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المفوضيةمنظور وحماية الالجئين:  بالبشر اإلتجار  

 

 
ة التحاد األوروبي لمكافحنحو تحرك عالمي لالمؤتمر الوزاري "  ورقة مؤتمر:

0221 أكتوبر/تشرين األول  02-91ل، "، بروكسبالبشر اإلتجار  

  

 

يه في ما بعد بـ"المفوضية " أو "المكتب"( جهود يقّدر مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )المشار إل .9

المصالح  ويشارك، ضحاياهاتنطوي على انتهاكات كبيرة لحقوق يمكن أن الذي يعتبر جريمة  بالبشر اإلتجارالدول لمكافحة 

وتدعو  المشروعة لهذه الدول في هذا السياق. وتسلط المفوضية الضوء بشكل خاص على العواقب اإلنسانية لهذه الجريمة

وليس محصوراً فقط بتحديد ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم إنما  بالبشر اإلتجارالعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان معني ب

 .اإلتجارو لألشخاص المعرضين لخطر يتضمن إجراءات لتلبية احتياجات الحماية للضحايا أ

 

ط المفوضية الضوء ، تسلّ بالبشر اإلتجارأنشطتها في مجال المفوضية و اهتمامبشأن الوارد أدناه  الملخصإلضافة إلى با .0

 .وحماية ضحاياه بالبشر اإلتجار نعمالمتعلقة بعلى القضايا الرئيسية التالية 
 
 

 

وفي حين حقوق أسرهم. لللضحايا وأحيانًا  العائدة انتهاكًا لحقوق اإلنسان األساسية بالبشر اإلتجارقد تشكل جريمة  -
التدابير المتخذة في  أن تنَفذتحث على إال أنها األهمية التي توليها الدول لمكافحة هذه الجريمة، ّدر تق المفوضية أن

حماية الدولية واحترام مبدأ عدم ال لالحتياجات المحتملة للضحايا في مجالهذا الصدد مع إيالء االعتبار الواجب 
 ا.للضحاي العائدة والحقوق اإلنسانيةالطرد 

 

من التعرض  له ما يبررهخوف  اإلتجارلخطر تجار أو المعرضين لالألشخاص الذين تعرضوا اقد يكون لدى  -
وجود آليات إحالة مناسبة وفعالة بين السلطات  تضمنجسيم. ويجب على الدول أن ال الضررلالضطهاد أو لخطر 

ضمن هذه التدابير عن منح الحماية الدولية. ويجب أن ت وتلك المسؤولة اإلتجارأنشطة مكافحة المشاركة في 
  .الطرداالمتثال الكامل لمبدأ عدم 

 

أو المعرضين لخطر  تعرضوا لالتجارالحاجة المحتملة إلى الحماية الدولية لألشخاص الذين  األخذ في االعتباريجب  -
شكال الالجئين باإلضافة إلى أ الخاصة بوضع 9199. ويشمل ذلك تقييم احتياجات الحماية بموجب اتفاقية عام اإلتجار

 .ي الخاص باألهليةتحاد األوروبالتوجيه امحدد في على النحو ال الحماية التكميلية، بما في ذلك الحماية الفرعية

 

. اإلتجار الذين وقعوا ضحية لألطفال في مجال الحماية حتياجات الخاصةاال تلبيةاتخاذ تدابير خاصة لضمان  يتعين -
تقييم منهجي إجراء و رسمياً  مصلحة الطفل الفضلى تحديدثال ال الحصر، وينبغي أن تشمل هذه التدابير، على سبيل الم

 .الدولية في مجال الحماية الطفل الحتياجات
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I. بالبشر اإلتجار مجال المفوضية وأنشطتها في اهتمام 

 

حلول يجاد إلوالسعي  ،توفير الحماية الدولية لالجئين من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بمسؤوليةتم تكليف المفوضية  .3

دائمة لمشكلة الالجئين. وتشمل والية المفوضية أيضاً طالبي اللجوء والعائدين واألشخاص عديمي الجنسية، وفي 

 .ظروف محددة، األشخاص النازحين داخلياً 

 

بيق اتفاقية عام نطاق تطفي والية المفوضية أو  فيبحد ذاتهم  اإلتجارأو ضحايا  بالبشر اإلتجارأي من مسألة  يندرجال  .4
"(. في المقابل، 9199)المشار إليها في ما بعد بـ "اتفاقية عام  9191الخاصة بوضع الالجئين وبروتوكولها لعام  9199

 اإلتجار، تشارك المفوضية في الحاالت التي يؤثر فيها بالبشروكجزء من استجابة دولية أوسع نطاقاً لالتجار 
  ، وال سيما:ى بهمنباألشخاص على األشخاص الذين تع

 

  طالبو اللجوء والعائدون ) الذين تعنى بهم المفوضيةاآلخرين  صألشخااو نوقوع الالجئيلمنع

وتلبية احتياجات األشخاص الذين  ،بالبشر اإلتجار ضحيةوعديمو الجنسية والنازحون داخلياً( 

 تعنى بهم المفوضية والذين وقعوا ضحية هذه الجريمة؛

 لحمايةل( بهم اإلتجار )أو أولئك المعرضين لخطراإلتجارضحايا تياجات احتحديد لتأكد من ل 

 و ؛بالشكل المناسب ،بهم اإلتجارالدولية التي قد تنشأ نتيجة 

 إثبات هويتهم  منالذين ال يملكون وثائق هوية  اإلتجارضحايا  تمّكنمساعدة الدول في ضمان ل

 .عديمي الجنسية اإلتجارماية ضحايا وجنسيتهم من أجل تجنب أن يصبحوا عديمي الجنسية، وح
 

 

انتهاكات  تشملهذه الجريمة المحددة قد  االفتراض بأن إلى بالبشر اإلتجارالمفوضية في مجال  ةوأنشطت تستند تدخال .9

 فاهر نلضما ليةولدا لحمايةافي مجال  الستجابة ةعودال يمكنأنه بوللضحايا العائدة  أو تهديدات خطيرة لحقوق اإلنسان

على المساعدة والدعم بتقديم  محصورة عملياً  اإلتجارا تدابير الحماية المقدمة لضحاي وغالباً ما تكون. لمعنيينا صخاألشا

الذين يخشون  اإلتجارلضحايا  وال يعتبر ذلك كافياً الجرائم. في إطار نظام العدالة الجنائية لضحايا  المدى القصير

هم بحاجة هؤالء األشخاص . منزلهموال يمكنهم العودة إلى  حقوق اإلنسانأو غيره من االنتهاكات الخطيرة ل االضطهاد

شكال الحماية ألوفي القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو  9199منصوص عليه في اتفاقية عام لحماية الدولية على النحو الل

 صفة االت كثيرة منحوفي حالطرد ذلك على وجه الخصوص الحماية من  ويتضمنالتكميلية بموجب القانون الوطني. 

 .أخرىحماية  صفةاللجوء أو 

 

شخاص األمعلومات بين الالجئين والمن أجل نشر  الوعيرفع مستوى من خالل أنشطة  الوقايةتشارك المفوضية في  .9

 مفوضية أيضاً الوأدرجت  .والمخاطر ذات الصلة بالبشر اإلتجارتعنى بهم إلطالعهم على مختلف طرق  الذين خريناآل

تحديد المخاطر ، بهدف الذين تعنى بهماآلخرين األشخاص والالجئين  وضعومراقبة  قييمت لدىكمتغير  بالبشر راإلتجا

  بصورة خاصة. األشد ضعفاً  فئاتلوإدماج التدابير الوقائية لالذين تعنى بهم  السكان في وقت مبكر من أجل

 

لتشجيع التشريعات والممارسات المراعية  الدعوةود ، شارك المكتب في جهاإلتجارضحايا  حماية بضمانما يتعلق  في .1

معنية وطنية  مجموعات عمل، بما في ذلك من خالل المشاركة في تجار على الصعيد الوطنيلالمكافحة والللجوء 

حماية غير رسمية بين الجهات الفاعلة الرئيسية لضمان  إحالة آليات وضعل. وشملت هذه األنشطة مساهمات اإلتجارب

 .بهم عند االقتضاء اإلتجارن لخطر أو األفراد المعرضي اإلتجارضحايا  ومساعدة

 

 صفةتحديد  في مجالوتقديم الدعم لسلطات اللجوء الوطنية  بالتدريب وبناء القدرات، تقوم المفوضية وعلى نحو مماثل .8

 أو 9199 عام ن اتفاقيةم (2) أ9، بما في ذلك من خالل التدريب على المبادئ التوجيهية بشأن "تطبيق المادة اللجوء

 1". بهم اإلتجار واألشخاص المعرضين لخطر اإلتجارضحايا على الالجئين  بوضع ينالمتعلق 9191 بروتوكول عام

 

تقييم بغية بعثات لرصد الحدود  رسلوي واالعتقال مراكز االحتجاز ات منتظمة إلىبزيار، يقوم المكتب عالوة على ذلك .1

                                                           
اإلتجار بوضع الالجئين على ضحايا  ينالمتعلق 1591أو بروتوكول عام  1591 عام ( من اتفاقية2أ )1المبادئ التوجيهية بشأن "تطبيق المادة 1 

 /:pdf.2b266b3BL/44Ul/Pbcr.org/puhnu.www/http"، الوثيقة متوفرة على بهم واألشخاص المعرضين لخطر اإلتجار

http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html
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أو األفراد المعرضين  اإلتجارضحايا التعرف على والمساعدة في ضمان  رة المختلطةتدفقات الهج فيوصول الالجئين 

 .بهم اإلتجارلخطر 

 

 بشكل خاصتحدياً  لالجئين الذين وقعوا ضحية االتجاراإلدماج المحلي  يمكن أن يشكل، بالحلول الدائمةما يتعلق  في .92

األول.  لجوئهمللتهديد في بلد  معرضين اإلتجاربعض ضحايا يبقى و. تعّرض لها األفرادالتي  المؤلمةبسبب التجارب 

على  وعائالتهمل الضحايا وقد عملت المفوضية على إيجاد حل إلعادة التوطين في مثل هذه الحاالت لضمان حصو

  ة.حماية فعال

 

III .همتيز حماية ضحايا اإلتجار ومساعدتوصيات ملموسة للدول لتعز 

 

 

وقد . بالبشرفي أوروبا بشأن الوقاية والحماية في مجال اإلتجار  األساسيةاإلقليمية ترحب المفوضية بالمبادرات  .99

وضع معايير إقليمية من خالل توفير معايير عملية  2بالبشراإلتجار  مكافحةوروبا بشأن أاتفاقية مجلس  طورت

آليات اإلحالة ب لمتعلقا كتيب منظمة األمن والتعاون في أوروبا يقدم، وعلى نحو مماثل. للمصادقةواضحة 

، اعتمد االتحاد األوروبي 0220في عام ودعماً عملياً للدول المشاركة في ضمان اإلحالة الفعالة.  3الوطنية

. ييهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبو 4الموضوع هذا بشأنمهماً  اً إطاري قراراً 

إلى ضمان حماية ضحايا اإلتجار من بين أمور أخرى ود الوطنية الرامية ودعمت هذه التطورات اإلقليمية الجه

 .بعضهم تحت والية المفوضية يندرجالذين و، بالبشر

 

 األشخاص حتياجاتكامل ال تقييم إجراء ضمانعلى أهمية  جديد من المفوضية تؤكد،  الصدد هذاوفي  .90

في و. 9199 عام تفاقيةا وذلك بما يتوافق مع ،يةالدول الحماية في مجال ضحايا لإلتجار لمحددين على أنهما

تحديد إجراءات  ىإل اإلتجاربعنوان "تحديد وإحالة ضحايا  مفوضيةالبتكليف من  ستصدر قريباً دراسة 

 أنظمةالتكامل بين  بضمانيتعلق  ما في في ممارسات الدول الثغراتعدد من  ُحدد، احتياجات الحماية الدولية"

، ة للدول بعض نتائج هذه الدراسةتعكس التوصيات التاليو 5.اإلتجارحماية ضحايا  مةوأنظالدولية  الحماية

المستوى  على اإلتجارلضمان الحماية الدولية لضحايا المستمدة من عمل المفوضية  باإلضافة إلى النتائج

مساعدة الدول  إلى التوصيات، تهدف هذه حماية الالجئينالمتعلقة بالمفوضية  والية. واستناداً إلى يالوطن

في أوروبا ودعم جهود الوقاية في بلدان  اإلتجارل لتعزيز حماية ومساعدة ضحايا سب في تطويراألوروبية 

 :المنشأ والعبور

 

  ومساعدتهم وحماية ضحايا هذه الجريمة بالبشر اإلتجارلمكافحة األطر القانونية والمؤسسية ينبغي تعزيز .

 مع لعملا وفرق لوطنيةا لعملا خطط تنفيذو بين اإلدارات لعاليا ىستولما على المسألة جماإد لكذ يشملو

 .ذات الصلة لوطنيةوا ليةولدا تلمنظماوا لحكوميةا للوكاالت سعوا تمثيل

                                                           
على اإلنترنت:  بالبشراإلتجار اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة 2 

oe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENGhttp://conventions.c  

مكتب و منظمة األمن والتعاون في أوروبا، "الذين تعرضوا لالتجار: كتيب عمليلجهود لحماية حقوق األشخاص ا توحيد -آليات اإلحالة الوطنية  3 

، على اإلنترنت: 2002، المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان

http://www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf  

http://eur-(. على اإلنترنت: A9/JH22/6020) بالبشربشأن محاربة اإلتجار  2002يوليو  15الصادر في  للمجلس طار اإل قرار4 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:EN:PDF  

 (2005)نص غير منشور، يونيو  ج. بهابها وس. ألفيريف5 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG
http://www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf
http://www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:EN:PDF
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 بما في ذلك فياإلتجارة والمنظمات العاملة مع ضحايا يجب تعزيز برامج التدريب لسلطات اللجوء الوطني ، 

، والمعايير التي تؤدي إلى االعتراف الجنسنوع و العمربطريقة تراعي ما يتعلق بتفسير تعريف الالجئ 

(. اإلتجارالمعرضين لخطر  فراد)أو احتياجات األ اإلتجارضحايا ل بصفة اللجوء أو بصفة حماية أخرى

 .اإلتجارؤشرات الحماية الدولية لضحايا وينبغي أيضاً إدراج م

  بما في ذلك سلطات اللجوء الوطنية المؤسسات الحكومية اركةمشينبغي اعتماد جميع التدابير الالزمة لضمان ،

في  اإلتجارلتقييم العام الحتياجات ضحايا في ا، مع المدني، عند االقتضاءوالمنظمات الدولية ومنظمات المجت

من منظور  ،كثر مالءمة لكل حالة على حدةاأللحماية ا تدبيرفي تحديد  ذلكيمكن أن يساعد و. الحماية مجال

 .وجود أنظمة حماية موازية عنديضمن وجود آليات إحالة مناسبة أن و ،وإنساني يتقن

  بالبشر اإلتجارالتدريب المهني الوطنية بشأن  برامجفي  القانون الدولي لالجئينينبغي إدراج وحدات عن 

تياجات ، إلخ( لضمان تحديد احالقضاةو نون العاموالمدعو الشرطةو لسلطات الوطنية المعنية )الهجرةل

 .الجئينالوعدم معاقبة  عدم طرد، بما في ذلك مبدأ بشكل مناسب وتلبيتهاالحماية الدولية 

 تحديد  بما في ذلك: )أ( اإلتجار الذين وقعوا ضحيةوالفتيات  الفتيانضمانات محددة لحماية  يجب وضع

)ج( جمع و؛ ين األوصياءتماد تدابير حماية خاصة باألطفال، مثل تعي)ب( اعو؛ رسمياً  مصلحة الطفل الفضلى

تعقّب  مسائل)د( و؛ بأطفالهم اإلتجارفي حالة  األهل يمكن أن يكون قد لعبهي المعلومات عن الدور الذ

األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين  عودة( مراعاة الضمانات المحددة في حاالت ، و)هالعائالت ولم شملها

 .وطنهمإلى  هائالتهمعن 

  في مبادرات جمع البيانات والبحث من أجل تحديد التدخالت  اإلتجارأنماط النزوح قبل  أسئلة حول إدراجيجب

بشأن شمل هذه التدخالت حمالت إعالمية وتقديم المشورة القانونية ذات األولوية في بلدان النزوح. ويمكن أن ت

 .لهجرة والمساعدة في العودةا

  بناء ، من خالل مشاريع في بلدان المنشأ والعبور في ذلك ، بماالنازحينينبغي توفير الحماية لألشخاص

أن ب، مع االعتبار اً مهم األمرهذا يعّد الحماية واالستخدام االستراتيجي إلعادة التوطين. وفي مجال قدرات ال

في أو  مثالً  العيش كسب سبل في حال انقطاع رتجاألن يصبحوا ضحايا لإل النازحين قد يكونون أكثر عرضةً 

 .االحتياجات األساسية وحقوق اإلنسان حال عدم تلبية

  فير االختيار تنظر معاييأن يجب و ،اإلتجارلضحايا أماكن إعادة توطين الالجئين المتاحة ينبغي زيادة عدد 

 يتعرضون لخطرالذين تجار أو حايا أو األفراد الذين تعرضوا لإللضل االحتياجات المحددة في مجال الحماية

 .جال الحمايةالخاصة في م ،بهم اإلتجار
 

 0221سبتمبر ، الالجئين مفوضية
 

 

 


