مِّ كرة اإعالمية
ب�شاأن مكافحة
التار بالأ�شخا�ص
يف حالت النا
املعلومات الأ�شا�شية والغر�ص
االجتار باالأ�شخا�ص جرمية خطرية مت�ص كل بلد من بلدان
ا َّإن ِّ
لالجتار ،وكذلك مدى
العامل .وميكن اأن يتفاقم خطر التعر�ص ِّ
انت�شارهوح َّدتهمنجراءالنزاعاتالتيتن�شاأيفالبلداناأواملناطق
اجلغرافية .فعندما ت�شعف البنى التنظيمية احلكومية وغري
تكيف �شلبية من اأجل البقاء،
احلكومية ،ويلجاأ النا�ص اإىل خطط ُّ
ارفح�شببلتزداد
أ�شخا�ص�شحيةاالجت
التزدادخماطروقوعاال
ِّ
ُ
اأي�شاًخماطرارتكابهجتاهاالآخرين.ويفالوقتنف�شه،يوؤديالنزاع
اأي�شاًاإىلزيادةالطلبعلىال�شلعواخلدماتالتييوفرهااالأ�شخا�ص
امل�شت َغلُّون،واإىل اإيجادطلباتجديدةا�شتغالليةالطابعكالقتال اأو
الدعم.ولكياناتاالأمماملتحدةوغريهامناجلهاتالفاعلةالدولية
التيتن�شطيفالبيئاتاملتاأثِّرةبالنزاعاتدورحا�شمعليهااأنتقوم
بهيفمنعاالجتارباالأ�شخا�صومكافحته.
ِّ
َ
وتلخ�ص هذه املذ ِّكر ُة االإعالمية الورقة املوا�شيعية ب�شاأن
ِّ
مكافحةاالجتارباالأ�شخا�صيفحاالتالنزاع(ال�شادرةعنمكتب
ِّ
باملخدرات واجلرمية )2017 ،التي ُح ِّررت
االأمم املتحدة املعني
ِّ
لغر�صدعمكياناتاالأمماملتحدةيفجهودهاالرامية اإىل اإدماج
االجتار باالأ�شخا�ص يف اأعمالها املتعلقة بحاالت النزاع
مو�شوع ِّ
اأو حاالت ما بعد انتهاء النزاع ،وذلك وفقاً لقرار جمل�ص االأمن
االجتار
وال ُيع ُّد عن�شر ’الو�شيلة‘ �شرطاً الزماً يف تعريف ِّ
رقم.)2016(2331
باالأ�شخا�صعندماتكونال�شحيةطفالً؛فا َّإن ا َّأيفعلمنها ُيرتكب
لغر�صا�شتغاليليكونكافياًالإثباتجرماالجتاربطفل.
ومع ا َّأن اأ�شكال اال�شتغالل التي حتدث يف البيئات املتاأثرة
تعاريف ِّ
التار بالأ�شخا�ص وعنا�شره
بالنزاعات قد حتدث اأي�شاً يف �شياقات اأخرى ،فا َّإن ظروف
االجتار باالأ�شخا�ص مو�شوع يتناوله بروتوكول االأمم املتحدة ملنع النزاعكثرياًمايكونمن�شاأنهاعلىاالأرجح اأنتو ِّلدعواملهذا
وقمع ومعاقبة ِّ
االجتار باالأ�شخا�ص ،وبخا�شة الن�شاء واالأطفال اال�شتغالل اأوعواملتفاقممدىانت�شارهوج�شامته.كما ا َّأنبع�ص
املكمل التفاقية االأمم املتحدة
(بروتوكول ِّ
االجتار باالأ�شخا�ص)ِّ ،
ملكافحةاجلرميةاملنظمةعربالوطنية(اتفاقيةاجلرميةاملنظمة).
ويو ِّفرالربوتوكولاملذكوراإطاراً�شامالًللتعاونبنيالدولاالأطراف،
ويحدداملعايريالدنياحلمايةال�شحايا،وذلكلتكملةاالإطاراالأو�شع
ِّ
للقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق االإن�شان.
االجتار
ويقت�شي الربوتوكول باأن ُجت ِّرم الدول االأطراف جرم ِّ
تتكون من
معرف يف املادة ( 3اأ) ،باعتباره جرمية َّ
ح�شبما هو َّ
ثالثةعنا�شر:
(اأ) "فعل"(جتنيد اأ�شخا�ص اأونقلهم اأوتنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو
ا�شتقبالهم)؛
(ب)  "و�شيلة"يتمبهاارتكابالفعل(ا�شتعمالالقوة اأوالتهديد
با�شتعمالها اأوغريذلكمن اأ�شكالالق�شر اأواالختطاف اأو
االحتيالاأواخلداعاأوا�شتغاللال�شلطةاأواملن�شباأوا�شتغالل
حالةا�شت�شعاف،اأواإعطاءاأوتل ِّقيمبالغماليةاأومزايالنيل
موافقة�شخ�صله�شيطرةعلى�شخ�صاآخر)؛
(ج) "غر�ص"اال�شتغالل؛ب�شرفالنظرعننوعه.
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�أ�شكال اال�ستغالل ،التي ُحددت من خالل البحوث ب�ش�أن املمار�سات
اال�ستغاللية يف البيئات املنكوبة بالنزاع قد ن�ش�أت حتديد ًا من �سياق
النزاع ،ومنها مث ًال ولي�س ح�صر ًا ما يلي:
•  ا�ستغالل الن�ساء والفتيات جن�س ًّيا ب�أيدي �أع�ضاء اجلماعات
امل�سلحة والإرهابية؛
• ا�ستخدام الأطفال املتجر بهم جنوداً؛
•  نزع الأع�ضاء البدنية من الأ�شخا�ص ملعاجلة املحاربني امل�صابني
�أو لتمويل احلرب؛
•  ا�ستخدام اال�ستعباد ك�أ�سلوب للإرهاب ،مبا يف ذلك ا�ستخدامه
لقمع الأقليات العرقية.
وال ُيع َت ُّد مبوافقة ال�ضحية على اال�ستغالل يف احلاالت التي ُي�ستخدَ م
فيها � ٌّأي من الو�سائل يف ما يتعلق ب�ضحية من الأ�شخا�ص البالغني،
وكذلك ال ُيعتد بها البتة عندما تكون ال�ضحية طفالً.

الروابط بني ِّ
االتار بالأ�شخا�ص وانتهاكات حقوق
الإن�سان وغريهما من الظواهر

لي�س  لدى كثري من اجلهات الفاعلة التابعة للأمم املتحدة والية
لالتار بالأ�شخا�ص .ولكن قد
حم َّددة ُمك َّلفة بها بخ�صو�ص الت�صدي ِّ
االتار بالأ�شخا�ص وغريه من اجلرائم �أو الأو�ضاع
توجد روابط بني ِّ

�ست و�سائل
لفهم ِّ
االتار
بالأ�شخا�ص

التي قد تكون هذه اجلهات الفاعلة ُمك َّلفة بالت�صدي لها .ولذلك
لالتار وتقاطعه مع هذه الظواهر
فهم �أف�ضل ِّ
ف� َّإن من �ش�أن وجود ٍ
لالتار بالأ�شخا�ص �ضمن
الأخرى �أن يدعم �إدماج تدابري الت�صدي ِّ
الواليات امل�س َندة الراهنة.
تهريب املهاجرين ُم َّعرف يف املادة  3من بروتوكول مكافحة
املكمل التفاقية الأمم
تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ِّ
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (بروتوكول مكافحة
تهريب املهاجرين) ب�أنه "تدبري الدخول غري امل�شروع ل�شخ�ص ما �إىل
دول ٍة طرف لي�س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو من املقيمني الدائمني
فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على
منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" .وكثري ًا ما يحدث ٌ
االتار
خلط بني ِّ
تت�ضمن
بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،مع �أنهما جرميتان متمايزتان َّ
كل منهما عنا�صر خمتلفة.
ويف املمار�سة العملية ،ف� َّإن ما قد يبدو حالة من حاالت تهريب
املهاجرين ،قد يثبت بعد متحي�ص دقيق �أنه حالة اجتار بالأ�شخا�ص.
للمهرب ظ ًّنا منه �أنه
فعلى �سبيل املثال ،قد يدفع �شخ�ص ما ما ًال ِّ
عمل الئق يف مكان
�سيو�صله �إىل بر الأمان �أو �أنه �سي�ساعده يف �إيجاد ٍ
�آخر ،ولكنْ بدالً من ذلك ،يجد ال�شخ�ص نف�سه يف نهاية املطاف يف
و�ضعية ا�ستغالل� ،إذ � َّإن الذي قام بتهريبه يتاجر به كذلك �أو ي�سلِّمه
ل�شخ�ص �آخر لذلك الغر�ض.

  -1ال ينطوي ِّ
االتار بال�ضرورة على نقل -4
�شخ�ص عرب احلدود .فال�شخ�ص ميكن �أن
يقع �ضحية ِّ
لالتار داخل البلد الواحد �أو
املنطقة الواحدة.

-2

 ال توجد �سمة واحدة ل�ضحايا ِّ
االتار.

-3

ال توجد �سمة واحدة لل ُم َّتجرين بالب�شر.

ف�ضحايا ِّ
االتار قد يكونون من الأغنياء
�أو الفقراء ،ومن الرجال �أو الن�ساء �أو
الأطفال ،ومن فئات املثليات واملثليني جن�س ًّيا
�أو املزدوجي امليول اجلن�سية �أو املتح ِّولني
جن�س ًّيا �أو الثنائيي اجلن�س� ،أو من املهاجرين
ذوي الأو�ضاع النظامية �أو غري النظامية �أو
طالبي اللجوء.
فاملت َِّجرون قد يكونون �أع�ضاء يف جماعات
�إجرامية منظمة �أو �أ�صدقاء لل�ضحية �أو
من �أقاربها.

ميكن �أن يقع ِّ
االتار لأيِّ غر�ض
ا�ستغاليل .مبا يف ذلك الأغرا�ض اجلن�سية

�أو الأغرا�ض  املتعلقة بالعمل �أو الأغرا�ض 
الإجرامية �أو القتالية �أو غريها من
الأغرا�ض اال�ستغاللية.

-5

لي�س كل الأ�شخا�ص املُ�ست َغ ِّلني �ضحايا
لالجتار .فالأ�شخا�ص املُ�ستغلون ال يكونون

-6

�شخ�ص على �أن يكون مُ�ست َغ ًّ
ال،
قد يوافق
ٌ
عتب مع ذلك �ضحي ًة
ولكنه يظل ُي َ
ِّ
ح�صل
لالتار .فاملوافقة ال ُيع َت ُّد بها عندما ُي َ

�ضحايا ِّ
لالتار �إ َّال �إذا ا�ستُخدمت �أفعال
وو�سائل ال�ستغاللهم (�أو الأفعال فقط ،يف
حالة الأطفال).

عليها من �شخ�ص با�ستخدام "و�سيلة" ،وال
ُيعت ُّد البتة باملوافقة يف احلاالت التي تكون
فيها ال�ضحية طف ًال.
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والنزاع يفاقم من خطورة تهريب املهاجرين ،ل َّأن النا�س يف
جبون على اللجوء على نحو متزايد �إىل املهربني
�أو�ضاع النزاعات ُي َ
يفرون من خاللها من النزاع بحث ًا
�سعي ًا �إىل التما�س قنوات �آمنة بديلة ُّ
عن الأمان �أو اللجوءَّ � .أما الأ�شخا�ص الذين ي�سعون �إىل االن�ضمام �إىل
املهربني
اجلماعات امل�سلحة �أو الإرهابية فقد ي�ست�أجرون خدمات ِّ
�أي�ض ًا بغية ت�سهيل حركتهم داخل مناطق النزاع.
اجلرائم الفظيعة ت�شمل جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة
�ضد الإن�سانية وجرائم الإبادة اجلماعية .وهذه اجلرائم هي جرائم
دولية خطرية ُتلزَ م الدول مبنع حدوثها؛ وهي جرائم تندرج �ضمن
اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية .و ُيحتمل �أن تبلغ بع�ض الأفعال
االتار م�ستوى من اجل�سامة تتميز به
املعينة املرتكبة يف �سياق ِّ
َّ
اجلرائم الفظيعة.
جرائم احلرب ميكن �أن ُتف َهم على �أنها انتهاكات للقانون
يتحمل مرتكبوها م�س�ؤولية جنائية فردية مبوجب
الإن�ساين الدويلَّ ،
املعينة املقرتنة
القانون الدويل .وقد ُتع ُّد بع�ض الأفعال �أو اجلرائم َّ
جرائم حرب.
باالتار يف �سياق النزاعات امل�سلحة
ِّ
َ
اجلرائم �ضد الإن�سانية ت�شمل �أعمال القتل �أو الإبادة �أو
اال�ستعباد �أو الإبعاد �أو الرتحيل الق�سري �أو ال�سجن �أو احلرمان
ال�شديد من احلرية البدنية �أو التعذيب �أو االغت�صاب �أو اال�سرتقاق
اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو احلمل الق�سري وغري ذلك من

ِّ
االتار بالأ�شخا�ص
مقابل تهريب
املهاجرين:

•

•

الغر�ضُ .يرتكب ُجرم ِّ
االتار لأغرا�ض 
اال�ستغالل ،يف حني �أنَّ ُجرم التهريب ُيرتكب
من �أجل حتقيق ربح (م�صطلح على �أنه منفعة
"مالية" �أو "مادية").

•

الموافقة .قد يوافق �ضحايا ِّ
االتار على
ا�ستغاللهم ،ولكنَّ املوافقة ال ُيع َت ُّد بها �إذا
ا�ستُخدمت �إحدى الو�سائل املذكورة (وال ُيع َت ُّد
بها البتة يف حال من الأحوال �إذا كانت ال�ضحية

�أ�شكال العنف اجلن�سي اجل�سيمة على درجة مماثلة من اخلطورة.
االتار بالأ�شخا�ص ،حينما ُيرتكب �ضمن �سياق هجوم وا�سع
كما � َّأن ِّ
موجه �ضد �سكان مدنيني ،قد ُي�ضاهي جرمية
النطاق �أو منهجي َّ
مرتكبة �ضد الإن�سانية.
الإبادة اجلماعية هي جرمية ُترتكب جتاه �أفراد جماعة قومية
�أو� إثنية �أو عرقية �أو دينية ،ا�س ُتهدفوا ب�سبب انتمائهم لتلك اجلماعة.
باالتار بالأ�شخا�ص يف �سياق
وقد ُتع ُّد بع�ض  الأفعال املرتبطة ِّ
النزاعات (مثل اال�ستعباد اجلن�سي لأفراد من �أقليات �إثنية معينة)،
يف بع�ض احلاالت الق�صوى� ،إباد ًة جماعي ًة.
العنف اجلن�سـي املت�صل بالنزاعات ي�شمل االغت�صاب واال�سرتقاق
اجلن�سي والبغــاء الق�سري واحلمـل الق�سـري والإجهـا�ض  الق�سري،
والتعقيم الق�سري ،والزواج الق�سري والزواج امل�ؤقت الق�سري و�أ ًّيا من
الأ�شكال الأخرى للعنف اجلن�سي التي ُترتكب جتاه الن�ساء �أو الرجال
�أو البنات �أو الأوالد ،وتكون مرتبطة على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر
تبي هذه الرابطة بجالء من �سمات اجلاين؛ �أو
بالنزاع .وميكن ُّ
�سمات ال�ضحية؛ �أو يف حاالت مناخ ي�سود فيه �سريع ًا الإفالت من
جراء انهيار �سيادة القانون �أو الدولة� ،أو يف حاالت
العقاب من َّ
العواقب العابرة للحدود� ،أو يف حاالت انتهاكات بنود اتفاق لوقف
�إطالق النار� ،أو يف تلك احلاالت كلها .وقد ُي�ستخدم العنف اجلن�سي
املت�صل بالنزاعات ك�أ�سلوب من �أ�ساليب احلرب و�أ�ساليب الإرهاب،

طف ًال� ،إذ ال حاجة لإثبات الو�سيلة).
واملوافقة لي�ست عن�صر ًا حمدد ًا جلرمية
التهريب؛ ففي املمار�سة العملية ،قد يوافق
املهاجرون امله َّربون على تهريبهم ولكنْ قد
يرتاجعون عن موافقتهم يف مرحلة الحقة،
ومع ذلك يظلون جمربين بعدها.

االختالفات

الطابع الجغرافي .قد يحدث ِّ
االتار كل ًّيا
داخل البلد الواحد ،بينما ينطوي تهريب
املهاجرين على عبور حدود دولية.
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•

اال�ستغالل .اال�ستغالل هو الغر�ض 
(الق�صد ،النية) من ِّ
االتار ،ولكنه
لي�س  من عنا�صر جرمية التهريب .ف�إنَّ
امله ِّربني كثري ًا ما ي�ستغلُّون املهاجرين،
ويف هذه احلالة ت�صبح جرمية التهريب
�أ�ش َّد ج�سام ًة.

•

الربح .لي�س الربح من العنا�صر املحدِّ دة
ِّ
لالتار ،ولكن املت َِّجرين يرت َّبحون دائم ًا
تقريب ًا من ا�ستغالل �ضحاياهم .والربح
(�سواء �أكان منفعة مادية �أم مالية)
هو العن�صر الالزم والغر�ض  الوحيد يف
تهريب �شخ�ص �آخر عرب حدود دولية.

•

�صفة ال�ضحية� .ضحية ِّ
االتار �شخ�ص
فرد ،يف حني �أنَّ �ضحية التهريب هي
ُعب حدودها على نحو غري
الدولة ،حاملا ت َ
قانوين .غري �أنَّ املهاجرين امله َّربني قد
يقعون �ضحايا جلرائم �أخرى وهم يف
قب�ضة املُهربني ،ومنها جرائم العنف.

•

الفاعل .قد يكون املت َِّجرون �أفراد ًا يف
جماعات �إجرامية منظمة� ،أو �أفراد ًا من
�أ�سرة ال�ضحية ذاتها� ،أو من �أ�صدقائها،
�أو غريهم ممن لديهم نية يف ا�ستغالل
ال�ضحية .وقد يكون امله ِّربون �أفراد ًا يف
جماعات �إجرامية منظمة� ،أو �أفراد ًا من
�أ�سرة ال�ضحية ذاتها� ،أو من �أ�صدقائها،
�أو غريهم ،ولكنهم ال يعتربون مه ِّربني �إ َّال
�إذا ت�صرفوا من �أجل حتقيق منفعة مالية
�أو مادية.
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ميكن �أن ُيع َّد جرمية حرب �أو جرمية �ضد الإن�سانية �أو جرمية الأفعال التي ُتع ُّد انتهاكات ج�سيمة قد تعادل كذلك ج�سامة فعل
�إبادة جماعية.
االتار بالب�شر.
ِّ
االتار
عرف ب�صيغة �شاملة يف القانون الدويل ولكن
وقد يحدث العنف اجلن�سي املت�صل بالنزاعات يف �سياق ِّ
الإرهاب مل ُي َّ
االتا َر لأغرا�ض  اال�ستغالل اجلن�سي .ميكن �أن ُيفهم على �أنه يت�ضمن جميع الأفعال التي ُيق�صد منها
بالأ�شخا�ص �أو ي�ستتبع هذا ِّ
الت�سبب يف موت �أ�شخا�ص مدنيني �أو �إ�صابتهم بجروح بدنية بالغة
وامل�شردات داخل ًّيا
فعلى �سبيل املثالُ ،تعد الن�ساء والفتيات الالجئات
ُّ
َّ
يف املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرة اجلماعات امل�سلحة �أو الإرهابية ،وذلك لأغرا�ض ترويع ال�سكان� ،أو �إرغام حكومة �أو منظمة دولية على
عر�ضة ب�صفة خا�صة للعنف اجلن�سي ،مبا يف ذلك اال�سرتقاق القيام بعمل �أو االمتناع عن القيام به .ويف بع�ض الأحوال ،قد يكون
باالتار بالأ�شخا�ص؛ �إذ � َّإن �أ�شكال
لالتار لأغرا�ض  للأعمال الإرهابية �صلة �شديدة ِّ
اجلن�سي .وقد يقع ال�سكان املحليون �ضحايا ِّ
االتار بالأ�شخا�ص غري
اال�ستغالل اجلن�سي على �أيدي اجلماعات امل�سلحة واجلماعات غري اال�ستغالل املحددة يف بروتوكول مكافحة ِّ
مما يعني � َّأن التعريف ميكن �أن ي�ستوعب الأو�ضاع التي يقع
امل�سلحة .كما ميكن �أن تزداد �أي�ض ًا �أفعال االنتهاك اجلن�سي �ضد ح�صريةَّ ،
فيها �أ�شخا�ص �ضحايا ِّاتار لأغرا�ض ا�ستغاللهم من �أجل ارتكاب
الرجال وال�صبيان يف �أو�ضاع النزاعات.
�ستة من االنتهاكات اجل�سيمة �ضد الأطفال �أثناء النزاعات �أن�شطة �إرهابية.
امل�سلحة ورد ذكرها حتديد ًا يف قرارات جمل�س الأمن ،وت�شمل :قتل
متول اجلماعات الإرهابية �أن�شطتها من خالل الأرباح
وحيثما ِّ
االتار هذه ُتع ُّد
االتار بالأ�شخا�ص ،ف� َّإن جرمية ِّ
الأطفال وت�شويههم؛ وجتنيد الأطفال وا�ستخدامهم على �أيدي القوات املت�أتية من ِّ
امل�سلحة واجلماعات امل�سلحة؛ واالغت�صاب وغريه من �أ�شكال العنف �أي�ض ًا حينئذ جرمية مت�صلة بالإرهاب مبوجب االتفاقية الدولية
اجلن�سي التي ت�ستهدف الأطفال؛ ومهاجمة املدار�س وامل�ست�شفيات؛ لقمع متويل الإرهاب .ومن الأمثلة على هذه الأن�شطة ما قد ي�شمل
واختطاف الأطفال؛ ومنع و�صول امل�ساعدة الإن�سانية �إىل الأطفال.
االتار بالأ�شخا�ص لأغرا�ض �أخذ فدية عنهم ،وبيع الأ�شخا�ص
ِّ
وما عدا منع و�صول امل�ساعدات الإن�سانية ُتع ُّد هذه االنتهاكات ال�ستة لأغرا�ض  اال�ستغالل اجلن�سي ،وجني منافع من العمل الق�سري
عما
كلها �أ�سباب ًا حا َّثة على �إدراج �أ�سماء الأطراف يف النزاعات امل�سلحة (ال�سخرة) �أو ا�ستغالل الأطفال يف الت�سول .وب�صرف النظر َّ
االتار ي�ستخدم لتمويل الإرهاب �أم ال ،ف� َّإن ال�صلة بني
يف القوائم املرفقة بالتقرير ال�سنوي من الأمني العام عن الأطفال �إذا كان ِّ
والنزاع امل�سلح .وعالوة على ذلك ،تندرج االنتهاكات اجل�سيمة يف
االتار والإرهاب كثري ًا ما تظهر بجالء يف �أ�شكال وح�شية يف البيئات
ِّ
�إطار �آلية الر�صد وتقدمي تقارير الإبالغ ب�ش�أن االنتهاكات اجل�سيمة املت�ضررة بالنزاعات ،مبا يف ذلك ا�ستخدام الأطفال يف مهام قتالية،
املرتكبة �ضد الأطفال يف �سياق �أو�ضاع النزاعات امل�سلحة ولي�س  واال�سرتقاق اجلن�سي للن�ساء والأطفال وتزويجهم الق�سري للمقاتلني
االتار بالأ�شخا�ص واحد ًا من االنتهاكات اجل�سيمة ال�ستة ،لكن من امل�سلحني.
ِّ

العالقة
بني "االنتهاكات

•

قتل الأطفال وت�شويههم ميكن �أن يحدث
نتيجة ِّ
لالتار بالأطفال �أثناء النزاعات
دروع ب�شرية �أو من ِّفذي
امل�سلحة كمقاتلني �أو ٍ
تفجريات انتحارية �أو يف قيامهم مبهام الدعم.

•

تجنيد الأطفال وا�ستخدامهم على
�أيدي القوات الم�سلحة والجماعات
الم�سلحة ميكن �أن ُيع َّد ِّاتار ًا بالأ�شخا�ص

•

االغت�صاب وغيره من �أ�شكال العنف
الجن�سي تجاه الأطفال ميكن �أن يت�أتى

اجل�سيمة" ِّ
واالتار بالأطفال

لأنه فعل (جتنيد) ُينفَّذ لأغرا�ض اال�ستغالل
(اال�ستخدام يف النزاع امل�سلح).

يف حال ِّ
االتار بالأطفال لأغرا�ض الزواج
الق�سري �أو امل�ؤقت �أو تزويج الأطفال �أو
اال�سرتقاق اجلن�سي �أو غري ذلك من �أ�شكال
اال�ستغالل اجلن�سي.

•

مهاجمة المدار�س والم�ست�شفيات ميكن
�أن تقع يف �سياق ِّ
االتار عندما يكون الهدف
املق�صود هو اختطاف الأطفال وا�ستغاللهم.

•

اختطاف الأطفال ميكن �أن ُيع َّد ِّاتار ًا
يتبي �أنَّ االختطاف ي�شمل اال�ستغالل،
حيثما َّ
�سواء لأغرا�ض جن�سية �أو قتالية �أو �إرهابية
�أو غريها من الأغرا�ض.

•

منع و�صول الم�ساعدة الإن�سانية �إلى
الأطفال ميكن �أن ينطوي على ِّ
االتار،
عندما ينع و�صول امل�ساعدة الإن�سانية
مث ًال
ُ
ِّ
�إىل طفل لأنه يف حالة خ�ضوع لالتار.
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اإدما مكافحة ِّ
التار بالأ�شخا�ص يف الأعمال
املت�شلة بالناعات

يع عدد من الكيانات التابعة لالأمم املتحدة والنا�شطة يف املناطق
املتاأثرة بالنزاعات على حاالت اجتار ،ولذلك فهي يف و�شع يوؤهلها
ملواجهتها.و ُتق َّدمالتدابريالتاليةاملرتابطةوال�شاملةلعدةقطاعاتدعماً
إدماجتدابريالت�شديلالجتاريفاأعمالها.
جلهودهذهالكياناتيفا
ِّ

البحو وجمع املعلومات
ا َّإناال�شطالعبالبحوث،وكذلكجمعاملعلوماتوحتليلها،علىنحو
فعالهمامنالو�شائلال�شروريةلو�شعتدابريت�شدٍّ ت�شتنداإىلاالأدلة
أجلمنعاالجتارباالأ�شخا�صواحلمايةمنه،وكذلكمن
العلميةمنا
ِّ
اأجلاالقت�شا�صمناجلناةاأمامالعدالة.
وميكنلكياناتاالأمماملتحدةوغريهامناجلهاتالفاعلة،
مبايفذلكاملنظماتغرياحلكوميةالنا�شطةيفالبيئاتاملتاأثرة
بالنزاعات ،اأن تدعم اإجراء البحوث وجمع املعلومات من خالل
إبرازالظواهراملت�شلةباالجتار،مبايفذلكالعنف
احلر�صعلى ا
ِّ
اجلن�شياملت�شلبالنزاعاتوالعنفاجلن�شاينواالنتهاكاتاجل�شيمة
أطفال،باعتبارهاوثيقةال�شلةبجهودمكافحةاالجتار.ومن
جتاهاال
ِّ
االأمثلةعلىاالآلياتاحلاليةالتيتقدمالدعمبهذهالطريقة،من
خاللترتيباتالر�شدوالتحليلواالإبالغاخلا�شةبالعنفاجلن�شي
ِ
االجتار
املرتبط بالنزاعات ،والتي ت�شتخدم جلمع البيانات عن ِّ
الت�شرد
تتبع
باالأ�شخا�ص لغر�ص اال�شتغالل اجلن�شي وم�شفوفة ُّ
ُّ
التابعةللمنظمةالدوليةللهجرةالتيتر�شدالبياناتاملتعلقةباالجتار
ِّ
باالأ�شخا�صواال�شتغالليفحاالتالطواروذلكبغيةحتديدفئات
ال�شكانالذينتثري اأو�شاعهمالقلق،مبنفيهمال�شحايااملحتملون
والفعليونلالجتاراأثناءاالأزمات،ومنهابخا�شةالنزاعات.
ِّ

5

ولدعمجمعاملعلوماتعلىنحو اأف�شل،ينبغيمواءمةمفهوم
اجتاراًباالأ�شخا�ص،على اأ�شا�صالتعريفالوارديفاملادة3
ما ُيع ُّد ِّ
االجتار باالأ�شخا�ص .ويف املناطق املت�شررة
من بروتوكول مكافحة ِّ
منالنزاع،ميكناأن ُتف�شيالبياناتعنال�شحاياواجلناةامل�ش َّنفة
ح�شب العمر ونوع اجلن�ص والعرق وغريها من اخل�شائ�ص ذات
ال�شلة ،اإىل فهم اأف�شل لعوامل املخاطر .وقد يتناول التحليل
املعمق على نحو اإ�شايف كيفية تاأثري العوامل الدينية وال�شيا�شية
َّ
والعرقية واالقت�شادية والثقافية واالجتماعية على االأ�شخا�ص
خياراتاملتجرينب�شاأنال�شحاياالذيني�شتهدفونهموالو�شائلالتي
ي�شتخدمونهالالجتاربهمواأ�شكالاال�شتغاللالتييخ�شعونهملها.
ِّ
وكذلك فا َّإن اأدوات التقييم املوجودة حال ًّيا ذات ال�شلة
بالنزاعات،مثل م�شفوفة موؤ�شراتاالإنذاراملبكربالعنفاجلن�شي
املت�شلبالنزاعات(،)2011وموؤ�شراتاالإنذاراملبكرالتابعةملنظمة
االأمن والتعاون يف اأوروبا ،واالإطار التحليلي اخلا�ص باجلرائم
الفظيعة التابع للمكتب املعني مبنع جرائم االإبادة اجلماعية
وم�شوؤوليةاحلماية،ميكنتعزيزهامن اأجلتي�شريجمعاملعلومات
ًلتقييمخماطراالجتاروذلكمنخاللحتديدماهياملكونات
دعما
ِّ
ناتذاتال�شلةباالجتار.
إ�شافةاملكو
احلاليةذاتال�شلةاملحتملةوا
ِّ
ِّ
وينبغي اإطالع االأمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة
آمنوفعال،علىاملعلوماتذات
منالدولومنغريالدول،ب�شكل ا
َّ
ال�شلةباالجتارباالأ�شخا�صيفاملناطقاملتاأثرةبالنزاعات،اإذميكنها
ِّ
ا�شتخدامهذهاملعلوماتبفعاليةللت�شديلالجتار.والب َّدمناأني�شتند
ِّ
ا ُّأي�شكلمناأ�شكالاالإطالععلىالبياناتاأوغريهامناملعلوماتاإىل
مباداأخالقيةرا�شخةوعلىمعايريمتينةحلمايةالبياناتمناأجل
احلدمناحتمالح�شولانتهاكاتحلقوقاخل�شو�شية.

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

ِّ
إن�شانواالجتارباالأ�شخا�ص(من�شوراتاالأمماملتحدة،
املبادواملبادالتوجيهيةاملو�شىبهافيمايتعلقبحقوقاال
رقماملبيع )A.10.XIV.1
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 conflict related sexual violence (2011
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منع ِّ
التار بالأ�شخا�ص يف املناطق
املت�شررة بالناعات

ًملنعاالجتار
ت�شعخطةالتنميةامل�شتدامةلعام 2030اإطاراً�شامال
ِّ
باالأ�شخا�صوالنزاععلىحد�شواء.ويقت�شياملنع،لكييكونفعاالً،
أنتكونتدابريمكافحةاالجتارمو�شوعةقبلن�شوبالنزاعبوقت
ا
ِّ
أكيدحاالتاالجتار،ينبغيحتديد
طويل.وحتىواإنمليتمبع ُدتا
ِّ
املخاطر الفعلية اأو املحتملة والت�شدي لها؛ وذلك مثالً من خالل
إيفادخرباءيفمكافحةاالجتارواأفرقةمتعددةالتخ�ش�شاتمن
ا
ِّ
اأجلحتديداملخاطرالتييواجههااالأ�شخا�صالذينيجربونعلى
الفرارمنالنزاع،وكثرياًمايكونذلكيفاإطارحركاتانتقالكبرية
احلجملل�شكان،واالأ�شخا�صاملحا�شرينيفبوؤرالنزاع.
كمايقت�شيمنعهذهالظاهرةوجودتدابريمطبقةمن اأجل
َّ
تداركمواطنال�شعفوذلكببناءالقدرةعلىالتاأقلممنخالل
فر�صك�شبالعي�صوالفر�صالتعليميةو�شماناالأمنالغذائي،وكذلك
اتخاذالتدابريالالزمةللت�شديللعنفاجلن�شيوالعنفالقائمعلى
اأ�شا�صالتفرقةاجلن�شيةواأ�شكالالتمييزالتيقدتف�شي اإىلاتباع
احلد من حالة
للتكيف .وت�شمل
التدابري الرامية اإىل ِّ
ُ
اآليات �شلبية ُّ
ممرات
اال�شت�شعاف لدى االأ�شخا�ص الفارين من النزاعات توفري َّ
اآمنة ومنتظمة لعبور احلدود و�شمان الت�شجيل ال�شحيح للوالدات
ايفاملخيمات.
والزيجاتللرعايااالأجانبمبنفيهمالنازحونداخل ًّي
َّ
كذلك يقت�شي هذا املنع يف البيئات املتاأثرة بالنزاعات
اتخاذالتدابريالوقائيةالالزمةللحدمنالطلبعلىحاالتالعمل
واخلدمات اال�شتغاللية ،وخ�شو�شاً عند ن�شوب النزاع اأو عندما
ي�شتنزف هذا النزا ُع القوى العاملة النظامية .وازدياد ح�شور
الع�شكريني ،مبن فيهم القوات امل�ش َّلحة التي يطغى عليها عن�شر

الذكور،ميكناأني�شحنالطلبعلىاخلدماتاال�شتغالليةجن�ش ًّيا.
ولكنالت�شديلهذاالطلببو�شفه�شبباًجذر ًّيامناأ�شباباال�شتغالل
َّ
يتطلب اأدلةقوية الإثباتالعواملالتيت�شحنهذاالطلب،كاأ�شا�ص
امل�شممة بح�شب كل بيئة
ُي�شتند اإليه يف �شياغة اال�شرتاتيجيات
َّ
معينةمنبيئاتالنزاعوكلو�شعمناأو�شاعمابعدانتهاءالنزاع.
َّ
وميكن اأنتت�شمنتدابرياملنعكذلك اإذكاءالوعيمبخاطر
االجتار وغريه من اأ�شكال اال�شتغالل .ويجب اأن تكون الر�شائل
ِّ
املوجهةحمددةالهدفوقابلةللتنفيذالعملي؛فلني�شتفيدالنا�ص
َّ
إىلاجتارحينما
مناإخبارهمبا َّأنحاالتالتهريبميكنهااأنتتحولا ِّ
يكونونيف اأو�شاعالخيارلهمفيها اإالَّاللجوء اإىلخدماتاملهربني
بغيةالفرارمنالنزاع.وقدي�شتفيداالأ�شخا�صاملعر�شونملخاطر
زاع،ومنهمال�شباباملت�شدد،منالر�شائل
االجتاربهماأثناءاأو�شاعالن
ِّ
ِّ
هةامل�شادةلالجتارالتي ُتن�شرعربو�شائلالتوا�شلاالجتماعي
املوج
ِّ
َّ
ذاتهاالتيي�شتخدمهااملتجرونلتجنيدهم.وميكناأنتو ِّفرالر�شائل
املناه�شةللت�شدد،التييوجههاالزعماءالدينيونوالتحذيراتمن
ِّ
املخاطرمنخالل�شهادات�شحايا�شابقنيللت�شدد،م�شدراًثميناً
للمعلوماتل�شالحاالأ�شخا�صامل�شت�شعفني.
باالجتار املتاحة للعموم
وميكن تكييف اأدوات التدريب املتعلقة ِّ
على�شبكةاالإنرتنتواإدراجهايفبرامجالتدريبوبناءالقدراتالقائمة
املوجهةملوظفياالأمماملتحدةاملنت�شرينيفاملناطقاملتاأثِّرةبالنزاعات.

احلماية وامل�شاعدة

مواجهةلالجتارحولال�شحية،ممايعني ا َّأن
يجب اأنتتمحور ا ُّأي
ِّ
�شالمة ال�شحايا وح�شن حالهم لهما اأولوية عليا .ولوكاالت االأمم
املتحدةوغريهامناجلهاتالفاعلةدورينبغيلها اأنتقومبهيف

مراجع مقرتحة:
خطةالتنميةامل�شتدامةلعام(2030قراراجلمعيةالعامة)1/70
)2030 Agenda for Sustainable Development (General Assembly resolution 70/1
Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crises: Evidence and Recommendations for
)Further Action to Protect Vulnerable and Mobile Populations (IOM, 2015

ِّ
أدواتمكافحةاالجتارباالأ�شخا�ص(من�شوراتاالأمماملتحدة،رقماملبيع)A.08.V.14
جمموعةا
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 Trafficking Resource Package
)(United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2004
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دعمالدوليفماتبذلهمنجهودلتفيبالتزاماتهابحماية�شحايا
االجتار بالب�شر وم�شاعدتهم .وهذه االلتزامات اخلا�شة باحلماية
ِّ
ْ
وامل�شاعدةالتت�شاءلمنجراءن�شوبالنزاع؛ اإذمبوجببروتوكول
َّ
االجتار باالأ�شخا�ص وغريه من القوانني الدولية ال�شارية،
مكافحة ِّ
يكون لل�شحايا حقوق احلماية وامل�شاعدة نف�شها يف حاالت النزاع
وحاالتمابعدالنزاعوبعدانتهائهكمايفاحلاالتاالأخرىمتاماً.
ولكنْ يفالواقعقديح ُّدالنزاعبقدرفادحمنقدرةالدولةعلىالوفاء
بالتزاماتهابتوفرياحلمايةوامل�شاعدة،ممايوؤ ِّكداأهميةالدورالذي
َّ
ميكن اأن توؤديه االأمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة ب�شد
الثغراتيفتوفرياحلمايةوامل�شاعدة.
ويف البدء ،ميكن القيام بعمليات م�شح ا�شتق�شائي لتحديد
اجلهاتالفاعلةالتابعةللدولوغريالتابعةللدولالتيميكنهاتوفري
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االجتار اأو �شحاياه
خدمات احلماية وامل�شاعدة املبا�شرة ل�شحايا ِّ
املحتملني ،باحت�شاب اإ�شهامها يف ا ٍّأي من اال�شرتاتيجيات وخطط
العملواآلياتاالإحالةالوطنيةالقائمةمنقبلُعلىال�شعيداملحلياأو
الوطني،وتقييمحدوثومدىالتغيريالذيطراأعلىتنفيذهانتيجة
للنزاعالنا�شب.
ف�شحايااالجتار اأنف�شهمبو�شفهم
أنيعر
ِّ
ومنغرياملرجح ا ِّ
�شحايااجتار،وذلكب�شببال�شعورباخلزي اأواخلوف،الذيكثرياً
ماي�شتنداإىلاأ�شبابوجيهة،منالو�شمامل�شنياأواخل�شيةمنانتقام
املتجريناأواخلوفمنال�شلطاتاأواخل�شيةمنالرتحيلاأواالحتجاز،
اأوب�شبب عدم فهمهم الأو�شاعهم .ولذلك فا َّإن ا�شتخدام املوؤ�شرات
الدالةعلىاالجتارميكن اأني�شاعدعلىحتديدهويةاالأفرادمن
ِّ
ال�شحايا.وينبغيتزويدموظفياإنفاذالقانون،وقواتحفظال�شالم،

مراجع مقرتحة:
National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons—A Practical Handbook
)(OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2004
)Matrix: early warning indicators of conflict-related sexual violence (2011

أنمكافحةاالجتاربالب�شر،موجهاإىلممار�شيالعدالةاجلنائية:موؤ�شراتاالجتارباالأ�شخا�ص(مكتباالأمم
دليلب�شا
َّ
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
يت�شلبذلكمناجلرائمعربالوطنية)201،
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 Trafficking 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 Trafficking (OSCE, 2013

املبادوالتوجيهاتالعمليةاملتعلقةبحمايةحقوقاالإن�شانللمهاجرينالذينيعي�شونيفاأو�شاعه�شة(مفو�شيةاالأمماملتحدة
ال�شاميةحلقوقاالإن�شان،كانونالثاين/يناير)2017
)Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases: Case Digest (UNODC, 2017

ِّ
كتيباملنظمةالدوليةللهجرةعنامل�شاعدةاملبا�شرةل�شحايااالجتار(املنظمةالدوليةللهجرة)2007،
ِّ
أدواتملكافحةاالجتارباالأ�شخا�ص(مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ راتواجلرمية)2008،
جمموعةا
Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked 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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والعاملنييفاملجالاالإن�شاينوغريهمالذينيتعاملونمبا�شر ًةمع
أوالذينقديلتقونب�شحايااالجتاراأو�شحاياه
االأفرادامل�شت�شعفنيا
ِّ
االجتار باالأ�شخا�ص .وميكن تزويدهم بهذه
املحتملني ،مبو ِّؤ�شرات ِّ
املوؤ�شراتعلى�شكلبطاقات�شغريةميكنهمحملهامعهم.
غريا َّأنهذهاملوؤ�شراتلي�شتدالئلقطعيةوحدها؛فغر�شهاهو
التلويحبعالمةال�شرتعاءانتباهغرياملتخ�ش�شنياإىلا َّأن�شخ�شاًماقد
ًلالجتار،ومنثمميكناإحالتهاإىلمتخ�ش�صتلقى
يكونواقعاً�شحية ِّ
إذاكانال�شخ�ص�شحيةلالجتار اأمال،
التدريبالالزمللتحققمما ا
ِّ
ول�شمان اأنيتلقىال�شخ�صال�شحيةاخلدماتاملنا�شبة.واإمناتكون
�شممخ�شي�شاًل�شياقاتحمددة.
هذهاملوؤ�شراتاأكفعاليةعندما ُت َّ
ويف النهج املتمحور حول ال�شحية ال ينبغي اأن تكون اإحالة
ال�شحايام�شروط ًةمب�شاركةال�شحايايفاإجراءاتالعدالةاجلنائية
اأويف ا ِّأيبرنامج اأون�شاطمعنييفهذاال�شدد.والينبغيتقييد
ح�شولهمعلىاحلمايةوامل�شاعدةعلىاأ�شا�صو�شعهمكمهاجريناأو
ا ِّأيو�شعاآخر.ولدىحتديداأينينبغياإحالةفردما،ينبغياأنت�شع
�شحايااالجتاراأو�شحاياهاملحتملني
اجلهاتالفاعلةيفاالعتبارا َّأن
ِّ
قدي�شتحقوناحل�شولعلىاحلمايةالدوليةبو�شفهمالجئنيوذلك
مبوجب اتفاقية عام  11اخلا�شة بو�شع الالجئني وبروتوكولها
لعام167و/اأومبوجب ا ِّأي�شكوك اإقليميةب�شاأنالالجئني ،اأوقد
يكونون خالف ذلك م�شتحقني للح�شول على اإذن للبقاء الأ�شباب
اإن�شانيةودواعيالراأفة.
ومنالعنا�شراالأ�شا�شيةحلماية�شحايااالجتاروم�شاعدتهم
جرموا اأو ُيعاقبواعلى اأفعالارتكبوهاكنتيجةمبا�شرة
�شمان اأالَّ ُي َّ
لوقوعهم�شحايالالجتار،ب�شرفالنظرعنال�شكلالذياتخذه
ِّ
االجتار .وعلى نحو مماثل ،ال ينبغي اأن يطال ال�شحايا الو�شم
ِّ
املعيب.فقديتعر�صلهذاالو�شمب�شفةخا�شة�شحايااال�شتغالل
اجلن�شيمبختلفاأ�شكالهمنالذكورواالإناثوكذلكاالأطفالالذين
يولدونيفاأو�شاعاال�شتغالل.وقدي�شود�شعوربالريبةاإزاءاالأ�شخا�ص
املتجربهمعلى اأيدياجلماعاتاالإرهابية اأوامل�شلحةبعدفرارهم

اأوبعداالإفراجعنهم،اأوقديخ�شعاأولئكاالأ�شخا�صحتىللمالحقة
الق�شائية على اأ�شا�ص وحيد هو ارتباطهم املُت�شور باملجرمني.
يفحاالتاالجتاراملت�شلبالنزاع؛اإذاإنها
وتزدادهذهاملخاوفحد ًة
ِّ
ُتعيقالتعرفالفعالعلىال�شحايا،وتثنيهمعنال�شعياإىلالتما�ص
امل�شاعدة.و ُي ِّبنيبو�شوحالقرار)2016(2331ال�شادرعنجمل�ص
االجتار باالأ�شخا�ص باعتبارهم
االأمن باأنه ينبغي ت�شنيف �شحايا ِّ
�شحايالالإرهاب؛وينبغي اأن ُي�شتك�شفمتاماًالدورالذيميكن اأن
يوؤديههذاالت�شنيفيفالتخفيفمنحدةالو�شمامل�شنيلهم.

التحقيق واملالحقة الق�شائية

على الرغم من الت�شديق �شبه العاملي على بروتوكول مكافحة
االجتار
االجتار باالأ�شخا�ص وات�شاع نطاق �شن ت�شريعات لتجرمي ِّ
ِّ
باالأ�شخا�صوفقاًله،فا َّإنم�شتوىاملالحقةالق�شائيةلل�شالعنييف
االجتاراليزالمتدنياًيفالعاملباأ�شره.ويرىاملتجرونمنخالل
ِّ
االجتارهوجرميةحمدودةاملخاطرووافرةاالأرباح
منظورهم ا َّأن ِّ
حتىيفاملناطقغرياملتاأثرةبالنزاعات.وهذااملنظور ُيربز�شرورة
تعزيز �شيادة القانون وبناء القدرات يف جمال العدالة اجلنائية،
و�شمانعدمارتباطحمايةال�شحاياوم�شاعدتهمبنتائج اإجراءات
العدالةاجلنائية.
ويقت�شي تعزيز التحقيق واملالحقة الق�شائية اأن يكون فهم
ما ُي َع ُّداجتاراًباالأ�شخا�صمتوافقاًمعالقانونالدويل،واأنمتتثل
التدابرياملتخذةملواجهةاالجتارللمعايريالدولية.كمايقت�شي اأن
يكونلدىوكاالتاالأمماملتحدةوغريهامناجلهاتالفاعلةالن�شطة
يفاملناطقاملت�شررةمنالنزاعفه ٌموا�ش ٌحملختلف اأنواعاجلرائم
االجتار باالأ�شخا�ص
التي قد ي�شادفونها والتي ميكن اأن ت�شاهي ِّ
اأوتكونذات�شلةبه.
كذلكيقت�شيجلباجلناة اإىلالعدالةم�شاعدةمناجلهات
الفاعلةالتييو ِّؤهلهاو�شعهاللقيامبذلك،مثلقواتحفظال�شالم

مراجع مقرتحة:

ِّ
أنت�شديالعدالةاجلنائيةلالجتاربالب�شر(مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ رات
جمموعةاأدواتتقييماالحتياجاتب�شا
واجلرمية)2010،
ِّ
إطارالعملالدويللتنفيذبروتوكولمكافحةاالجتارباالأ�شخا�ص(مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ راتواجلرمية)200،
ا
ِّ
البوابةاملعرفيةلالجتاربالب�شر()www.unodc.org
ِّ
اربالب�شر،موجهاإىلممار�شيالعدالةاجلنائية(مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ رات
أنمكافحةاالجت
دليلب�شا
َّ
واجلرمية)200،
ِّ
إثباتيفحاالتاالجتاربالب�شر(مكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ رات
نبذةعنال�شوابقالق�شائيةب�شاأنم�شائلاال
واجلرمية)2017،
منيطةالتعلماالإلكرتوينب�شا ِّ
أناالجتاربالب�شر،التياأع َّدهامكتباالأمماملتحدةاملعنيباملخدِّ راتواجلرمية
)UNODC global e-learning module on human trafficking (www.unodc.org/elearning/
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املكلفة مبهام الر�صد ،يف التحقيق ب�ش�أن انتهاكات وجتاوزات
االتار
حقوق الإن�سان والإبالغ عنها ،وجمع الأدلة الإثباتية على ِّ
بالأ�شخا�ص يف حاالت النزاع ،لكي ال ت�ضيع فر�ص �إحالة اجلناة �إىل
الق�ضاء .لذلك ينبغي توفري املعلومات ذات ال�صلة �إىل الأطراف
املكلفة بالقيام بالتحقيقات واملالحقات الق�ضائية .كما � َّأن للهيئات
املالية املعنية مبكافحة التدفقات املالية غري امل�شروعة دور ًا ينبغي
لها �أن ت�ضطلع به يف "تتبع الأموال" بغية حتديد واعرتا�ض التدفقات
باالتار ،املتوجهة �إىل املناطق املت�أثرة بالنزاعات
املالية املرتبطة ِّ
�أو املنطلقة منها �أو عربها �أو داخلها.
وكثري ًا ما ُتع ُّد �شهادة ال�ضحايا الدليل الأ�سا�سي ،بل حتى
االتار .ولذلك ف� َّإن اجلهات
الوحيد يف مقا�ضاة ال�ضالعني يف ِّ
الفاعلة غري التابعة للدول التي تعمل مع ال�ضحايا لها دور �أ�سا�سي
تقوم به يف تقدمي امل�ساعدة �إليهم ومتكينهم من م�ساندة �إجراءات
العدالة اجلنائية� ،إن �أرادوا ذلك .وميكن �أن تزداد على نحو خطري
املخاطر التي قد يتعر�ض لها ال�ضحايا عندما ي�شاركون يف م�ساندة
مما
�إجراءات العدالة اجلنائية املتخذة �ضد ال�ضالعني يف ِّ
االتارَّ ،
ي�شدد على �ضرورة توفري حماية فعالة لل�شهود.
ِّ
و�إىل جانب �إطار العدالة اجلنائية ،ميكن اال�ستعانة كذلك
ب�آليات �أخرى جللب املتجرين بالأ�شخا�ص للخ�ضوع للم�ساءلة عن
االتار م�ستوى اجلرائم
جرمهم .فعلى �سبيل املثال ،عندما يبلغ هذا ِّ
الفظيعة ،فقد يندرج �ضمن اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية.
كما � َّأن �أنظمة اجلزاءات املن�ش�أة مبوجب قرارات جمل�س الأمن التي
ت�سمح ب�إجراءات جتميد املوجودات املالية وحظر ال�سفر واحلظر
على الأ�سلحة املوجهة �ضد الأفراد ال�ضالعني يف تخطيط �أو توجيه
�أو ارتكاب �أفعال ُتع ُّد انتهاكات �أو جتاوزات حلقوق الإن�سان ،ميكن �أن
تنطبق على املتجرين يف بع�ض الظروف .وعلى نحو مماثل ،عندما
ت�شمل معايري حتديد اجلهات اخلا�ضعة للجزاءات ال�ضلوع يف �أعمال
ت�شكل انتهاكات وجتاوزات حلقوق الإن�سان . ،يجوز لأفرقة الر�صد
وفرق وهيئات اخلرباء التي تدعم عمل اللجان املعنية باجلزاءات
ذات ال�صلة �أن جتمع املعلومات التي ُيحتمل �أن تكون حا�سمة الأهمية
يف التحقيق ب�ش�أن املتجرين .وهذه الفر�ص التي تتيحها هذه الآليات
االتار
ت�ؤكد �ضرورة النظر يف جمموعة الأدوات املتاحة يف �أو�ضاع ِّ
املت�صل بالنزاعات وذلك بغية تعطيل عمليات املتجرين وجلبهم �إىل
العدالة وتي�سري �سبل و�صول ال�ضحايا �إىل العدالة.

التعاون والتن�سيق

االتار بالب�شر وحماية �ضحاياه ومالحقة
ال ميكن حتقيق منع ِّ
مرتكبيه ق�ضائ ًّيا من دون التعاون الفعال بني الدولة و�أ�صحاب
امل�صلحة من غري الدول .وتدعم اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة
االتار بالأ�شخا�ص التعاون الدويل بني الدول
وبروتوكول مكافحة ِّ
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الأطراف يف امل�سائل اجلنائية ،مبا يف ذلك التعاون غري الر�سمي
بني �أجهزة ال�شرطة والتعاون الر�سمي من خالل تبادل امل�ساعدة
القانونية وت�سليم املطلوبني .كما � َّأن التن�سيق بني الأمم املتحدة
والكيانات الأخرى من غري الدول ،وخ�صو�ص ًا مع اجلهات الفاعلة
احلكومية� ،أمر �ضروري ال غنى عنه ل�ضمان �أن تكون اجلهود متكاملة
وغري مزدوجة.
االتار بالأ�شخا�ص
ويجعل التعقيد الذي تت�سم به ظاهرة ِّ
داخل املناطق املت�أثرة بالنزاعات وانطالق ًا منها وو�صو ًال �إليها تنويع
ال�شراكات �أولوية ملحة يف هذا ال�صدد .ذلك �أنه ل�ضمان توجيه فعال
للخربات املتنوعة ،من الالزم �إقامة �شراكات بني اجلهات الفاعلة
من الدول ومن غري الدول ،ال �سيما املنظمات الدولية واملنظمات غري
احلكومية ،وكذلك اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين.
و�إ�ضافة على ذلك ،يجب �إ�شراك اجلهات الفاعلة غري التقليدية
باالتار بطريقة ابتكارية؛ �إذ يجب
من خارج القطاع ذي ال�صلة ِّ
�أي�ض ًا ت�سخري و�سائل التوا�صل االجتماعي وتكنولوجيا االت�صاالت
ذاتها التي ي�ستخدمها املتجرون الرتكاب جرائمهم ،وذلك باعتبارها
و�سيلة ملنع هذه اجلرائم ووقفها.
ومن ال�ضروري جدًّا كذلك �إ�شراك الأفراد واجلماعات ممن
االتار يف مكافحة هذا
ميثلون املجتمعات املحلية املت�ضررة من ِّ
االجتار ،مبن يف ذلك الزعماء الدينيون والتقليديون ،واملنظمات
الدينية وكذلك املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين
والأو�ساط الأكادميية والأفراد من �أع�ضاء املجتمعات املحلية.
وي�شدد جمل�س الأمن يف قراره  )2016( 2331على �أهمية �إ�شراك
ِّ
الزعماء الدينيني والتقليديني ،مع �إيالء اهتمام خا�ص �إىل �إ�سماع
�أ�صوات الن�ساء والفتيات جنب ًا �إىل جنب مع الرجال والفتيان .ويف
هذا ال�صدد ميكن ا�ستخال�ص درو�س من �إطار النتائج اال�سرتاتيجية
عن املر�أة وال�سالم والأمن الذي يهدف �إىل �إ�شراك الن�ساء والفتيات
يف جهود الت�صدي للأزمات .وميكن �أي�ض ًا ا�ستخال�ص درو�س  من
النهج الذي اقرتحه الأمني العام يف مكافحة اال�ستغالل واالنتهاك
اجلن�سيني ،من خالل ت�شجيع ال�ضحايا على �إ�سماع �أ�صواتهم؛
وال يلزم �أن يكون تطبيق النهوج من هذا القبيل مق�صور ًا على
حاالت اال�ستغالل واالنتهاك اجلن�سيني ،بل ينبغي تطبيقها �أي�ض ًا يف
االتار بالأ�شخا�ص ،ب�صرف النظر عن ال�شكل الذي يتخذه
حاالت ِّ
اال�ستغالل .كما ميكن �أن يكون ملرتكبي جرم االجتار بالأ�شخا�ص دو ٌر
وقائي ي�ؤدونه يف هذا اخل�صو�ص.
ويجب على الدول وكيانات الأمم املتحدة وغريها من اجلهات
من�صات التن�سيق القائمة بطرائق متداعمة بني
الفاعلة ا�ستخدام َّ
كل الأطراف وتعزز التعاون بفعالية وكفاءة بد ًال من االنتقا�ص منه،
لالتار بالأ�شخا�ص يف املناطق املت�أثرة بالنزاعات.
ويف الت�صدي ِّ
من�صات التن�سيق القائمة ما يرد و�صفه �أدناه.
وت�شمل َّ
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فريق التن�سيق امل�شرتك بني
الوكاالت ملكافحة ِّ
االتار
بالأ�شخا�ص

مذ ِّكرة �إعالمية ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف حاالت النزاع

الأمم املتحدة لل�سكان ،مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
اليوني�سيف ،معهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية
والعدالة ،مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ،هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة  ،البنك الدويل

هو منتدى لل�سيا�سات العامة على نطاق منظومة الأمم املتحدة
و�آلية للتن�سيق بني وكاالت الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى
ذات ال�صلة .و�أُن�شئ الفريق مبوجب قرار املجل�س  االقت�صادي
واالجتماعي  27/2006ثم عزز يف قرار اجلمعية العامة .180/61
كما اعتمدت اجلمعية العامة الحق ًا خطة العمل العاملية ملكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص ،التي دعت فيها �إىل تعزيز فريق التن�سيق
امل�شرتك بني الوكاالت بغية حت�سني التن�سيق والتعاون بني هيئات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك يف �سياق تنفيذ خطة العمل
العاملية .ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية هو اجلهة
املن�سق لفريق التن�سيق امل�شرتك بني الوكاالت املذكور� .إنَّ اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت وجمموعتها العاملية للحماية
املع َّينة بو�صفها ِّ
تن�سقان جزء ًا كبري ًا من عمليات امل�ساعدة الإن�سانية التي يقدمها
ِّ
املجتمع الدويل من خالل الت�أليف بني "جمموعات" من وكاالت
تكوين فريق التن�سيق امل�شرتك بني الوكاالت
الأمم املتحدة واملنظمات غري التابعة للأمم املتحدة للعمل مع ًا .كما
تعمل فرقة العمل املعنية مبكافحة االجتار يف العمل الإن�ساين ،التي
الرئي�س
ُّ
التدخل من �أجل
�أن�شئت يف عام  ،2017من �أجل تعزيز عمليات
يتناوب على من�صب الرئي�س �سنو ًّيا �أع�ضاء فريق العمل التابع لفريق مكافحة ِّ
االتار يف �إطار اال�ستجابات الإن�سانية وتقدمي التو�صيات
التن�سيق امل�شرتك وهم :املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،والإر�شادات ب�ش�أن �أف�ضل الطرائق لإدماج هذه التدخالت على نحو
منظمة العمل الدولية ،املنظمة الدولية للهجرة ،منظمة الأمن منهجي يف �آليات التن�سيق بني هذه املجموعات.
والتعاون يف �أوروبا ،مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،منظمة الأمم املتحدة للطفولة تكوين فرقة العمل املعنية مبكافحة االجتار
(اليوني�سيف) ،مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ،يف العمل الإن�ساين
هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة (هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة)
الر�ؤ�ساء

�شركاء �آخرون
جمل�س �أوروبا

فرقة العمل املعنية مبكافحة
االجتار يف العمل الإن�ساين داخل
املجموعة العاملية للحماية

الأع�ضاء
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب� ،إدارة عمليات حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،منظمة الطريان املدين الدويل
(الإيكاو) ،املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) ،املركز
الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،منظمة العمل الدولية ،املنظمة
الدولية للهجرة ،مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،مكتب
املمثلة اخلا�صة للأمني العام املعنية بالعنف اجلن�سي يف حاالت
النزاع ،مكتب  الأمم املتحدة املعني مبنع الإبادة اجلماعية وامل�س�ؤولية
عن توفري احلماية ،منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،برنامج الأمم
املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�س  نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة
نق�ص املناعة املكت�سب (الأيدز) ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)� ،صندوق

املنظمة الدولية للهجرة ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
وحتالف هارتالند الدويل

الأع�ضاء
باب امل�شاركة مفتوح �أمام املنظمات النا�شطة يف جمال العمل
الإن�ساين واملنظمات غري احلكومية ووكاالت الأمم املتحدة وحركة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الدولية واملقررين اخلا�صني
واملنظمات الدولية الأخرى
�شركاء �آخرون
ميكن دعوة اخلرباء واملانحني و�/أو احلكومات للم�شاركة ب�صفة
مراقبني من �أجل تقدمي امل�ساهمة التقنية �أو مناق�شة امل�سائل
ذات ال�صلة



مذ ِّكرة �إعالمية ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف حاالت النزاع 

�إ�ضافة �إىل ما ُذكر �أعاله ،بد�أت تظهر من�صات تعاونية �أخرى ُتعنى
االتار بالأ�شخا�ص �أو اال�ستغالل املت�صل به ،منها فريق
مبكافحة ِّ
العمل التابع للتحالف ب�ش�أن الغاية  7-8من �أهداف التنمية امل�ستدامة
بخ�صو�ص بيئات النزاع والأو�ضاع الإن�سانية.
لالتار بالأ�شخا�ص يف �أو�ضاع
و�إجماالً ،ف� َّإن املظاهر املعقدة ِّ
النزاع والنطاق الآخذ يف التو�سع للجهات الفاعلة ال�ضالعة يف

11

ارتكاب هذه اجلرمية اخلطرية وغريها من اجلرائم املت�صلة بها
تنوع اجلهات الفاعلة امل�شاركة يف و�ضع تدابري ت�صدٍّ
ُتربز �ضرورة ُّ
لهذه الظاهرة ،وتعاونها على نحو عاجل يف التعرف على ال�ضحايا
وحمايتهم ،وكذلك جلب اجلناة �إىل العدالة.
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