السررإلء ،رن فريمم عردد مرن األطفرال غرق اوالر إلنخ القرادمخ مرن الارإلدا
والالررإلمال ،أو ُغر ّرفخل هبررم عنررد وجررإلدلم ر خميمررات الالجئررخ أو خررالل خلوسررتمم ،ونيلرإلا م أسررفوا
الوقاً ر ليبيا أو ر فاء سيناء ألغفا االستغالل عن طفي االنتزاز .)13
 -22واررد يضررطف األطفررال نلررد اهلررفوب مررن النرزا ىل اللمر نعالررب أةفاررمم و/أو مارراعدا
أسررفلم .وغالبراً مررا ال يعررإل ل طفررال غررق اوالر إلنخ أي خيرراخل سررإل اللمر لتسبيررب اوتياجررا م
األساسيب .ويلم األطفال اللفاايإل والاإلخليإل الالجئإل ر لبنا مثالً ر مالراةد الناريج أو ر
البناء أو ر اطا خدمات األغذيب أو ر اللم الزخلاعل أو يلمسإل كباعب ر الشإلاخل ر فو
تبسد ود اللم اجليفي .وتإلجد عس ما يبدو ةمرم منمّمرب داخر اوخيمرات لرتتيرم لرذ .األةرإلا
من اللم  .)14ور أياخل/مرايإل  ،2015أنسغرت مفإليريب األمرم اوت ردا الاراميب لشرؤو الالجئرخ
ن ةررر يإلجررد مررا ال يق ر عررن  1 500طف ر  75 ،ر اوائررب مررنمم س رإلخليإل  ،يتا رإللإل أو يلمسررإل
كباعررب ر الش رإلاخل ر نررقوت وي رإلاويما ،ون ر هنم يلمسررإل لارراعات طإليسررب جررداً مررن أجر تررإلفق
دخ ألسفلم  )15وغالباً ما ختفل واالت عم الطف لذ .أشعال استغالل أخف مث االجتاخل
ب الطف وتلسيمر.
ألغفا اللم اجليفي واالستغالل اجلنال ،وتؤثف سسباً عس
 -23واررد يعررإل األشررخاص اهلرراخلنإل مررن النرزا عفيررب أيضراً لالجترراخل ألغرفا ةررز األعضرراء.
وتإلجد أدلب عس تلف اوماجفين اهلاخلنخ مرن النرزا ر الارإلدا للمسيرب ةرز األعضراء ر مالرف.
وعرالوا عسر لر  ،ثبررت ترإلخل /عمررال طبيررخ مرن كإلسررإلفإل مرا نلررد النرزا  )16ر االجترراخل نضر ايا
من مجمإلخليب مإللدوفا واالحتاد الفوسل وتفكيا وكإلسإلفإل لغف ةرز األعضراء اةمرف الفقرفا  29مرن
الإلثيقررب  .)A/68/256وءررا ال شر فيررر أ ورراالت النرزا ومررا نلررد النرزا تارراعد كثررقاً عسر زيررادا
التلف هلذا الشع من االجتاخل وتام نإفالت اوتإلخلطخ ر االستغالل من اللقاب.
 -24ومررن جمررب أخررف ّ ،أدت عإلام ر تتمث ر ر سياسررات اهلرررفا الرريت تسبررإ تررزداد ىلاالرراءً
وتقيي ررداً ،ررا ر لر ر جت ررفه اوم رراجفين غ ررق النم رراميخ واوتر ررازلم ،ور ةق رريف انر رإلات اهلر ررفا
النماميررب و ّ ا ر األسررف ،وةقرريف فررفص و ررإلل مستماررل السرررإلء والالجئررخ واومرراجفين نال رإلخلا
ةماميب ىل سإلن اللم  ،ىل تفاام استغالل اوماجفين ناب منما االجتاخل .وخالل اللقد اوايرل
عسر وجررر ا الررإلص ،ناتررت شررفو /دخررإلل نسرردا السرررإلء اوفضررسب نالمررب التعسفررب ومإلجمررب عسر
ما يبدو ىل واف و إلل األشخاص الذين زتم أ يطسبإلا ويد الج  .ولرذا جيريف اومراجفين،
ن فيمم مستماإل السرإلء والالجئإل اهلاخلنإل من النزا  ،عس االخلمتاء ر أوضا من لم ارادخلو
عس مااعد م عس الت اي عس الضإلانط اولمإلل هبا .ونالناربب ىل لرؤالء اومراجفين ،يشرع
__________

 )13مفإليرريب األمررم اوت رردا الارراميب لشررؤو الالجئررخ ،التمفيررم واالجترراخل مررن شررفن أففيقيررا والقررف األففيقررلمح تقفيررف
مفوسل .)2013
 )14اةمفمح .Secours catholique-Caritas France and Peyroux, “Trafficking in human beings”, pp. 25-29
 )15اوفجد ةفار ،الالف ب .27
 )16مجيد انشاخلات ىل كإلسإلفإل ر لذ .الإلثيقب ينبغل أ تُفمم عس أهنا متتث افاخل لسح األمن  1999 1244
).
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ومل رراوةيمم اوتاررم غالب راً نالفا رراد واةلرردا الض ررمق،
راند الار ّرفي ل ررفوستمم ،وسر ُ
رسإلج الإلسررطاء ُ
الطر ُ
ومررد سررلل نل ر الرردول ىل منررد خلورريسمم أو عب رإلخللم أو و ررإلهلم ،عإلام ر ياررالم مجيلمررا ر
ىلتاوررب الفررفص لسمتّر رفين الررذين ياررتغسإل ويررلمم اهل ر أو زياد ررا .وعس ر سرربي اوثررال ،عررادا
ما ينطس أففاد الفولنريا ر مياااخل ر خلوالت فيب ونفيب ،عيف تايسند ر غالرم األويرا  ،لبسرإلغ
ماليزيررا نطفيقررب غررق ةماميررب .ولررؤالء الفولنريررا الررذين يممفنررإل ر ندايررب األمررف عرريف احلرردود يتّرررف
نبلضمم الوقاً الستغالهلم ر اللم ر نإلاخف الاليد ومنشآت زيت النخي  ،فينتمرل هبرم األمرف
ر اللمر او سرإلخل لتاررديد الررديإل اورتتبررب عسر تعسفررب النقر  ،ويؤسررف آخررفو ويلتررد عسرريمم ىل
وخ احلالإلل عس فديب من أااخلهبم اةمف الفقفا  19من الإلثيقب .)A/HRC/29/38/Add.1

ال -اتتجار أثنا النزاد
 -25تالريم سسارسب مرن اةتماكرات وقرإلن انةارا األفرف عاد واجلماعرات احملا رفين ر منرراط
النزا  .وتتفاام أثناء النزا المفو وأوجر الضلف القائمرب ،مثر التمييرز اجلناراين اهليعسرل وغرق.
مرن أشررعال التمييررز الرريت متررح النارراء واألطفررال والفعايررا األجاةررم ،ررا أ فررفص االسررتغالل تزيررد
واحلمايررات تررزول .وتطررإلل النزاعررات نفلر أشررخاص ياررتفيدو مررن ورراالت اةلرردا القرراةإل جلر
أخلناح شخاليب عن طفي أةشطب مف ب مث االجتراخل  .)17ور لرذا الفالر  ،سرتنمف اوقرفخلا ا ا رب
ر االجتاخل الذي يقد ر فرتات النزا ألغفا ا دمب اللاعفيب واالسرتغالل اجلنارل واالسرتغالل
ر اللم ويشم مجيد األشخاص ،ن فيمم الفتيا والفتيات واوماجفو .
اتتجار في اخطفال خغراض ال دمة العسكرية
 -26ا ررم تق ررديفات اليإلةيا رريف يش رراخلج ور رإلاا  300 000ف ررف وفت رراا غ ررق ن ررالغخ س ررن
الثامنررب عشررفا ر أكثررف مررن  30ةزاع راً عرريف اللررا  .)18وميعررن أ يتّرررف ناألطفررال ألداء ا دمررب
اللاعفيب ر القإلات اوارس ب احلعإلميرب واجلماعرات شربر اللارعفيب واجلماعرات اوتمرفدا .وتارفف
أعمررال القتررال وورراالت الرتوي ر الإلاسررلب النطرران ،وكررذا والررب اةلرردا األمررن عمإلم راً ،عررن زيررادا
تلف األطفال لالجتاخل عس أيدي القإلات اواس ب .)19
 -27ويررؤدي األطفررال اوترررف هبررم ألغ رفا ا دمررب اللاررعفيب انجباخليررب سساررسب مررن األدواخل
القتالي ررب واوا رراةَدا .ووتعط ررف اللدي ررد م ررن األطف ررال ،وملممم ررم م ررن الفتي ررا  ،أو جين رردو اا ررفاً
)20
السررتخداممم مررن اب ر اويسيش ريات اواررس ب ر النزاعررات اجلاخليررب  .وياررتخد األطفررال أيض راً

__________

.Wolte, “Armed conflict and trafficking in women”, p. 12 )17
UNICEF Factsheet: Child soldiers. Available from http://internalvoices.org/wp-content/uploads/ )18
.2013/04/childsoldiers.pdf
 )19تقفير ر ررف منممر ر ررب اللفر ر ررإل الدولير ر ررب لفر ر رررتا 2015/2014مح والر ر ررب وقر ر ررإلن انةار ر ررا ر اللر ر ررا Child Soldiers
International, “A dangerous refuge: ongoing child recruitment by the Kachin Independence

.Army”, July 2015; United States Department of State, Trafficking in Persons Report: July 2015
.Secours catholique-Caritas France and Peyroux, “Trafficking in human beings”, p. 19 )20
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كاةت رراخليخ ودخلو نشرفيب  .)21وجيرريف آخررفو عسر اللمر ك مررالخ وطبرراخخ وورفاش ومفاسررسخ
أو جي رريفو عس ر اخلتع رراب ج رفائم ،مث ر النم ررم واللن ررف اجلا رردي واجلنا ررل .وغالب راً م ررا يتل ررف
الفتير ررا والفتي ر ررات اوإلج ر ررإلدو ر ل ر ررذ .األوي ر ررا لالعت ر ررداء اجلنا ر ررل وا ر ررد جي ر رريفو أيض ر راً عس ر ر
تناول اوخدخلات .)22
 -28وىل ا كررا الترنيررد القاررفي ل طفررال يشررم ر غالررم األويررا االختطررا أو انكرفا،.
غالبراً مررا يسرر اسنرردو أيض راً ىل مفمررإل االستشررماد أو ىل اللإلامر االجتماعيررب واالاتالرراديب أو
ياتخدمإل ا دعب أو التسقخ لترنيد األطفال .ومثب واالت استخدمت فيما اجلماعات اوتطففب
ش رربعب انةرتة ررت ،وخبا ررب وس ررائط انع ررال االجتماعي ررب ،الس ررتغالل ي ررلف األطف ررال الال ررغاخل
اوتلسمخ واون دخلين من أسف الطبقب اوتإلسطب ر البسدا الغفنيب من أج جتنيردلم نالت اير .)23
وعرالوا عسر لر  ،يتلرف األطفررال نالرإلخلا خا رب لالجترراخل ألغرفا ا دمررب اللارعفيب ر وررال
فالسمم عن أسفلم ،أو تفويسمم عن نيإل م ،أو عيشرمم ر منراط القترال ،أو احلرد مرن و رإلهلم
ىل التلسيم .)24
 -29و ا ررم التق ررديفات ،متث ر انة ررات م ررا ن ررخ  10و 30ر اوائ ررب م ررن األطف ررال اسن رردين ر
الق ر رإلات اوقاتس ررب  .)25وع ررادا م ررا تق ررد الفتي ررات الس ر رإلا و ررتطفن أو جين ررد اا ررفاً ألغ ر رفا ا دم ررب
اللاعفيب ي يب لسلم اونزا القافي واللنف اجلنال ولالسرتغالل مرن ابير الرزواي القارفي و/أو
االستلباد اجلنال اةمف الفقفات  34-31أدةا .).ومن اومم التاسيم ن ةر ر الإلات الرذي يشرع
فير اللنف واالستغالل ر الغالم جاةبخ ددين لترفنب انةات ر النزا فإ لرذا لريح لرإل احلرال
دائم راً .ولقررد أُشررفكت الشررانات والفتيررات أيض راً ر االجترراخل مررن خررالل ىلغ رفاء غررقلم مررن الفتيررات
والفتيا ناالةضما ىل النزا اواس  ،ناستخدا شبعب انةرتةت ووسائط انعال االجتماعيب.
 -30ويتل ررف األطف ررال اسن رردو ن ررالقإلا أو اس رريفو عسر ر االةض ررما ىل مجاع ررات ما ررس ب
وشرراك جاررديب وةفارريب .فمررم ملفيررإل ن ررانات جاررديب خطررقا وكررذا وشرراك ر يب ،مثر
الاررقم النرراجم عررن سررإلء التغذيررب أو اوررف  ،س رإلاء أكرراةإلا يررؤدو أدواخلاً اتاليررب أ أدواخلاً مارراةَدا.
يب ىليافيب مفتبطب ناللنف اجلنارل واحلمر والرإلالدا .ومرا يتارم
واد تتلف الفتيات وشاك
ناألمهي ررب أيضر راً تر ر ثف الالر ر ب اللقسي ررب ل طف ررال نفلر ر اي ررطفاب الع ررفب الت رراا لسفي ررخ أو اجل ررز
أو االكتئاب أو غق ل من اوشاك الال يب اللقسيب.

__________

.United States Department of State, Trafficking in Persons Report, pp. 64 and 190 )21
.Wolte, “Armed conflict and trafficking in women”, p. 18 )22
Ashley Binetti, “A new frontier: human trafficking and ISIS’s recruitment of women from the )23
West”, Information2Action, Georgetown Institute for Women, Peace and Security (n.d.); 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); Scott Gates and Sukanya Podder, “Social media, recruitment, allegiance and the Islamic
.State”, Perspectives on Terrorism, vol. 9, No. 4 (2015), pp. 107-116

.UNICEF Factsheet: Child soldiers )24
.Child Soldiers International, “A dangerous refuge” )25
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اتتجار بالنسا والفايات خغراض اتياغالل الجنسي
 -31يتخررذ اللنررف اجلناررل اوتال ر نررالنزا أشررعاالً عديرردا .وغالب راً مررا جترريف النارراء والفتيررات
السإلا يالخ ىل البقاء عس ايد احلياا ر مناط النزا عس تقده خدمات جناريب نر ورف عسر
كالررزوايك مقان ر احلالررإلل عس ر الغررذاء أو اور و أو احلمايررب أو اللب رإلخل اومررن  .)26وأ ّكرردت مفإليرريب
األمم اوت ردا الاراميب لشرؤو الالجئرخ الناراء ر وراالت النرزا يتلفيرن لاسارسب مرن اوماخلسرات
التمييزيررب الرريت تفرراام تبليررتمن مث ر احلالررإلل عس ر كميررات غذائيررب ررغقا أو عررد ويررازا نطااررات
تغذيب أو غقلا من وثائ اهلإليب احلامسرب المسمرن) ،كمرا يتلفيرن لسلنرف اجلنارل نالرإلخلا مففطرب .)27
ونالنا رربب ىل النا رراء والفتي ررات اوختطف ررات ألغر رفا ا دم ررب اللا ررعفيب ،غالبر راً م ررا ميثر ر االعت ررداء
اجلنال مسب من مسات جتفنتمن .واستخد االغتالاب ك سسإلب ورفب ن الل وىليرلا ملنإليرات
اللرردو ،وءاخلسررب التطمررق انثر ر ررفإل الاررعا  ،وزعزعررب اسررتقفاخل اجلماعررات ،وىلجبرراخل اورردةيخ
عس ر اهل ررفوب  .)28ولق ررد ُوثق ررت و رراالت االعت ررداء اجلنا ررل عس ر ةط رران واس ررد أو نال رإلخلا ءنمر ررب
تإلخلطت فيما القإلات احلعإلميب و/أو اإلات اولاخليب أو القإلات اوتمفدا ر اللديد من وراالت النرزا
احلديثب ،ا ر ل ر التقاخليف الانإليب اليت ا ّدمما األمخ اللا نالإلخلا متلاابب نشر النرزا واللنرف
اجلنال ي الالرسب منرذ عرا  ،2009وور ّدد فيمرا ورإلادت وأارا /اللنرف اجلنارل الرذي تسرر ىلليرر
أطفا النزا اواس ر البسدا اوت ثفا نالنزاعرات ،ال سريما يرد الناراء والفتيرات ولعرن أيضراً يرد
الفتيا والفجال اةمف مثالً الإلثيقب .)S/2015/203
 -32وينرردخلي االجترراخل نالنارراء والفتيررات ألغرفا االسررتغالل اجلناررل ،ررا ر لر االسررتلباد
اجلناررل والررزواي القاررفي والبغرراء القاررفي ،يررمن الالرإلخلا األوسررد لسلنررف اجلناررل اوفتعررم يررد
الاعا اودةيخ خالل النزاعات وعند اةدالعما .وتت كد الالسب نخ االجتاخل ناألشخاص واللنرف
اجلنال ر نيا أد نر خلئيح لسح األمرن  )S/PRST/2015/25وسرسّط فيرر الضرإلء عسر الطراند
اوس ر جلمررإلد كشررف االجترراخل ناألشررخاص ،ررا ر ل ر عس ر أيرردي اجلماعررات اوتطففررب انخللانيررب
واللنيفررب ،وخلدعررر والقضرراء عسيررر .ور اووةررب األخررقا ،وخلدت ملسإلمررات تفيررد نر األمرراكن اوتر ثفا
نالنزاعات تشمد اطراً فميلراً مرن وراالت اختطرا الناراء والفتيرات مرن نيترإللن أو مرن اورداخلش
م ىلجبرراخللن عس ر ال رزواي و/أو اللم ر كفاي ر جناررل ،خلغررم أ نل ر أشررعال لررذ .المررالفا كررا
أيض راً مسررب مررن مسررات النزاعررات اواررس ب الاررانقب .ويُلتقررد أ لررذا النررإل مررن االسررتغالل ،الررذي
يش ررم ر نل ر ر احل رراالت االجت رراخل ألغ ر رفا ال ررزواي القا ررفي واالس ررتلباد اجلنا ررل عس ر ر أي رردي
__________

 )26اةمف عس اللمإل مح ”.Wolte, “Armed conflict and trafficking in women
’Johnson Sirleaf, Women, War, Peace: The Independent Experts
)27

Elisabeth Rehn and Ellen

Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building

.(New York, United Nations Development Fund for Women, 2002), p. 6
 )28اةمر ر ر ر ررف ا ر ر ر ر رفاخلات لسر ر ر ر ررح األمر ر ر ر ررن  )2008 1820و )2009 1888و )2010 1960و)2013 2106
و .)2015 2242اةمرف أيضراًمح Women2000 – Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations
.Response, April 1998
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مجاعررات متطففررب مث ر الدولررب انسررالميب ر الل رفان والشررا ونإلكررإل و رفا وأتباعممررا ،ميث ر طفيقررب
لتإلليد الدخ وكرذا لترنيرد اوقراتسخ ومعافر م واننقراء عسريمم  .)29ووفقراً لستقراخليف ،تسرر األسرف
ىل وبح النااء والفتيات ر البيإلت وس م الفتيات من اوداخلش وند واإل لرذ .االختطافرات
اةمف الفقفا  61من الإلثيقب .)S/2015/203
 -33واالجترراخل ألغرفا االسررتغالل اجلناررل لرريح وعررفاً عس ر اسررفمخ اونممررخ .فلس ر سرربي
اوثررال ،يرُتّرررف نالنارراء والفتيررات الالجئررات الا رإلخليات ألغ رفا االسررتغالل اجلناررل مررن خررالل
الررزواي كاوؤاررتك أو زواي األطفررال و/أو الررزواي القاررفي .وغالب راً مررا جترريف لاتررر النارراء والفتيررات
عسر الررزواي مررن ابر والررديمن الررذين يررفو ر لررذا الرتتيررم سرربيالً لتر مخ سررالمب ننررا م ويررما
مإلخلد خلزن ل سفا من خالل ممف اللفوش .وتالب لاتر الناراء والفتيرات ورال زواجمرن ر والرب
اسررتغالل جناررل ومنررزا مررن ابر أزواجمررم الررذين يتبلررنمم ىل ا رراخلي .)A/HRC/32/41/Add.1
كمررا يشرريد االجترراخل لغررف انك رفا .عس ر ال رردعاخلا عررن طفي ر الررزواي مررن خلجررال أجاةررم جي رريفو
كزوجا مك فيما نلد عس البغاء ر نسد آخف.
 -34وةادخلاً ما تتسق الناجيات من االجتاخل واالستلباد اجلنال وغق ل من أشعال اللنرف
اجلناررل اوفتعررم خررالل فررتات النزاعررات اواررس ب مررا زترنررر مررن مارراعدا نعررادا االةرردماي ر
استمد .ور أويا كثقا جداً تتلف الناجيات لستمييز والإل رم مرن ابر أسرفلن واستمرد نالرإلخلا
أوسررد ،مررا جيلسمررن عفيررب طررف االجترراخل مررن جديررد ،ويتارربم أيض راً ر تلطي ر ىلعررادا ت ر ليسمن
وىلدماجمن .وعادا ما يلإلن الإل م وكرذا يرلف الرنمم القضرائيب والقاةإلةيرب و رإلل الناجيرات ىل
اللدالررب .كمررا تلررإلن الق رإلاةخ والس رإلائ التمييزيررب الإل ررإلل ىل اللدالررب .وعررالوا عس ر ل ر  ،تقررد
خرردمات الال ر ب اجلنارريب وانوانيررب وخرردمات الرردعم الارريعإللإلجل لتررراوز الالرردمب وخرردمات
الدعم نعادا اندماي ،مث التلسيم وتإلفق أسباب اوليشب ،نالإلخلا ردودا جرداً ر منراط النرزا
وما نلد النزا  ،ما يافف عن عد تسبيب اوتياجات الض ايا اجلاديب والنفايب.
اتتجار بالعمال المهاجرين في مناطق النزاد
 -35خررالل اللقررد اوايررل ،اسررتخدمت الرردول وجيإلشررما متلاارردين خا ررخ لرردعم عمسيا ررا
اللاعفيب الإلاسلب النطان .ور وخ أ واالت التلااد والتلااد من الباطن تنطإل مجيلما عس
االجتاخل ألغفا االستغالل ر اللمر فثمرب وراالت تلمرد فيمرا الشرفكات راوبب اللقرد الفئيارل
__________

 ،Secours catholique-Caritas France and Peyroux, “Trafficking in human beings”, p. 19 )29اةمرف أيضراً
البيا اوشرتج لسمقرفخل ا راص اولر نبيرد األطفرال واسرتغالل األطفرال ر البغراء ور اورإلاد انناويرب واوقرفخلا ا ا رب
اولنيب ن شعال الفن اولا فا ،ا ر ل أسرباهبا وعإلاابمرا واوقرفخل ا راص اولر ر كر ىلةارا ر التمترد نر عس
مار ر ررتإل ءعر ر ررن مر ر ررن الال ر ر ر ب البدةير ر ررب واللقسير ر ررب نش ر ر ر زير ر رراخل م ىل ةيرقير ر ررا ،متر ر رراح عس ر ر ر ال ر ر رفانط انلعر ر رررتوين
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16983&LangID=Eاةم ر ر ررف أيضر ر ر راً
ا رفاخل لسررح األمررن  )2015 2242الررذي أاررف فيررر اجلسررح ن ر اللنررف اجلناررل يشررع أسررسإلب وررفب وأسررسإلب
ىلخللاب عس ود سإلاء.
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م ررد ال رردول وجيإلش ررما ىل تإل ي ررف عم ررال مم رراجفين ع ررن طفي ر ر متلاا رردين ررغاخل م ررن الب رراطن
أو وكاالت تإل يف سيب لاليطال ما تشم التنميف والبناء والطبخ وا دمب واحلالاب.
 -36ووجررإلد اررط يتمث ر ر الترنيررد نالت اي ر وخلسررإل الترنيررد اوففطررب وورررز ج رإلازات سررفف
اللمررال و ررفو اللمر ا طررقا و ررفو اللرري الارريئب وىلسرراخل الرردين والفواتررم الضررليفب أو غررق
ردل عس ر االجترراخل ناألشررخاص لغررف
اواررددا وغررق ل ر مررن أشررعال االعتررداء واالسررتغالل ير ّ
االسررتغالل ر اللم ر ر نل ر احلرراالت وفق راً لنطرران التلفيررف القرراةإلين الرردوا .وتشررم األمثسررب
عمال مماجفين من جنإلب آسيا الستغالهلم ر اللم ر مإلاارد عارعفيب ر منراط النرزا
جتنيد ّ
ر الشفن األوسط .ويت اي اوتلااد من الباطن عس اللمال فيما يتلس نبسد اللم الذي يعإل
أكثف خطإلخلا من البسد اوإلعإلد نر ،وطبيلب اللم اوطسإلب القيا نر ،وزرز جإلازات سفف اللمال
ونلمم من اهلفوب من منطقب النزا اليت و فإلا لسلم فيما نالت اي .)30

ها  -اتتجار في حاتت ما بعد النزاد
 -37عادا ما تتميز واالت ما نلد النزا نغياب أو تلط اللدالب ومؤساات ىلةفا القراةإل
وةتير ررب ل ررذل نا رريادا من ررال انف ررالت م ررن اللق رراب ال ررذي يفض ررل ىل م رإلخل ش رربعات ىلجفامي ررب
خط ررقا وناخلتف ررا ما ررتإليات الفق ررف واةل رردا اور رإلاخلد األساس رريب وناةل رردا اوا رراواا نالر رإلخلا كب ررقا
وناخلتفررا عرردد األفرفاد شررديدي الضررلف اوشررفدو  ،واولررادو ىل نسررداهنم ،واألخلام ر  ،واألطفررال
غررق اوال ر إلنخ) ونتفتّررت اجلماع ررات واةل رردا الثقررب ونإلج ررإلد لتمل ررات ما ررس ب تتا ررام م ررد
ماتإليات اللنف اوففطب .وجتل لذ .ا ا يات الفجرال والناراء واألطفرال ر لتملرات مرا نلرد
النزا عفيب لالجتاخل نالإلخلا خا ب.
 -38ور منررال مررا نلررد الن رزا  ،يشررت ّد تلررف النارراء والفتيررات لالجترراخل اوتال ر ناالسررتغالل
نابم افتقاخللن النا ىل سب الإل إلل ىل اوإلاخلد والتلسيم واحلالإلل عسر احلمايرب وعسر وثرائ
رر
ادخلا نامسمن .ور ورخ أ االسرتغالل اوتالر ناالجتراخل ميثر جرزءاً مرن النرزا  ،عرادا مرا تا ّ
استملرات نلررد اةتمرراء النرزا خلمسيراً اخلتفاعراً ر ورراالت االجترراخل ألغرفا االسررتغالل اجلناررل مثر
الدعاخلا نانكفا ).وغق ل من أشعال اللنف اجلنااين ،مث االغتالاب واللنف اونزا .)31
__________

)30

American Civil Liberties Union and Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at
Yale Law School, Victims of Complacency: The Ongoing Trafficking and Abuse of Third Country
.Nationals by U.S. Government Contractors (New York, 2012), p. 15

 )31اةمرف أيضراًمح

Rehn and Johnson Sirleaf, Women, War, Peace; Rashida Manjoo and Caleigh McRaith,

“Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas”, Cornell International Law
Journal, vol. 44, No. 1 (Winter 2011); and Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the
Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325

).(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), 2015
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اتتجار الذي ياورط فيه أفرا صوات حفظ السالم
 -39ر ع ر ررا  ،2015ةش ر ررفت األم ر ررم اوت ر رردا أكث ر ررف م ر ررن  123 000مإل ر ررف عا ر ررعفي
وشررفطل ومرردين ر  16عمسيررب عرريف اللررا ون ررد الن رزا أو اوتإلائررر ،وىلخلسرراء االسررتقفاخل ر من رراط
ما نلد النرزا واواراعدا ر تنفيرذ اتفاارات الارال  ،واواراعدا ر عمسيرات االةتقرال الردميقفاطل
 .)A/70/95-S/2015/446وتضررم اهليئررات احلعإلميررب الدوليررب األخررف  ،ررا فيمررا االحترراد األففيقررل
ومنممررب وسررف الشررمال األطسا ررل ،عرردداً كبررقاً مررن او ررإل فخ اويررداةيخ الررذين يرردعمإل وف ر
الاال واألمن ،ا ر ل ر واالت ما نلد النزا .
 -40وتؤدي اإلات وف الاال دوخلاً إلخلياً ر يايب اجلماعات ،ن فيما النااء واألطفرال،
مررن اللنررف واالسررتغالل السررذين ميررثال مسررب مشرررتكب نررخ ورراالت مررا نلررد النرزا  .نيررد أ الق رإلات
األجنبيب ميعنما أيضاً أ تفاام لذا الضفخل أو وف تاالم فير أوياةاً نالإلخلا مباشفا.
 -41وينرردخلي ت رإلّخل /اوررإل فخ اولنيررخ نالشررؤو اللاررعفيب ووف ر الاررال والش رؤو انةارراةيب
وغقلم من اوإل فخ الدوليخ ر االجتاخل يمن اواائ اولقدا اليت تُفمم نالعامر ورف او .
والشر ر ر ر أ احلضر ر رإلخل ال ر رردوا اللا ر ررعفي العب ر ررق ،ال ر ررذي يم ر رريمن عسي ر ررر ال ر ررذكإلخل ،ميع ر ررن أ
يُغررذي الطسررم عس ر الاررسد وا رردمات اونترررب عررن طفير االجترراخل ألغرفا االسررتغالل ر اللم ر
و/أو االستغالل اجلنال.
 -42وتعشررف دخلاسررب أوررزت ر عررا  2010واسررت لرراييت وكإلسررإلفإل وس رقاليإل كدخلاسررات
واالت ،الالسب نخ ةشف اإلات وف الاال ر منطقب النزا وما يتبد ل من زيادا ر االجتاخل
نالبش ررف كنتير ررب مباش ررفا لزي ررادا الطس ررم عس ر ا رردمات اجلنا رريب  .)32وت رإلخل /أف رفاد ا رإلات وف ر
الاال ر االجتاخل ناألشخاص ،وخبا ب الناراء واألطفرال ،ارد يعرإل مباشرفاً وغرق مباشرف .وميثر
شرفاء ونيررد وتبررادل ا رردمات اجلنارريب اوقدمررب مررن النارراء واألطفررال اوترررف هبررم مثرراالً لترإلخل /أفرفاد
وف الارال ر االجتراخل نالرإلخلا غرق مباشرفا .وعسر سربي اوثرال ،أفضر الطسرم عسر ا ردمات
َ
تإلسررد اطررا اجلررنح،
اجلنارريب مررن اب ر أف رفاد وف ر الاررال اونش رإلخلين ر يإلغاررالفيا سررانقاً ىل ّ
ويإ تلفيت ةااء كثرقات لالجتراخل واالسرتغالل اجلنارل ر نيرإلت الردعاخلا الريت أةشرئت نارفعب
دمررب أف رفاد وف ر الاررال التررانلخ ل مررم اوت رردا .واللالاررب نررخ اةتشرراخل اجلنررإلد والطسررم عس ر
النااء اوترف هبن عالاب نينب .)33
__________

)32

Charles 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 (September
).2011

 )33اةمررفمح

E/CN.4/2006/62/Add.2 and Human Rights Watch, Bosnia and Herzegovina – Hopes

Betrayed: Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and Herzegovina for Forced
Prostitution (New York, 2002); Keith Allred, “Combating human trafficking”, NATO Review

.(2006); and Rehn and Johnson Sirleaf, Women, War, Peace
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 -43وعمإلماً ينشف اوإل فرإل الردوليإل ر وراالت النرزا ومرا نُليرد النرزا الريت يعرإل فيمرا النراش
ر والب يلف وتعإل اوؤساات األساسيب ،ا فيما اولنيب نإةفا القاةإل  ،لشب أو غق مإلجرإلدا.
ونا رربم أف رفاد ا رإلات وف ر الا ررال  ،ال ررذين ي ررزداد طس رربمم عس ر ا رردمات اجلنا رريب ،تتف رراام أوج ررر
الضرلف االجتمراعل واالاتالرادي الريت تلراين منمرا الناراء ر لتمرد لر خراخلي مرن النرزا  ،ويممرف
ااتالراد يطبلرر االسرتغالل ،ولرإل مرا مرن شر ةر أ يردعم شربعات االجتراخل عسر اورد البليرد .وعسر
سرربي اوثررال ،ميعررن أ تُرفنط نل ر ورراالت االعتررداء واالسررتغالل اجلناررخ الرريت ت رإلخل /فيمررا مررؤخفاً
أففاد اإلات وف الارال ر مجمإلخليرب أففيقيرا الإلسرط  ،)34مارتغسخ الضرلف االاتالرادي ل طفرال
والنااء وكذا واجتمم ىل اوااعدا واحلمايب ،ناالجتاخل ألغفا االستغالل اجلنال.

واو -اإلطار القانوني الدولي
 -44يشررع انطرراخل القرراةإلين الرردوا اوتلس ر ناالجترراخل ر ورراالت الن رزا ومررا نلررد الن رزا ىلطرراخلاً
مفّكب راً ياررتند ىل فررفو متلررددا مررن القرراةإل  ،منمررا القرراةإل اجلنررائل عرريف الررإلط  ،والقرراةإل الرردوا
انةا رراين ،والق رراةإل اجلن ررائل ال رردوا ،وا رراةإل الالجئ ررخ ،وا رراةإل وق ررإلن انةا ررا  .ور نل ر ر
احلرراالت ،تلم ر القإلاعررد اوشرررتكب واوتداخسررب لضررما تطبير نل ر احلمايررات مثر احلمايررب مررن
اللبإلديرب واللمر اجلريفي) ر مجيرد احلراالت ،را فيمرا وراالت النرزا اوارس الردوا وغرق الردوا.
ور واالت أخف  ،ستطبّ اإلاعد ويايات مليّنب اعتماداً عس طبيلب احلالب ايد النمف.
 -45وندالً من تقده حتسي شام  ،د اوقرفخلا ا ا رب ر لرذا اجلرزء مرن التقفيرف ىل تقرده
عررف عررن اوشررمد القرراةإلين مررن خررالل تنرراول القإلاعررد الرريت حتعررم االةتماكررات واوشرراك الفئيارريب
اوشاخل ىلليما أعال..
مدا ر القانون ذي الدلة
 -46نررالنمف ىل أوجررر التلقيررد الرريت تعتنررف ما ر لب االجترراخل ر ورراالت الن رزا ومررا نلررد الن رزا
وميعررن النمررف فيمررا مررن عرردا زوايررا خمتسفررب ،تإلجررد سساررسب واسررلب جررداً مررن مالررادخل القرراةإل ي
الالررسب .ور لررال وقررإلن انةاررا مررثالً ،تطبر ملالرردات تتنرراول اللبإلديررب وجترراخلا الفاير واللمر
اجل رريفي وعم ر األطف ررال ووق ررإلن او رفأا ووق ررإلن األطف ررال واللم ررال اوم رراجفين واألش ررخاص وي
انعاا ر ررب ،وك ر ررذا ملال ر رردات أع ر ررم تتن ر رراول احلق ر ررإلن الاياس ر رريب أو اودةي ر ررب أو احلق ر ررإلن االاتال ر رراديب
واالجتماعيررب والثقافيررب عس ر االجترراخل ر مجيررد احلرراالت ،ررا ر لر ورراالت النرزا اواررس  .كمررا
تتنرراول اولالرردات الفئيارريب اوتلسقررب عاف ررب اجلفميررب ،مثر اتفاايررب األمررم اوت رردا وعاف ررب اجلفميررب
اونممررب عرريف الإلطنيررب واتفاايررب األمررم اوت رردا وعاف ررب الفارراد ،اواررائ اوتلسقررب ناالجترراخل ر مجيررد
احلراالت شر هنا ر لر شر اولالردات اوتخالالررب الريت تتنراول مار لب االجتراخل ،وعسر األخرريف
نفوتإلك ررإلل من ررد االجت رراخل ناألش ررخاص ،وخبا ررب النا رراء واألطف ررال ،وامل ررر واولااب ررب عسي ررر اوعمر ر

__________

 )34اةمف الإلثيقب  A/70/729وكذل الفانط انلعرتوين التاامح

.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18548&LangID=E
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التفاايب األمم اوت دا وعاف ب اجلفميب اونممب عيف الإلطنيب ،وكذا ،عسر الالرليد األوخلو  ،اتفاايرب
لسررح أوخلونررا نشر معاف ررب االجترراخل نالبشررف وتقفيفلررا التفاررقي ،وتإلجيررر االحترراد األوخلو نشر
مند ومعاف ب االجتاخل نالبشف ويايب ي ايا..
 -47وتطب ر ر ر الا رريان احمل ر ر ّدد لسن ر رزا اوا ر رسّ ررعإلج ااةإلةي ررب ىلي ررافيب تتلس ر ر نااللتزام ررات
واحلمايررب .وأكثررف لررذ .الالررعإلج أمهيررب هلررذا الغررف لررإل ةمررا خلومررا األساسررل لسم عمررب اجلنائيررب
الدوليررب الررذي يلرراجل ج رفائم مررن نينمررا ج رفائم احلررفب واجل رفائم يررد انةارراةيب ويلرراجل عس ر وجررر
الت ديررد أخطررف أشررعال اللنررف اجلناررل ،ررا فيمررا االغتالرراب أو االسررتلباد اجلناررل أو انك رفا.
عس الدعاخلا أو احلم القافي أو التلقيم القافي .و عإلج القاةإل الدوا انةاراين الريت حتمرف
أةإلاعاً ملينب من الاسإلج ر سيان النزا اواس الدوا وغق الدوا ،ا ر ل الفن واالسرتلباد
اجلنال واللنرف اجلنارل واللمر اجلريفي ،تنطرإلي نردوخللا عسر أمهيرب .لعرن جتردخل انشراخلا ىل أ
االجتاخل ر و ّد اتر ،وما يفتبط نر من يفخل جنااين ،زمف .القاةإل الدوا ارط ومرفاً رفزاً،
ن ينمّمر ،و ل عس الفغم من أ اللديد من أسإلأ اوماخلسرات اوفتبطرب نرالنزا اوارس  ،مثر
التإل يرف القارفي لسرنرإلد األطفرال ،واالسرتلباد اجلنارل اورنمّم لسناراء وجتنيرد اوردةيخ ر اللمر
اجلريفي أو ر اللمر القرائم عسر االسرتغالل ىل وررد كبرق ،ميعررن أ تنردخلي أيضراً كمرا أشررق ىلليررر
لالجترراخل .غررق أ الالررعإلج الدوليررب فُ ّاررفت وفق راً لسقإلاعررد
سررانقاً يررمن التلفيررف القرراةإلين الرردوا ّ
واولايق اوتطإلخلا ر لال وقإلن انةاا من خالل االجتمادات القضائيب لسم اكم الدوليب.
 -48وميعن أ تعتال مالادخل أخف مقبإللب من مالادخل القاةإل الدوا ،مث ءاخلسرب الردول
واألعرفا وارفاخلات احملرراكم الدوليررب ،أمهيررب عنررد حتديررد انجرفاءات الرريت يتلررخ عسر الرردول اختا لررا
االد التالردي لالجتراخل ر وراالت النرزا حتديرداً دايقراً .وفيمرا يتلسر نراألعفا  ،يُارسّم مرثالً نر
عمررا ىل ا
ومررف الررفن يشررع جررزءاً مررن القرراةإل اللررفر الرردوا ويسررز مجيررد الرردول نالررف النمررف ّ
أ ب ت ر الإلااد طففاً ر واودا أو أكثف من اولالدات اليت حتمف عس وجرر الت ديرد الرفن ر
مجيد احلراالت ،را ر لر ر النرزا  .كمرا ُور ّددت مار لب ومرف اللمر اجلريفي لسمردةيخ يرمن
اإلاعد القاةإل الدوا انةااين اللفر اةمف الفقرفا  53أدةرا .).ومرن نرخ األمثسرب اوتلسقرب نقرفاخلات
احملرراكم الدوليررب الرريت سرراعدت ر تشررعي انطرراخل القرراةإلين الرردوا ا رفاخل احملعمررب األوخلونيررب حلقررإلن
انةاا الالادخل ر عا  2010ر اضيب خلاةتايف يد ايفص وخلوسريا واوتالر ارؤوليب الدولرب
ع ررن الت قير ر ر و رراالت االجت رراخل ومنلم ررا ،وار رفاخل احملعم ررب الدولي ررب ليإلغا ررالفيا س ررانقاً ر اض رريب
النائم اللا يرد كإلةراخلاج وآخرفين  )2001الرذي أدا اوتممرخ ماخلسرب الرفن ناخلتعراب جفميرب
يد انةااةيب.
 -49ور األخرق ،تلعرح عردا رعإلج ااةإلةيرب غررق مسزمرب انطراخل القراةإلين الردوا ي الالررسب
وتا ررالم في ررر .وتش ررم ل ررذ .الال ررعإلج اوب ررادة واوب ررادة التإلجيمي ررب ال رريت تتلس ر ق ررإلن انةا ررا
واالجت رراخل ناألش ررخاص وأو ررت هب ررا مفإلي ررب األم ررم اوت رردا الا رراميب حلق ررإلن انةا ررا ومب ررادة
مفإلييب األمم اوت دا لشرؤو الالجئرخ نشر االجتراخل والسررإلء وارفاخلات اجلمليرب اللامرب ولسرح
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وقر ررإلن انةار ررا وةتر ررائج وتقر رراخليف آلير ررات وقر ررإلن انةار ررا الدولير ررب مث ر ر ليئر ررات اولالر رردات
وانجفاءات ا ا ب واالتفااات غق التلالديب اويفمرب نرخ البسردا نشر مارائ مرن ابير ىلعرادا
األشررخاص اوترررف هبررم ىل الررإلطن وىلعررادا ىلدمرراجمم ،وكررذا نررخ األمررم اوت رردا والرردول األعضرراء
نش ماائ متالسب ف الاال .
القةةوانين والدةةكوت الاةةي تعةةالا اناهاكةةات محةةد ة فيمةةا ياعلةةق باتتجةةار فةةي حةةاتت النةزاد
وما بعد النزاد
 -50حظر اتتجار واتياغالل المادل بالهجرة .يقتضل القاةإل الردوا مرن الردول أ جترف
سساررسب مررن أةرإلا الاررسإلج اوتالر ناالجترراخل وتلااررم اوترإلخلطخ فيمررا .وااللترزا نترررفه االجترراخل عنرردما
يفتعم نالإلخلا متلمدا منالإلص عسيرر ر اورادا  5مرن نفوتإلكرإلل منرد االجتراخل ناألشرخاص ،وخبا رب
النااء واألطفال ،واملر واولاابرب عسيرر اوعمر التفاايرب األمرم اوت ردا وعاف رب اجلفميرب اونممرب عريف
الإلطني ر ررب ،ال ر ررذي اةض ر ر ّرمت ىللي ر ررر ملم ر ررم ال ر رردول  168ىل غاي ر ررب تشر ر رفين األول/أكت ر ررإلنف )2015
وأ ررب ت م ررن م مقي رردا هب ررذا االلت رزا  .كم ررا أ اللدي رد م ررن البس رردا مقي رردا نإلاو رردا أو أكث ررف م ررن
اولال رردات اناسيمي ررب اوتلسق ررب ناالجت رراخل ،مث ر اتفااي ررب لس ررح أوخلون ررا وتإلجي ررر االحت رراد األوخلو اوش رراخل
ىلليمما أعال .ويففيا التزامات ءاثسب.
 -51حظر اتيارصاق ،بما في ذلك الرق .زمف القاةإل الردوا الرفن وانسراخل واوماخلسرات
اوشرراهبب لسررفن ررا ر ل ر ىلسرراخل الرردين والقناةررب وأشررعال الررزواي القررائم عس ر اللبإلديررب واسررتغالل
راخلش عسيررر الا ررسطات
األطفررال .وومررف ال ر ّرفن يلر ّرف الررفن ن ة ررر
كوالررب أو ويررد أي ش ررخيف متر ع
)35
النامجب عن و اوسعيب ،كسّما أو نلضماك) لإل أود أاد اولايق القاةإلةيرب الدوليرب ويع ّرفش ر
انعررال الرردوا حلقررإلن انةاررا واللمررد الرردوا ا رراص نرراحلقإلن اودةيررب والاياسرريب واللديررد مررن
ملالدات وقإلن انةاا اوتخالالب واناسيميب .وز ّدد الفن واوماخلسات اوفتبطب نر ر التلفيرف
القاةإلين الدوا لالجتاخل يمن كأغفا ك االجتاخل.
 -52حظة ةةر اتية ةةاغالل الجنسة ةةي .ميث ر ر االس ررتغالل اجلنا ررل واو ررداً م ررن أغ ر رفا االجت رراخل
اونالر ررإلص عسيمر ررا ر التلفير ررف القر رراةإلين الر رردوا .لعر ررن لر رريح لر ررر تلفير ررف ر أي مر ررن الالر ررعإلج
اوتخالال ر ررب ر مار ر ر لب االجت ر رراخل وال تلفي ر ررف متفر ر ر عسي ر ررر ر الق ر رراةإل ال ر رردوا ىلال عن ر رردما مي ر ررح
األطفررال  .)36ومررد ل ر  ،نرُرذلت رراوالت شررف نعطرراء اوالررطس مل ر مليّن راً ي رفتبط نارريااات
ررددا .وعس ر سرربي اوثررال ،وفيمررا يتال ر ناياسررات األمررم اوت رردا اوتلسقررب رراالت االسررتغالل
عف األمخ اللا االستغالل اجلنال
واالعتداء اجلنايخ اليت يتإلخل /فيما مإل فإل األمم اوت داّ ،
عس أةر كك استغالل فلسل أو اولب استغالل حلالرب يرلف أو لتفراوت ر النفرإل أو لسثقرب مرن
أجر ر حتقير ر م ررآخلب جنا رريب ،ررا ر لر ر  ،عسر ر س رربي اوث ررال ال احلال ررف ،حتقير ر كا ررم م رراا

__________

 )35اوادا  1من اتفاايب الفن للا .1926
 )36اتفااي ررب وق ررإلن الطفر ر  ،او ررادا  34واتفااي ررب اسس ررح األوخلو نشر ر ياي ررب األطف ررال م ررن االس ررتغالل واالعت ررداء
اجلنايخ ،اوادا  3ب) واوإلاد من  18ىل .23
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أو اجتمرراعل أو سياسررل مررن االسررتغالل اجلناررل لطررف آخررفك  .)37ويبرردو أ ءاخلسررات الرردول
تؤيد فمم االستغالل اجلنال ر سيان االجتراخل فممراً يشرم سسارسب مرن اوماخلسرات مثر انكرفا.
عس ر ال رردعاخلا واألمإلم ررب البديس ررب القا رفيب وال ررزواي القا ررفي أو الزائ ررف ومجي ررد أش ررعال االس ررتغالل
التراخلي واجلنال ل طفال .)38
 -53حظةةر العمةةل الجبةةري .حتمررف الالررعإلج الفئيارريب ونممررب اللم ر الدوليررب واللمررد الرردوا
ا رراص نرراحلقإلن اودةيررب والاياسرريب ومجيررد اتفاايررات وقررإلن انةاررا اناسيميررب كاللمر اجلرريفي أو
انجبرراخليك ومررفاً ررفزاً .ويلر ّرف اللم ر اجلرريفي أو انجبرراخلي ر اتفاايررب منممررب اللم ر الدوليررب
نشر اللمر اجلرريفي  )1930خلاررم  )29عسر أةررر ككر أعمررال أو خرردمات تغتالررم مررن أي
شررخيف حتررت التمديررد ن ر ي عقإلنررب و يتطررإل لررذا الشررخيف ن دائمررا ر اختيرراخل.ك .وأعيررد
ت كيررد ومررف اللم ر اجلرريفي إلجررم القرراةإل الرردوا مررن خررالل اعتمرراد نفوتإلكررإلل عررا 2014
اوس ناتفاايب اللم اجليفي للا  .1930ويمد لذا الال اجلديرد ىل اتبرا هنرج أار ىلزاء
اللم ر اجلرريفي مررن خررالل الرتكيررز عس ر ماررائ اونررد واحلمايررب واجلرريف حتديررداً ،وىل اللم ر عس ر
القضاء عس االجتاخل نالبشف الذي يرتتم عسير اللم اجليفي .)39
 -54حظةةر توفيةةف الجنةةو اخطفةةال وايةةا دامهم .زمررف القرراةإل الرردوا  -أي ك ر مررن
ا رراةإل وق ررإلن انةا ررا والق رراةإل ال رردوا انةا رراين ر ملال رردا ما واإلاةينمم ررا اللففي ررب  -جتني ررد
األطفال ر النزا اواس  ،سإلاء من اَب القإلات اواس ب أو اجلماعات اواس ب  -ومفاً اطلياً.
ويندخلي لذا احلمرف يرمن ااعردا أوسرد ترنيف عسر وجرإلب منرد األطفرال مرن اوشراخلكب ر أعمرال
القتررال .ور وررخ أ تلفيررف كالطف ر ك ر القرراةإل الرردوا يشررم األطفررال البررالغخ سررن الثامنررب
عشفا فما دو لر  ،ترنيف ملمرم وراالت ومرف اسرتخدا وتإل يرف اجلنرإلد األطفرال اونالرإلص
عسيما ر اولالدات تطبي احلمف عس األطفال دو سن ا اماب عشفا .)40
__________

 )37اةمررفمح  .ST/SGB/2003/13الفررف  .1أفرراد معتررم خرردمات الفاانررب الداخسيررب اول ر نررالت قي ر سررإلء الاررسإلج
ن كءاخلسب اجلنح مد اللامالت ر لال اجلنحك مثال عن االستغالل اجلنال .اةمفمح
.https://oios.un.org/page?slug=frequently-asked-questions
 )38اةمررفمح United Nations Office on Drugs and Crime, The Concept of “Exploitation” in the
).Trafficking in Persons Protocol, Issue Paper (Vienna, 2015
International Organisation of Employers (IOE)-ILO Guidance Note on the 2014 Protocol to the )39
.Forced Labour Convention, 1930
 )40اةم ررف اتفااي ررب وق ررإلن الطفر ر  ،او ررادا  )3 38واليفوتإلك ررإلل االختي رراخلي التفااي ررب وق ررإلن الطفر ر نشر ر اشر ررتاج
األطف ررال ر النزاع ررات اوا ررس ب ،اوادت ررا  2و 3واتفااي ررب منمم ررب اللمر ر الدولي ررب نشر ر أسر رإلأ أش ررعال عمر ر
األطفال 1999 ،خلام  )182اوادتا  1و 3واليفوتإلكإلل انيار اوس ر ناتفاايرات جنيرف اولقرإلدا ر 12
آب/أغاررطح  1949واوتلسر مايررب ير ايا اونازعررات اواررس ب الدوليررب اليفوتإلكررإلل األول) ،اوررادا )2 77
واليفوتإلكررإلل انيررار اوس ر ناتفاايررات جنيررف اولقررإلدا ر  12آب/أغاررطح  1949واوتلس ر مايررب ي ر ايا
اونازعات اوارس ب غرق الدوليرب اليفوتإلكرإلل الثراين) ،اورادا  )3 4ي) وةمرا خلومرا األساسرل لسم عمرب اجلنائيرب
الدوليب ،اوادا  )2 8ب)‘ ‘26و لر)‘.‘7
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 -55الحالةة القانونيةةة ال الةةة لالتجةةار الةةذي تاةةورط فيةةه صةوات حفةةظ السةةالم .فيمررا يتلسر
ناوارراءلب اجلنائيررب ألف رفاد ا رإلات وف ر الاررال  ،يتمث ر الال ر الفئياررل ر االتفرران اوتلس ر نت ديررد
مفكرز القرإلات  )A/45/594الرذي تيفمررر األمرم اوت رردا مررد البسردا الرريت تارالم نإلدلررا ر عمسيررات
األم ررم اوت رردا اوتلسق ررب ف ر الا ررال ونن رراء الا ررال  .و إلج ررم ل ررذ .االتفاا ررات ،تت م ر البس رردا
اوار َرامهب اواررؤوليب االسررتثنائيب عررن ت ديررم أف رفاد أففاتمررا اللاررعفيب ومتررانلتمم جنائي راً .وعررالوا عس ر
ل  ،مرا فتئرت التقراخليف اوقدمرب ورديثاً ىل األمرخ اللرا وكرذا ارفاخلات اجلمليرب اللامرب ولسرح األمرن
تلاجل الثغفات ر عمسيب التالدي الةتماكات وقإلن انةاا اليت تفتعبما اإلات وف الارال .)41
أما فيما يتلس ناوإل فخ اوخفين اواتشاخلو اودةيإل مثالً) الرذين ليارت لسبسردا اوا َرامهب سرسطب
اضائيب استثنائيب عسيمم ،فإ األمم اوت دا حتي عمإلماً اضايالم عس البسد َ
اواالم .)42
 -56حقةةوق ةةحايا اتتجةةار فةةي الن ةزاد المسةةل ُ .ميررن ي ر ايا االجترراخل احلقررإلن واللنايررب
الإلاجبب واحلمايرب وتردانق اونرد ا را الريت متن مرا الردول فيمرا يتلسر ناالجتراخل ناألشرخاص سرإلاء ر
فرتات النزا أو ر غقلامح وتشم لذ .احلقإلن ما يسلمح
و الض ايا ر حتديد واال م .تاسّط اوبادة واوبادة التإلجيميب اوإل هبا
أ)
فيما يتلس قإلن انةاا واالجتاخل نالبشف والتلسي اوتلس ناتفاايرب لسرح أوخلونرا نشر التالردي
لالجترراخل الضررإلء عس ر أ عررد حتديررد شررخيف مترررف نررر حتديررداً سررسيماً أو عررد حتديررد .ىلطالا راً
سيؤثف نالإلخلا مباشفا عس ادخلا ل الشخيف عس الإل إلل ىل احلقإلن اليت يارت ّقما .ولعرذا
يتلر ّرخ عسر الرردول أ تتخررذ خطرإلات ىلجيانيررب لت ديررد ير ايا االجترراخل حتديررداً دايقراً ومناسررباً مررن
ويإ الإلات وتعف ىلوالتمم ىل ا دمات اوناسبب .ور واالت النرزا  ،يبسرد خطرف عرد حتديرد
الض ايا ماتإل مفتفلاً جداً
ب) و ر الض ر ايا ر احلمايررب .يقتضررل الق رراةإل الرردوا مررن الرردول يررما ياي ررب
الض ر ايا ا ايررلخ لاررسطا ا القضررائيب أو مفاابتمررا الفلسيررب مررن مزيررد االسررتغالل واأل  .وهلررذا
يتلخ عس الدول أ تتخذ تردانق ملقإللرب ر ةطران سرسطا ا ننلراد الضر يب مرن معرا
الغف ّ ،
االستغالل إل آخف آمن وأ تس االوتياجات الطبيب الفإلخليب لسضر يب وأ تقريّم خطرف تلرف
الض يب لستخإليف أو االةتقا وتتالد لر وأ حتمل خالإل يب الض يب .غق أةر خالل فرتات
النزا ياللم ن يات ي تإلفق وف التدانق األساسيب واوس ب حلمايب الض يب

__________

 )41اةمفمح الإلثائ  ،A/70/729 ،S/2015/716 ،A/70/357-S/2015/682 ،A/70/95-S/2015/446وتقفيف أعد .ففير
مفاجلب ماتقسب نش االستغالل واالعتداء اجلناريخ السرذين ترإلخل /فيممرا أفرفاد ارإلات وفر الارال ر مجمإلخليرب
أففيقي ررا الإلس ررط كاخت ررا ىلجر رفاءات نشر ر االس ررتغالل واالعت ررداء اجلنا رريخ الر ريت يتر رإلخل /فيم ررا أفر رفاد ار رإلات وفر ر
الاال ك ،كاةإل األول/دياميف .2015
 )42اةمرفمح ST/SGB/2003/13 and Carla Ferstman, “Criminalizing sexual exploitation and abuse by
.peacekeepers”, United States Institute of Peace Special Report 335, September 2013
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ي) و الض ايا ر اوااعدا والدعم .يتلخ عس الدولب اليت يإلجرد فيمرا شرخيف
متّرررف نررر تزويررد لررذا الشررخيف ررا يعفررل مررن الفعايررب البدةيررب والنفارريب لعررل تس ر عس ر األا ر
اوتياجاترر الفإلخليرب .ور وررخ أ احملترإل اجلررإللفي هلرذا االلترزا يا ّرإل نلررد ،مثرب اتفرران عرا عسر
أ احل ر ر اوا رراعدا وال رردعم يش ررم ت ررإلفق م ر و الئر ر وتق ررده اوشر رإلخلا واولسإلم ررات وتق ررده
اوارراعدا الطبيررب والنفارريب واواديررب وتررإلفق فررفص اللم ر والتلسرريم والترردخليم .وينبغررل أيض راً ىليررالء
التمررا خرراص ىل اوتياجررات مجاعررات ملينررب ،ررن فيمررا الض ر ايا اولإلاررإل أو الضررلفاء نالررفب
خا ب .ور والب األطفال الض ايا ،يقتضل القاةإل الدوا االسرتشاد نالقاعدا الفئيايب اوتمثسب
ر كمالاحل الطف الفضس ك عند ند القفاخلات اوتلسقب نالدعم
د) الإل رإلل ىل سررب االةتالررا  .ميررن القرراةإل الرردوا الضر ايا احلر ر الإل ررإلل
ىل سب كافيب ومناسربب لالةتالرا مرن األ الرذي حلقمرم .وينبغرل أ يزير االةتالرا اوتراح،
ا ردخل انمعررا  ،تبلررات االةتمرراج ويليررد الإليررد ىل مررا كررا عسيررر اب ر واررإل لررذا االةتمرراج .ور
و رراالت االجت رراخل ،يشر ر ّع التل ررإلي ع ررن األ وك ررذا ع ررن ا ا ررائف اوادي ررب ،مثر ر األجر رإلخل غ ررق
اودفإلعب ،أود أشعال االةتالا اوممب .وعس الن إل الذي كشفتر واليرب اوقرفخلا ا ا رب نالرإلخلا
ماتفيض ررب  A/HRC/17/35و A/HRC/17/35/Add.6و )A/HRC/26/32غالبر راً م ررا يت رراح احلر ر ر
سررب االةتالررا نال رإلخلا غررق فلالررب ل شررخاص اوترررف هبررم أل الق رإلاةخ والاياسررات واوليررات
ا ا ررب هبررذ .الاررب يررليفب أو منلدمررب ،ووررف عنرردما تعررإل البنيررب األساسرريب الضررفوخليب مإلجررإلدا
غالباً ما يفتقرف الضر ايا ىل اولسإلمرات اوتلسقرب نإمعاةيرات الإل رإلل ىل سرب االةتالرا  .ونفلر
ناالجتراخل ر والرب النرزا ،
النزا يتفاام ةطان لذ .اللإلائ وأثفلرا .وعنردما يقرد االسرتغالل اوتالر
ّ
ياللم عس الض ايا تر مخ سرب االةتالرا العافيرب واوالئمرب أل الدولرب اولنيرب نالرإلخلا مباشرفا
غالباً ما تنقالما القدخلا عس تإلفق لذ .الاب  ،وياللم أو يات ي حتديد اجلمب اواؤولب ااةإلةاً
عن ىلتاوب الإل إلل ىل سب االةتالا  ،وطفيقب ىلعمال لذ .اواؤوليب

و الضر ايا ر اللرإلدا اومنب/احلمايرب مرن التلرف لالجتراخل لدداً/احلمايرب مرن

لر)
االيطماد .لع ي ايا االجتراخل ءرن ليارإلا مرن اوقيمرخ ر البسرد الريت يإلجردو فيرر ،ور اللرإلدا
ىل نسرردلم األ ررسل .ويسررز لررذا احلر نسررد اونشر ناسررتقبال خلعايررا .اللائرردين دو تر خق طإلير أو
غق ميفخل .وينطإلي و اللإلدا أيضاً عس التزا نسد اوقالد نالاماح نلإلدا ي ايا االجتاخل الذين
يفغبإل ر اللإلدا ،ومفا أخف دو ت خق طإلي أو غق ميفخل .ويدعم القاةإل الدوا ملياخلاً ينيف
عس عرإلدا آمنرب ومرن األفضر طإلعيرب لسمتررف هبرم ،ولرإل مرا يلر أ تُرتّخرذ عسر األار خطرإلات
لضما عد تلف الض ايا طف جايم يتمث ر االجتاخل هبم لدداً أو ايرطمادلم .ويقتضرل
احل ر التماش السرإلء وطسبر لفناً من االيطماد أ تترنرم الردول ىلعرادا الضر ايا ىل رفو
االيررطماد أو ىل خمرراطف تلررف وقررإلن انةاررا ا ا ررب هبررم الةتماكررات جارريمب .والنرزا يل ّقررد
اواائ احمليطب ناللإلدا.
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رابعا -ايانااجات
 -57يمكن العثور على جميةع أاةكال اتتجةار باخاة اب فةي حةاتت النةزاد ،بمةا فةي
ذلةةك اتتجةةار لغةةرض الةةدعارة بةةاإلكراه وغيرهةةا مةةن أاةةكال اتيةةاغالل الجنسةةي واتتجةةار
لغةةرض الاجنيةةد العسةةكري القسةةري ،بمةةا فةةي ذلةةك تجنيةةد اخطفةةال واتتجةةار لغةةرض بةةاصي
أا ةةكال العم ةةل الجب ةةري واتتج ةةار لغ ةةرض الجريم ةةة القسة ةرية واتتج ةةار خغة ةراض ال ةةرق
والس رة ونزد اخعضا .
 -58غير أن النزاد يؤثر في اكل اتتجار وطبيعاه بطرق م الفة .أوتا ،يبدو أن صساوة
اتياغالل المادل باتتجار تشاد عندما يقع هذا اتياغالل خالل النةزاد أو ،فةي الواصةع،
بعد النزاد ،وتعززه الظروف الاي تشكل بدورها يبب ا للنزاد أو نايجةة لةه ،مثةل اإلفةالت مةن
المعمم .وثاني ا ،تكون بعض أاكال اتياغالل المادةل باتتجةار امةا
العقاب وتزايد العنف ّ
خالةةة ب ةةالنزاد وامةةا أكث ةةر اناشةةارا ف ةةي ح ةةاتت الن ةزاد ،مث ةةل الاجنيةةد العس ةةكري القس ةةري
لألطفةةال والبةةالغين علةةى حةةد يةةوا  .ويمثةةل اتيةةاغالل الجنسةةي اةةكالا آخةةر مةةن أاةةكال
اتتجار الذي ياقاطع مع يناميات حاتت النزاد ،بما في ذلك اياعمال عائةدات اتتجةار
باخاة ة اب والاج ةةارة والحد ةةول عل ةةى فدي ةةة مقاب ةةل أفة ةرا لشة ةرا اخي ةةلحة و ف ةةع أج ةةور
يكرس وامة العنف د المدنيين.
المقاتلين ،وهو ما ّ

 -59وتزيةةد يلسةةلة مةةن الظةةروف ال الةةة ،أو المرتبطةةة عةةا ة ،بحةةاتت الن ةزاد ،حةةدة
اتتجةةار مةةن خةةالل زيةةا ة أوجةةه الضةةعف وفةةرب اتيةةاغالل .وتشةةمل هةةذه الظةةروف علةةى
يبيل الذكر ت الحدر وجو اصادا مشوه يعامد بدورة كبيرة جدا على اناشةار الجريمةة،
ووج ةةو جماع ةةات اجرامي ةةة منظّم ةةة تاج ةةر بالفع ةةل باخي ةةلحة والم ةةدرات وغي ةةر ذل ةةك م ةةن
المناجات غير المشروعة عبر الحدو  ،وتملك القدرة على توييع نشاطها ليشمل اتتجار
باخا اب وعلى اياغالل فرب ا ةافية لاوليةد الةدخل .وياعة ّذر علةى نظةام عدالةة وحمايةة
ةةعيف أو منع ةةدم يفك ة ّةرس اإلف ةةالت م ةةن العق ةةاب أن يحم ةةي جماع ةةات وأفة ةرا المجام ةةع
المساضعفين من اتيةاغالل .كمةا تسةاهم الحةدو المسةامية الاةي تيسةر عبةور الحةدو فةي
شي العنف الذي ياجاوز القوات المسلحة ليشمل
فاهرة اتتّجار .وتشمل عوامل أخرى تف ّ
الجماعةات واخيةر والاسةام معةةه ،وكةذا اإلكةراه علةةى الانقةل مةا يسةةفر عةن ات ةاذ صةرارات
خطيرة فيما ياعلق بالهجرة.
 -60وت تفضةةي هةةذه العوامةةل وغيرهةةا الةةى فهةةور الظةةروف الاةةي تسةةم بوصةةود حةةاتت
اتتجار فحسب بةل تففةاصم أيضةا الو ةع الضةعيف لهةؤت الةذين صةد يكونةون بالفعةل عر ةة
لالتجار ،بمن فيهم النسا والالجئون واخطفال غير المدحوبين.
 -61وعالوة على ذلك ،يطغى البعد الجنسةاني علةى طةابع واةكل اتتجةار باخاة اب
المادةةل بةةالنزاد .فعلةةى يةةبيل المثةةال ،ياةةاثر الةةذكور واإلنةةاظ بدةةورة م الفةةة مةةن فةةاهرة
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اتخاطاف خغراض الحاصهم بالقوات العسكرية .وعا ة ما يجبر الرجال والفايان على أ ا
أ وار عسكرية في حين تجبر النسا والفايات عموما على أ ا أ وار مسانِدة ومن ثم يزيد
خطر تعر هن لالعادا الجنسي اما باعاباره أحد أغراض اتيةاغالل الجنسةي الرئيسةية أو
تجسةةيدا ا ةةافي ا تيةةاغاللهن الجنسةةي .وكمةةا أاةةير اليةةه آنفة ا ،ينطةةوي اتيةةاعبا الجنسةةي،
وه ةةو مماري ةةة تاف ةةاصم ف ةةي ح ةةاتت النة ةزاد ،عل ةةى بفع ةةد جنس ةةاني كبي ةةر اذ ان ةةه يم ةةس النس ةةا
والفايات بدورة مفرطة .وتحمل أاكال أخرى من اتيةاغالل المادةلة باتتجةار وال الةة
بحالة النةزاد أو المناشةرة علةى نحةو خةاب فةي حالةة النةزاد ،بمةا فةي ذلةك الةزوار القسةري
والمؤص ة  ،طابع ة ا جنسةةاني ا طاغي ة ا مةةن حيةةا وافعهةةا وتاثيرهةةا ،وهةةو مةةا يبةةرز أهميةةة اج ةرا
تحليل جنساني لجميع جهو منع هذه اخاكال والاددي لها.
 -62وفي اخخير ،رغم أن المقررة ال الة تعمل فةي هةذا الاقريةر علةى توعيةة المجامةع
الدولي بااكال وطبيعة اتتجار باخا اب المةرتب بحالةة النةزاد المعقةدة ،ف نهةا ت تعةالا
بةةاي حةةال جميةةع أاةةكال وأنةةواد اتتجةةار معالجةةة مسافيضةةة .ومةةع فهةةور أنةةواد جديةةدة مةةن
النزاد وايا دام طرق عدرية في القاال ينبغي اجرا المزيد من البحوظ لاحديد اخاكال
الجديدة والناائة لالتجار المرتب بالنزاد.

خامس ا -الاوليات
 -63بةةالنظر الةةى مسةةؤولية الةةدول القانونيةةة عةةن تحديةةد وحمايةةة ومسةةاعدة اخا ة اب
الماجةةر بهةةم فةةي جميةةع الظةةروف ،بمةةا فةةي ذلةةك فةةي حةةاتت الن ةزاد ومةةا بعةةد الن ةزاد ،وعةةن
العمل على مان مسا لة الماورطين في اناهاكات حقوق اإلنسان وصةوانين الحةرب ،تقةدم
المقررة ال الة الاوليات الاالية.

الاول ة ةةيات الماعلق ة ةةة باتتج ة ةةار باخاة ة ة اب ف ة ةةي من ة ةةاطق النة ة ةزاد أو اتتجة ة ةةار
باخا اب الهاربين من النزاد
 -64ينبغةةي لجميةةع الةةدول ،وت يةةيما الاةةي تساضةةيف ةةحايا اتتجةةار المحاملةةين مةةن
الهاربين من النزاد ،أن تقوم بما يليمح
حماية اخا اب ،وب الة اخطفال والنسا وأفرا اخصليةات الموجةو ين
(أ)
فةةي المنةةاطق الماةةاثرة بةةالنزاد واخا ة اب الهةةاربين مةةن الن ةزاد ،مةةن جميةةع أاةةكال اتتجةةار
باخا اب
(ب) تحديةةد الاةةدابير الراميةةة الةةى منةةع ايةةاغالل المةةواطنين والرعايةةا اخجانةةب
الهاربين من النزاد في العمل ،بطرق منها و ةع صنةوات هجةرة آمنةة وصانونيةة ،واحاةرام مبةدأ
عدم اإلعا ة القسرية ،و مان ولول المهاجرين بدورة مناظمة الى يوق العمل في البلةد
المضيف ،وذلك بالاعاون مع وكاتت وبراما اخمم الماحدة والمنظمات الدولية
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مان الاسجيل المجاني لوت ات وزيجةات المةواطنين والرعايةا اخجانةب
(ر)
الهاربين من النزاد ،بما في ذلةك فةي م يمةات المشةر ين اخليةا والالجئةين ،بالاعةاون مةع
وكاتت وبراما اخمم الماحدة والمنظمات الدولية ،وذلك من أجل منع اتتجار المحامةل
باخطفال خغراض اتياغالل الجنسي أو غيره مةن أاةكال اتيةاغالل ،وايةاغالل اخفةرا ،
وب الة اخطفال الدغار والنسا  ،في العمل ،أو الاددي لهذا اتتجار
( ) منةةع جميةةع أاةةكال اتتجةةار باخاة اب لجميةةع اخغةراض ،بمةةا فةةي ذلةةك
خغراض الزوار المؤص و/أو الةزوار القسةري و/أو الةزوار القةائم علةى العبو يةة ،ومالحقةة
الماورطين فيها
(ه) من حايا اتتجار من الرعايا اخجانب المساعدة ومركز المقيم ون أن
يقارن ذلك بشرط تقديم عاوى جنائية أو الاعاون مع يلطات انفاذ القانون
(و) تةةوفير تةةدريب مالئةةم لجميةةع ألةةحاب المدةةلحة ،بمةةن فةةيهم أفةرا صةةوات
حفةةظ السةةالم وموففةةو القطةةاد اإلنسةةاني العةةاملون فةةي منةةاطق الن ةزاد وم يمةةات الالجئةةين
ومنةةاطق تةةدفق أعةةدا كبيةةرة مةةن اخا ة اب الهةةاربين مةةن الن ةزاد ،صدةةد تحديةةد اتتجةةار أو
م ةةاطر اتتجةةار ،وذلةةك بالاعةةاون مةةع وكةةاتت وبةراما اخمةةم الماحةةدة والمنظمةةات الدوليةةة
والبلدان المضيفة ومنظمات المجامع المدني
(ز) انشا و/أو تكييف آليات اإلحالة الوطنيةة ال الةة بالمسةاعدة وخةدمات
الحماية ،بما في ذلك الادابير المراعية تحاياجات المرأة والطفل ،لفائةدة ةحايا اتتجةار
باخا اب أو حاياه المحاملين ،وذلةك ب اةرات السةلطات الوطنيةة ومنظمةات المجامةع
المدني في لنع القرار ،وت ييما فيما ياعلق باحديد حايا اتتجار و حاياه المحاملين
وحماياهم
(ح) عةةدم احاجةةاز أو مالحق ةة أو معاصبةةة ةةحايا اتتجةةار باهمةةة خةةرق صةةوانين
الهجةةرة أو تهمةةة ات ةةطالد بانشةةطة غيةةر صانوني ةةة أاةةركوا فيهةةا كنايج ةةة مبااةةرة لو ةةعهم
كااة ة اب ماج ةةر به ةةم ،بم ةةا ف ةةي ذل ةةك اتناهاك ةةات والجة ةرائم الماد ةةلة بالبغ ةةا والجة ةرائم
الدغيرة والدخول الى البلد المضيف واإلصامة فيه بدورة غير نظامية.
 -65ينبغ ةةي لوك ةةاتت وبة ةراما اخم ةةم الماح ةةدة والمنظم ةةات الدولي ةةة وفعالي ةةات القط ةةاد
اإلنساني أن تقوم بما يلي
تقاي ةةم وتطبي ةةق الا ةةدابير والمنهجي ةةات والمؤاة ةرات الرامي ةةة ال ةةى تحدي ةةد
(أ)
اتتجةار باخاة اب فةةي أصةةرب وصة ممكةةن ومنعةه منةةذ لحظةةة انةةدتد النزاد/اخزمةةة ،حاةةى
وان لةم تفكشةف حةوا ظ اتجةار فةي السةابق ،والقيةام فةي مرحلةة مبكةرة باحديةد اتتجةةار أو
م اطر اتتجار ،بما في ذلك لغرض اتياغالل الجنسي واتياغالل في العمل أو غيرهما
من أاكال اتياغالل في بلدان المددر أو العبور أو اتياقبال
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(ب) انشةةا أو مراجعةةة اج ةرا ات العمةةل الموحةةدة القائمةةة وتةةدريب المةةوففين،
بمةةن فةةيهم موففةةو الشةةركات الماعاصةةدة ووكةةاتت الانفيةةذ الةةذين يحامةةل أن يكونةةوا علةةى
اتدةةال بضةةحايا اتتجةةار و ةةحاياه المحاملةةين وكةةذا بةةالماّجرين .وينبغةةي أن يشةةمل ذلةةك
تطبيةةق اخوامةةر الماعلقةةة باةةدابير الحمايةةة ،بمةةا فيهةةا المسةةاعدة المنايةةبة والمكيفةةة ،عنةةد
اكاش ةةاف م ةةا ي ةةدل عل ةةى اتتج ةةار أو اتي ةةاغالل أو خط ةةر اتتج ةةار ،وذل ةةك بالاع ةةاون م ةةع
السلطات ومنظمات المجامع المدني
(ر) ا رار منةةع اتتجةةار باخا ة اب ةةمن أنشةةطة الحمايةةة الراميةةة الةةى انقةةاذ
الحياة منذ لحظة اندتد النزاد/اخزمة
( ) ا رار اتياجابات/اإلجرا ات الرامية الى مكافحة اتتجار والقائمةة علةى
الحقوق في نظم مجموعات العمل اإلنساني
(ه) الاعةةاون مةةع الحكومةةة والفعاليةةات المشةةا ِركة فةةي الادةةدي لعواصةةب الن ةزاد
علةةى المةةدى القدةةير والمةةدى البعيةةد ،بمةةا فةةي ذلةةك فيمةةا ياعلةةق ب مةةار ةةحايا اتتجةةار
باخا اب في المجامع.

الاوليات الماعلقة بحماية اخطفال من اتتجار باخا اب
 -66ينبغةةي للةةدول المضةةيفة خا ة اب مةةن بيةةنهم أا ة اب هةةاربون مةةن الن ةزاد وأطفةةال
كانوا ربما معر ين ،أو هم معر ون ،ل طر اتتجار ،أن تقوم بما يليمح
منةةع اتتجةةار باخا ة اب ،وب الةةة اتتجةةار باخطفةةال غيةةر المدةةحوبين،
(أ)
مثل اخياام ،واخطفال الذين ت لى عنهم والدوهم الهاربون من النزاد ،واخطفال المانقلةون
لوحةةدهم هرب ةا مةةن منةةاطق الن ةزاد ،وذلةةك بالاعةةاون مةةع منظمةةات المجامةةع المةةدني الوطنيةةة
ووكاتت وبراما اخمم الماحدة والمنظمات الدولية
(ب) اعامةةا تةةدابير ايةةاباصية ترمةةي الةةى حمايةةة اخطفةةال المحالةرين فةةي النةزاد
وتقةةوم علةةى مراعةةاة مدةةال الطفةةل الفضةةلى وتامااةةى مةةع القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني وصةةانون
حقةةوق اإلنسةةان وصةةانون الالجئةةين ،عنةةد تحديةةد مةةا يةةدل علةةى اتتجةةار باخطفةةال أو خطةةر
اتتجار بهم
(ر) اإلص ةرار بحالةةة الضةةعف الاةةي تعةةاني منهةةا تحديةةدا الفايةةات الماجةةر بهةةن
أو ةةحايا اتتجةةار المحاملةةين خغ ةراض اتي ةاغالل الجنسةةي واتيةةاغالل فةةي العمةةل فةةي
حاتت النزاد وما بعد النزاد ،وات اذ الادابير الالزمة للحد من أوجه الضعف
ولوائحها
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مان عدم احاجاز اخطفال الماجر بهم وغيرهم مةن اخاة اب الماجةر
(هة)
بهم أو مالحقاهم أو معاصباهم باهمة خرق صوانين الهجرة أو باهمة ات طالد بانشطة غير
صانونية أاركوا فيها كنايجة مباارة لو عهم كاا اب ماجر بهم.
 -67ينبغةةي أن تكفةةل اخمةةم الماحةةدة رب ة اتتجةةار بالبشةةر باتناهاكةةات واتعاةةدا ات
الجسيمة السةاة المرتكبةة ةد اخطفةال  .)43وينبغةي مراعةاة هةذه اتناهاكةات كايةاس لمنةع
البلةةدان الاةةي ذفكةةر ايةةمها م ةرارا فةةي تقةةارير اخمةةين العةةام بشةةان اخطفةةال والن ةزاد المسةةل
من صائمةة البلةدان الماورطةة فةي هةذه اتناهاكةات ،مةن المسةاهمة بجنو هةا فةي عمليةات
اخمم الماحدة.

الاولةةيات الماعلقةةة باعزيةةز اتيةةاجابات الراميةةة الةةى الادةةدي لالتجةةار بالنسةةا
والفايات خغراض اتياغالل الجنسي في حاتت النزاد وما بعد النزاد
 -68ينبغي لجميع الةدول ،يةوا منهةا ول المدةدر أو العبةور أو المقدةد بالنسةبة الةى
النسةةا والفايةةات الماجةةر بهةةن خغ ةراض اتيةةاغالل الجنسةةي فةةي منةةاطق الن ةزاد ومةةا بعةةد
النزاد ،أن تقوم بما يليمح
اإلص ةرار باعةةرض النسةةا والفايةةات الهاربةةات مةةن الن ةزاد لالتجةةار خغ ةراض
(أ)
اتيةةاغالل الجنسةةي ،يةةوا مةةنهن الموجةةو ات فةةي م يمةةات الالجئين/المشةةر ين اخلي ة ا
أو في صبضة الجنو أو الجماعات الماطرفة أو أفرا اخيرة ،والاددي لذلك
(ب) منع الزوار المبكر ،يوا في م يمات الالجئين/المشر ين اخلي ا أو في
مجامع البلد المضيف
(ر) منةةع جميةةع أاةةكال اتتجةةار بالنسةةا والفايةةات خغ ةراض الةةزوار المؤص ة
و/أو الزوار القسري و/أو الزوار القائم على العبو ية
( ) تحديةةد وحمايةةة ومسةةاعدة ةةحايا اتتجةةار خغ ةراض اتيةةاغالل الجنسةةي
واتياعبا الجنسي
(ه) الادةةدي خيةةباب اتتجةةار باخاة اب الرئيسةةية علةةى أيةةاس نهةةا يراعةةي
المنظور الجنساني ،وذلك بالاعاون مع منظمات المجامةع المةدني ووكةاتت وبةراما اخمةم
الماحدة والمنظمات الدولية
مان ا رار المسائل المادلة بالعنف الجنسي وغيره من أاكال العنف
(و)
القةةائم علةةى نةةود الجةةنس ،بمةةا فةةي ذلةةك اتتجةةار بالبشةةر ،فةةي عملياةةي بنةةا السةةالم واعةةا ة
__________

 )43اةمف افاخل لسح األمن  ،)2005 1612والفانط انلعرتوين التاامح
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الاعمير فةي مرحلةة مةا بعةد النةزاد ،و عةم مشةاركة النسةا بالكامةل وعلةى صةدم المسةاواة مةع
الرجال فةي لةنع القةرار ،ت يةيما عنةدما ياعلةق اخمةر بمسةائل اتتجةار فةي حةاتت النةزاد،
وذلةةك وفق ةا للمبةةا ا الاوجيهيةةة العامةةة والاولةةيات الةةوار ة فةةي الدرايةةة العالميةةة الماعلقةةة
بانفيذ صرار مجلس اخمن لألمم الماحدة .1325

الاولةةيات الماعلقةةة بمنةةع اتتجةةار باخاة اب لغةةرض اتيةةاغالل فةةي العمةةل فةةي
مناطق النزاد ومناطق ما بعد النزاد
 -69ينبغي للدول الماعاصةدة مةع وكةاتت القةوات المسةلحة المناشةرة فةي منةاطق النةزاد
وما بعد النزاد ،بما في ذلك في يياق عمليات حفظ السالم ،أن تقوم بما يليمح
بذل العناية الواجبةة عنةد توفيةف العمةال ،بمةن فةيهم العمةال المهةاجرون،
(أ)
لاقةةديم السةةلع وال ةةدمات ،ووجةةوب المسةةاعدة فةةي ةةمان عةةدم تةةورط المشةةاريع الاجاريةةة
المشةةاغلة فةةي منةةاطق الن ةزاد ومةةا بعةةد الن ةزاد فةةي اناهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان ،بمةةا فةةي ذلةةك
اتتجار باخا اب لغرض اتياغالل في العمل
(ب) توفيةةف العمةةال مباا ةةرة ماةةى أمك ةةن بةةدتا مةةن اللج ةةو الةةى ماعاص ةةدين أو
ماعاصدين من الباطن أو ايا دام وكاتت وييطة ،وذلك لضمان خلو يلسةلة اإلمةدا مةن
أا اب ماجر بهم
ةمان عةةدم تةورط الشةةركات الاجاريةة الموجةةو ة فةي منةةاطق النةزاد ،يةةوا
(ر)
منها الشركات ال الة أو ال ا عة للحكومة أو المدعومة منها ،في اتتجةار باخاة اب،
بمةةا فةةي ذلةةك لغةةرض اتيةةاغالل فةةي العمةةل و ةةمان و ةةع اةةروط اةةفافة ولةةارمة لعمليةةة
الاوفيف بكاملها وو ع صواعد لارمة لوكاتت اتيا دام والاوفيف
( ) اا ةةاراط و ةةمان أن تحم ةةي الجه ةةات الماعاص ةةدة معه ةةا أو الماعاص ةةدة م ةةن
الب ةةاطن ،م ةةن أفة ةرا أو ا ةةركات خال ةةة ،حق ةةوق العم ةةال ،بم ةةن ف ةةيهم العم ةةال المه ةةاجرون
والالجئون ،وكفالة ذلةك وتةوفير فةروف عمةل وعةية تئقةة للعمةال ،بمةا فةي ذلةك ةمان
حقهم في العو ة وحقهم في حرية الاجمع وتكوين الجمعيات
(هة) بة ةةذل العناية ةةة الواجبة ةةة لمنة ةةع اتتجة ةةار علة ةةى أية ةةدي اخف ة ةرا ال ة ةةواب أو
الشركات الذين تعاصدت معهم من الباطن ويرتبطون مباارة بعملياتهةا ،حاةى وان لةم تاةورط
وكاتت القوات المسلحة الحكومية نفسها في اتناهاكات
(و) انشةةا آليةةات رلةةد ومراصبةةة فةةي مواصةةع العمةةل وتةةوفير آليةةة فعالةةة لاقةةديم
الشكاوى تسم للعمال باإلبالغ عن حاتت اتتجار.
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الاوليات الماعلقة ب جرا ات مكافحة اتتجار في عمليات حفظ السالم
 -70ينبغي للدول المشاركة في عمليات حفظ السالم أن تقوم بما يلي
رفع الحدةانة عةن أفةرا صةوات حفةظ السةالم فةور اكاشةاف مةا يةدل علةى
(أ)
تورطهم في حاتت اتتجار أو اتياغالل ومالحقة المذنبين ون تاخير
ةةمان أن تشةةمل عمليةةات تةةدريب مةةوففي صةةوات حفةةظ السةةالم اإللزاميةةة
(ب)
منةةع اتتجةةار ،وتحديةةد حةةاتت اتتجةةار أو م ةةاطر اتتجةةار ،ومسةةاعدة الضةةحايا والضةةحايا
المحاملةةين وحمةةاياهم ،وذلةةك بالاعةةاون مةةع وكةةاتت وب ةراما اخمةةم الماحةةدة والمنظمةةات
الدولية
مان حماية المبلغين عن الم الفات حماية كافية ومنع أي تاثير منةاوا
(ر)
لمسارهم المهني وفروف عملهم
( ) الكش ةةف بد ةةورة علني ةةة ع ةةن المعلوم ةةات الماعلق ةةة بم ةةا تا ةةذه البلة ةةدان
المساهمة من اجرا ات تا يبية وا ارية د أفرا صواتها الماهمين
(ه) تنفي ةةذ الا ةةدابير ال ال ةةة الا ةةي اصارحه ةةا اخم ةةين الع ةةام بش ةةان الحماي ةةة م ةةن
حةةاتت اتيةةاغالل واتناهةةات الجنسةةيين الاةةي ياةةورط فيهةةا موففةةو صةةوات اخمةةم الماحةةدة
لحف ةةظ الس ةةالم ( )A/70/729والاول ةةيات ال ةةوار ة ف ةةي تقري ةةر فري ةةق اتي ةةاعراض المس ةةاقل
ال ةةارجي المعنةةي بحةةاتت اتيةةاغالل واتناهةةات الجنسةةيين الاةةي ياةةورط فيهةةا أف ةرا صةةوات
حف ةةظ الس ةةالم الدولي ةةة ف ةةي جمهوري ةةة أفريقي ةةا الوي ةةطى ،اات ةةاذ اجة ةرا ات بش ةةان ح ةةاتت
اتياغالل واتناهات الجنسيين الاي ياورط فيها أفرا صوات حفظ السالما.
 -71ينبغي لألمم الماحدة أن تقوم بما يليمح
المضي في جهو ها الرامية الى تنفيذ وتعزيز ييايةة اخمةم الماحةدة لعةدم
(أ)
الاسةةام صطعةا ازا حةةاتت اتيةةاغالل واتناهةةات الجنسةةيين الاةةي ياةةورط فيهةةا أفةرا صةةوات
حف ةةظ الس ةةالم  )44و ةةمان حماي ةةة الض ةةحايا ،بط ةةرق منه ةةا الاف ةةاوض م ةةع البل ةةد المض ةةيف
وامكاني ةةة م ةةن وتي ةةة صض ةةائية فرعي ةةة ت ةةول النظ ةةر ف ةةي ا ع ةةا ات اتي ةةاغالل واتناه ةةات
الجنسيين والب فيها ،وتقديم تعويضات الى حايا اتتجار باخا اب
(ب) الادةةدي لاليةةاغالل فةةي العمةةل مةةن خةةالل بةةذل الجهةةو الضةةرورية حاةةى
ياسنى ،في مناطق النزاد وما بعةد النةزاد ،بمةا فةي ذلةك فةي يةياق عمليةات حفةظ السةالم،
توفيةةف جميةةع العمةةال ،بمةةن فةةيهم العمةةال المهةةاجرون والعمةةال الةةذين تةةوففهم الجهةةات
__________

 )44اةمرف الإلثررائ  ،A/70/95-S/2015/446و ،A/70/357-S/2015/682و ،S/2015/716و ،A/70/729وارفاخلي لسررح
األم ر ررن  )2015 2242و )2016 2272والتقفير ر ررف اولن ر ررإل كاختر ر ررا ىلج ر ر رفاءات نش ر ر ر و ر رراالت االسر ر ررتغالل
واالعتداء اجلنايخ اليت يتإلخل /فيما أففاد اإلات وف الاال ك.
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الفاعلةةة العسةةكرية الحكوميةةة وغيةةر الحكوميةةة والشةةركات الماعاصةةدة معهةةا مبااةةرة أو مةةن
البةةاطن ،فةةي فةةروف عمةةل تئقةةة ،وو ةةع ييايةةة لعةةدم الاسةةام صطعةا ازا اناهةةات الحقةةوق
اخيايية لهؤت العمال.

الاوليات الماعلقة بالبحا والاوعية
 -72ينبغة ةةي أن تضة ةةطلع المؤيسة ةةات الحكومية ةةة وية ةةلطات انفة ةةاذ القة ةةانون ومنظمة ةةات
المجامةةع المةةدني واخويةةاط اخكا يميةةة ووكةةاتت وبةراما اخمةةم الماحةةدة ببحةةوظ ا ةةافية
بشان م الف أاكال اتتجار باخا اب في حاتت النزاد وما بعد النةزاد ،بمةا فةي ذلةك
بشان ما يلي
(أ)
اخصليات لالتجار

الد ةةلة ب ةةين اتتج ةةار باخاة ة اب وك ةةره اخجان ةةب ،بم ةةا ف ةةي ذل ةةك تع ةةرض

(ب) الدلة بين نود الجنس واتتجار باخا اب في النزاعات ،ت فيمةا ياعلةق
بالفايات والنسا فحسب وانما أيضا بالفايان والرجال

(ر) طرائةق الاوفيةف الاةي تسةا دمها الجماعةات الماطرفةة ،ت يةيما لاوفيةف
اخطفال وات اذهم مقاتلين أو عبيد جنس أو روعا بشرية أو اناحاريين
( ) الدة ةةلة بة ةةين الجريمة ةةة المنظّمة ةةة وجمية ةةع أاة ةةكال اتتجة ةةار باخا ة ة اب،
وب الة النسا واخطفال ،نايجة عف ييا ة القانون في فارات النزاد وما بعد النزاد

ور الويةةاطة الجنائيةةة الفر يةةة و/أو اخي ةرية و/أو المجامعيةةة فةةي زي ةةا ة
(ه)
حةدة اتتجةةار ،ت يةةيما خغةراض الةةزوار المؤصة و/أو الةزوار القسةةري و/أو الةةزوار القةةائم
على العبو ية في يياق النزاد
(و)

اتتجار باخا اب لغرض نزد اخعضا في يياق النزاد

(ز) الاحديد المبكر لحاتت اتتجار بالبشر ،وب الة النسا واخطفةال ،فةي
يياق تدفق أعدا كبيرة من المهاجرين نايجة النزاد.
 -73وينبغي أن تكون ويائ اإلعالم واعية بما يكفي بالدلة بين اتتجار باخاة اب،
وب الة النسا واخطفال ،والنةزاد وأن تةدرت البفعةد الجنسةاني لهةذه الدةلة ،لكةي تسةاطيع
اإلبالغ بدورة لحيحة عن حوا ظ اتتجار الاي تمس الفايات والفايان والنسا والرجةال
في هذه الظروف.
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