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التار بالأ�شخا�ص
ا يف حالت الن

املعلومات الأ�شا�شية والغر�ص

بلدان من بلد كل مت�ص خطرية جرمية باالأ�شخا�ص ار االجتِّ  اإنَّ
مدى وكذلك ار، لالجتِّ التعر�ص خطر يتفاقم اأن وميكن العامل.
تهمنجراءالنزاعاتالتيتن�شاأيفالبلداناأواملناطق انت�شارهوحدَّ
وغري احلكومية التنظيمية البنى ت�شعف فعندما اجلغرافية.
البقاء، اأجل من �شلبية تكيُّف خطط اإىل النا�ص ويلجاأ احلكومية،
تزداد بل ارفح�شُب االجتِّ االأ�شخا�ص�شحية وقوع تزدادخماطر ال
اأي�شًاخماطرارتكابهجتاهاالآخرين.ويفالوقتنف�شه،يوؤديالنزاع
اأي�شًااإىلزيادةالطلبعلىال�شلعواخلدماتالتييوفرهااالأ�شخا�ص
اأو ا�شتغالليةالطابعكالقتال اإيجادطلباتجديدة واإىل امل�شتَغلُّون،
الدعم.ولكياناتاالأمماملتحدةوغريهامناجلهاتالفاعلةالدولية
رةبالنزاعاتدورحا�شمعليهااأنتقوم التيتن�شطيفالبيئاتاملتاأثِّ

ارباالأ�شخا�صومكافحته. بهيفمنعاالجتِّ
ب�شاأن املوا�شيعية الورقَة االإعالمية رُة املذكِّ هذه �ص وتلخِّ
ارباالأ�شخا�صيفحاالتالنزاع)ال�شادرةعنمكتب مكافحةاالجتِّ
رت ُحرِّ التي )2017 واجلرمية، رات باملخدِّ املعني املتحدة االأمم
اإدماج اإىل الرامية جهودها يف املتحدة االأمم كيانات دعم لغر�ص
النزاع بحاالت املتعلقة اأعمالها يف باالأ�شخا�ص ار االجتِّ مو�شوع
االأمن جمل�ص لقرار وفقًا وذلك النزاع، انتهاء بعد ما حاالت اأو

رقم2331)2016(.

ار بالأ�شخا�ص  وعنا�شره  تعاريف التِّ

ملنع املتحدة االأمم بروتوكول يتناوله مو�شوع باالأ�شخا�ص االجتار
واالأطفال الن�شاء وبخا�شة باالأ�شخا�ص، ار االجتِّ ومعاقبة وقمع

املتحدة االأمم التفاقية ل املكمِّ باالأ�شخا�ص(، ار االجتِّ )بروتوكول
ملكافحةاجلرميةاملنظمةعربالوطنية)اتفاقيةاجلرميةاملنظمة(.
رالربوتوكولاملذكوراإطارًا�شاماًلللتعاونبنيالدولاالأطراف، ويوفِّ
داملعايريالدنياحلمايةال�شحايا،وذلكلتكملةاالإطاراالأو�شع ويحدِّ
االإن�شان. حلقوق الدويل القانون ذلك يف مبا الدويل، للقانون
ار االجتِّ جرم االأطراف الدول م جُترِّ باأن الربوتوكول ويقت�شي
من ن تتكوَّ جرمية باعتباره )اأ(، 3 املادة يف ف معرَّ هو ح�شبما

ثالثةعنا�شر:
اأو اإيواوؤهم اأو اأوتنقيلهم اأونقلهم اأ�شخا�ص "فعل")جتنيد )اأ(

ا�شتقبالهم(؛
اأوالتهديد "و�شيلة"يتمبهاارتكابالفعل)ا�شتعمالالقوة  )ب(
اأو اأواالختطاف الق�شر اأ�شكال اأوغريذلكمن با�شتعمالها
االحتيالاأواخلداعاأوا�شتغاللال�شلطةاأواملن�شباأوا�شتغالل
يمبالغماليةاأومزايالنيل حالةا�شت�شعاف،اأواإعطاءاأوتلقِّ

موافقة�شخ�صله�شيطرةعلى�شخ�صاآخر(؛
"غر�ص"اال�شتغالل؛ب�شرفالنظرعننوعه. )ج(

ار االجتِّ تعريف يف الزمًا �شرطًا ’الو�شيلة‘ عن�شر  ُيعدُّ وال
ُيرتكب منها فعل  اأيَّ  فاإنَّ ال�شحيةطفاًل؛ تكون عندما باالأ�شخا�ص

لغر�صا�شتغاليليكونكافيًاالإثباتجرماالجتاربطفل.
املتاأثرة البيئات يف حتدث التي اال�شتغالل اأ�شكال  اأنَّ ومع
ظروف  فاإنَّ اأخرى، �شياقات يف اأي�شًا حتدث قد بالنزاعات
هذا عوامل تولِّد اأن االأرجح على �شاأنها من يكون ما كثريًا النزاع
بع�ص  اأنَّ كما وج�شامته. انت�شاره مدى تفاقم عوامل اأو اال�شتغالل
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اأ�شكالاال�شتغالل،التيُحددتمنخاللالبحوثب�شاأناملمار�شات
اال�شتغالليةيفالبيئاتاملنكوبةبالنزاعقدن�شاأتحتديدًامن�شياق

النزاع،ومنهامثاًلولي�صح�شرًامايلي:
اجلماعات اأع�شاء باأيدي ا جن�شيًّ والفتيات الن�شاء ا�شتغالل •

امل�شلحةواالإرهابية؛
ا�شتخداماالأطفالاملتجربهمجنودًا؛ •

نزعاالأع�شاءالبدنيةمناالأ�شخا�صملعاجلةاملحاربنيامل�شابني •

اأولتمويلاحلرب؛
ا�شتخداماال�شتعبادكاأ�شلوبلالإرهاب،مبايفذلكا�شتخدامه •

لقمعاالأقلياتالعرقية.

مبوافقةال�شحيةعلىاال�شتغالليفاحلاالتالتيُي�شتخَدم والُيعَتدُّ
البالغني، االأ�شخا�ص ب�شحيةمن يتعلق ما الو�شائليف من اأيٌّ فيها

وكذلكالُيعتدبهاالبتةعندماتكونال�شحيةطفاًل.

ار بالأ�شخا�ص وانتهاكات حقوق   الروابط بني التِّ
الإن�شان وغريهما من الظواهر

والية املتحدة لالأمم التابعة الفاعلة اجلهات من كثري لدى لي�ص
ارباالأ�شخا�ص.ولكنقد دةُمكلَّفةبهابخ�شو�صالت�شديلالجتِّ حمدَّ
ارباالأ�شخا�صوغريهمناجلرائماأواالأو�شاع توجدروابطبنياالجتِّ

ولذلك لها. بالت�شدي ُمكلَّفة الفاعلة اجلهات هذه تكون قد التي
اروتقاطعهمعهذهالظواهر اأف�شللالجتِّ �شاأنوجودفهٍم من فاإنَّ
ارباالأ�شخا�ص�شمن االأخرىاأنيدعماإدماجتدابريالت�شديلالجتِّ

الوالياتامل�شَندةالراهنة.
مكافحة بروتوكول من 3 املادة يف ف ُمعرَّ املهاجرين تهريب
لالتفاقيةاالأمم تهريباملهاجرينعنطريقالربوالبحرواجلواملكمِّ
مكافحة )بروتوكول الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة
تهريباملهاجرين(باأنه"تدبريالدخولغريامل�شروعل�شخ�صمااإىل
دولٍةطرفلي�صذلكال�شخ�صمنرعاياهااأومناملقيمنيالدائمني
فيها،وذلكمناأجلاحل�شول،ب�شورةمبا�شرةاأوغريمبا�شرة،على
ار منفعةماليةاأومنفعةماديةاأخرى".وكثريًامايحدثخلٌطبنياالجتِّ
ن باالأ�شخا�صوتهريباملهاجرين،معاأنهماجرميتانمتمايزتانتت�شمَّ

كلمنهماعنا�شرخمتلفة.
ماقديبدوحالةمنحاالتتهريب ويفاملمار�شةالعملية،فاإنَّ
املهاجرين،قديثبتبعدمتحي�صدقيقاأنهحالةاجتارباالأ�شخا�ص.
اأنه منه ا ظنًّ ب للمهرِّ مااًل ما �شخ�ص يدفع قد املثال، �شبيل فعلى
�شيو�شلهاإىلبراالأماناأواأنه�شي�شاعدهيفاإيجادعمٍلالئقيفمكان
اآخر،ولكنْبدالًمنذلك،يجدال�شخ�صنف�شهيفنهايةاملطافيف
الذيقامبتهريبهيتاجربهكذلكاأوي�شلِّمه و�شعيةا�شتغالل،اإذاإنَّ

ل�شخ�صاآخرلذلكالغر�ص.

�شت و�شائل 
ار   لفهم التِّ

بالأ�شخا�ص
نقل  على  بال�شرورة  ار  التِّ ينطوي  1-  ل 
اأن ميكن فال�شخ�ص احلدود. عرب  �شخ�ص 
اأو الواحد البلد داخل ار لالجتِّ �شحية يقع

املنطقةالواحدة.

ار. التِّ ل�شحايا  واحدة  �شمة  توجد  ل  -2
االأغنياء من يكونون قد ار االجتِّ ف�شحايا
اأو الن�شاء اأو الرجال ومن الفقراء، اأو
ا جن�شيًّ واملثليني املثليات فئات ومن االأطفال،
لني املتحوِّ اأو اجلن�شية امليول املزدوجي اأو
اأومناملهاجرين اأوالثنائيياجلن�ص، ا جن�شيًّ
اأو النظامية غري اأو النظامية االأو�شاع ذوي

طالبياللجوء.

 ل توجد �شمة واحدة للُمتَّجرين بالب�شر.  -3
جماعات يف اأع�شاء يكونون قد فاملتَِّجرون
اأو لل�شحية اأ�شدقاء اأو منظمة اإجرامية

مناأقاربها.

غر�ص  لأيِّ  ار  التِّ يقع  اأن   ميكن  -4
اجلن�شية االأغرا�ص ذلك يف مبا ا�شتغاليل. 
االأغرا�ص اأو بالعمل املتعلقة االأغرا�ص اأو
من غريها اأو القتالية اأو االإجرامية

االأغرا�صاال�شتغاللية.

�شحايا  املُ�شتَغلِّني  الأ�شخا�ص  كل   لي�ص  -5
يكونون ال املُ�شتغلون فاالأ�شخا�ص لالتار.
اأفعال ا�شُتخدمت اإذا اإالَّ ار لالجتِّ �شحايا
يف فقط، االأفعال )اأو ال�شتغاللهم وو�شائل

حالةاالأطفال(.

 ،  قد يوافق �شخ�ٌص على اأن يكون ُم�شتَغالًّ -6
�شحيًة  ذلك  مع  ُيعترَب  يظل  ولكنه 
ل بهاعندماُيح�شَ ار. فاملوافقةالُيعَتدُّ لالتِّ
وال "و�شيلة"، با�شتخدام �شخ�ص من عليها
تكون التي احلاالت يف باملوافقة البتة  ُيعتدُّ

فيهاال�شحيةطفاًل.
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يف النا�ص  الأنَّ املهاجرين، تهريب منخطورة يفاقم والنزاع
اأو�شاعالنزاعاتُيجرَبونعلىاللجوءعلىنحومتزايداإىلاملهربني
ونمنخاللهامنالنزاعبحثًا �شعيًااإىلالتما�صقنواتاآمنةبديلةيفرُّ
ااالأ�شخا�صالذيني�شعوناإىلاالن�شماماإىل عناالأماناأواللجوء.اأمَّ
بني املهرِّ خدمات ي�شتاأجرون فقد االإرهابية اأو امل�شلحة اجلماعات

اأي�شًابغيةت�شهيلحركتهمداخلمناطقالنزاع.
املرتكبة واجلرائم احلرب جرائم ت�شمل الفظيعة اجلرائم
�شداالإن�شانيةوجرائماالإبادةاجلماعية.وهذهاجلرائمهيجرائم
تندرج�شمن وهيجرائم الدولمبنعحدوثها؛ ُتلَزم دوليةخطرية
اخت�شا�صاملحكمةاجلنائيةالدولية.وُيحتملاأنتبلغبع�صاالأفعال
به تتميز اجل�شامة من م�شتوى ار االجتِّ �شياق يف املرتكبة املعيَّنة

اجلرائمالفظيعة.
للقانون انتهاكات اأنها على ُتفَهم اأن ميكن احلرب جرائم
لمرتكبوهام�شوؤوليةجنائيةفرديةمبوجب االإن�شاينالدويل،يتحمَّ
املقرتنة املعيَّنة اأواجلرائم االأفعال بع�ص  ُتعدُّ وقد الدويل. القانون

اريف�شياقالنزاعاتامل�شلحةجرائَمحرب. باالجتِّ
اأو االإبادة اأو القتل اأعمال ت�شمل االإن�شانية �شد اجلرائم
احلرمان اأو اأوال�شجن الق�شري الرتحيل اأو االإبعاد اأو اال�شتعباد
اأوالتعذيباأواالغت�شاباأواال�شرتقاق ال�شديدمناحلريةالبدنية
من ذلك وغري الق�شري احلمل اأو البغاء على االإكراه اأو اجلن�شي

درجةمماثلةمناخلطورة. على العنفاجلن�شياجل�شيمة اأ�شكال
ارباالأ�شخا�ص،حينماُيرتكب�شمن�شياقهجوموا�شع االجتِّ كمااأنَّ
جرمية ُي�شاهي قد مدنيني، �شكان �شد ه موجَّ منهجي اأو النطاق

مرتكبة�شداالإن�شانية.
االإبادةاجلماعيةهيجرميةُترتكبجتاهاأفرادجماعةقومية
اأواإثنيةاأوعرقيةاأودينية،ا�شُتهدفواب�شببانتمائهملتلكاجلماعة.
�شياق يف باالأ�شخا�ص ار باالجتِّ املرتبطة االأفعال بع�ص  ُتعدُّ وقد
النزاعات)مثلاال�شتعباداجلن�شيالأفرادمناأقلياتاإثنيةمعينة(،

يفبع�صاحلاالتالق�شوى،اإبادًةجماعيًة.
العنفاجلن�شـياملت�شلبالنزاعاتي�شملاالغت�شابواال�شرتقاق
الق�شري، واالإجهـا�ص الق�شـري واحلمـل الق�شري والبغــاء اجلن�شي
والتعقيمالق�شري،والزواجالق�شريوالزواجاملوؤقتالق�شريواأيًّامن
االأ�شكالاالأخرىللعنفاجلن�شيالتيُترتكبجتاهالن�شاءاأوالرجال
اأوالبناتاأواالأوالد،وتكونمرتبطةعلىنحومبا�شراأوغريمبا�شر
اأو اجلاين؛ �شمات من بجالء الرابطة هذه  تبنيُّ وميكن بالنزاع.
من االإفالت �شريعًا فيه ي�شود مناخ حاالت يف اأو ال�شحية؛ �شمات
حاالت يف اأو الدولة، اأو القانون �شيادة انهيار اء جرَّ من العقاب
لوقف اتفاق بنود انتهاكات حاالت اأويف للحدود، العابرة العواقب
اإطالقالنار،اأويفتلكاحلاالتكلها.وقدُي�شتخدمالعنفاجلن�شي
املت�شلبالنزاعاتكاأ�شلوبمناأ�شاليباحلربواأ�شاليباالإرهاب،

ار بالأ�شخا�ص   التِّ
 مقابل تهريب 

 املهاجرين:
الختالفات

ا كليًّ ار االجتِّ يحدث قد الجغرافي.  الطابع  •

تهريب ينطوي بينما الواحد، البلد داخل
املهاجرينعلىعبورحدوددولية.

الأغرا�ص ار االجتِّ ُجرم ُيرتكب  الغر�ص. •

ُيرتكب التهريب ُجرم  اأنَّ حني يف اال�شتغالل،
مناأجلحتقيقربح)م�شطلحعلىاأنهمنفعة

"مالية"اأو"مادية"(.

على ار االجتِّ �شحايا يوافق قد  الموافقة. •

اإذا بها  ُيعَتدُّ ال املوافقة  ولكنَّ ا�شتغاللهم،
 ُيعَتدُّ )وال املذكورة الو�شائل اإحدى ا�شُتخدمت
بهاالبتةيفحالمناالأحوالاإذاكانتال�شحية

الو�شيلة(. الإثبات حاجة ال اإذ طفاًل،
جلرمية حمددًا عن�شرًا لي�شت واملوافقة
التهريب؛ففياملمار�شةالعملية،قديوافق
بونعلىتهريبهمولكْنقد املهاجروناملهرَّ
يرتاجعونعنموافقتهميفمرحلةالحقة،

ومعذلكيظلونجمربينبعدها.

الغر�ص هو اال�شتغالل  ال�شتغالل. •

ولكنه ار، االجتِّ من النية( )الق�شد،
 فاإنَّ التهريب. جرمية عنا�شر من لي�ص
املهاجرين، ي�شتغلُّون ما كثريًا بني املهرِّ
التهريب جرمية ت�شبح احلالة هذه ويف

ج�شامًة. اأ�شدَّ

دة املحدِّ العنا�شر من الربح لي�ص  الربح. •

دائمًا يرتبَّحون املتَِّجرين ولكن ار، لالجتِّ
والربح �شحاياهم. ا�شتغالل من تقريبًا
مالية( اأم مادية منفعة اأكان )�شواء
يف الوحيد والغر�ص الالزم العن�شر هو

تهريب�شخ�صاآخرعربحدوددولية.

�شخ�ص ار االجتِّ �شحية ال�شحية. �شفة  •

هي التهريب �شحية  اأنَّ حني يف فرد،
الدولة،حاملاُتعرَبحدودهاعلىنحوغري
قد بني املهرَّ املهاجرين  اأنَّ غري قانوين.
يف وهم اأخرى جلرائم �شحايا يقعون

قب�شةاملُهربني،ومنهاجرائمالعنف.

يف اأفرادًا املتَِّجرون يكون قد  الفاعل. •

من اأفرادًا اأو منظمة، اإجرامية جماعات
اأ�شدقائها، من اأو ذاتها، ال�شحية اأ�شرة
ا�شتغالل يف نية لديهم ممن غريهم اأو
يف اأفرادًا بون املهرِّ يكون وقد ال�شحية.
من اأفرادًا اأو منظمة، اإجرامية جماعات
اأ�شدقائها، من اأو ذاتها، ال�شحية اأ�شرة
بنياإالَّ اأوغريهم،ولكنهماليعتربونمهرِّ
اإذات�شرفوامناأجلحتقيقمنفعةمالية

اأومادية.



جرمية اأو االإن�شانية �شد جرمية اأو حرب جرمية  ُيعدَّ اأن ميكن
اإبادةجماعية.

ار وقديحدثالعنفاجلن�شياملت�شلبالنزاعاتيف�شياقاالجتِّ
اجلن�شي. اال�شتغالل الأغرا�ص اَر االجتِّ هذا ي�شتتبع اأو باالأ�شخا�ص
داتداخليًّا فعلى�شبيلاملثال،ُتعدالن�شاءوالفتياتالالجئاتوامل�شرَّ
االإرهابية، اأو امل�شلحة اجلماعات ل�شيطرة تخ�شع التي املناطق يف
اال�شرتقاق ذلك يف مبا اجلن�شي، للعنف خا�شة ب�شفة عر�شة
الأغرا�ص ار لالجتِّ �شحايا املحليون ال�شكان يقع وقد اجلن�شي.
اأيدياجلماعاتامل�شلحةواجلماعاتغري اال�شتغاللاجلن�شيعلى
�شد اجلن�شي االنتهاك اأفعال اأي�شًا تزداد اأن ميكن كما امل�شلحة.

الرجالوال�شبيانيفاأو�شاعالنزاعات.
النزاعات اأثناء االأطفال �شد اجل�شيمة االنتهاكات من �شتة
امل�شلحةوردذكرهاحتديدًايفقراراتجمل�صاالأمن،وت�شمل:قتل
االأطفالوت�شويههم؛وجتنيداالأطفالوا�شتخدامهمعلىاأيديالقوات
امل�شلحةواجلماعاتامل�شلحة؛واالغت�شابوغريهمناأ�شكالالعنف
وامل�شت�شفيات؛ املدار�ص ومهاجمة االأطفال؛ ت�شتهدف التي اجلن�شي
االأطفال. اإىل االإن�شانية امل�شاعدة و�شول ومنع االأطفال؛ واختطاف
هذهاالنتهاكاتال�شتة وماعدامنعو�شولامل�شاعداتاالإن�شانيةُتعدُّ
كلهااأ�شبابًاحاثَّةعلىاإدراجاأ�شماءاالأطرافيفالنزاعاتامل�شلحة
االأطفال العامعن االأمني من ال�شنوي بالتقرير املرفقة القوائم يف
اجل�شيمةيف االنتهاكات تندرج ذلك، على وعالوة امل�شلح. والنزاع
اإطاراآليةالر�شدوتقدميتقاريراالإبالغب�شاأناالنتهاكاتاجل�شيمة
ولي�ص امل�شلحة النزاعات اأو�شاع �شياق يف االأطفال �شد املرتكبة
لكن ال�شتة، اجل�شيمة االنتهاكات من واحدًا باالأ�شخا�ص ار االجتِّ

فعل ج�شامة كذلك تعادل قد ج�شيمة انتهاكات  ُتعدُّ التي االأفعال
اربالب�شر. االجتِّ

ولكن الدويل القانون يف �شاملة ب�شيغة ف ُيعرَّ مل االإرهاب
منها ُيق�شد التي االأفعال جميع يت�شمن اأنه على ُيفهم اأن ميكن
بالغة بدنية بجروح اإ�شابتهم اأو مدنيني اأ�شخا�ص موت يف الت�شبُّب
وذلكالأغرا�صترويعال�شكان،اأواإرغامحكومةاأومنظمةدوليةعلى
القيامبعملاأواالمتناععنالقيامبه.ويفبع�صاالأحوال،قديكون
اأ�شكال ارباالأ�شخا�ص؛اإذاإنَّ لالأعمالاالإرهابية�شلة�شديدةباالجتِّ
غري باالأ�شخا�ص ار االجتِّ مكافحة بروتوكول يف املحددة اال�شتغالل
التعريفميكناأني�شتوعباالأو�شاعالتييقع ايعنياأنَّ ح�شرية،ممَّ
ارتكاب اأجل ا�شتغاللهممن الأغرا�ص ار اجتِّ اأ�شخا�ص�شحايا فيها

اأن�شطةاإرهابية.
لاجلماعاتاالإرهابيةاأن�شطتهامنخاللاالأرباح وحيثمامتوِّ
 ُتعدُّ هذه ار االجتِّ جرمية  فاإنَّ باالأ�شخا�ص، ار االجتِّ من املتاأتية
الدولية االتفاقية مبوجب باالإرهاب مت�شلة جرمية حينئذ اأي�شًا
ي�شمل قد ما االأن�شطة علىهذه االأمثلة ومن االإرهاب. لقمعمتويل
االأ�شخا�ص وبيع عنهم، فدية اأخذ الأغرا�ص باالأ�شخا�ص ار االجتِّ
الق�شري العمل من منافع وجني اجلن�شي، اال�شتغالل الأغرا�ص
ا عمَّ النظر وب�شرف الت�شول. يف االأطفال اأوا�شتغالل )ال�شخرة(
بني ال�شلة  فاإنَّ ال، اأم االإرهاب لتمويل ي�شتخدم ار االجتِّ كان اإذا
ارواالإرهابكثريًاماتظهربجالءيفاأ�شكالوح�شيةيفالبيئات االجتِّ
املت�شررةبالنزاعات،مبايفذلكا�شتخداماالأطفاليفمهامقتالية،
واال�شرتقاقاجلن�شيللن�شاءواالأطفالوتزويجهمالق�شريللمقاتلني

منامل�شلحني.

 العالقة 
 بني "النتهاكات

ار بالأطفال اجل�شيمة" والتِّ
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يحدث اأن ميكن وت�شويههم الأطفال   قتل  •

النزاعات اأثناء باالأطفال ار لالجتِّ نتيجة
ذي منفِّ اأو ب�شرية دروٍع اأو كمقاتلني امل�شلحة
تفجرياتانتحاريةاأويفقيامهممبهامالدعم.

على  وا�شتخدامهم  الأطفال   تجنيد  •

والجماعات  الم�شلحة  القوات  اأيدي 
ارًاباالأ�شخا�ص اجتِّ الم�شلحة ميكناأنُيعدَّ
ذالأغرا�صاال�شتغالل الأنهفعل)جتنيد(ُينفَّ

)اال�شتخداميفالنزاعامل�شلح(.

العنف  اأ�شكال  من  وغيره   الغت�شاب  •

يتاأتى اأن ميكن الأطفال تجاه  الجن�شي 
الزواج الأغرا�ص باالأطفال ار االجتِّ حال يف
اأو االأطفال تزويج اأو املوؤقت اأو الق�شري
اال�شرتقاقاجلن�شياأوغريذلكمناأ�شكال

اال�شتغاللاجلن�شي.

ميكن المدار�ص والم�شت�شفيات   مهاجمة  •

ارعندمايكونالهدف اأنتقعيف�شياقاالجتِّ
املق�شودهواختطافاالأطفالوا�شتغاللهم.

ارًا اجتِّ  ُيعدَّ اأن ميكن الأطفال  اختطاف  •

االختطافي�شملاال�شتغالل، اأنَّ حيثمايتبنيَّ
اإرهابية اأو اأوقتالية �شواءالأغرا�صجن�شية

اأوغريهامناالأغرا�ص.

اإلى  الإن�شانية  الم�شاعدة  و�شول   منع  •

ار، االجتِّ على ينطوي اأن ميكن الأطفال
مثاًلعندمامُينعو�شولامل�شاعدةاالإن�شانية

ار. اإىلطفلالأنهيفحالةخ�شوعلالجتِّ



ار بالأ�شخا�ص يف الأعمال   اإدما مكافحة التِّ
املت�شلة بالناعات

املناطق يف والنا�شطة املتحدة لالأمم التابعة الكيانات من عدد يع
يوؤهلها و�شع يف فهي ولذلك اجتار، حاالت على بالنزاعات املتاأثرة
مالتدابريالتاليةاملرتابطةوال�شاملةلعدةقطاعاتدعمًا ملواجهتها.وُتقدَّ

اريفاأعمالها. جلهودهذهالكياناتيفاإدماجتدابريالت�شديلالجتِّ

البحو وجمع املعلومات
اال�شطالعبالبحوث،وكذلكجمعاملعلوماتوحتليلها،علىنحو اإنَّ
ت�شتنداإىلاالأدلة فعالهمامنالو�شائلال�شروريةلو�شعتدابريت�شدٍّ
ارباالأ�شخا�صواحلمايةمنه،وكذلكمن العلميةمناأجلمنعاالجتِّ

اأجلاالقت�شا�صمناجلناةاأمامالعدالة.
الفاعلة، اجلهات من وغريها املتحدة االأمم لكيانات وميكن
املتاأثرة البيئات يف النا�شطة احلكومية املنظماتغري ذلك مبايف
خالل من املعلومات وجمع البحوث اإجراء تدعم اأن بالنزاعات،
العنف ار،مبايفذلك باالجتِّ املت�شلة الظواهر اإبراز احلر�صعلى
اجلن�شياملت�شلبالنزاعاتوالعنفاجلن�شاينواالنتهاكاتاجل�شيمة
ار.ومن جتاهاالأطفال،باعتبارهاوثيقةال�شلةبجهودمكافحةاالجتِّ
من الطريقة، بهذه الدعم تقدم التي احلالية االآليات على االأمثلة
بالعنفاجلن�شي واالإبالغاخلا�شة والتحليل الر�شد ترتيباِت خالل
ار االجتِّ عن البيانات جلمع ت�شتخدم والتي بالنزاعات، املرتبط
د الت�شرُّ تتبُّع وم�شفوفة اجلن�شي اال�شتغالل لغر�ص باالأ�شخا�ص
ار التابعةللمنظمةالدوليةللهجرةالتيتر�شدالبياناتاملتعلقةباالجتِّ
باالأ�شخا�صواال�شتغالليفحاالتالطواروذلكبغيةحتديدفئات
ال�شكانالذينتثرياأو�شاعهمالقلق،مبنفيهمال�شحايااملحتملون

اراأثناءاالأزمات،ومنهابخا�شةالنزاعات. والفعليونلالجتِّ

ولدعمجمعاملعلوماتعلىنحواأف�شل،ينبغيمواءمةمفهوم
املادة3 الوارديف التعريف اأ�شا�ص على باالأ�شخا�ص، ارًا اجتِّ  ماُيعدُّ
املت�شررة املناطق ويف باالأ�شخا�ص. ار االجتِّ مكافحة بروتوكول من
فة منالنزاع،ميكناأنُتف�شيالبياناتعنال�شحاياواجلناةامل�شنَّ
ذات اخل�شائ�ص من وغريها والعرق اجلن�ص ونوع العمر ح�شب
التحليل يتناول وقد املخاطر. لعوامل اأف�شل فهم اإىل ال�شلة،
وال�شيا�شية الدينية العوامل تاأثري كيفية اإ�شايف نحو على ق املعمَّ
االأ�شخا�ص على واالجتماعية والثقافية واالقت�شادية والعرقية
خياراتاملتجرينب�شاأنال�شحاياالذيني�شتهدفونهموالو�شائلالتي
اربهمواأ�شكالاال�شتغاللالتييخ�شعونهملها. ي�شتخدمونهالالجتِّ
ال�شلة ذات حاليًّا املوجودة التقييم اأدوات  فاإنَّ وكذلك
بالعنفاجلن�شي املبكر االإنذار بالنزاعات،مثلم�شفوفةموؤ�شرات
املت�شلبالنزاعات)2011(،وموؤ�شراتاالإنذاراملبكرالتابعةملنظمة
باجلرائم اخلا�ص التحليلي واالإطار اأوروبا، يف والتعاون االأمن
اجلماعية االإبادة جرائم مبنع املعني للمكتب التابع الفظيعة
املعلومات تي�شريجمع اأجل من تعزيزها احلماية،ميكن وم�شوؤولية
اروذلكمنخاللحتديدماهياملكونات دعمًالتقييمخماطراالجتِّ
ار. ناتذاتال�شلةباالجتِّ احلاليةذاتال�شلةاملحتملةواإ�شافةاملكوِّ
الفاعلة اجلهات من وغريها املتحدة االأمم اإطالع وينبغي
ذات املعلومات على ال، وفعَّ اآمن ب�شكل الدول، غري ومن الدول من
ارباالأ�شخا�صيفاملناطقاملتاأثرةبالنزاعات،اإذميكنها ال�شلةباالجتِّ
مناأني�شتند ار.والبدَّ ا�شتخدامهذهاملعلوماتبفعاليةللت�شديلالجتِّ
�شكلمناأ�شكالاالإطالععلىالبياناتاأوغريهامناملعلوماتاإىل اأيُّ
مباداأخالقيةرا�شخةوعلىمعايريمتينةحلمايةالبياناتمناأجل

احلدمناحتمالح�شولانتهاكاتحلقوقاخل�شو�شية.

مراجع مقرتحة:
)E.16.IV.6من�شوراتاالأمماملتحدة،رقماملبيع(Global Report on Traf�cking in Persons 2016

ارباالأ�شخا�ص)من�شوراتاالأمماملتحدة، املبادواملبادالتوجيهيةاملو�شىبهافيمايتعلقبحقوقاالإن�شانواالجتِّ
)A.10.XIV.1 رقماملبيع

منظمةال�شحةالعاملية،تو�شياتمنظمةال�شحةالعامليةب�شاأناالأخالقياتوال�شالمةيفبحوتوثيقور�شدالعنف
اجلن�شييفحاالتالطوار)جنيف،2007(

 OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Gender and Early Warning Systems: An
Introduction (Warsaw, 2009)

Matrix: early-warning indicators of con�ict related sexual violence (2011)
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ار بالأ�شخا�ص يف املناطق منع التِّ
املت�شررة بالن اعات

ار اإطارًا�شاماًلملنعاالجتِّ لعام2030 امل�شتدامة التنمية ت�شعخطة
باالأ�شخا�صوالنزاععلىحد�شواء.ويقت�شياملنع،لكييكونفعااًل،
بوقت النزاع ن�شوب قبل ارمو�شوعة االجتِّ تدابريمكافحة تكون اأن
ينبغيحتديد ار، االجتِّ حاالت تاأكيد بعُد يتم مل واإن وحتى طويل.
خالل من مثاًل وذلك لها؛ والت�شدي املحتملة اأو الفعلية املخاطر
من التخ�ش�شات متعددة واأفرقة ار االجتِّ مكافحة يف اإيفادخرباء
على يجربون الذين االأ�شخا�ص يواجهها التي املخاطر اأجلحتديد
الفرارمنالنزاع،وكثريًامايكونذلكيفاإطارحركاتانتقالكبرية

احلجملل�شكان،واالأ�شخا�صاملحا�شرينيفبوؤرالنزاع.
اأجل قةمن تدابريمطبَّ الظاهرةوجود منعهذه يقت�شي كما
خالل من التاأقلم على القدرة ببناء وذلك ال�شعف مواطن تدارك
فر�صك�شبالعي�صوالفر�صالتعليميةو�شماناالأمنالغذائي،وكذلك
اتخاذالتدابريالالزمةللت�شديللعنفاجلن�شيوالعنفالقائمعلى
اتباع اإىل تف�شي قد التي التمييز واأ�شكال اجلن�شية التفرقة اأ�شا�ص
حالة من  احلدِّ اإىل الرامية التدابرُي وت�شمل للتكيُّف. �شلبية اآليات
ات ممرَّ توفري النزاعات من الفارين االأ�شخا�ص لدى اال�شت�شعاف
للوالدات ال�شحيح الت�شجيل و�شمان احلدود لعبور ومنتظمة اآمنة
والزيجاتللرعايااالأجانبمبنفيهمالنازحونداخليًّايفاملخيَّمات.
بالنزاعات املتاأثرة البيئات يف املنع هذا يقت�شي كذلك
اتخاذالتدابريالوقائيةالالزمةللحدمنالطلبعلىحاالتالعمل
عندما اأو النزاع ن�شوب عند وخ�شو�شًا اال�شتغاللية، واخلدمات
ح�شور وازدياد النظامية. العاملة القوى النزاُع هذا ي�شتنزف
عن�شر عليها يطغى التي امل�شلَّحة القوات فيهم مبن الع�شكريني،

الذكور،ميكناأني�شحنالطلبعلىاخلدماتاال�شتغالليةجن�شيًّا.
الت�شديلهذاالطلببو�شفه�شببًاجذريًّامناأ�شباباال�شتغالل ولكنَّ
كاأ�شا�ص الطلب، ت�شحنهذا التي العوامل الإثبات قوية اأدلة يتطلب
بيئة كل بح�شب مة امل�شمَّ اال�شرتاتيجيات �شياغة يف اإليه ُي�شتند
معيَّنةمنبيئاتالنزاعوكلو�شعمناأو�شاعمابعدانتهاءالنزاع.
الوعيمبخاطر اإذكاء كذلك املنع تدابري تت�شمن اأن وميكن
الر�شائل تكون اأن ويجب اال�شتغالل. اأ�شكال من وغريه ار االجتِّ
النا�ص ي�شتفيد فلن العملي؛ للتنفيذ وقابلة الهدف هةحمددة املوجَّ
ارحينما حاالتالتهريبميكنهااأنتتحولاإىلاجتِّ مناإخبارهمباأنَّ
يكونونيفاأو�شاعالخيارلهمفيهااإالَّاللجوءاإىلخدماتاملهربني
ملخاطر املعر�شون االأ�شخا�ص ي�شتفيد وقد النزاع. من الفرار بغية
د،منالر�شائل اربهماأثناءاأو�شاعالنزاع،ومنهمال�شباباملت�شدِّ االجتِّ
ارالتيُتن�شرعربو�شائلالتوا�شلاالجتماعي هةامل�شادةلالجتِّ املوجَّ
رالر�شائل ذاتهاالتيي�شتخدمهااملتجرونلتجنيدهم.وميكناأنتوفِّ
ههاالزعماءالدينيونوالتحذيراتمن التييوجِّ للت�شدد، املناه�شة
املخاطرمنخالل�شهادات�شحايا�شابقنيللت�شدد،م�شدرًاثمينًا

للمعلوماتل�شالحاالأ�شخا�صامل�شت�شعفني.
للعموم املتاحة ار باالجتِّ املتعلقة التدريب اأدوات تكييف وميكن
على�شبكةاالإنرتنتواإدراجهايفبرامجالتدريبوبناءالقدراتالقائمة
رةبالنزاعات. املوجهةملوظفياالأمماملتحدةاملنت�شرينيفاملناطقاملتاأثِّ

احلماية وامل�شاعدة
 اأنَّ يعني ال�شحية،مما ارحول لالجتِّ مواجهة  اأيُّ تتمحور اأن يجب
االأمم ولوكاالت عليا. اأولوية لهما حالهم وح�شن ال�شحايا �شالمة
بهيف تقوم اأن لها ينبغي دور الفاعلة املتحدةوغريهامناجلهات

مراجع مقرتحة:
خطةالتنميةامل�شتدامةلعام2030)قراراجلمعيةالعامة1/70(

 2030 Agenda for Sustainable Development (General Assembly resolution 70/1)

 Addressing Human Traf�cking and Exploitation in Times of Crises: Evidence and Recommendations for
Further Action to Protect Vulnerable and Mobile Populations (IOM, 2015)

)A.08.V.14ارباالأ�شخا�ص)من�شوراتاالأمماملتحدة،رقماملبيع جمموعةاأدواتمكافحةاالجتِّ
 Women, Girls, Boys and Men: Different Needs—Equal Opportunities. Gender Handbook in Humanitarian

Action (Inter-Agency Standing Committee, 2006)

United Nations Peacekeeping Resource Hub, peacekeeping training resources
 (United Nations Department of Peacekeeping Operations)

 (see http://research.un.org/en/peacekeeping-community/training)

Stop Abuse: Human Traf�cking Resource Package
 (United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2004)

Women, Girls, Boys and Men: Different Needs—Equal Opportunities. Gender Handbook in HumanitarianWomen, Girls, Boys and Men: Different Needs—Equal Opportunities. Gender Handbook in Humanitarian
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دعمالدوليفماتبذلهمنجهودلتفيبالتزاماتهابحماية�شحايا
باحلماية اخلا�شة االلتزامات وهذه وم�شاعدتهم. بالب�شر ار االجتِّ
اءن�شوبالنزاع؛اإْذمبوجببروتوكول وامل�شاعدةالتت�شاءلمنجرَّ
ال�شارية، الدولية القوانني من وغريه باالأ�شخا�ص ار االجتِّ مكافحة
النزاع حاالت يف نف�شها وامل�شاعدة احلماية حقوق لل�شحايا يكون
وحاالتمابعدالنزاعوبعدانتهائهكمايفاحلاالتاالأخرىمتامًا.
النزاعبقدرفادحمنقدرةالدولةعلىالوفاء ولكْنيفالواقعقديحدُّ
داأهميةالدورالذي ايوؤكِّ بالتزاماتهابتوفرياحلمايةوامل�شاعدة،ممَّ
ب�شد الفاعلة اجلهات من وغريها املتحدة االأمم توؤديه اأن ميكن

الثغراتيفتوفرياحلمايةوامل�شاعدة.
لتحديد ا�شتق�شائي م�شح بعمليات القيام ميكن البدء، ويف
اجلهاتالفاعلةالتابعةللدولوغريالتابعةللدولالتيميكنهاتوفري

�شحاياه اأو ار االجتِّ ل�شحايا املبا�شرة وامل�شاعدة احلماية خدمات
وخطط اال�شرتاتيجيات من  اأيٍّ يف اإ�شهامها باحت�شاب املحتملني،
العملواآلياتاالإحالةالوطنيةالقائمةمنقبُلعلىال�شعيداملحلياأو
الوطني،وتقييمحدوثومدىالتغيريالذيطراأعلىتنفيذهانتيجة

للنزاعالنا�شب.
بو�شفهم اأنف�شهم ار ف�شحايااالجتِّ يعرِّ اأن املرجح ومنغري
�شحايااجتار،وذلكب�شببال�شعورباخلزياأواخلوف،الذيكثريًا
ماي�شتنداإىلاأ�شبابوجيهة،منالو�شمامل�شنياأواخل�شيةمنانتقام
املتجريناأواخلوفمنال�شلطاتاأواخل�شيةمنالرتحيلاأواالحتجاز،
املوؤ�شرات ا�شتخدام  فاإنَّ ولذلك الأو�شاعهم. فهمهم عدم اأوب�شبب
من االأفراد هوية علىحتديد ي�شاعد اأن ميكن ار االجتِّ على الدالة
ال�شحايا.وينبغيتزويدموظفياإنفاذالقانون،وقواتحفظال�شالم،

مراجع مقرتحة:

National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Traf�cked Persons—A Practical Handbook
(OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2004)

Matrix: early warning indicators of con�ict-related sexual violence (2011)

هاإىلممار�شيالعدالةاجلنائية:موؤ�شراتاالجتارباالأ�شخا�ص)مكتباالأمم دليلب�شاأنمكافحةاالجتاربالب�شر،موجَّ
املتحدةاملعنيباملخدراتواجلرمية،2008(

  "Trafficking in persons and refugee status", ICAT Issue Brief No. 3 (2017)

"Operational indicators of trafficking in human beings" (International Labour Organization, 2009)

"دليلال�شيا�شةاملعنيبتحديدهوية�شحايااالجتاربالب�شر")عمليةبايلاملعنيةبتهريبالب�شرواالجتارباالأ�شخا�صوما
)201،يت�شلبذلكمناجلرائمعربالوطنية

  Guidelines on International Protection No. 7: the application of 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967
 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons or at risk of being trafficked"

(HCR/GIP/06/07)

 Addressing Human Traf�cking and Exploitation in Times of Crises: Evidence and Recommendations for Further
Action to Protect Vulnerable and Mobile Populations (IOM, 2015)

 Policy and Legislative Recommendations Towards the Effective Implementation of the Non-Punishment Provision
with regard to Victims of Traf�cking (OSCE, 2013)

املبادوالتوجيهاتالعمليةاملتعلقةبحمايةحقوقاالإن�شانللمهاجرينالذينيعي�شونيفاأو�شاعه�شة)مفو�شيةاالأمماملتحدة
ال�شاميةحلقوقاالإن�شان،كانونالثاين/يناير2017(

Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases: Case Digest (UNODC, 2017)

ار)املنظمةالدوليةللهجرة،2007( كتيباملنظمةالدوليةللهجرةعنامل�شاعدةاملبا�شرةل�شحايااالجتِّ
راتواجلرمية،2008( ارباالأ�شخا�ص)مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ جمموعةاأدواتملكافحةاالجتِّ

Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Traf�cked Persons in Europe: TRM-EU
 (Department for Equal Opportunities—Presidency of the Council of Ministers, Italy; International Centre for

 Migration Policy Development, 2010)
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مع مبا�شرًة يتعاملون الذين وغريهم االإن�شاين املجال يف والعاملني
اراأو�شحاياه االأفرادامل�شت�شعفنياأوالذينقديلتقونب�شحايااالجتِّ
بهذه تزويدهم وميكن باالأ�شخا�ص. ار االجتِّ رات مبوؤ�شِّ املحتملني،

املوؤ�شراتعلى�شكلبطاقات�شغريةميكنهمحملهامعهم.
هذهاملوؤ�شراتلي�شتدالئلقطعيةوحدها؛فغر�شهاهو غرياأنَّ
�شخ�شًاماقد التلويحبعالمةال�شرتعاءانتباهغرياملتخ�ش�شنياإىلاأنَّ
ار،ومنثمميكناإحالتهاإىلمتخ�ش�صتلقى يكونواقعًا�شحيًةلالجتِّ
اراأمال، التدريبالالزمللتحققممااإذاكانال�شخ�ص�شحيةلالجتِّ
تكون واإمنا املنا�شبة. ال�شحيةاخلدمات ال�شخ�ص يتلقى اأن ول�شمان
مخ�شي�شًال�شياقاتحمددة. هذهاملوؤ�شراتاأكفعاليةعندماُت�شمَّ
اإحالة تكون اأن ينبغي ال ال�شحية حول املتمحور النهج ويف
ال�شحايام�شروطًةمب�شاركةال�شحايايفاإجراءاتالعدالةاجلنائية
تقييد ينبغي وال ال�شدد. هذا يف معني ن�شاط اأو برنامج  اأيِّ يف اأو
ح�شولهمعلىاحلمايةوامل�شاعدةعلىاأ�شا�صو�شعهمكمهاجريناأو
و�شعاآخر.ولدىحتديداأينينبغياإحالةفردما،ينبغياأنت�شع اأيِّ
اراأو�شحاياهاملحتملني �شحايااالجتِّ اجلهاتالفاعلةيفاالعتباراأنَّ
قدي�شتحقوناحل�شولعلىاحلمايةالدوليةبو�شفهمالجئنيوذلك
وبروتوكولها الالجئني بو�شع اخلا�شة 11 عام اتفاقية مبوجب
اأوقد اإقليميةب�شاأنالالجئني، �شكوك اأيِّ لعام167و/اأومبوجب
الأ�شباب للبقاء اإذن على للح�شول م�شتحقني ذلك خالف يكونون

اإن�شانيةودواعيالراأفة.
ومنالعنا�شراالأ�شا�شيةحلماية�شحايااالجتاروم�شاعدتهم
مبا�شرة كنتيجة ارتكبوها اأفعال على ُيعاقبوا اأو موا اأالَُّيجرَّ �شمان
اتخذه الذي ال�شكل عن النظر ب�شرف ار، لالجتِّ �شحايا لوقوعهم
الو�شم ال�شحايا يطال اأن ينبغي ال مماثل، نحو وعلى ار. االجتِّ
اال�شتغالل ب�شفةخا�شة�شحايا الو�شم لهذا يتعر�ص فقد املعيب.
اجلن�شيمبختلفاأ�شكالهمنالذكورواالإناثوكذلكاالأطفالالذين
يولدونيفاأو�شاعاال�شتغالل.وقدي�شود�شعوربالريبةاإزاءاالأ�شخا�ص
اأوامل�شلحةبعدفرارهم اأيدياجلماعاتاالإرهابية املتجربهمعلى

اأوبعداالإفراجعنهم،اأوقديخ�شعاأولئكاالأ�شخا�صحتىللمالحقة
باملجرمني. املُت�شور ارتباطهم هو وحيد اأ�شا�ص على الق�شائية
اراملت�شلبالنزاع؛اإذاإنها وتزدادهذهاملخاوفحدًةيفحاالتاالجتِّ
ُتعيقالتعرفالفعالعلىال�شحايا،وتثنيهمعنال�شعياإىلالتما�ص
بو�شوحالقرار2331)2016(ال�شادرعنجمل�ص امل�شاعدة.وُيبنيِّ
باعتبارهم باالأ�شخا�ص ار االجتِّ �شحايا ت�شنيف ينبغي باأنه االأمن
اأن الدورالذيميكن ُي�شتك�شفمتامًا اأن �شحايالالإرهاب؛وينبغي

يوؤديههذاالت�شنيفيفالتخفيفمنحدةالو�شمامل�شنيلهم.

التحقيق واملالحقة الق�شائية
مكافحة بروتوكول على العاملي �شبه الت�شديق من الرغم على
ار االجتِّ لتجرمي ت�شريعات �شن نطاق وات�شاع باالأ�شخا�ص ار االجتِّ
يف لل�شالعني الق�شائية املالحقة م�شتوى  فاإنَّ له، وفقًا باالأ�شخا�ص
املتجرونمنخالل ويرى باأ�شره. العامل متدنيًايف اليزال ار االجتِّ
االأرباح ووافرة املخاطر جرميةحمدودة هو ار االجتِّ  اأنَّ منظورهم
حتىيفاملناطقغرياملتاأثرةبالنزاعات.وهذااملنظورُيربز�شرورة
اجلنائية، العدالة جمال يف القدرات وبناء القانون �شيادة تعزيز
و�شمانعدمارتباطحمايةال�شحاياوم�شاعدتهمبنتائجاإجراءات

العدالةاجلنائية.
فهم يكون اأن الق�شائية واملالحقة التحقيق تعزيز ويقت�شي
متتثل واأن الدويل، القانون مع متوافقًا باالأ�شخا�ص اجتارًا  ُيَعدُّ ما
اأن يقت�شي كما الدولية. للمعايري االجتار ملواجهة املتخذة التدابري
يكونلدىوكاالتاالأمماملتحدةوغريهامناجلهاتالفاعلةالن�شطة
اأنواعاجلرائم ملختلف وا�شٌح فهٌم النزاع املت�شررةمن املناطق يف
باالأ�شخا�ص ار االجتِّ ت�شاهي اأن ميكن والتي ي�شادفونها قد التي

اأوتكونذات�شلةبه.
كذلكيقت�شيجلباجلناةاإىلالعدالةم�شاعدةمناجلهات
ال�شالم للقيامبذلك،مثلقواتحفظ لهاو�شعها يوؤهِّ التي الفاعلة

مراجع مقرتحة:
رات اربالب�شر)مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ جمموعةاأدواتتقييماالحتياجاتب�شاأنت�شديالعدالةاجلنائيةلالجتِّ

واجلرمية،2010(
)200،راتواجلرمية ارباالأ�شخا�ص)مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ اإطارالعملالدويللتنفيذبروتوكولمكافحةاالجتِّ

)www.unodc.org(اربالب�شر البوابةاملعرفيةلالجتِّ
رات هاإىلممار�شيالعدالةاجلنائية)مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ اربالب�شر،موجَّ دليلب�شاأنمكافحةاالجتِّ

)200،واجلرمية
رات اربالب�شر)مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ نبذةعنال�شوابقالق�شائيةب�شاأنم�شائلاالإثباتيفحاالتاالجتِّ

واجلرمية،2017(
راتواجلرمية هامكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ اربالب�شر،التياأعدَّ منيطةالتعلماالإلكرتوينب�شاأناالجتِّ

 UNODC global e-learning module on human trafficking (www.unodc.org/elearning/)
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وجتاوزات انتهاكات ب�شاأن التحقيق يف الر�شد، مبهام املكلفة
ار االجتِّ على االإثباتية االأدلة وجمع عنها، واالإبالغ االإن�شان حقوق
باالأ�شخا�صيفحاالتالنزاع،لكيالت�شيعفر�صاإحالةاجلناةاإىل
االأطراف اإىل ال�شلة ذات املعلومات توفري ينبغي لذلك الق�شاء.
للهيئات  اأنَّ كما الق�شائية. واملالحقات بالتحقيقات بالقيام املكلفة
ينبغي دورًا امل�شروعة غري املالية التدفقات مبكافحة املعنية املالية
لهااأنت�شطلعبهيف"تتبعاالأموال"بغيةحتديدواعرتا�صالتدفقات
بالنزاعات املتاأثرة املناطق اإىل املتوجهة ار، باالجتِّ املرتبطة املالية

اأواملنطلقةمنهااأوعربهااأوداخلها.
حتى بل االأ�شا�شي، الدليل ال�شحايا �شهادة  ُتعدُّ ما وكثريًا
اجلهات  فاإنَّ ولذلك ار. االجتِّ يف ال�شالعني مقا�شاة يف الوحيد
اأ�شا�شي دور لها ال�شحايا مع تعمل التي للدول التابعة الفاعلةغري
اإجراءات اإليهمومتكينهممنم�شاندة امل�شاعدة تقومبهيفتقدمي
العدالةاجلنائية،اإناأرادواذلك.وميكناأنتزدادعلىنحوخطري
املخاطرالتيقديتعر�صلهاال�شحاياعندماي�شاركونيفم�شاندة
ا ار،ممَّ ال�شالعنييفاالجتِّ املتخذة�شد العدالةاجلنائية اإجراءات

دعلى�شرورةتوفريحمايةفعالةلل�شهود. ي�شدِّ
كذلك اال�شتعانة ميكن اجلنائية، العدالة اإطار جانب واإىل
عن للم�شاءلة للخ�شوع باالأ�شخا�ص املتجرين جللب اأخرى باآليات
ارم�شتوىاجلرائم جرمهم.فعلى�شبيلاملثال،عندمايبلغهذااالجتِّ
الدولية. اجلنائية املحكمة اخت�شا�ص �شمن يندرج فقد الفظيعة،
اأنظمةاجلزاءاتاملن�شاأةمبوجبقراراتجمل�صاالأمنالتي كمااأنَّ
واحلظر ال�شفر وحظر املالية املوجودات جتميد باإجراءات ت�شمح
توجيه اأو تخطيط ال�شالعنييف االأفراد �شد املوجهة االأ�شلحة على
انتهاكاتاأوجتاوزاتحلقوقاالإن�شان،ميكناأن اأوارتكاباأفعالُتعدُّ
تنطبقعلىاملتجرينيفبع�صالظروف.وعلىنحومماثل،عندما
ت�شملمعايريحتديداجلهاتاخلا�شعةللجزاءاتال�شلوعيفاأعمال
الر�شد الأفرقة يجوز . االإن�شان، انتهاكاتوجتاوزاتحلقوق ت�شكل
باجلزاءات املعنية اللجان عمل تدعم التي اخلرباء وهيئات وفرق
ذاتال�شلةاأنجتمعاملعلوماتالتيُيحتملاأنتكونحا�شمةاالأهمية
يفالتحقيقب�شاأناملتجرين.وهذهالفر�صالتيتتيحهاهذهاالآليات
ار اأو�شاعاالجتِّ توؤكد�شرورةالنظريفجمموعةاالأدواتاملتاحةيف
املت�شلبالنزاعاتوذلكبغيةتعطيلعملياتاملتجرينوجلبهماإىل

العدالةوتي�شري�شبلو�شولال�شحايااإىلالعدالة.

التعاون والتن�شيق
ومالحقة �شحاياه وحماية بالب�شر ار االجتِّ منع حتقيق ميكن ال
واأ�شحاب الدولة بني الفعال التعاون دون من ق�شائيًّا مرتكبيه
امل�شلحةمنغريالدول.وتدعماتفاقيةمكافحةاجلرميةاملنظمة
الدول بني الدويل التعاون باالأ�شخا�ص ار االجتِّ مكافحة وبروتوكول

الر�شمي غري التعاون ذلك يف مبا اجلنائية، امل�شائل يف االأطراف
امل�شاعدة تبادل خالل من الر�شمي والتعاون ال�شرطة اأجهزة بني
املتحدة االأمم بني التن�شيق  اأنَّ كما املطلوبني. وت�شليم القانونية
الفاعلة اجلهات مع وخ�شو�شًا الدول، غري من االأخرى والكيانات
احلكومية،اأمر�شروريالغنىعنهل�شماناأنتكوناجلهودمتكاملة

وغريمزدوجة.
باالأ�شخا�ص ار االجتِّ ظاهرة به تت�شم الذي التعقيد ويجعل
داخلاملناطقاملتاأثرةبالنزاعاتوانطالقًامنهاوو�شواًلاإليهاتنويع
ال�شراكاتاأولويةملحةيفهذاال�شدد.ذلكاأنهل�شمانتوجيهفعال
الفاعلة اجلهات بني �شراكات اإقامة الالزم من املتنوعة، للخربات
منالدولومنغريالدول،ال�شيمااملنظماتالدوليةواملنظماتغري

احلكومية،وكذلكاجلهاتالفاعلةيفاملجتمعاملدين.
واإ�شافةعلىذلك،يجباإ�شراكاجلهاتالفاعلةغريالتقليدية
يجب اإذ ابتكارية؛ بطريقة ار باالجتِّ ال�شلة ذي القطاع خارج من
االت�شاالت وتكنولوجيا االجتماعي التوا�شل و�شائل ت�شخري اأي�شًا
ذاتهاالتيي�شتخدمهااملتجرونالرتكابجرائمهم،وذلكباعتبارها

و�شيلةملنعهذهاجلرائمووقفها.
اإ�شراكاالأفرادواجلماعاتممن اكذلك ومنال�شروريجدًّ
هذا مكافحة يف ار االجتِّ من املت�شررة املحلية املجتمعات ميثلون
واملنظمات والتقليديون، الدينيون الزعماء ذلك يف مبن االجتار،
املدين املجتمع ومنظمات احلكومية غري املنظمات وكذلك الدينية
املحلية. املجتمعات اأع�شاء من واالأفراد االأكادميية واالأو�شاط
اإ�شراك اأهمية على قراره2331)2016( االأمنيف دجمل�ص وي�شدِّ
اإ�شماع اإىل خا�ص اهتمام اإيالء مع والتقليديني، الدينيني الزعماء
ويف والفتيان. الرجال مع اإىلجنب جنبًا والفتيات الن�شاء اأ�شوات
هذاال�شددميكنا�شتخال�صدرو�صمناإطارالنتائجاال�شرتاتيجية
عناملراأةوال�شالمواالأمنالذييهدفاإىلاإ�شراكالن�شاءوالفتيات
من درو�ص ا�شتخال�ص اأي�شًا وميكن لالأزمات. الت�شدي جهود يف
واالنتهاك اال�شتغالل مكافحة العاميف االأمني اقرتحه الذي النهج
اأ�شواتهم؛ اإ�شماع على ال�شحايا ت�شجيع خالل من اجلن�شيني،
على مق�شورًا القبيل هذا من النهوج تطبيق يكون اأن واليلزم
حاالتاال�شتغاللواالنتهاكاجلن�شيني،بلينبغيتطبيقهااأي�شًايف
ارباالأ�شخا�ص،ب�شرفالنظرعنال�شكلالذييتخذه حاالتاالجتِّ
اال�شتغالل.كماميكناأنيكونملرتكبيجرماالجتارباالأ�شخا�صدوٌر

وقائييوؤدونهيفهذااخل�شو�ص.
ويجبعلىالدولوكياناتاالأمماملتحدةوغريهامناجلهات
اتالتن�شيقالقائمةبطرائقمتداعمةبني الفاعلةا�شتخداممن�شَّ
كلاالأطرافوتعززالتعاونبفعاليةوكفاءةبداًلمناالنتقا�صمنه،
ارباالأ�شخا�صيفاملناطقاملتاأثرةبالنزاعات. ويفالت�شديلالجتِّ

اتالتن�شيقالقائمةمايردو�شفهاأدناه. وت�شملمن�شَّ
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فريق التن�شيق امل�شرتك بني 
ار  الوكالت ملكافحة التِّ

بالأ�شخا�ص 
املتحدة االأمم منظومة نطاق على العامة لل�شيا�شات منتدى هو
واآليةللتن�شيقبنيوكاالتاالأمماملتحدةواملنظماتالدوليةاالأخرى
االقت�شادي املجل�ص قرار مبوجب الفريق واأُن�شئ ال�شلة. ذات
العامة180/61. واالجتماعي27/2006ثمعززيفقراراجلمعية
ملكافحة العاملية العمل خطة الحقًا العامة اجلمعية اعتمدت كما
التن�شيق فريق تعزيز اإىل فيها دعت التي باالأ�شخا�ص، االجتار
هيئات بني والتعاون التن�شيق حت�شني بغية الوكاالت بني امل�شرتك
االأمماملتحدةذاتال�شلة،مبايفذلكيف�شياقتنفيذخطةالعمل
راتواجلرميةهواجلهة العاملية.ومكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ
قلفريقالتن�شيقامل�شرتكبنيالوكاالتاملذكور. املعيَّنةبو�شفهااملن�شِّ

تكوين فريق التن�شيق امل�شرتك بني الوكالت

الرئي�ص
ااأع�شاءفريقالعملالتابعلفريق يتناوبعلىمن�شبالرئي�ص�شنويًّ
الهجرة، �شيا�شات لتطوير الدويل املركز وهم: امل�شرتك التن�شيق
االأمن منظمة للهجرة، الدولية املنظمة الدولية، العمل منظمة
والتعاونيفاأوروبا،مفو�شيةاالأمماملتحدةحلقوقاالإن�شان،مفو�شية
للطفولة املتحدة االأمم منظمة الالجئني، ل�شوؤون املتحدة االأمم
واجلرمية، رات باملخدِّ املعني املتحدة االأمم مكتب )اليوني�شيف(،
)هيئة املراأة ومتكني اجلن�شني بني للم�شاواة املتحدة االأمم هيئة

االأمماملتحدةللمراأة(

الأع�شاء
حفظ عمليات اإدارة االإرهاب، مكافحة للجنة التنفيذية املديرية
الدويل املدين الطريان منظمة املتحدة، لالأمم التابعة ال�شالم
املركز )االإنرتبول(، اجلنائية لل�شرطة الدولية املنظمة )االإيكاو(،
املنظمة الدولية، العمل منظمة الهجرة، �شيا�شات لتطوير الدويل
مكتب االإن�شان، حلقوق املتحدة االأمم مفو�شية للهجرة، الدولية
حاالت يف اجلن�شي بالعنف املعنية العام لالأمني اخلا�شة املمثلة
النزاع،مكتباالأمماملتحدةاملعنيمبنعاالإبادةاجلماعيةوامل�شوؤولية
عنتوفرياحلماية،منظمةاالأمنوالتعاونيفاأوروبا،برنامجاالأمم
املناعةالب�شرية/متالزمة نق�ص بفريو�ص املعني امل�شرتك املتحدة
االإمنائي، املتحدة االأمم برنامج )االأيدز(، املكت�شب املناعة نق�ص
منظمةاالأمماملتحدةللرتبيةوالعلموالثقافة)اليون�شكو(،�شندوق

الالجئني، ل�شوؤون املتحدة االأمم مفو�شية لل�شكان، املتحدة االأمم
اجلرمية الأبحاث االأقاليمي املتحدة االأمم معهد اليوني�شيف،
هيئة واجلرمية، رات باملخدِّ املعني املتحدة االأمم مكتب والعدالة،

االأمماملتحدةللمراأة،البنكالدويل

�شركاء اآخرون
جمل�صاأوروبا

فرقة العمل املعنية مبكافحة 
التار يف العمل الإن�شاين داخل 

املجموعة العاملية للحماية 
اللجنةالدائمةامل�شرتكةبنيالوكاالتوجمموعتهاالعامليةللحماية اإنَّ
يقدمها التي االإن�شانية امل�شاعدة عمليات من كبريًا جزءًا قان تن�شِّ
وكاالت من "جمموعات" بني التاأليف خالل من الدويل املجتمع
االأمماملتحدةواملنظماتغريالتابعةلالأمماملتحدةللعملمعًا.كما
تعملفرقةالعملاملعنيةمبكافحةاالجتاريفالعملاالإن�شاين،التي
اأجل من ل التدخُّ عمليات تعزيز اأجل من ،2017 عام يف اأن�شئت
التو�شيات وتقدمي االإن�شانية اال�شتجابات اإطار يف ار االجتِّ مكافحة
اأف�شلالطرائقالإدماجهذهالتدخالتعلىنحو واالإر�شاداتب�شاأن

منهجييفاآلياتالتن�شيقبنيهذهاملجموعات.

 تكوين فرقة العمل املعنية مبكافحة التار 
يف العمل الإن�شاين

الروؤ�شاء
الالجئني ل�شوؤون املتحدة االأمم ومفو�شية للهجرة الدولية املنظمة

وحتالفهارتالندالدويل

الأع�شاء
العمل جمال يف النا�شطة املنظمات اأمام مفتوح امل�شاركة باب
وحركة املتحدة االأمم ووكاالت احلكومية غري واملنظمات االإن�شاين
اخلا�شني واملقررين الدولية االأحمر والهالل االأحمر ال�شليب

واملنظماتالدوليةاالأخرى

�شركاء اآخرون
ب�شفة للم�شاركة احلكومات و/اأو واملانحني اخلرباء دعوة ميكن
امل�شائل مناق�شة اأو التقنية امل�شاهمة تقدمي اأجل من مراقبني

ذاتال�شلة
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اإ�شافةاإىلماُذكراأعاله،بداأتتظهرمن�شاتتعاونيةاأخرىُتعنى
فريق منها به، املت�شل اأواال�شتغالل باالأ�شخا�ص ار االجتِّ مبكافحة
العملالتابعللتحالفب�شاأنالغاية8-7مناأهدافالتنميةامل�شتدامة

بخ�شو�صبيئاتالنزاعواالأو�شاعاالإن�شانية.
ارباالأ�شخا�صيفاأو�شاع املظاهراملعقدةلالجتِّ واإجمااًل،فاإنَّ
يف ال�شالعة الفاعلة للجهات التو�شع يف االآخذ والنطاق النزاع

بها املت�شلة اجلرائم من وغريها اخلطرية اجلرمية هذه ارتكاب
 ت�شدٍّ تدابري و�شع امل�شاركةيف الفاعلة اجلهات تنوُّع �شرورة ُتربز
ال�شحايا على التعرف نحوعاجليف على وتعاونها الظاهرة، لهذه

وحمايتهم،وكذلكجلباجلناةاإىلالعدالة.
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