
GE.16-07200(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
حقوق اإلنسان، المدنيةة والسيايةية واتصادةا ية تعزيز وحماية جميع 
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باتتجةةار باخاةة اب، وب الةةة النسةةا  تقريةةر المقةةررة ال الةةة المعنيةةة   
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 مقدمة -أّوتا  
اوقررفخلا ا ا ررب ، تلرف  26/8لقرفاخل لسررح وقرإلن انةاررا  اً ر لرذا التقفيررف اوقرد  وفقرر -1

عرن مار لب  مإلايريلياً  األةشطب اليت ايطسلت هبا خالل الفرتا اوشمإللب ناالستلفا  وتقد  تقفيرفاً 
االجتاخل ناألشخاص ر واالت النزا  وما نلد النزا مح يايب ي ايا االجتاخل واألشخاص اولفيرخ 

 وخبا ب النااء واألطفال. ، طف االجتاخل

 لةأنشطة المقررة ال ا -ثانياا  
 المشاركة في المؤتمرات والمشاورات -ألف 

لت رالف ا ا ا رب ر اورؤمتف الارادش عشرف ، شاخلكت اوقفخل 2016ةياا /أنفي   11ر  -2
منالضب االجتاخل ناألشخاص الرذي ةممرر ر فيينرا معترم اومثر  ا راص واونار  اولر   عاف رب 

 . االجتاخل نالبشف التاند ونممب األمن والتلاو  ر أوخلونا
اً ، ةممرت اوقررفخلا ا ا رب ر عّمرا  اجتماعرر2015تشرفين الثراين/ةإلفميف  30و 29ور  -3

النراش لالجتراخل ناألشرخاص،  را ر  لر   تلرف لففي  ا يفاء نش   أثف النزا  اوارّس  عسر  مرد  
 االستغالل اجلنال واالستغالل ر اللم . 

 الومررات افتتاويررب خررالل الرردوخلا  تشررفين الثرراين/ةإلفميف، أدلررت اوقررفخلا ا ا ررب 16ور  -4
الاادسرررب الررريت عقررردلا ر فيينرررا الففيررر  اللامررر  اولررر  ناالجتررراخل ناألشرررخاص الرررذي أةشررر تر الررردول 

نفوتإلكإلل منرد االجتراخل ناألشرخاص، وخبا رب الناراء واألطفرال، واملرر واولاابرب عسيرر ر األطفا  
 . اونممب عيف الإلطنيب  التفاايب األمم اوت دا وعاف ب اجلفميب اوعمّ 
تشررررفين األول/أكتررررإلنف، اررررّدمت اوقررررفخلا ا ا ررررب ىل  اجلمليررررب اللامررررب ر دوخل ررررا  23ور  -5

 . (A/70/260 نش   نذل اللنايب الإلاجبب واالجتاخل ناألشخاص اً مإلاييلياً الابلخ تقفيف 
وزيفا /يإلةيررر، شرراخلكت اوقررفخلا ا ا ررب ر ورردت ةّممررر معتررم األمررم اوت رردا  24ور  -6

اولرر  ناوخرردخلات واجلفميررب ومنممررب اللمرر  الدوليررب عسرر  لررام  الرردوخلا التاسررلب واللشررفين سسررح 
وقرإلن انةاررا  فيمرا يتلسرر  نردعإلا عاويررب ونرد ءاخلسررات ىلسراءا االسررتلمال والتردليح ر تإل يررف 

 شخاص، والتالدي هلذ. اوماخلسات.اللمال، وعالاب  ل  ناالجتاخل ناأل

 الزيارات القطرية -با  
 2016شربا//فيفايف  4كراةإل  الثاين/ينرايف ىل    28زاخلت اوقفخلا ا ا ب األخلد  ر الفرتا مرن  -7

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  

دعتمرا كإلنا والعإليت ولعاميفغ ومدغشرقف وةيرفيرا وسإليارفا والإلاليرات اوت ردا األمفيعيرب الريت 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/70/260
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 2016أيسإلل/سربتميف  14ىل   6ىل  زياخلا نسداهنا. وستزوخل اوقفخلا ا ا رب العإليرت ر الفررتا مرن 
، متطسلررب ىل  أ  تتفررر  2017و 2016وت مرر  ر أ  تررتمعن مررن تسبيررب نررراال الرردعإلات ر عررا  

 س  تإلاخليخ نجفاء لذ. الزياخلات.األطفا  اولنيب ر أسف  وات ءعن ع

خاةة اب فةةي حةةاتت النةةزاد ومةةا بعةةد النةةزاد  حمايةةة  ةةحايا اتتجةةار با -ثالثاا  
اتتجةةةةةار واخاةةةةة اب المعر ةةةةةين ل طةةةةةر اتتجةةةةةار، وب الةةةةةة النسةةةةةا  

 واخطفال

 مقدمة -ألف 

اعتررررررريفت اوقرررررررفخلا ا ا رررررررب ر تقفيفلرررررررا الاررررررران  اوقرررررررد  ىل  لسرررررررح وقرررررررإلن انةارررررررا   -8
 A/HRC/29/38 ًسررراالت  ات األمهيرررب نالنارررربب مررررن ا ( الالرررسب نرررخ االجتررراخل نالبشررررف والنرررزا  لررراال
 واليتما. ىل 
ن خمتسررف سررب  تفاعرر  وتقرراطد عررلررذا التقفيررف ملسإلمررات  تضررمخوتلتررز  اوقررفخلا ا ا ررب  -9

ىل  حتديررد اوشررعسب  كز ر ندايررب األمررف عسرر  الارريان وستاررل االجترراخل ناألشررخاص والنررزا . وسرررت 
اخل. وسرتسرررم انطررراخل القررراةإلين مرررن خرررالل النمرررف ر احلررراالت الررريت جتارررد خمتسرررف اجتالرررات االجتررر

تفمررررل ىل  . ور األخررررق، تقررررد  تإل رررريات ديررررد الفررررفص ومررررإلاطن الضررررلفوالاياسررررل نغررررف  حت
نالتلاو  مرد الردول واستمرد و ل  الجتاخل ناألشخاص ر واالت النزا  وما نلد النزا  ل التالدي

 اودين واستمد الدوا.

 السياق وتحديد المشكلة -با  
لإلةاراةيب،  را اً خطرق اً ناألشخاص وقإلن انةاا  وال يزال يشع  حتدي ينتم  االجتاخل -10

 ر  ل  ر واالت النزا .
ويرؤثف النررزا  ترر ثقاً شرديداً ر األفررفاد واألسررف واجلماعررات واألمرم عسرر   ررليد اللررا . ور  -11
. ور (1 سيا، كا  أكثفلا يفاوا ر أففيقيا والشفن األوسط وآفلسياً اً ةزاع 41، ُوّدد 2014عا  

شررخيف ر اليررإل  ىل  مغررادخلا نيررإل م  42 500الاررنب  ا ررا، أجرريف النررزا  وااليررطماد مررا ملدلررر 
. ونسرررد عررردد األشرررخاص اورررفّوسخ (2 والتمررراش احلمايرررب، ىلمرررا داخررر  نسرررداهنم أو ر نسررردا  أخرررف 

__________ 

 1) International Institute for Strategic Studies, Armed Conflict Database  ااعردا نياةرات متاورب عسر ،
 .https://acd.iiss.org/en/conflicts?tags=D6943ABDB5364229B5A0E3338AC94EA1اوإلاد التاامح 

 World at War – Global Trends: Forced Displacementمفإلييب األمم اوت دا الااميب لشؤو  الالجئرخ،  (2 

in 2014  ،2015 جنيف). 

https://acd.iiss.org/en/conflicts?tags=D6943ABDB5364229B5A0E3338AC94EA1
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مسيإل  شخيف، أي  59.5غق مابإلن و   ىل  اً ودّ  2014نابم النزا  وااليطماد ر عا  
 .(3 ر اوائب ر غضإل  ثالت سنإلات فقط 40ادا ةابتما نزي
وتفتبط مسرات وأارا/ النزاعرات اولا رفا ناالجتراخل ناألشرخاص، وخبا رب الناراء واألطفرال.  -12

ور وررخ اةرردللت عرردا ةزاعررات واسررلب النطرران نررخ الرردول ر اللقررد اوايررل، مررا فترر  االجتررا.  ررإل 
ااد، حتإللت عدا ةزاعات ماس ب دوليرب ر اووةرب األخرقا ىل  اةدال  ةزاعات داخسيب يتزايد. ور الإل 
 ىل  ت جيج أزمات داخسيب ر نسدا  اجلإلاخل.اً ةزاعات داخسيب ملقدا واةتقست أوياة

والنرررزا  يالررراوبر اهنيررراخل اوؤسارررات اللامرررب واةتمررراج وقرررإلن انةارررا  وتفاجرررد ا ررردمات  -13
ر عمررد سرران  تتلرراي  ر سررال  ةارر ،  األساسرريب واشررتداد التررإلتف داخرر  ونررخ لتملررات كاةررت

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 

شررخاص ىل  اهلررفوب مررن النررزا  ماررتلينخ ر خيرراخلات لرررفا آمنررب وااةإلةيررب يضررطف اللديررد مررن األ
  ل  خبدمات وسطاء غق ااةإلةيخ، ولإل ما يزيد من تلفيمم لالستغالل،  ا ر  ل  االجتاخل.

وميث  االجتاخل نالبشف مسب تتقامسما أكثف ف كثف النزاعات اللالفيب، سإلاء أكاةت دوليب أ   -14
واورتاوورب نرخ اللنرف القرائم عسر  ةرإل  اجلرنح  غق دوليرب. وتتفراام أوجرر التلرف  لالجتراخل القائمرب

اً والتمييز وةقيف الففص االاتالاديب اب  النزا  وأثناء النرزا  ونلرد النرزا . وعرالوا عسر   لر ، غالبر
مررررررررا يررررررررؤدي النررررررررزا  ىل  تلزيررررررررز انفررررررررالت مررررررررن اللقرررررررراب وتقررررررررإلي  القرررررررراةإل  والنمررررررررا  وترررررررردمق 

مررا يتإلا رر   لرر  ىل  مررا نلررد اً ، وغالبررواجلماعررات،  ررا يترري   ررفو  اةتلررا  االجترراخل اوؤساررات
 اةتماء أعمال القتال.

وسررلياً ىل  تإل رريف اوشررعسب وحتديررد طبيلتمررا وةطاامررا، سررتنمف اوقررفخلا ا ا ررب ر  ررالفا  -15
االجتررراخل ر النرررزا  مرررن ثرررالت زوايرررامح االجتررراخل ناألشرررخاص اهلررراخلنخ مرررن النرررزا   واالجتررراخل ر وررراالت 

. والتداخ  نخ لذ. اجلإلاةم شائد ر اوماخلسرب اللمسيرب، (4 نلد النزا النزا   واالجتاخل ر واالت ما 
ىلال أةررر ميعررن حتديررد مسررات أو ماررائ  ملينررب لمررالفا االجترراخل تررفتبط نعرر  واوررد مررن لررذ. اجلإلاةررم 
لفمرررررم كيفيرررررب  مرررررإلخل خمتسرررررف احلررررراالت وأوجرررررر الضرررررلف وكيفيرررررب التالررررردي هلرررررا. ونرررررالنمف ىل  شررررر  

 ر واالت النزا  وما نلد النزا .لالجتاخل اً ا ا ب األشعال األكثف شيإلعاولسإلمات، تلاجل اوقفخلا 

 اتتجار باخا اب الهاربين من النزاد -جيم 
يتلررف  األفررفاد اهلرراخلنإل  مررن النزاعررات اوتإلالررب أو احلقيقيررب أو مررن ورراالت مررا نلررد النررزا   -16

ا يرردفد النرراش ىل  حتميرر  مررا تعررإل  يررغإل/ الفويرر  مس ررب وشررديدا ولررإل مرراً  طررف االجترراخل. وغالبرر
__________ 

 اوفجد ةفار. (3 
 4) The division of conflict into these three stages has been used for the purposes of the present report, 

taking into consideration that in practice, not all conflicts can be so clearly divided and that 

overlapping may occur. 
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أةفاررمم خمرراطف مررا كرراةإلا ليقبسررإلا هبررا ر  ررفو  عاديررب. وُتضررلف النزاعررات لياكرر  الدولررب وتسغررل 
احلمايررات وتاررم  لسشرربعات انجفاميررب نرر   تنشررط  فيررب أكرريف،  ررا ر  لرر  عرريف احلرردود. ور 

د اوتضفخل خُلّو  ىلليمرا نل  األويا ، يقد االجتاخل داخ  منطقب النزا  أو ر نقلب أخف  داخ  البس
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
 بسبب النزاد اا اتتجار باخا اب المشر ين  اخلي  

 .(5 مسيرررإل  شرررخيف 40ا  وااليرررطماد ورررإلاا عرررن النرررز  ميرررح التشرررفد الرررداخسل النررراجم -17
عرررررررريف اللررررررررا  خرررررررراخلي اوخيمررررررررات، ر اونرررررررراط  احلضررررررررفيب اً ويلرررررررري  ملمررررررررم اوشررررررررفدين داخسيرررررررر

استملرررررات اوضررررريفب، ويمسرررررإل   ررررررإلنخ عررررررن األةمررررراخل ألهنرررررم   ياررررررسإلا عسررررر  أهنررررررم  ووسرررررط
شررخاص أكثررف عفيررب أو ألهنررم ال يفغبررإل  ر العشررف عررن لررإليتمم. ولررؤالء األاً داخسيرر مشررفدو 

 لالجتاخل واالستغالل.
ونإمعرررررا  الرتويررررر  القارررررفي أ  يفررررراام خطرررررف التلرررررف  لالجتررررراخل عرررررن طفيررررر  ىليرررررلا   -18
تقرررررإلي  لياكررررر  الررررردعم األسرررررفيب واألوا رررررف استمليرررررب وآليرررررات احلمايرررررب الذاتيرررررب الررررريت كاةرررررت  أو
مررا ال زررإلزو  اً غالبرراً دو  االجترراخل نالبشررف. وأل  اوشررفدين داخسيرر ستشررع  لررإلال  لرر  وررائالً  خل ررا

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 

الررذين وشررإل  عسررر  اً يررىل  فررفص اللمرر  وغقلررا مررن فرررفص ىلةقررا  احليرراا. كمررا أ  اوشرررفدين داخس
ويا م ويفغبإل  ر التماش احلمايب ر ا اخلي ميعرن وارإلعمم ففيارب اوتررفين الرذين يردعإل  ترإلفق 

استملرات الفقرقا،  را فيمرا استملرات اً ياتمد  اوتاجفو  نالبشرف حتديردطفي   إل نّف األما . و 
ا الفققا والنازوب نفعايرب أطفاهلرا ىل  واد تلمد األسرررف ، من أج  استغالل يلفما. اً النازوب داخسي

عسررر  اومررراخلات ولعرررنمم ر هنايرررب اوطرررا   ممأو تررردخليب ممتلسررريمناوتررراجفين نالبشرررف الرررذين يلررردو  
مررا تتضررفخل اً وغالبرر .(6 أو التبرر  اوخررالف ل  ررإلل يفيياررتغسإلهنم ألغررفا  الرردعاخلا أو اللمرر  اجلرر

من فقدا  سرب  اللري  خرالل تشرفدلن  اةمرف عس   إل مفف/ اً النااء والفتيات اوشفدات داخسي
 (. A/HRC/23/44من الإلثيقب  46الفقفا 
لستشررفد اً ونإمعررا  اللنررف اوتالرر  نررالنزا ، مثرر  اللنررف اجلناررل، أ  يشررع  نرردوخل. دافلرر -19

الررداخسل القاررفي الرررذي يزيررد نرردوخل. مرررن اانسيررب التلرررف  وزيررد االسررتغالل، نطرررفن منمررا االجتررراخل. 
جيفت ةااء وفتيات األاسيات انثنيرب ر اونراط  الفيفيرب البليردا عسر  مغرادخلا وعس  سبي  اوثال، أُ 

 طرف اً مجاعا ن نابم اللنف اجلنال الرذي متاخلسرر اجلماعرات اوارس ب، ف  رب ن أكثرف تلفير

__________ 

 5) UNHCR, World at War. 
 Handbook forدلير  ىلخلشرادي عرن يايرب النرازوخ داخسيراً، مفإليريب األمرم اوت ردا الاراميب لشرؤو  الالجئرخ،  (6 

the Protection of Internally Displaced Persons, Action Sheet No.7, “Human trafficking” (n.d.). 
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وعرررالوا عسررر   لررر ، يررردفد تررردلإلخل األويرررا  األمنيرررب واكتمرررا   .(7 االجتررراخل داخررر  البسرررد وخاخلجرررر
ىل  أ  جيرازفإلا نلبرإلخل احلردود اً اوخّيمات اليت تفتقد ىل  ا دمات األساسيب نل  اوشرفدين داخسير

عرررن اللمررر ، ملفيرررخ أةفارررمم نشرررع  كبرررق  طرررف االسرررتغالل ةتيررررب اً نالرررإلخلا غرررق مشرررفوعب  ثررر
ّن لرمررات عاررعفيب عسرر  اوخيمررات مررن تفرراام الرتويرر  ويزيررد شرر .(8 ارراةإلين افتقرراخللم ىل  ويررد

الررذين ال ميسعررإل  وثررائ  لإليررب،  ررن فرريمم النارراء واألطفررال اً ويتارربم ر لررفوب اوشررّفدين داخسيرر
 .(9 ةفامم  طف االستغالل أو االجتاخلغق اوال إلنخ، من اوخيمات وتلفي  أ

 اتتجار بالالجئين وملامسي اللجو  الهاربين من النزاد  
نالناررربب ىل  ماليرررخ األشرررخاص الرررذين جيررريفو  عسررر  اهلرررفوب مرررن نسررردلم ناررربم ةرررزا   -20

ماررس ، ناتررت خلوسررب اهلررفوب خطررفا ونالمررب التعسفررب أكثررف فرر كثف، مررد مررا ينطررإلي عسيررر  لرر  مررن 
خطررف مسمررإلش يتمثرر  ر االسررتغالل اوتالرر  ناالجترراخل. ور نلرر  األويررا  تتالرر  لررذ. اوخرراطف 

واومرراجفو ،  ررن فرريمم الالجئررإل  ومستماررإل السرررإلء، ملفيررإل  نالرررإلخلا   اررال  اهلررفوب اوتاوررب. 
كبررررقا خررررالل خلوسررررتمم ور وجمررررتمم اوقالررررإلدا لسلنررررف اجلارررردي واالعتررررداء اجلناررررل واالنتررررزاز 

وحتف اوخراطف عسر   رإل خراص نفوسرب  .(10 وتراز من اب  الاسطات الإلطنيبواالجتاخل، وكذا لال
اففين عررريف القرررف  األففيقررررل. فررراوال  مرررنمم اختفررررإلا اومررراجفات واألطفرررال غرررق اوالرررر إلنخ اواررر

 .(11   أهنم اختطفإلا ألغفا  االستغاللويفرت 
مرا يتلرف  الالجئرإل  اهلراخلنإل  مرن اً والالجئإل  ومستماإل السرإلء ملفيإل  لالجتاخل. وغالبر -21

 ل  عم   النزا  ر اجلممإلخليب اللفنيب الاإلخليب عيف لبنا  وتفكيا لالستغالل اوتال  ناالجتاخل،  ا ر
واخُتطف نل   .(12 قافي واوبعف واالستغالل والتاإللاألطفال وانكفا. عس  الدعاخلا والزواي ال

__________ 

 S/2015/203, para. 20 and Luz Estella Nagel, “How conflict and displacement fuel humanاةمرفمح  (7 

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

innovative solutions”, Groningen Journal of International Law, vol. 1, No. 2 (2013) ًاةمف أيضا .Sonja 

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

pp. 21-21. 
 8) Kachin Women’s Association Thailand, “Pushed to the brink: conflict and human trafficking on 

the Kachin-China border”, June 2013. 
 اوفجد ةفار. (9 
 10) 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. 
ليإلمرا  خلايرتح ووترر ، كملارعفات التلرذيم ر اليانررا مح ىلسراءا اوتررفين نالبشررف ىل  مح اوفجرد ةفارر. اةمرف أيضرراً  (11 

 .2014أياخل/مايإل  ك،اوماجفين مد انفالت من اللقاب
ىل  النرزا  واألزمرب انةاراةيب  محأيرادي  رغقا وعرمء ثقير ىلةقرا  الطفإللرب، اةمف عس  سبي  اوثال، اليإلةياريف ومنممرب  (12 

، (2015 عمررررا ،  ر سررررإلخليا يرررردفلا  ن عررررداد متزايرررردا مررررن األطفررررال ليقلررررإلا ففياررررب االسررررتغالل ر سررررإلن اللمرررر 
Secours catholique-Caritas France and Olivier Peyroux, Trafficking in Human Beings in Conflict and 

Post-Conflict Situations (2015). 



A/HRC/32/41 

GE.16-07200 8 

الالجئخ ومستمال السررإلء،  رن فريمم عردد مرن األطفرال غرق اوالر إلنخ القرادمخ مرن الارإلدا  
 أسررفوا والالررإلمال، أو ُغررّفخل هبررم عنررد وجررإلدلم ر خميمررات الالجئررخ أو خررالل خلوسررتمم، ونيلررإلا م

 .(13 غفا  االستغالل عن طفي  االنتزازر ليبيا أو ر   فاء سيناء ألاً الوق
واررد يضررطف األطفررال نلررد اهلررفوب مررن النررزا  ىل  اللمرر  نعالررب أةفاررمم و/أو مارراعدا  -22

مررا ال يعررإل  ل طفررال غررق اوالرر إلنخ أي خيرراخل سررإل  اللمرر  لتسبيررب اوتياجررا م اً أسررفلم. وغالبرر
ر مالراةد الناريج أو ر  ويلم  األطفال اللفاايإل  والاإلخليإل  الالجئإل  ر لبنا  مثالً األساسيب. 

البناء أو ر اطا  خدمات األغذيب أو ر اللم  الزخلاعل أو يلمسإل  كباعب ر الشإلاخل  ر  فو  
مرات لرتتيرم لرذ. األةرإلا  تبسد ود اللم  اجليفي. وتإلجد عس  ما يبدو ةمرم منّممرب داخر  اوخي

، أنسغرت مفإليريب األمرم اوت ردا الاراميب لشرؤو  الالجئرخ 2015ور أياخل/مرايإل  .(14 لم من ال
ر اوائرررب مرررنمم سرررإلخليإل ، يتارررإللإل  أو يلمسرررإل    75طفررر ،  1 500ن ةرررر يإلجرررد مرررا ال يقررر  عرررن 

مررن أجرر  تررإلفق اً يسررب جرردكباعررب ر الشررإلاخل  ر نررقوت ويررإلاويما، ونرر هنم يلمسررإل  لارراعات طإل 
ما ختفل واالت عم  الطف  لذ. أشعال استغالل أخف  مث  االجتاخل اً وغالب (15 دخ  ألسفلم

 عس    ب الطف  وتلسيمر.اً ثف سسبألغفا  اللم  اجليفي واالستغالل اجلنال، وتؤ 
لالجترراخل ألغررفا  ةررز  األعضرراء. اً واررد يعررإل  األشررخاص اهلرراخلنإل  مررن النررزا  عفيررب أيضرر -23

النرزا  ر الارإلدا  للمسيرب ةرز  األعضراء ر مالرف.  وتإلجد أدلب عس  تلف  اوماجفين اهلاخلنخ مرن
ر االجترراخل نضرر ايا  (16 وعرالوا عسرر   لر ، ثبررت ترإلخل/ عمررال طبيررخ مرن كإلسررإلفإل مرا نلررد النرزا 

مرن  29من مجمإلخليب مإللدوفا واالحتاد الفوسل وتفكيا وكإلسإلفإل لغف  ةرز  األعضراء  اةمرف الفقرفا 
عسرر  زيررادا اً (. وءررا ال شرر  فيررر أ  ورراالت النررزا  ومررا نلررد النررزا  تارراعد كثررق A/68/256الإلثيقررب 

 التلف  هلذا الشع  من االجتاخل وتام  نإفالت اوتإلخلطخ ر االستغالل من اللقاب. 
  تسبررإ تررزداد ىلاالرراًء الرريت رررفا اهلسياسررات أّدت عإلامرر  تتمثرر  ر مررن جمررب أخررف ، و  -24

انررررإلات اهلرررررفا  ر ةقرررريفجتررررفه اومرررراجفين غررررق النمرررراميخ واوترررررازلم، و   لرررر  وتقييررررداً،  ررررا ر
نالرررإلخلا  السررررإلء والالجئرررخ واومررراجفين مستمارررلفرررفص و رررإلل  ةقررريفالنماميرررب و ّ اررر  األسرررف، و 

. وخالل اللقد اوايرل منما االجتاخل اب ىل  تفاام استغالل اوماجفين ن ،ىل  سإلن اللم  بةمامي
عسرر  وجررر ا الررإلص، ناتررت شررفو/ دخررإلل نسرردا  السرررإلء اوفضررسب نالمررب التعسفررب ومإلجمررب عسرر  

يبدو ىل  واف و إلل األشخاص الذين زتم  أ  يطسبإلا ويد الج . ولرذا جيريف اومراجفين،  ما
ن لم ارادخلو   ن فيمم مستماإل السرإلء والالجئإل  اهلاخلنإل  من النزا ، عس  االخلمتاء ر أوضا  م

عس  مااعد م عس  الت اي  عس  الضإلانط اولمإلل هبا. ونالناربب ىل  لرؤالء اومراجفين، يشرع  
__________ 

التمفيررم واالجترراخل مررن شررفن أففيقيررا والقررف  األففيقررلمح تقفيررف مفإليرريب األمررم اوت رردا الارراميب لشررؤو  الالجئررخ،  (13 
 (.  2013  مفوسل

 .Secours catholique-Caritas France and Peyroux, “Trafficking in human beings”, pp. 25-29 اةمفمح (14 
 .  27اوفجد ةفار، الالف ب  (15 
 (.1999 1244مجيد انشاخلات ىل  كإلسإلفإل ر لذ. الإلثيقب ينبغل أ  تُفمم عس  أهنا متتث  افاخل لسح األمن  (16 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/256
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نالفاررراد واةلررردا  الضرررمق، اً الطرررانُد الارررّفي لرررفوستمم، وسرررسإلُج الإلسرررطاء وُملررراوةيمم اوتارررم غالبررر
مررا ر ومررد  سررلل نلرر  الرردول ىل  منررد خلورريسمم أو عبررإلخللم أو و ررإلهلم، عإلامرر  ياررالم مجيل

ىلتاورررب الفرررفص لسمّتررررفين الرررذين يارررتغسإل  ويرررلمم اهلررر  أو زياد رررا. وعسررر  سررربي  اوثرررال، عرررادا 
ينطس  أففاد الفولنريا ر مياااخل ر خلوالت  فيب ونفيب، عيف تايسند ر غالرم األويرا ، لبسرإلغ  ما

 احلرردود يّتررررف ماليزيررا نطفيقررب غررق ةماميررب. ولررؤالء الفولنريررا الرررذين يمفمنررإل  ر ندايررب األمررف عرريف
الستغالهلم ر اللم  ر نإلاخف الاليد ومنشآت زيت النخي ، فينتمرل هبرم األمرف اً نبلضمم الوق

ر اللمرر  او سررإلخل لتاررديد الررديإل  اورتتبررب عسرر  تعسفررب النقرر ، ويؤسررف آخررفو  ويلتررد  عسرريمم ىل  
 (.A/HRC/29/38/Add.1من الإلثيقب  19وخ احلالإلل عس  فديب من أااخلهبم  اةمف الفقفا 

 اتتجار أثنا  النزاد - ال 
تالريم سسارسب مرن اةتماكرات وقرإلن انةارا  األفرفادع واجلماعرات احملا رفين ر منرراط   -25

النزا . وتتفاام أثناء النزا  المفو  وأوجر الضلف القائمرب، مثر  التمييرز اجلناراين اهليعسرل وغرق. 
األجاةررم،  ررا أ  فررفص االسررتغالل تزيررد مرن أشررعال التمييررز الرريت متررح النارراء واألطفررال والفعايررا 

واحلمايررات تررزول. وتطررإلل النزاعررات نفلرر  أشررخاص ياررتفيدو  مررن ورراالت اةلرردا  القرراةإل  جلرر  
ور لرذا الفالر ، سرتنمف اوقرفخلا ا ا رب . (17 عن طفي  أةشطب مف ب مث  االجتراخلأخلناح شخاليب 

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  
فرررف وفتررراا غرررق نرررالغخ سرررن  300 000إلةياررريف يشررراخلج ورررإلاا  ارررم تقرررديفات الي -26

وميعرررن أ  يّتررررف ناألطفرررال ألداء ا دمرررب . (18 ةزاعررراً عررريف اللرررا  30ر أكثرررف مرررن الثامنرررب عشرررفا 
اللاعفيب ر القإلات اوارس ب احلعإلميرب واجلماعرات شربر اللارعفيب واجلماعرات اوتمرفدا. وتارفف 

، عررن زيررادا ب النطرران، وكررذا والررب اةلرردا  األمررن عمإلمرراً أعمررال القتررال وورراالت الرتويرر  الإلاسررل
 .(19 لالجتاخل عس  أيدي القإلات اواس بتلف  األطفال 

ويررؤدي األطفرررال اوتررررف هبررم ألغرررفا  ا دمرررب اللاررعفيب انجباخليرررب سسارررسب مرررن األدواخل  -27
اً ااررررف القتاليررررب واوارررراةَدا. ووتعطررررف اللديررررد مررررن األطفررررال، وملمممررررم مررررن الفتيررررا ، أو جينرررردو  

اً  فررال أيضرررويارررتخد  األط. (20 يات اواررس ب ر النزاعرررات اجلاخليرربالسررتخداممم مرررن ابرر  اويسيشررر
__________ 

 17) Wolte, “Armed conflict and trafficking in women”, p. 12. 
 18) UNICEF Factsheet: Child soldiers. Available from http://internalvoices.org/wp-content/uploads/ 

2013/04/childsoldiers.pdf. 
 Child Soldiers  مح والرررررررب وقرررررررإلن انةارررررررا  ر اللرررررررا 2014/2015تقفيرررررررف منممرررررررب اللفرررررررإل الدوليرررررررب لفررررررررتا  (19 

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. 
 20) Secours catholique-Caritas France and Peyroux, “Trafficking in human beings”, p. 19. 
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وجيرريف آخررفو  عسرر  اللمرر  ك مررالخ وطبرراخخ ووررفاش ومفاسررسخ . (21 كاةت رراخليخ ودخلو  نشررفيب
مرررا يتلرررف  اً جيررريفو  عسررر  اخلتعررراب جرررفائم، مثررر  النمرررم واللنرررف اجلاررردي واجلنارررل. وغالبررر أو

عسررررر  اً جيررررريفو  أيضررررر الفتيرررررات اوإلجرررررإلدو  ر لرررررذ. األويرررررا  لالعترررررداء اجلنارررررل واررررردالفتيرررررا  و 
 .(22 اوخدخلات تناول
وىل ا كررا  الترنيررد القاررفي ل طفررال يشررم  ر غالررم األويررا  االختطررا  أو انكررفا.،  -28
أو  ىل  مفمررإل  االستشررماد أو ىل  اللإلامرر  االجتماعيررب واالاتالرراديباً مررا يسررر  اسن رردو  أيضرراً غالبرر

ياتخدمإل  ا دعب أو التسقخ لترنيد األطفال. ومثب واالت استخدمت فيما اجلماعات اوتطففب 
شرررربعب انةرتةررررت، وخبا ررررب وسررررائط انعررررال  االجتماعيررررب، السررررتغالل يررررلف األطفررررال الالررررغاخل 

. (23 الغفنيب من أج  جتنيردلم نالت اير اوتلسمخ واون دخلين من أسف الطبقب اوتإلسطب ر البسدا  
وعرالوا عسر   لرر ، يتلرف  األطفررال نالرإلخلا خا رب لالجترراخل ألغرفا  ا دمررب اللارعفيب ر وررال 

، أو احلرد مرن و رإلهلم فالسمم عن أسفلم، أو تفويسمم عن نيإل م، أو عيشرمم ر منراط  القترال
 .(24 ىل  التلسيم

 فرررال اسنررردين رر اوائرررب مرررن األط 30و 10و ارررم التقرررديفات، متثررر  انةرررات مرررا نرررخ  -29
ألغررررفا  ا دمررررب اً وعررررادا مررررا تقررررد الفتيررررات السررررإلا  وررررتطفن أو جينررررد  ااررررف . (25 القررررإلات اوقاتسررررب

اللاعفيب ي يب لسلم  اونزا القافي واللنف اجلنال ولالسرتغالل مرن ابير  الرزواي القارفي و/أو 
شرع  أدةا.(. ومن اومم التاسيم ن ةر ر الإلات الرذي ي 34-31االستلباد اجلنال  اةمف الفقفات 

فير اللنف واالستغالل ر الغالم جاةبخ  ددين لترفنب انةات ر النزا  فإ  لرذا لريح لرإل احلرال 
ر االجتررراخل مرررن خرررالل ىلغرررفاء غرررقلم مرررن الفتيرررات اً . ولقرررد ُأشرررفكت الشرررانات والفتيرررات أيضررردائمررراً 

 الجتماعيب. والفتيا  ناالةضما  ىل  النزا  اواس ، ناستخدا  شبعب انةرتةت ووسائط انعال  ا
ويتلررررف  األطفررررال اسنرررردو  نررررالقإلا أو اسرررريفو  عسرررر  االةضررررما  ىل  مجاعررررات ماررررس ب  -30

وشرراك  جاررديب وةفارريب. فمررم ملفيررإل  ن ررانات جاررديب خطررقا وكررذا وشرراك   رر يب، مثرر  
مارراةَدا. اً أ  أدواخل اتاليررب اً و  أدواخل الاررقم النرراجم عررن سررإلء التغذيررب أو اوررف ، سررإلاء أكرراةإلا يررؤد

تتلف  الفتيات وشاك    يب ىليافيب مفتبطب ناللنف اجلنارل واحلمر  والرإلالدا. ومرا يتارم  واد
تررر ثف الالررر ب اللقسيرررب ل طفرررال نفلررر  ايرررطفاب العرررفب التررراا لسفيرررخ أو اجلرررز  اً ناألمهيرررب أيضررر

 االكتئاب أو غق  ل  من اوشاك  الال يب اللقسيب.  أو
__________ 

 21) United States Department of State, Trafficking in Persons Report, pp. 64 and 190. 
 22) Wolte, “Armed conflict and trafficking in women”, p. 18. 
 23) Ashley Binetti, “A new frontier: human trafficking and ISIS’s recruitment of women from the 

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. 
 24) UNICEF Factsheet: Child soldiers. 
 25) Child Soldiers International, “A dangerous refuge”. 



A/HRC/32/41 

11 GE.16-07200 

 غالل الجنسياتتجار بالنسا  والفايات خغراض اتيا  
مرررا جتررريف الناررراء والفتيرررات اً عديررردا. وغالبررر يتخرررذ اللنرررف اجلنارررل اوتالررر  نرررالنزا  أشرررعاالً  -31

ناريب نر  ورف عسر  السإلا  يالخ ىل  البقاء عس  ايد احلياا ر مناط  النزا  عس  تقده خدمات ج
وأّكرردت مفإليرريب . (26  و  أو احلمايررب أو اللبررإلخل اومررناحلالررإلل عسرر  الغررذاء أو اورركالررزوايك مقانرر  

األمم اوت ردا الاراميب لشرؤو  الالجئرخ الناراء ر وراالت النرزا  يتلفيرن لاسارسب مرن اوماخلسرات 
التمييزيررب الرريت تفرراام تبليرررتمن  مثرر  احلالررإلل عسررر  كميررات غذائيررب  رررغقا أو عررد  ويررازا نطاارررات 

. (27 نارل نالرإلخلا مففطربيتلفيرن لسلنرف اجلتغذيب أو غقلا من وثائ  اهلإليب احلامسرب المسمرن(، كمرا 
مررررا ميثرررر  االعتررررداء اً ونالنارررربب ىل  النارررراء والفتيررررات اوختطفررررات ألغررررفا  ا دمررررب اللاررررعفيب، غالبرررر

اجلنال مسب من مسات جتفنتمن. واستخد  االغتالاب ك سسإلب ورفب ن الل وىليرلا  ملنإليرات 
وىلجبرراخل اورردةيخ عررات، اللرردو، وءاخلسررب التطمررق انثرر  ر  ررفإل  الاررعا ، وزعزعررب اسررتقفاخل اجلما

االعترررداء اجلنارررل عسررر  ةطررران واسرررد أو نالرررإلخلا ءنمررررب  ولقرررد ُوثقرررت وررراالت. (28 عسررر  اهلرررفوب
القإلات احلعإلميب و/أو اإلات اولاخليب أو القإلات اوتمفدا ر اللديد من وراالت النرزا  تإلخلطت فيما 

متلاابب نشر   النرزا  واللنرف احلديثب،  ا ر  ل  ر التقاخليف الانإليب اليت اّدمما األمخ اللا  نالإلخلا 
، وورّدد فيمرا ورإلادت وأارا/ اللنرف اجلنارل الرذي تسرر  ىلليرر 2009اجلنال  ي الالرسب منرذ عرا  

يرد اً سريما يرد الناراء والفتيرات ولعرن أيضر أطفا  النزا  اواس  ر البسدا  اوت ثفا نالنزاعرات، ال
 (. S/2015/203الإلثيقب  الفتيا  والفجال  اةمف مثالً 

وينرردخلي االجترراخل نالنارراء والفتيررات ألغررفا  االسررتغالل اجلناررل،  ررا ر  لرر  االسررتلباد  -32
اجلناررل والررزواي القاررفي والبغرراء القاررفي، يررمن الالررإلخلا األوسررد لسلنررف اجلناررل اوفتعررم يررد 

خالل النزاعات وعند اةدالعما. وتت كد الالسب نخ االجتاخل ناألشخاص واللنرف الاعا  اودةيخ 
( وسرّسط فيرر الضرإلء عسر  الطراند S/PRST/2015/25اجلنال ر نيا  أد  نر خلئيح لسح األمرن  

االجترراخل ناألشررخاص،  ررا ر  لرر  عسرر  أيرردي اجلماعررات اوتطففررب انخللانيررب اوسرر  جلمررإلد كشررف 
واللنيفررب، وخلدعررر والقضرراء عسيررر. ور اووةررب األخررقا، وخلدت ملسإلمررات تفيررد نرر   األمرراكن اوترر ثفا 

مرن وراالت اختطرا  الناراء والفتيرات مرن نيترإللن أو مرن اورداخلش اً فميلراً نالنزاعات تشمد اطر
زواي و/أو اللمرر  كفايرر  جناررل، خلغررم أ  نلرر  أشررعال لررذ. المررالفا كررا  م ىلجبرراخللن عسرر  الرر

مسررب مررن مسررات النزاعررات اواررس ب الاررانقب. ويُلتقررد أ  لررذا النررإل  مررن االسررتغالل، الررذي اً أيضرر
يشررررم  ر نلرررر  احلرررراالت االجترررراخل ألغررررفا  الررررزواي القاررررفي واالسررررتلباد اجلناررررل عسرررر  أيرررردي 

__________ 

 .”Wolte, “Armed conflict and trafficking in womenاةمف عس  اللمإل مح  (26 
 27) Elisabeth Rehn and Ellen Johnson Sirleaf, Women, War, Peace: The Independent Experts’ 

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. 
( 2013 2106( و2010 1960( و2009 1888( و2008 1820اةمرررررررررررف ارررررررررررفاخلات لسرررررررررررح األمرررررررررررن  (28 

 Women2000 – Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations مح(. اةمرف أيضراً 2015 2242و

Response, April 1998. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2015/203
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/PRST/2015/25
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مجاعرررات متطففرررب مثررر  الدولرررب انسرررالميب ر اللرررفان والشرررا  ونإلكرررإل ورررفا  وأتباعممرررا، ميثررر  طفيقرررب 
لستقراخليف، تسرر  األسرف  ووفقراً . (29 قراتسخ ومعافر  م واننقراء عسريمملتإلليد الدخ  وكرذا لترنيرد او

فرات ىل  وبح النااء والفتيات ر البيإلت وس م الفتيات من اوداخلش وند واإل  لرذ. االختطا
 (. S/2015/203من الإلثيقب  61 اةمف الفقفا 

عسرر  اسررفمخ اونممررخ. فلسرر  سرربي  اً واالجترراخل ألغررفا  االسررتغالل اجلناررل لرريح وعررف  -33
اوثرررال، يُرّتررررف نالناررراء والفتيرررات الالجئرررات الارررإلخليات ألغرررفا  االسرررتغالل اجلنارررل مرررن خرررالل 

مررا جترريف لاتررر النارراء والفتيررات اً ي. وغالبررالررزواي كاوؤاررتك أو زواي األطفررال و/أو الررزواي القاررف 
لترر مخ سررالمب ننررا م ويررما   عسرر  الررزواي مررن ابرر  والررديمن الررذين يررفو  ر لررذا الرتتيررم سرربيالً 

مإلخلد خلزن ل سفا من خالل ممف اللفوش. وتالب  لاتر الناراء والفتيرات ورال زواجمرن ر والرب 
(.  A/HRC/32/41/Add.1ىل  ا رراخلي  اسررتغالل جناررل ومنررزا مررن ابرر  أزواجمررم الررذين يتبلررنمم 

كمرررا يشررريد االجتررراخل لغرررف  انكرررفا. عسررر  الررردعاخلا عرررن طفيررر  الرررزواي مرررن خلجرررال أجاةرررم جيررريفو  
 نلد عس  البغاء ر نسد آخف.  كزوجا مك فيما

ما تتسق  الناجيات من االجتاخل واالستلباد اجلنال وغق  ل  من أشعال اللنرف  وةادخلاً  -34
فرررتات النزاعررات اواررس ب مررا زترنررر مررن مارراعدا نعررادا االةرردماي ر اجلناررل اوفتعررم خررالل 

تتلف  الناجيات لستمييز والإل رم مرن ابر  أسرفلن واستمرد نالرإلخلا اً استمد. ور أويا  كثقا جد
ر تلطيرر  ىلعررادا ترر ليسمن اً أوسررد، مررا جيلسمررن عفيررب  طررف االجترراخل مررن جديررد، ويتارربم أيضرر

 م وكرذا يرلف الرنمم القضرائيب والقاةإلةيرب و رإلل الناجيرات ىل  وىلدماجمن. وعادا ما يلإلن الإل 
اللدالرررب. كمرررا تلرررإلن القرررإلاةخ والسرررإلائ  التمييزيرررب الإل رررإلل ىل  اللدالرررب. وعرررالوا عسررر   لررر ، تقرررد  
خرردمات الالرر ب اجلنارريب وانوانيررب وخرردمات الرردعم الارريعإللإلجل لتررراوز الالرردمب وخرردمات 

ر منراط  النرزا  اً فق أسباب اوليشب، نالإلخلا  ردودا جردالدعم نعادا اندماي، مث  التلسيم وتإل 
  ايا اجلاديب والنفايب.وما نلد النزا ، ما يافف عن عد  تسبيب اوتياجات الض

 اتتجار بالعمال المهاجرين في مناطق النزاد  
خررالل اللقررد اوايررل، اسررتخدمت الرردول وجيإلشررما متلاارردين خا ررخ لرردعم عمسيا ررا  -35

سلب النطان. ور وخ أ  واالت التلااد والتلااد من الباطن   تنطإل مجيلما عس  اللاعفيب الإلا
االجتاخل ألغفا  االستغالل ر اللمر  فثمرب وراالت تلمرد فيمرا الشرفكات  راوبب اللقرد الفئيارل 

__________ 

 29) Secours catholique-Caritas France and Peyroux, “Trafficking in human beings”, p. 19 ، ًاةمرف أيضرا 
البيا  اوشرتج لسمقرفخل ا راص اولر  نبيرد األطفرال واسرتغالل األطفرال ر البغراء ور اورإلاد انناويرب  واوقرفخلا ا ا رب 

ا وعإلاابمرا  واوقرفخل ا راص اولر   ر  كر  ىلةارا  ر التمترد نر عس  اولنيب ن شعال الفن اولا فا،  ا ر  ل  أسرباهب
مارررررررتإل  ءعرررررررن مرررررررن الالررررررر ب البدةيرررررررب واللقسيرررررررب نشررررررر   زيررررررراخل م ىل  ةيرقيرررررررا، متررررررراح عسررررررر  الرررررررفانط انلعررررررررتوين 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16983&LangID=E . ًاةمررررررررف أيضررررررررا 
( الرررذي أارررف فيرررر اجلسرررح نررر   اللنرررف اجلنارررل يشرررع  أسرررسإلب ورررفب وأسرررسإلب 2015 2242ارررفاخل لسرررح األمرررن 

 ىلخللاب عس  ود سإلاء. 
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مررررد الرررردول وجيإلشررررما ىل  تإل يررررف عمررررال ممرررراجفين عررررن طفيرررر  متلاارررردين  ررررغاخل مررررن البرررراطن 
 وكاالت تإل يف  سيب لاليطال   ما  تشم  التنميف والبناء والطبخ وا دمب واحلالاب.  أو
ووجررإلد اررط يتمثرر  ر الترنيررد نالت ايرر  وخلسررإل  الترنيررد اوففطررب وورررز جررإلازات سررفف  -36

اللمررال و ررفو  اللمرر  ا طررقا و ررفو  اللرري  الارريئب وىلسرراخل الرردين والفواتررم الضررليفب أو غررق 
 لررر  مرررن أشرررعال االعترررداء واالسرررتغالل يررردّل عسررر  االجتررراخل ناألشرررخاص لغرررف  اوارررددا وغرررق 

لنطرران التلفيررف القرراةإلين الرردوا. وتشررم  األمثسررب اً االسررتغالل ر اللمرر  ر نلرر  احلرراالت وفقرر
ر منراط  النرزا  الهلم ر اللم  ر مإلاارد عارعفيب جتنيد عّمال مماجفين من جنإلب آسيا الستغ

ي  اوتلااد من الباطن عس  اللمال فيما يتلس  نبسد اللم  الذي يعإل  ر الشفن األوسط. ويت ا
أكثف خطإلخلا من البسد اوإلعإلد نر، وطبيلب اللم  اوطسإلب القيا  نر، وزرز جإلازات سفف اللمال 

 .(30 اليت و فإلا لسلم  فيما نالت اي  ونلمم من اهلفوب من منطقب النزا 

 د اتتجار في حاتت ما بعد النزا  -ها  
عادا ما تتميز واالت ما نلد النزا  نغياب أو تلط  اللدالب ومؤساات ىلةفا  القراةإل    -37

وةتيررررب لرررذل  ناررريادا منرررال انفرررالت مرررن اللقررراب الرررذي يفضرررل ىل   مرررإلخل شررربعات ىلجفاميرررب 
خطرررقا  وناخلتفرررا  مارررتإليات الفقرررف واةلررردا  اورررإلاخلد األساسررريب  وناةلررردا  اواررراواا نالرررإلخلا كبرررقا  

عرردد األفررفاد شررديدي الضررلف  اوشررفدو ، واولررادو  ىل  نسررداهنم، واألخلامرر ، واألطفررال  وناخلتفررا 
غرررق اوالررر إلنخ(  ونتفتّرررت اجلماعرررات واةلررردا  الثقرررب  ونإلجرررإلد لتملرررات مارررس ب تتارررام  مرررد 
ماتإليات اللنف اوففطب. وجتل  لذ. ا ا يات الفجرال والناراء واألطفرال ر لتملرات مرا نلرد 

 جتاخل نالإلخلا خا ب.النزا  عفيب لال
تيرررات لالجتررراخل اوتالررر  ناالسرررتغالل ور منرررال مرررا نلرررد النرررزا ، يشرررتّد تلرررف  الناررراء والف -38

نابم افتقاخللن النا  ىل  سب  الإل إلل ىل  اوإلاخلد والتلسيم واحلالإلل عسر  احلمايرب وعسر  وثرائ  
عرادا مرا تارّر   ، مرن النرزا اً ناالجتراخل ميثر  جرزء  ادخلا نامسمن. ور ورخ أ  االسرتغالل اوتالر 

ر ورراالت االجترراخل ألغررفا  االسررتغالل اجلناررل  مثرر  اً اخلتفاعرراً استملرات نلررد اةتمرراء النررزا  خلمسيرر
 .(31 ين، مث  االغتالاب واللنف اونزااجلناا ل  من أشعال اللنف الدعاخلا نانكفا.( وغق 

__________ 

 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. 
 ,Rehn and Johnson Sirleaf, Women, War, Peace; Rashida Manjoo and Caleigh McRaithاةمرف أيضرامح  (31 

“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  
مإل رررررف عارررررعفي  123 000، ةشرررررفت األمرررررم اوت ررررردا أكثرررررف مرررررن 2015ر عرررررا   -39

عمسيرررب عررريف اللرررا  ونرررد النرررزا  أو اوتإلائرررر، وىلخلسررراء االسرررتقفاخل ر منررراط   16ومررردين ر  وشرررفطل
نلد النرزا   واواراعدا ر تنفيرذ اتفاارات الارال ، واواراعدا ر عمسيرات االةتقرال الردميقفاطل  ما
 A/70/95-S/2015/446 .) وتضرررم اهليئرررات احلعإلميرررب الدوليرررب األخرررف ،  رررا فيمرررا االحتررراد األففيقرررل

مرررن اورررإل فخ اويرررداةيخ الرررذين يررردعمإل  وفررر  اً كبرررق اً  ومنممرررب وسرررف الشرررمال األطسارررل، عررردد
 الاال  واألمن،  ا ر  ل  ر واالت ما نلد النزا .

فيما النااء واألطفرال،  ر يايب اجلماعات،  ناً  إلخلياً وتؤدي اإلات وف  الاال  دوخل  -40
مررن اللنررف واالسررتغالل السررذين ميررثال  مسررب مشرررتكب نررخ ورراالت مررا نلررد النررزا . نيررد أ  القررإلات 

 نالإلخلا مباشفا. اً أ  تفاام لذا الضفخل أو وف تاالم فير أوياةاً األجنبيب ميعنما أيض
ؤو  انةارراةيب وينرردخلي تررإلخّل/ اوررإل فخ اولنيررخ نالشررؤو  اللاررعفيب ووفرر  الاررال  والشرر -41

وغقلم من اوإل فخ الدوليخ ر االجتاخل يمن اواائ  اولقدا اليت   تُفمم نالعامر  ورف او . 
والشرررررر  ر أ  احلضررررررإلخل الرررررردوا اللاررررررعفي العبررررررق، الررررررذي يمرررررريمن عسيررررررر الررررررذكإلخل، ميعررررررن أ  

لمرر  الطسررم عسرر  الاررسد وا رردمات اونترررب عررن طفيرر  االجترراخل ألغررفا  االسررتغالل ر ال يُغررذي
 و/أو االستغالل اجلنال.

واسررت لرراييت وكإلسررإلفإل وسررقاليإل  كدخلاسررات  2010وتعشررف دخلاسررب أوررزت ر عررا   -42
واالت، الالسب نخ ةشف اإلات وف  الاال  ر منطقب النزا  وما يتبد  ل  من زيادا ر االجتاخل 

إلات وفررر  وترررإلخل/ أفرررفاد اررر. (32 زيرررادا الطسرررم عسررر  ا ررردمات اجلناررريبنالبشرررف كنتيررررب مباشرررفا ل
وغرق مباشرف. وميثر  اً واألطفرال، ارد يعرإل  مباشرف الجتاخل ناألشخاص، وخبا ب الناراء الاال  ر ا

لتررإلخل/ أفررفاد  شررفاء ونيررد وتبررادل ا رردمات اجلنارريب اوقدمررب مررن النارراء واألطفررال اوترررف هبررم مثرراالً 
وف  الارال  ر االجتراخل نالرإلخلا غرق مباشرفا. وعسر  سربي  اوثرال، أفضر  الطسرم عسر  ا ردمات 

ىل  تإلّسرررد اطرررا  اجلرررنح،  سرررانقاً اجلناررريب مرررن َابررر  أفرررفاد وفررر  الارررال  اونشرررإلخلين ر يإلغارررالفيا 
عب ويإ تلفيت ةااء كثرقات لالجتراخل واالسرتغالل اجلنارل ر نيرإلت الردعاخلا الريت أةشرئت نارف 

 دمررب أفرررفاد وفرر  الارررال  الترررانلخ ل مررم اوت ررردا. واللالاررب نرررخ اةتشررراخل اجلنررإلد والطسرررم عسررر  
 .(33 ني نبالنااء اوترف هبن عالاب 

__________ 

 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). 
 E/CN.4/2006/62/Add.2 and Human Rights Watch, Bosnia and Herzegovina – Hopes اةمررفمح (33 

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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ينشف اوإل فرإل  الردوليإل  ر وراالت النرزا  ومرا نُليرد النرزا  الريت يعرإل  فيمرا النراش  وعمإلماً  -43
. ا اولنيب نإةفا  القاةإل ، لشب أو غق مإلجرإلدار والب يلف وتعإل  اوؤساات األساسيب،  ا فيم

تتفررراام أوجرررر وناررربم أفرررفاد ارررإلات وفررر  الارررال ، الرررذين يرررزداد طسررربمم عسررر  ا ررردمات اجلناررريب، 
ويممرف اء ر لتمرد لر  خراخلي مرن النرزا ، الضرلف االجتمراعل واالاتالرادي الريت تلراين منمرا النار
شربعات االجتراخل عسر  اورد  البليرد. وعسرر  ااتالراد يطبلرر االسرتغالل، ولرإل مرا مرن شرر ةر أ  يردعم 

اً سرربي  اوثررال، ميعررن أ  تُررفنط نلرر  ورراالت االعتررداء واالسررتغالل اجلناررخ الرريت تررإلخل/ فيمررا مررؤخف 
مارتغسخ الضرلف االاتالرادي ل طفرال ، (34  مجمإلخليرب أففيقيرا الإلسرط أففاد اإلات وف  الارال  ر

 اخل ألغفا  االستغالل اجلنال.جتوالنااء وكذا واجتمم ىل  اوااعدا واحلمايب، ناال

 اإلطار القانوني الدولي -واو 
يشررع  انطرراخل القرراةإلين الرردوا اوتلسرر  ناالجترراخل ر ورراالت النررزا  ومررا نلررد النررزا  ىلطرراخلاً  -44

مفّكبرراً ياررتند ىل  فررفو  متلررددا مررن القرراةإل ، منمررا القرراةإل  اجلنررائل عرريف الررإلط ، والقرراةإل  الرردوا 
اجلنررررائل الرررردوا، وارررراةإل  الالجئررررخ، وارررراةإل  وقررررإلن انةاررررا . ور نلرررر  انةارررراين، والقرررراةإل  

احلرراالت، تلمرر  القإلاعررد اوشرررتكب واوتداخسررب لضررما  تطبيرر  نلرر  احلمايررات  مثرر  احلمايررب مررن 
اللبإلديرب واللمر  اجلريفي( ر مجيرد احلراالت،  را فيمرا وراالت النرزا  اوارس  الردوا وغرق الردوا. 

 عس  طبيلب احلالب ايد النمف.اً   اإلاعد ويايات ملّينب اعتمادور واالت أخف ، ستطبّ 
من تقده حتسي  شام ،  د  اوقرفخلا ا ا رب ر لرذا اجلرزء مرن التقفيرف ىل  تقرده  وندالً  -45

عررف  عررن اوشررمد القرراةإلين مررن خررالل تنرراول القإلاعررد الرريت حتعررم االةتماكررات واوشرراك  الفئيارريب 
 اوشاخل ىلليما أعال.. 

  ر القانون ذي الدلةمدا  
نررالنمف ىل  أوجررر التلقيررد الرريت تعتنررف مارر لب االجترراخل ر ورراالت النررزا  ومررا نلررد النررزا   -46

مرررن مالررادخل القررراةإل   ي اً وميعررن النمرررف فيمررا مرررن عرردا زوايرررا خمتسفررب، تإلجرررد سساررسب واسرررلب جررد
الفايرر  واللمرر  ، تطبرر  ملالرردات تتنرراول اللبإلديررب وجترراخلا الالررسب. ور لررال وقررإلن انةاررا  مررثالً 

اجلررريفي وعمررر  األطفرررال ووقرررإلن اورررفأا ووقرررإلن األطفرررال واللمرررال اومررراجفين واألشرررخاص  وي 
انعاارررررب، وكرررررذا ملالررررردات أعرررررم تتنررررراول احلقرررررإلن الاياسررررريب أو اودةيرررررب أو احلقرررررإلن االاتالررررراديب 

كمررا واالجتماعيررب والثقافيررب عسرر  االجترراخل ر مجيررد احلرراالت،  ررا ر  لرر  ورراالت النررزا  اواررس .  
تتنرراول اولالرردات الفئيارريب اوتلسقررب  عاف ررب اجلفميررب، مثرر  اتفاايررب األمررم اوت رردا وعاف ررب اجلفميررب 
اونممررب عرريف الإلطنيررب واتفاايررب األمررم اوت رردا وعاف ررب الفارراد، اواررائ  اوتلسقررب ناالجترراخل ر مجيررد 

وعسر  األخرريف جتراخل، احلراالت شر هنا ر  لر  شر   اولالردات اوتخالالررب الريت تتنراول مار لب اال
منرررد االجتررراخل ناألشرررخاص، وخبا رررب الناررراء واألطفرررال، واملرررر واولاابرررب عسيرررر اوعمررر   نفوتإلكرررإلل
__________ 

   محوكذل  الفانط انلعرتوين التاا A/70/729اةمف الإلثيقب  (34 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18548&LangID=E. 
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، وكذا، عسر  الالرليد األوخلو ، اتفاايرب التفاايب األمم اوت دا وعاف ب اجلفميب اونممب عيف الإلطنيب
جيررر االحترراد األوخلو  نشرر   لسررح أوخلونررا نشرر   معاف ررب االجترراخل نالبشررف وتقفيفلررا التفاررقي، وتإل 

 مند ومعاف ب االجتاخل نالبشف ويايب ي ايا.. 
وتطبرررر  ر الارررريان احملررررّدد لسنررررزا  اواررررّس   ررررعإلج ااةإلةيررررب ىليررررافيب تتلسرررر  نااللتزامررررات  -47

واحلمايررب. وأكثررف لررذ. الالررعإلج أمهيررب هلررذا الغررف  لررإل ةمررا  خلومررا األساسررل لسم عمررب اجلنائيررب 
مرررن نينمرررا جرررفائم احلرررفب واجلرررفائم يرررد انةاررراةيب ويلررراجل عسررر  وجرررر  الدوليرررب الرررذي يلررراجل جرررفائم

الت ديررد أخطررف أشررعال اللنررف اجلناررل،  ررا فيمررا االغتالرراب أو االسررتلباد اجلناررل أو انكررفا. 
عس  الدعاخلا أو احلم  القافي أو التلقيم القافي. و عإلج القاةإل  الدوا انةاراين الريت حتمرف 

يان النزا  اواس  الدوا وغق الدوا،  ا ر  ل  الفن واالسرتلباد ملينب من الاسإلج ر ساً أةإلاع
اجلنال واللنرف اجلنارل واللمر  اجلريفي، تنطرإلي نردوخللا عسر  أمهيرب. لعرن جتردخل انشراخلا ىل  أ  

،  رفزاً  القاةإل  الدوا ارط ومرفاً وّد  اتر، وما يفتبط نر من يفخل جنااين،   زمف.  االجتاخل ر
و ل  عس  الفغم من أ  اللديد من أسإلأ اوماخلسرات اوفتبطرب نرالنزا  اوارس ، مثر  ن    ينّممر، 

التإل يرف القارفي لسرنرإلد األطفرال، واالسرتلباد اجلنارل اورنّمم لسناراء وجتنيرد اوردةيخ ر اللمر  
كمرا أشررق ىلليررر اً  اجلريفي أو ر اللمرر  القرائم عسرر  االسرتغالل ىل  وررد كبرق، ميعررن أ  تنردخلي أيضرر

لسقإلاعررد اً يررمن التلفيررف القرراةإلين الرردوا لالجّترراخل. غررق أ  الالررعإلج الدوليررب ُفّاررفت وفقرر اً سررانق
 واولايق اوتطإلخلا ر لال وقإلن انةاا  من خالل االجتمادات القضائيب لسم اكم الدوليب.

وميعن أ  تعتال مالادخل أخف  مقبإللب من مالادخل القاةإل  الدوا، مث  ءاخلسرب الردول  -48
واررفاخلات احملرراكم الدوليررب، أمهيررب عنررد حتديررد انجررفاءات الرريت يتلررخ عسرر  الرردول اختا لررا واألعررفا  

نر    . وفيمرا يتلسر  نراألعفا ، ُيارّسم مرثالً دايقراً اً االد التالردي لالجتراخل ر وراالت النرزا  حتديرد
مرررن القررراةإل  اللرررفر الررردوا ويسرررز  مجيرررد الررردول نالرررف  النمرررف عّمرررا ىل ا اً ومرررف الرررفن يشرررع  جرررزء

ر واودا أو أكثف من اولالدات اليت حتمف عس  وجرر الت ديرد الرفن ر اً ت ر الإلااد طففأ ب 
مجيد احلراالت،  را ر  لر  ر النرزا . كمرا ُورّددت مار لب ومرف اللمر  اجلريفي لسمردةيخ يرمن 

ات أدةرا.(. ومرن نرخ األمثسرب اوتلسقرب نقرفاخل  53اإلاعد القاةإل  الدوا انةااين اللفر  اةمف الفقرفا 
احملرراكم الدوليررب الرريت سرراعدت ر تشررعي  انطرراخل القرراةإلين الرردوا اررفاخل احملعمررب األوخلونيررب حلقررإلن 

واوتالر   ارؤوليب الدولرب  خلاةتايف يد ايفص وخلوسريار اضيب  2010انةاا  الالادخل ر عا  
 ر اضررريب سرررانقاً عرررن الت قيررر  ر وررراالت االجتررراخل ومنلمرررا، وارررفاخل احملعمرررب الدوليرررب ليإلغارررالفيا 

( الرذي أدا  اوتممرخ  ماخلسرب الرفن ناخلتعراب جفميرب 2001  اللا  يرد كإلةراخلاج وآخرفين النائم
 يد انةااةيب. 

ور األخرق، تلعرح عردا  رعإلج ااةإلةيرب غررق مسزمرب انطراخل القراةإلين الردوا  ي الالررسب  -49
ةارررا  وتارررالم فيرررر. وتشرررم  لرررذ. الالرررعإلج اوبرررادة واوبرررادة التإلجيميرررب الررريت تتلسررر   قرررإلن ان

واالجتررراخل ناألشرررخاص وأو رررت هبرررا مفإليرررب األمرررم اوت ررردا الاررراميب حلقرررإلن انةارررا   ومبرررادة 
مفإلييب األمم اوت دا لشرؤو  الالجئرخ نشر   االجتراخل والسررإلء  وارفاخلات اجلمليرب اللامرب ولسرح 
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ليئرررررات اولالررررردات آليرررررات وقرررررإلن انةارررررا  الدوليرررررب مثررررر  وقرررررإلن انةارررررا   وةترررررائج وتقررررراخليف 
ا ا ب  واالتفااات غق التلالديب اويفمرب نرخ البسردا  نشر   مارائ  مرن ابير  ىلعرادا  وانجفاءات

األشررخاص اوترررف هبررم ىل  الررإلطن وىلعررادا ىلدمرراجمم، وكررذا نررخ األمررم اوت رردا والرردول األعضرراء 
 نش   ماائ  متالسب  ف  الاال . 

ر فةةي حةةاتت النةةزاد القةةوانين والدةةكوت الاةةي تعةةالا اناهاكةةات محةةد ة فيمةةا ياعلةةق باتتجةةا  
 بعد النزاد وما
. يقتضل القاةإل  الردوا مرن الردول أ  جترف  حظر اتتجار واتياغالل المادل بالهجرة -50

سساررسب مررن أةررإلا  الاررسإلج اوتالرر  ناالجترراخل وتلااررم اوتررإلخلطخ فيمررا. وااللتررزا  نترررفه االجترراخل عنرردما 
نفوتإلكرإلل منرد االجتراخل ناألشرخاص، وخبا رب مرن  5يفتعم نالإلخلا متلمدا منالإلص عسيرر ر اورادا 

النااء واألطفال، واملر واولاابرب عسيرر اوعمر  التفاايرب األمرم اوت ردا وعاف رب اجلفميرب اونممرب عريف 
( 2015ىل  غايرررررب تشرررررفين األول/أكتررررررإلنف  168، الرررررذي اةضرررررّمت ىلليرررررر ملمررررررم الررررردول  الإلطنيرررررب

د مرررن البسررردا  مقيررردا نإلاوررردا أو أكثرررف مرررن وأ رررب ت مرررن م مقيررردا هبرررذا االلترررزا . كمرررا أ  اللديررر
اوشررراخل أوخلونرررا وتإلجيرررر االحتررراد األوخلو  اولالررردات اناسيميرررب اوتلسقرررب ناالجتررراخل، مثررر  اتفاايرررب لسرررح 

 ىلليمما أعال. ويففيا  التزامات ءاثسب. 
. زمف القاةإل  الردوا الرفن وانسراخل واوماخلسرات حظر اتيارصاق، بما في ذلك الرق -51

اوشرراهبب لسررفن  ررا ر  لرر  ىلسرراخل الرردين والقناةررب وأشررعال الررزواي القررائم عسرر  اللبإلديررب واسررتغالل 
األطفرررال. وومرررف الرررّفن  يلرررّف  الرررفن ن ةرررر كوالرررب أو ويرررد أي شرررخيف متررراخلعش عسيرررر الارررسطات 

أود أاد  اولايق القاةإلةيرب الدوليرب ويعرّفش ر  لإل (35 أو نلضماك( االنامجب عن و  اوسعيب، كّسم
انعررال  الرردوا حلقررإلن انةاررا  واللمررد الرردوا ا رراص نرراحلقإلن اودةيررب والاياسرريب واللديررد مررن 
ملالدات وقإلن انةاا  اوتخالالب واناسيميب. وزّدد الفن واوماخلسات اوفتبطب نر ر التلفيرف 

 االجتاخل. القاةإلين الدوا لالجتاخل يمن كأغفا ك

مررررن أغررررفا  االجترررراخل  . ميثرررر  االسررررتغالل اجلناررررل واوررررداً حظةةةةر اتيةةةةاغالل الجنسةةةةي -52
اونالرررررإلص عسيمرررررا ر التلفيرررررف القررررراةإلين الررررردوا. لعرررررن لررررريح لرررررر تلفيرررررف ر أي مرررررن الالرررررعإلج 

عنرررررردما ميررررررح  اوتخالالررررررب ر مارررررر لب االجترررررراخل وال تلفيررررررف متفرررررر  عسيررررررر ر القرررررراةإل  الرررررردوا ىلال
يررفتبط نارريااات اً نُررذلت  رراوالت شررف نعطرراء اوالررطس  ملرر  ملّينررومررد  لرر ، . (36 األطفررال

 ررددا. وعسرر  سرربي  اوثررال، وفيمررا يتالرر  ناياسررات األمررم اوت رردا اوتلسقررب  رراالت االسررتغالل 
واالعتداء اجلنايخ اليت يتإلخل/ فيما مإل فإل األمم اوت دا، عّف  األمخ اللا  االستغالل اجلنال 

لسل أو  اولب استغالل حلالرب يرلف أو لتفراوت ر النفرإل  أو لسثقرب مرن ك  استغالل فعس  أةر ك
أجررر  حتقيررر  مرررآخلب جناررريب،  رررا ر  لررر ، عسررر  سررربي  اوثرررال ال احلالرررف، حتقيررر  كارررم مررراا 

__________ 

 .1926من اتفاايب الفن للا   1اوادا  (35 
واتفاايرررب اسسررررح األوخلو  نشرررر   يايرررب األطفررررال مرررن االسررررتغالل واالعتررررداء  34اتفاايرررب وقررررإلن الطفررر ، اوررررادا  (36 

 .  23ىل   18 ب( واوإلاد من 3اجلنايخ، اوادا 



A/HRC/32/41 

GE.16-07200 18 

ويبرردو أ  ءاخلسررات الرردول . (37 كاجتمرراعل أو سياسررل مررن االسررتغالل اجلناررل لطررف  آخررف أو
يشرم  سسارسب مرن اوماخلسرات مثر  انكرفا. اً خل فممرتؤيد فمم االستغالل اجلنال ر سيان االجترا

سرررتغالل عسررر  الررردعاخلا واألمإلمرررب البديسرررب القارررفيب والرررزواي القارررفي أو الزائرررف ومجيرررد أشرررعال اال
 .(38 التراخلي واجلنال ل طفال

. حتمررف الالررعإلج الفئيارريب ونممررب اللمرر  الدوليررب واللمررد الرردوا حظةةر العمةةل الجبةةري -53
والاياسرريب ومجيررد اتفاايررات وقررإلن انةاررا  اناسيميررب كاللمرر  اجلرريفي أو ا رراص نرراحلقإلن اودةيررب 

. ويلررّف  اللمرر  اجلرريفي أو انجبرراخلي ر اتفاايررب منممررب اللمرر  الدوليررب  ررفزاً اً انجبرراخليك ومررف 
( عسرر  أةررر ككرر  أعمررال أو خرردمات تغتالررم مررن أي 29(  خلاررم 1930نشرر   اللمرر  اجلرريفي  

تطرررإل  لرررذا الشرررخيف ن دائمرررا   ررر  اختيررراخل.ك. وأعيرررد شرررخيف حترررت التمديرررد نررر ي عقإلنرررب و  ي
 2014ت كيرررد ومرررف اللمررر  اجلررريفي  إلجرررم القررراةإل  الررردوا مرررن خرررالل اعتمررراد نفوتإلكرررإلل عرررا  

. ويمد  لذا الال  اجلديرد ىل  اتبرا  هنرج أار  ىلزاء 1930اوس   ناتفاايب اللم  اجليفي للا  
، وىل  اللمررر  عسررر  مايرررب واجلررريف حتديرررداً اللمررر  اجلررريفي مرررن خرررالل الرتكيرررز عسررر  مارررائ  اونرررد واحل

 .(39 شف الذي يرتتم عسير اللم  اجليفيالقضاء عس  االجتاخل نالب
أي كرر  مررن  -. زمررف القرراةإل  الرردوا حظةةر توفيةةف الجنةةو  اخطفةةال وايةةا دامهم -54

جتنيررررد  -ارررراةإل  وقررررإلن انةاررررا  والقرررراةإل  الرررردوا انةارررراين ر ملالرررردا ما واإلاةينممررررا اللففيررررب 
. اطلياً  ومفاً  -فال ر النزا  اواس ، سإلاء من َاب  القإلات اواس ب أو اجلماعات اواس ب األط

ويندخلي لذا احلمرف يرمن ااعردا أوسرد ترنيف عسر  وجرإلب منرد األطفرال مرن اوشراخلكب ر أعمرال 
القترررال. ور ورررخ أ  تلفيرررف كالطفررر ك ر القررراةإل  الررردوا يشرررم  األطفرررال البرررالغخ سرررن الثامنرررب 
عشفا فما دو   لر ، ترنيف ملمرم وراالت ومرف اسرتخدا  وتإل يرف اجلنرإلد األطفرال اونالرإلص 

 .(40 عس  األطفال دو  سن ا اماب عشفات تطبي  احلمف عسيما ر اولالدا
__________ 

أفرراد معتررم خرردمات الفاانررب الداخسيررب اولرر  نررالت قي  ر سررإلء الاررسإلج . 1الفررف   .ST/SGB/2003/13اةمررفمح  (37 
    ح مد اللامالت ر لال اجلنحك مثال عن االستغالل اجلنال. اةمفمحن   كءاخلسب اجلن

https://oios.un.org/page?slug=frequently-asked-questions. 
 United Nations Office on Drugs and Crime, The Concept of “Exploitation” in theاةمررفمح  (38 

Trafficking in Persons Protocol, Issue Paper (Vienna, 2015). 
 39) International Organisation of Employers (IOE)-ILO Guidance Note on the 2014 Protocol to the 

Forced Labour Convention, 1930. 
(  واليفوتإلكررررإلل االختيرررراخلي التفاايررررب وقررررإلن الطفرررر  نشرررر   اشرررررتاج 3 38اةمررررف اتفاايررررب وقررررإلن الطفرررر ، اوررررادا  (40 

  واتفاايررررب منممررررب اللمرررر  الدوليررررب نشرررر   أسررررإلأ أشررررعال عمرررر  3و 2عررررات اواررررس ب، اوادتررررا  األطفررررال ر النزا
 12 لقرإلدا ر  واليفوتإلكإلل انيار اوس ر  ناتفاايرات جنيرف او3و 1(  اوادتا  182 خلام  1999األطفال، 

  (2 77اوررادا عررات اواررس ب الدوليررب  اليفوتإلكررإلل األول(، ز نااوتلسرر   مايررب يرر ايا اوو  1949آب/أغاررطح 
اوتلسرر   مايررب يرر ايا و  1949آب/أغاررطح  12 لقررإلدا رواليفوتإلكررإلل انيررار اوس رر  ناتفاايررات جنيررف او

( ي(  وةمرا  خلومرا األساسرل لسم عمرب اجلنائيرب 3 4زعات اوارس ب غرق الدوليرب  اليفوتإلكرإلل الثراين(، اورادا نااو
 .  ‘7‘و لر( ‘26‘( ب(2 8الدوليب، اوادا 
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. فيمررا يتلسرر  حالةة القانونيةةة ال الةةة لالتجةةار الةةذي تاةةورط فيةةه صةوات حفةةظ السةةالمال -55
ناوارراءلب اجلنائيررب ألفررفاد اررإلات وفرر  الاررال ، يتمثرر  الالرر  الفئياررل ر االتفرران اوتلسرر  نت ديررد 

اوت رردا مررد البسردا  الرريت تارالم  نإلدلررا ر عمسيررات  ( الرذي تيفمررر األمرمA/45/594مفكرز القررإلات  
األمرررم اوت ررردا اوتلسقرررب  فررر  الارررال  وننررراء الارررال . و إلجرررم لرررذ. االتفاارررات، تت مررر  البسررردا  

. وعررالوا عسرر  اواررامَهب اواررؤوليب االسررتثنائيب عررن ت ديررم أفررفاد أففاتمررا اللاررعفيب ومتررانلتمم جنائيرراً 
ىل  األمرخ اللرا  وكرذا ارفاخلات اجلمليرب اللامرب ولسرح األمرن اً ب ورديث ل ، مرا فتئرت التقراخليف اوقدمر

. (41 ا  اليت تفتعبما اإلات وف  الارال تلاجل الثغفات ر عمسيب التالدي الةتماكات وقإلن انةا
( الرذين ليارت لسبسردا  اوارامَهب سرسطب أما فيما يتلس  ناوإل فخ اوخفين  اواتشاخلو  اودةيإل  مثالً 

 .(42 اضايالم عس  البسد اوااَلم مإلماً ثنائيب عسيمم، فإ  األمم اوت دا حتي  عاضائيب است
واللنايرررب مُيررن  يرر ايا االجتررراخل احلقررإلن  .حقةةوق  ةةةحايا اتتجةةار فةةةي النةةزاد المسةةةل  -56

الإلاجبب واحلمايرب وتردانق اونرد  ا را الريت متن مرا الردول فيمرا يتلسر  ناالجتراخل ناألشرخاص سرإلاء ر 
 أو ر غقلامح وتشم  لذ. احلقإلن ما يسلمح فرتات النزا 
تاّسط اوبادة واوبادة التإلجيميب اوإل   هبا  .و  الض ايا ر حتديد واال م  أ( 

فيما يتلس   قإلن انةاا  واالجتاخل نالبشف والتلسي  اوتلس  ناتفاايرب لسرح أوخلونرا نشر   التالردي 
اً أو عرررد  حتديرررد. ىلطالاررراً سرررسيماً لالجتررراخل الضرررإلء عسررر  أ  عرررد  حتديرررد شرررخيف متررررف نرررر حتديرررد

سيؤثف نالإلخلا مباشفا عس  ادخلا  ل  الشخيف عس  الإل إلل ىل  احلقإلن اليت يارت ّقما. ولعرذا 
مررن اً ومناسررباً دايقرراً يتلررّخ عسرر  الرردول أ  تتخررذ خطررإلات ىلجيانيررب لت ديررد يرر ايا االجترراخل حتديررد

النرزا ، يبسرد خطرف عرد  حتديرد ويإ الإلات وتعف  ىلوالتمم ىل  ا دمات اوناسبب. ور واالت 
  جداً  الض ايا ماتإل  مفتفلاً 

يقتضرررل القررراةإل  الررردوا مرررن الررردول يرررما  يايرررب  .وررر  الضررر ايا ر احلمايرررب  ب( 
الضرر ايا ا ايررلخ لاررسطا ا القضررائيب أو مفاابتمرررا الفلسيررب مررن مزيررد االسررتغالل واأل  . وهلرررذا 

ر ةطران سرسطا ا ننلراد الضر يب مرن معرا   الغف ، يتلّخ عس  الدول أ  تتخذ تردانق ملقإللرب
االستغالل  إل آخف آمن  وأ  تس  االوتياجات الطبيب الفإلخليب لسضر يب  وأ  تقرّيم خطرف تلرف  
الض يب لستخإليف أو االةتقا  وتتالد  لر  وأ  حتمل خالإل يب الض يب. غق أةر خالل فرتات 

 اوس ب حلمايب الض يب النزا  ياللم ن  يات ي  تإلفق وف التدانق األساسيب و 

__________ 

وتقفيف أعد. ففير  ، A/70/95-S/2015/446 ،A/70/357-S/2015/682 ،S/2015/716 ،A/70/729الإلثائ  فمح اةم (41 
  ر مجمإلخليرب مفاجلب ماتقسب نش   االستغالل واالعتداء اجلناريخ السرذين ترإلخل/ فيممرا أفرفاد ارإلات وفر  الارال

يت يترررإلخل/ فيمرررا أفرررفاد ارررإلات وفررر  أففيقيرررا الإلسرررط  كاخترررا  ىلجرررفاءات نشررر   االسرررتغالل واالعترررداء اجلناررريخ الررر
   .2015الاال ك، كاةإل  األول/دياميف 

 ST/SGB/2003/13 and Carla Ferstman, “Criminalizing sexual exploitation and abuse byمح اةمرف (42 

peacekeepers”, United States Institute of Peace Special Report 335, September 2013. 
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يتلخ عس  الدولب اليت يإلجرد فيمرا شرخيف  .و  الض ايا ر اوااعدا والدعم  ي( 
مّتررررف نرررر تزويرررد لرررذا الشرررخيف  رررا يعفرررل مرررن الفعايرررب البدةيرررب والنفاررريب لعرررل تسررر  عسررر  األاررر  
اوتياجاترر الفإلخليرب. ور وررخ أ  احملترإل  اجلررإللفي هلرذا االلتررزا    يارإّل نلررد، مثرب اتفرران عرا  عسرر  

  وتقرررده اوشرررإلخلا واولسإلمرررات  وتقرررده أ  احلررر  ر اواررراعدا والررردعم يشرررم  ترررإلفق مررر و  الئررر 
ىليررالء اً اوارراعدا الطبيررب والنفارريب واواديررب  وتررإلفق فررفص اللمرر  والتلسرريم والترردخليم. وينبغررل أيضرر

التمرررا  خررراص ىل  اوتياجرررات مجاعرررات ملينرررب،  رررن فيمرررا الضررر ايا اولإلارررإل  أو الضرررلفاء نالرررفب 
ا االسرتشاد نالقاعدا الفئيايب اوتمثسب خا ب. ور والب األطفال الض ايا، يقتضل القاةإل  الدو 

  ر كمالاحل الطف  الفضس ك عند  ند القفاخلات اوتلسقب نالدعم

ميررن  القرراةإل  الرردوا الضرر ايا احلرر  ر الإل ررإلل  .الإل رإلل ىل  سررب  االةتالررا  د(  
ىل  سب  كافيب ومناسربب لالةتالرا  مرن األ   الرذي حلقمرم. وينبغرل أ  يزير  االةتالرا  اوتراح، 

دخل انمعررا ، تبلررات االةتمرراج ويليررد الإليررد ىل  مررا كررا  عسيررر ابرر  واررإل  لررذا االةتمرراج. ور ارر
ورررراالت االجترررراخل، يشررررّع  التلررررإلي  عررررن األ   وكررررذا عررررن ا اررررائف اواديررررب، مثرررر  األجررررإلخل غررررق 
اودفإلعب، أود أشعال االةتالا  اوممب. وعس  الن إل الذي كشفتر واليرب اوقرفخلا ا ا رب نالرإلخلا 

مررررا يترررراح احلرررر  ر اً ( غالبررررA/HRC/26/32و A/HRC/17/35/Add.6و A/HRC/17/35ماتفيضررررب  
سرررب  االةتالرررا  نالرررإلخلا غرررق فلالرررب ل شرررخاص اوتررررف هبرررم أل  القرررإلاةخ والاياسرررات واوليرررات 
ا ا ررب هبررذ. الاررب  يررليفب أو منلدمررب، ووررف عنرردما تعررإل  البنيررب األساسرريب الضررفوخليب مإلجررإلدا 

ىل  اولسإلمرات اوتلسقرب نإمعاةيرات الإل رإلل ىل  سرب  االةتالرا . ونفلر  ما يفتقرف الضر ايا اً غالب
النزا  يتفاام ةطان لذ. اللإلائ  وأثفلرا. وعنردما يقرد االسرتغالل اوتالر  ناالجّتراخل ر والرب النرزا ، 
ياللم عس  الض ايا تر مخ سرب  االةتالرا  العافيرب واوالئمرب أل  الدولرب اولنيرب نالرإلخلا مباشرفا 

اً الما القدخلا عس  تإلفق لذ. الاب ، وياللم أو يات ي  حتديد اجلمب اواؤولب ااةإلةما تنقاً غالب
 عن ىلتاوب الإل إلل ىل  سب  االةتالا ، وطفيقب ىلعمال لذ. اواؤوليب  

/احلمايرب مرن و  الضر ايا ر اللرإلدا اومنب/احلمايرب مرن التلرف  لالجتراخل لدداً   لر( 
مرن اوقيمرخ ر البسرد الريت يإلجردو  فيرر، ور  اللرإلدا . لع  ي ايا االجتراخل ءرن ليارإلا االيطماد

ىل  نسرردلم األ ررسل. ويسررز  لررذا احلرر  نسررد اونشرر  ناسررتقبال خلعايررا. اللائرردين دو  ترر خق طإليرر  أو 
عس  التزا  نسد اوقالد نالاماح نلإلدا ي ايا االجتاخل الذين اً غق ميفخل. وينطإلي و  اللإلدا أيض
ينيف اً ت خق طإلي  أو غق ميفخل. ويدعم القاةإل  الدوا ملياخل يفغبإل  ر اللإلدا، ومفا أخف  دو  

عس  عرإلدا آمنرب ومرن األفضر  طإلعيرب لسمتررف هبرم، ولرإل مرا يلر  أ  تُرّتخرذ عسر  األار  خطرإلات 
أو ايرطمادلم. ويقتضرل اً لضما  عد  تلف  الض ايا  طف جايم يتمث  ر االجتاخل هبم لدد

االيطماد أ  تترنرم الردول ىلعرادا الضر ايا ىل   رفو  من اً احل  ر التماش السرإلء وطسبر لفن
االيررطماد أو ىل  خمرراطف تلررف  وقررإلن انةاررا  ا ا ررب هبررم الةتماكررات جارريمب. والنررزا  يلّقررد 

 اواائ  احمليطب ناللإلدا.

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/17/35
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/17/35/Add.6
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/26/32
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 ايانااجات -رابعاا  
يمكن العثور على جميةع أاةكال اتتجةار باخاة اب فةي حةاتت النةزاد، بمةا فةي  -57

لغةةرض الةةدعارة بةةاإلكراه وغيرهةةا مةةن أاةةكال اتيةةاغالل الجنسةةي  واتتجةةار  ذلةةك اتتجةةار
لغةةرض الاجنيةةد العسةةكري القسةةري، بمةةا فةةي ذلةةك تجنيةةد اخطفةةال  واتتجةةار لغةةرض بةةاصي 
أاةةةةكال العمةةةةل الجبةةةةري  واتتجةةةةار لغةةةةرض الجريمةةةةة القسةةةةرية  واتتجةةةةار خغةةةةراض الةةةةرق 

 والس رة ونزد اخعضا .
، يبدو أن صساوة في اكل اتتجار وطبيعاه بطرق م الفة. أوتا  غير أن النزاد يؤثر -58

اتياغالل المادل باتتجار تشاد عندما يقع هذا اتياغالل خالل النةزاد أو، فةي الواصةع، 
لةه، مثةل اإلفةالت مةن للنزاد أو نايجةة اا كل بدورها يبببعد النزاد، وتعززه الظروف الاي تش
، تكون بعض أاكال اتياغالل المادةل باتتجةار امةا نياا العقاب وتزايد العنف المعّمم. وثا
فةةةي حةةةاتت النةةةزاد، مثةةةل الاجنيةةةد العسةةةكري القسةةةري اا خالةةةة بةةةالنزاد وامةةةا أكثةةةر اناشةةةار 

آخةةر مةةن أاةةكال  لألطفةةال والبةةالغين علةةى حةةد يةةوا . ويمثةةل اتيةةاغالل الجنسةةي اةةكالا 
اياعمال عائةدات اتتجةار  اتتجار الذي ياقاطع مع  يناميات حاتت النزاد، بما في ذلك

باخاةةة اب والاجةةةارة والحدةةةول علةةةى فديةةةة مقابةةةل أفةةةرا  لشةةةرا  اخيةةةلحة و فةةةع أجةةةور 
 المقاتلين، وهو ما يكّرس  وامة العنف  د المدنيين.

وتزيةةةد يلسةةةلة مةةةن الظةةةروف ال الةةةة، أو المرتبطةةةة عةةةا ة، بحةةةاتت النةةةزاد، حةةةدة  -59
يةةاغالل. وتشةةمل هةةذه الظةةروف علةةى اتتجةةار مةةن خةةالل زيةةا ة أوجةةه الضةةعف وفةةرب ات

على اناشةار الجريمةة، اا جد يبيل الذكر ت الحدر وجو  اصادا  مشوه يعامد بدورة كبيرة
جماعةةةات اجراميةةةة منّظمةةةة تاجةةةر بالفعةةةل باخيةةةلحة والم ةةةدرات وغيةةةر ذلةةةك مةةةن ووجةةةو  

ر المناجات غير المشروعة عبر الحدو ، وتملك القدرة على توييع نشاطها ليشمل اتتجا
باخا اب وعلى اياغالل فرب ا ةافية لاوليةد الةدخل. وياعةّذر علةى نظةام عدالةة وحمايةة 
 ةةةةعيف أو منعةةةةدم يفكةةةةّرس اإلفةةةةالت مةةةةن العقةةةةاب أن يحمةةةةي جماعةةةةات وأفةةةةرا  المجامةةةةع 
المساضعفين من اتيةاغالل. كمةا تسةاهم الحةدو  المسةامية الاةي تيسةر عبةور الحةدو  فةي 

تفّشي العنف الذي ياجاوز القوات المسلحة ليشمل  فاهرة اتّتجار. وتشمل عوامل أخرى
الجماعةات واخيةر والاسةام  معةةه، وكةذا اإلكةراه علةةى الانقةل مةا يسةةفر عةن ات ةاذ صةةرارات 

 خطيرة فيما ياعلق بالهجرة. 
وت تفضةةي هةةذه العوامةةل وغيرهةةا الةةى فهةةور الظةةروف الاةةي تسةةم  بوصةةود حةةاتت  -60

الضةعيف لهةؤت  الةذين صةد يكونةون بالفعةل عر ةة الو ةع اا اتتجار فحسب بةل تففةاصم أيضة
 لالتجار، بمن فيهم النسا  والالجئون واخطفال غير المدحوبين.

تجةار باخاة اب وعالوة على ذلك، يطغى البعد الجنسةاني علةى طةابع واةكل ات -61
فعلةةةى يةةةبيل المثةةةال، ياةةةاثر الةةةذكور واإلنةةةاظ بدةةةورة م الفةةةة مةةةن فةةةاهرة المادةةةل بةةةالنزاد. 
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خغراض الحاصهم بالقوات العسكرية. وعا ة ما يجبر الرجال والفايان على أ ا   فاتخاطا
على أ ا  أ وار مساِندة ومن ثم يزيد اا أ وار عسكرية في حين تجبر النسا  والفايات عموم

خطر تعر هن لالعادا  الجنسي اما باعاباره أحد أغراض اتيةاغالل الجنسةي الرئيسةية أو 
، ينطةةوي اتيةةاعبا  الجنسةةي، تيةةاغاللهن الجنسةةي. وكمةةا أاةةير اليةةه آنفةةاا اا ا ةةافياا تجسةةيد

نةةةه يمةةةس النسةةةا  اوهةةةو مماريةةةة تافةةةاصم فةةةي حةةةاتت النةةةزاد، علةةةى بفعةةةد جنسةةةاني كبيةةةر اذ 
والفايات بدورة مفرطة. وتحمل أاكال أخرى من اتيةاغالل المادةلة باتتجةار وال الةة 

حالةة النةزاد، بمةا فةي ذلةك الةزوار القسةري بحالة النةزاد أو المناشةرة علةى نحةو خةاب فةي 
مةةن حيةةا  وافعهةةا وتاثيرهةةا، وهةةو مةةا يبةةرز أهميةةة اجةةرا  اا طاغيةةاا جنسةةانياا والمؤصةة ، طابعةة

 تحليل جنساني لجميع جهو  منع هذه اخاكال والاددي لها. 
وفي اخخير، رغم أن المقررة ال الة تعمل فةي هةذا الاقريةر علةى توعيةة المجامةع  -62

بااكال وطبيعة اتتجار باخا اب المةرتب  بحالةة النةزاد المعقةدة، ف نهةا ت تعةالا الدولي 
ومةةع فهةةور أنةةواد جديةةدة مةةن . بةةاي حةةال جميةةع أاةةكال وأنةةواد اتتجةةار معالجةةة مسافيضةةة

النزاد وايا دام طرق عدرية في القاال ينبغي اجرا  المزيد من البحوظ لاحديد اخاكال 
  لمرتب  بالنزاد.الجديدة والناائة لالتجار ا

 الاوليات -خامساا  
بةةةالنظر الةةةى مسةةةؤولية الةةةدول القانونيةةةة عةةةن تحديةةةد وحمايةةةة ومسةةةاعدة اخاةةة اب  -63

الماجةةر بهةةم فةةي جميةةع الظةةروف، بمةةا فةةي ذلةةك فةةي حةةاتت النةةزاد ومةةا بعةةد النةةزاد، وعةةن 
 العمل على  مان مسا لة الماورطين في اناهاكات حقوق اإلنسان وصةوانين الحةرب، تقةدم

 المقررة ال الة الاوليات الاالية.

الاولةةةةةةيات الماعلقةةةةةةة باتتجةةةةةةار باخاةةةةةة اب فةةةةةةي منةةةةةةاطق النةةةةةةزاد أو اتتجةةةةةةار   
 باخا اب الهاربين من النزاد

يةةيما الاةةي تساضةةيف  ةةحايا اتتجةةار المحاملةةين مةةن  ينبغةةي لجميةةع الةةدول، وت -64
 محالهاربين من النزاد، أن تقوم بما يلي

وب الة اخطفال والنسا  وأفرا  اخصليةات الموجةو ين حماية اخا اب،  )أ( 
فةةي المنةةاطق الماةةاثرة بةةالنزاد واخاةة اب الهةةاربين مةةن النةةزاد، مةةن جميةةع أاةةكال اتتجةةار 

 باخا اب 

تحديةةةد الاةةةدابير الراميةةةة الةةةى منةةةع ايةةةاغالل المةةةواطنين والرعايةةةا اخجانةةةب  )ب( 
ت هجةرة آمنةة وصانونيةة، واحاةرام مبةدأ الهاربين من النزاد في العمل، بطرق منها و ةع صنةوا

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( 
والالجئةين، بالاعةاون مةع اا الهاربين من النزاد، بما في ذلةك فةي م يمةات المشةر ين  اخلية

وكاتت وبراما اخمم الماحدة والمنظمات الدولية، وذلك من أجل منع اتتجار المحامةل 
باخطفال خغراض اتياغالل الجنسي أو غيره مةن أاةكال اتيةاغالل، وايةاغالل اخفةرا ، 

 دغار والنسا ، في العمل، أو الاددي لهذا اتتجار وب الة اخطفال ال

منةةع جميةةع أاةةكال اتتجةةار باخاةة اب لجميةةع اخغةةراض، بمةةا فةةي ذلةةك  ) ( 
خغراض الزوار المؤص  و/أو الةزوار القسةري و/أو الةزوار القةائم علةى العبو يةة، ومالحقةة 

 الماورطين فيها 
 ون أن  ومركز المقيمدة من   حايا اتتجار من الرعايا اخجانب المساع )ه( 

 يقارن ذلك بشرط تقديم  عاوى جنائية أو الاعاون مع يلطات انفاذ القانون 

تةةوفير تةةدريب مالئةةم لجميةةع ألةةحاب المدةةلحة، بمةةن فةةيهم أفةةرا  صةةوات  )و( 
حفةةظ السةةالم وموففةةو القطةةاد اإلنسةةاني العةةاملون فةةي منةةاطق النةةزاد وم يمةةات الالجئةةين 

مةةن اخاةة اب الهةةاربين مةةن النةةزاد، صدةةد تحديةةد اتتجةةار أو ومنةةاطق تةةدفق أعةةدا  كبيةةرة 
م ةةاطر اتتجةةار، وذلةةك بالاعةةاون مةةع وكةةاتت وبةةراما اخمةةم الماحةةدة والمنظمةةات الدوليةةة 

 والبلدان المضيفة ومنظمات المجامع المدني 

انشا  و/أو تكييف آليات اإلحالة الوطنيةة ال الةة بالمسةاعدة وخةدمات  )ز( 
لك الادابير المراعية تحاياجات المرأة والطفل، لفائةدة  ةحايا اتتجةار الحماية، بما في ذ

باخا اب أو  حاياه المحاملين، وذلةك ب اةرات السةلطات الوطنيةة ومنظمةات المجامةع 
ييما فيما ياعلق باحديد  حايا اتتجار و حاياه المحاملين  المدني في لنع القرار، وت

 وحماياهم 

ة أو معاصبةةة  ةةحايا اتتجةةار باهمةةة خةةرق صةةوانين عةةدم احاجةةاز أو مالحقةة )ح( 
الهجةةةرة أو تهمةةةة ات ةةةطالد بانشةةةطة غيةةةر صانونيةةةة أاةةةركوا فيهةةةا كنايجةةةة مبااةةةرة لو ةةةعهم  
كااةةة اب ماجةةةر بهةةةم، بمةةةا فةةةي ذلةةةك اتناهاكةةةات والجةةةرائم المادةةةلة بالبغةةةا  والجةةةرائم 

 الدغيرة والدخول الى البلد المضيف واإلصامة فيه بدورة غير نظامية.

ينبغةةةي لوكةةةاتت وبةةةراما اخمةةةم الماحةةةدة والمنظمةةةات الدوليةةةة وفعاليةةةات القطةةةاد  -65
 اإلنساني أن تقوم بما يلي 

تقايةةةةم وتطبيةةةةق الاةةةةدابير والمنهجيةةةةات والمؤاةةةةرات الراميةةةةة الةةةةى تحديةةةةد  )أ( 
اتتجةار باخاةة اب فةةي أصةةرب وصةة  ممكةةن ومنعةه منةةذ لحظةةة انةةدتد النزاد/اخزمةةة، حاةةى 

 ظ اتجةار فةي السةابق، والقيةام فةي مرحلةة مبكةرة باحديةد اتتجةةار أو وان لةم تفكشةف حةوا
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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المةةوففين،  انشةةا  أو مراجعةةة اجةةرا ات العمةةل الموحةةدة القائمةةة وتةةدريب )ب( 
بمةةةن فةةةيهم موففةةةو الشةةةركات الماعاصةةةدة ووكةةةاتت الانفيةةةذ الةةةذين يحامةةةل أن يكونةةةوا علةةةى 
اتدةةال بضةةحايا اتتجةةار و ةةحاياه المحاملةةةين وكةةذا بةةالمّاجرين. وينبغةةي أن يشةةمل ذلةةةك 
تطبيةةةق اخوامةةةر الماعلقةةةة باةةةدابير الحمايةةةة، بمةةةا فيهةةةا المسةةةاعدة المنايةةةبة والمكيفةةةة، عنةةةد 

علةةةةى اتتجةةةةار أو اتيةةةاغالل أو خطةةةةر اتتجةةةةار، وذلةةةك بالاعةةةةاون مةةةةع اكاشةةةاف مةةةةا يةةةدل 
 السلطات ومنظمات المجامع المدني 

ا رار منةةع اتتجةةار باخاةة اب  ةةمن أنشةةطة الحمايةةة الراميةةة الةةى انقةةاذ  )ر( 
 الحياة منذ لحظة اندتد النزاد/اخزمة 

والقائمةة علةى ا رار اتياجابات/اإلجرا ات الرامية الى مكافحة اتتجار  ) ( 
  في نظم مجموعات العمل اإلنساني الحقوق

الاعةةاون مةةع الحكومةةة والفعاليةةات المشةةارِكة فةةي الادةةدي لعواصةةب النةةزاد  )ه( 
علةةى المةةدى القدةةير والمةةدى البعيةةد، بمةةا فةةي ذلةةك فيمةةا ياعلةةق ب  مةةار  ةةحايا اتتجةةار 

 باخا اب في المجامع.

 تجار باخا ابالاوليات الماعلقة بحماية اخطفال من ات  
 ينبغةةي للةةدول المضةةيفة خاةة اب مةةن بيةةنهم أاةة اب هةةاربون مةةن النةةزاد وأطفةةال -66

 محكانوا ربما معر ين، أو هم معر ون، ل طر اتتجار، أن تقوم بما يلي
منةةع اتتجةةار باخاةة اب، وب الةةة اتتجةةار باخطفةةال غيةةر المدةةحوبين،  )أ( 

دوهم الهاربون من النزاد، واخطفال المانقلةون مثل اخياام، واخطفال الذين ت لى عنهم وال
مةةن منةةاطق النةةزاد، وذلةةك بالاعةةاون مةةع منظمةةات المجامةةع المةةدني الوطنيةةة اا لوحةةدهم هربةة

 ووكاتت وبراما اخمم الماحدة والمنظمات الدولية 
اعامةةا  تةةدابير ايةةاباصية ترمةةي الةةى حمايةةة اخطفةةال المحالةةرين فةةي النةةزاد  )ب( 

مدةةال  الطفةةل الفضةةلى وتامااةةى مةةع القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني وصةةانون  وتقةةوم علةةى مراعةةاة
حقةةوق اإلنسةةان وصةةانون الالجئةةين، عنةةد تحديةةد مةةا يةةدل علةةى اتتجةةار باخطفةةال أو خطةةر 

 اتتجار بهم 
الفايةةةات الماجةةةر بهةةةن اا اإلصةةةرار بحالةةةة الضةةةعف الاةةةي تعةةةاني منهةةةا تحديةةةد )ر( 

اغالل الجنسةةي واتيةةاغالل فةةي العمةةل فةةي  ةةحايا اتتجةةار المحاملةةين خغةةراض اتيةة أو
 حاتت النزاد وما بعد النزاد، وات اذ الادابير الالزمة للحد من أوجه الضعف 

يةةيما باهمةةة خةةرق صةةوانين الهجةةرة  حظةةر اتحاجةةاز اإل اري لألطفةةال، وت ) ( 
 ولوائحها 
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 مان عدم احاجاز اخطفال الماجر بهم وغيرهم مةن اخاة اب الماجةر  )هة( 
أو مالحقاهم أو معاصباهم باهمة خرق صوانين الهجرة أو باهمة ات طالد بانشطة غير  بهم

 صانونية أاركوا فيها كنايجة مباارة لو عهم كاا اب ماجر بهم.
ينبغةةي أن تكفةةل اخمةةم الماحةةدة ربةة  اتتجةةار بالبشةةر باتناهاكةةات واتعاةةدا ات  -67
مراعةاة هةذه اتناهاكةات كايةاس لمنةع وينبغةي . (43 جسيمة السةاة المرتكبةة  ةد اخطفةالال

فةةي تقةةارير اخمةةين العةةام بشةةان اخطفةةال والنةةزاد المسةةل  اا البلةةدان الاةةي ذفكةةر ايةةمها مةةرار 
صائمةة البلةدان الماورطةة فةي هةذه اتناهاكةات، مةن المسةاهمة بجنو هةا فةي عمليةات   من

 اخمم الماحدة.

الادةةدي لالتجةةار بالنسةةا  الاولةةيات الماعلقةةة باعزيةةز اتيةةاجابات الراميةةة الةةى   
 والفايات خغراض اتياغالل الجنسي في حاتت النزاد وما بعد النزاد

ينبغي لجميع الةدول، يةوا  منهةا  ول المدةدر أو العبةور أو المقدةد بالنسةبة الةى  -68
النسةةةا  والفايةةةات الماجةةةر بهةةةن خغةةةراض اتيةةةاغالل الجنسةةةي فةةةي منةةةاطق النةةةزاد ومةةةا بعةةةد 

 مح ا يليالنزاد، أن تقوم بم
اإلصةةرار باعةةرض النسةةا  والفايةةات الهاربةةات مةةن النةةزاد لالتجةةار خغةةراض  )أ( 

اا اتيةةاغالل الجنسةةي، يةةوا  مةةنهن الموجةةو ات فةةي م يمةةات الالجئين/المشةةر ين  اخليةة
 في صبضة الجنو  أو الجماعات الماطرفة أو أفرا  اخيرة، والاددي لذلك  أو

أو في اا م يمات الالجئين/المشر ين  اخليمنع الزوار المبكر، يوا  في  )ب( 
 مجامع البلد المضيف 

منةةع جميةةع أاةةكال اتتجةةار بالنسةةا  والفايةةات خغةةراض الةةزوار المؤصةة   )ر( 
 الزوار القائم على العبو ية  و/أو الزوار القسري و/أو 

تحديةةد وحمايةةة ومسةةاعدة  ةةحايا اتتجةةار خغةةراض اتيةةاغالل الجنسةةي  ) ( 
 نسي واتياعبا  الج

الادةةدي خيةةباب اتتجةةار باخاةة اب الرئيسةةية علةةى أيةةاس نهةةا يراعةةي  )ه( 
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( 

الجةةنس، بمةةا فةةي ذلةةك اتتجةةار بالبشةةر، فةةي عملياةةي بنةةا  السةةالم واعةةا ة القةةائم علةةى نةةود 
__________ 

  (، والفانط انلعرتوين التاامح 2005 1612سح األمن اةمف افاخل ل (43 
https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/. 
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الاعمير فةي مرحلةة مةا بعةد النةزاد، و عةم مشةاركة النسةا  بالكامةل وعلةى صةدم المسةاواة مةع 
يةيما عنةدما ياعلةق اخمةر بمسةائل اتتجةار فةي حةاتت النةزاد،  الرجال فةي لةنع القةرار، ت

الدرايةةة العالميةةة الماعلقةةة مةةة والاولةةيات الةةوار ة فةةي للمبةةا ا الاوجيهيةةة العااا وذلةةك وفقةة
 .1325بانفيذ صرار مجلس اخمن لألمم الماحدة 

الاولةةيات الماعلقةةة بمنةةع اتتجةةار باخاةة اب لغةةرض اتيةةاغالل فةةي العمةةل فةةي   
 مناطق النزاد ومناطق ما بعد النزاد

فةي منةاطق النةزاد ينبغي للدول الماعاصةدة مةع وكةاتت القةوات المسةلحة المناشةرة  -69
 محوما بعد النزاد، بما في ذلك في يياق عمليات حفظ السالم، أن تقوم بما يلي

بذل العناية الواجبةة عنةد توفيةف العمةال، بمةن فةيهم العمةال المهةاجرون،  )أ( 
لاقةةديم السةةلع وال ةةدمات، ووجةةوب المسةةاعدة فةةي  ةةمان عةةدم تةةورط المشةةاريع الاجاريةةة 

ومةةا بعةةد النةةزاد فةةي اناهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان، بمةةا فةةي ذلةةك النةةزاد  المشةةاغلة فةةي منةةاطق
 اتتجار باخا اب لغرض اتياغالل في العمل 

مةةةن اللجةةةو  الةةةى ماعاصةةةدين أو  توفيةةةف العمةةةال مبااةةةرة ماةةةى أمكةةةن بةةةدتا  )ب( 
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، 
اةةروط اةةفافة ولةةارمة لعمليةةة اتيةةاغالل فةةي العمةةل  و ةةمان و ةةع  بمةةا فةةي ذلةةك لغةةرض

 يا دام والاوفيف الاوفيف بكاملها وو ع صواعد لارمة لوكاتت ات
ااةةةاراط و ةةةمان أن تحمةةةي الجهةةةات الماعاصةةةدة معهةةةا أو الماعاصةةةدة مةةةن  ) ( 

البةةةاطن، مةةةن أفةةةرا  أو اةةةركات خالةةةة، حقةةةوق العمةةةال، بمةةةن فةةةيهم العمةةةال المهةةةاجرون 
والالجئون، وكفالة ذلةك  وتةوفير فةروف عمةل وعةية تئقةة للعمةال، بمةا فةي ذلةك  ةمان 

 لاجمع وتكوين الجمعيات حقهم في العو ة وحقهم في حرية ا
بةةةةذل العنايةةةةة الواجبةةةةة لمنةةةةع اتتجةةةةار علةةةةى أيةةةةدي اخفةةةةرا  ال ةةةةواب أو  )هة( 

الشركات الذين تعاصدت معهم من الباطن ويرتبطون مباارة بعملياتهةا، حاةى وان لةم تاةورط 
 وكاتت القوات المسلحة الحكومية نفسها في اتناهاكات 

صةةع العمةةل وتةةوفير آليةةة فعالةةة لاقةةديم انشةةا  آليةةات رلةةد ومراصبةةة فةةي موا )و( 
 الشكاوى تسم  للعمال باإلبالغ عن حاتت اتتجار.
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 الاوليات الماعلقة ب جرا ات مكافحة اتتجار في عمليات حفظ السالم  
 ينبغي للدول المشاركة في عمليات حفظ السالم أن تقوم بما يلي  -70

كاشةاف مةا يةدل علةى رفع الحدةانة عةن أفةرا  صةوات حفةظ السةالم فةور ا  )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 

مةةع وكةةاتت وبةةراما اخمةةم الماحةةدة والمنظمةةات المحاملةةين وحمةةاياهم، وذلةةك بالاعةةاون 
 الدولية 
 مان حماية المبلغين عن الم الفات حماية كافية ومنع أي تاثير منةاوا  )ر( 

 لمسارهم المهني وفروف عملهم 
الكشةةةةف بدةةةةورة علنيةةةةة عةةةةن المعلومةةةةات الماعلقةةةةة بمةةةةا تا ةةةةذه البلةةةةدان  ) ( 

 صواتها الماهمين المساهمة من اجرا ات تا يبية وا ارية  د أفرا  
تنفيةةةذ الاةةةدابير ال الةةةة الاةةةي اصارحهةةةا اخمةةةين العةةةام بشةةةان الحمايةةةة مةةةن  )ه( 

حةةاتت اتيةةاغالل واتناهةةات الجنسةةيين الاةةي ياةةورط فيهةةا موففةةو صةةوات اخمةةم الماحةةدة 
( والاولةةةةيات الةةةةوار ة فةةةةي تقريةةةةر فريةةةةق اتيةةةةاعراض المسةةةةاقل A/70/729لحفةةةةظ السةةةةالم )

ال ةةارجي المعنةةي بحةةاتت اتيةةاغالل واتناهةةات الجنسةةيين الاةةي ياةةورط فيهةةا أفةةرا  صةةوات 
حفةةةظ السةةةالم الدوليةةةة فةةةي جمهوريةةةة أفريقيةةةا الويةةةطى، اات ةةةاذ اجةةةرا ات بشةةةان حةةةاتت 

 فرا  صوات حفظ السالما.اتياغالل واتناهات الجنسيين الاي ياورط فيها أ
 محينبغي لألمم الماحدة أن تقوم بما يلي -71

المضي في جهو ها الرامية الى تنفيذ وتعزيز ييايةة اخمةم الماحةدة لعةدم  )أ( 
ازا  حةةاتت اتيةةاغالل واتناهةةات الجنسةةيين الاةةي ياةةورط فيهةةا أفةةرا  صةةوات اا الاسةةام  صطعةة
و ةةةمان حمايةةةة الضةةةحايا، بطةةةرق منهةةةا الافةةةاوض مةةةع البلةةةد المضةةةيف  (44 حفةةةظ السةةةالم

وامكانيةةةةة مةةةةن  وتيةةةةة صضةةةةائية فرعيةةةةة ت ةةةةول النظةةةةر فةةةةي ا عةةةةا ات اتيةةةةاغالل واتناهةةةةات 
 الجنسيين والب  فيها، وتقديم تعويضات الى  حايا اتتجار باخا اب 

 حاةةىمةةل مةةن خةةالل بةةذل الجهةةو  الضةةرورية الادةةدي لاليةةاغالل فةةي الع )ب( 
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 

__________ 

وارفاخلي لسررح  ،A/70/729، وS/2015/716، وA/70/357-S/2015/682، وA/70/95-S/2015/446اةمرف الإلثررائ   (44 
االسررررررتغالل ورررررراالت كاختررررررا  ىلجررررررفاءات نشرررررر   اولنررررررإل  ( والتقفيررررررف 2016 2272( و2015 2242األمررررررن 

 اال ك.يتإلخل/ فيما أففاد اإلات وف  ال يتواالعتداء اجلنايخ ال

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/70/729
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الفاعلةةةة العسةةةكرية الحكوميةةةة وغيةةةر الحكوميةةةة والشةةةركات الماعاصةةةدة معهةةةا مبااةةةرة أو مةةةن 
ازا  اناهةةات الحقةةوق اا و ةةع ييايةةة لعةةدم الاسةةام  صطعةةالبةةاطن، فةةي فةةروف عمةةل تئقةةة، و 

 اخيايية لهؤت  العمال.

 الاوليات الماعلقة بالبحا والاوعية  
ينبغةةةةي أن تضةةةةطلع المؤيسةةةةات الحكوميةةةةة ويةةةةلطات انفةةةةاذ القةةةةانون ومنظمةةةةات  -72

المجامةةع المةةدني واخويةةاط اخكا يميةةة ووكةةاتت وبةةراما اخمةةم الماحةةدة ببحةةوظ ا ةةافية 
م الف أاكال اتتجار باخا اب في حاتت النزاد وما بعد النةزاد، بمةا فةي ذلةك بشان 

 بشان ما يلي 
الدةةةلة بةةةين اتتجةةةار باخاةةة اب وكةةةره اخجانةةةب، بمةةةا فةةةي ذلةةةك تعةةةرض  )أ( 

 اخصليات لالتجار 
الدلة بين نود الجنس واتتجار باخا اب في النزاعات، ت فيمةا ياعلةق  )ب( 

 بالفايان والرجال اا وانما أيض بالفايات والنسا  فحسب
يةيما لاوفيةف  طرائةق الاوفيةف الاةي تسةا دمها الجماعةات الماطرفةة، ت )ر( 

 اخطفال وات اذهم مقاتلين أو عبيد جنس أو  روعاا بشرية أو اناحاريين 
الدةةةةلة بةةةةين الجريمةةةةة المنّظمةةةةة وجميةةةةع أاةةةةكال اتتجةةةةار باخاةةةةة اب،  ) ( 

  عف ييا ة القانون في فارات النزاد وما بعد النزاد  وب الة النسا  واخطفال، نايجة
 ور الويةةةاطة الجنائيةةةة الفر يةةةة و/أو اخيةةةرية و/أو المجامعيةةةة فةةةي زيةةةا ة  )ه( 

يةةيما خغةراض الةةزوار المؤصةة  و/أو الةزوار القسةةري و/أو الةةزوار القةةائم  حةدة اتتجةةار، ت
 على العبو ية في يياق النزاد 

 ض نزد اخعضا  في يياق النزاد اتتجار باخا اب لغر  )و( 
الاحديد المبكر لحاتت اتتجار بالبشر، وب الة النسا  واخطفةال، فةي  )ز( 

 النزاد.أعدا  كبيرة من المهاجرين نايجة يياق تدفق 
وينبغي أن تكون ويائ  اإلعالم واعية بما يكفي بالدلة بين اتتجار باخاة اب،  -73

والنةزاد وأن تةدرت البفعةد الجنسةاني لهةذه الدةلة، لكةي تسةاطيع وب الة النسا  واخطفال، 
اإلبالغ بدورة لحيحة عن حوا ظ اتتجار الاي تمس الفايات والفايان والنسا  والرجةال 

 في هذه الظروف.
    


