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). كما أّن التّسمیات المستخدمة IOMللھجرة (إّن اآلراء الواردة في ھذا التقریر ھَي آراء الُكتّاب، وال تعكس بالضرورة رؤى المنظّمة الدولیّة 
وطریقة عرض المواد في التقریر ال یُقَصد بھا التعبیر عن أّي رأي على اإلطالق من جانب المنظّمة الدولیّة للھجرة فیما یتعلق بالوضع 

 اكن أو حدودھا أو تخومھا.القانوني ألي بلد أو أرض أو مدینة أو منطقة، أو فیما یتعلّق بالوضع القانوني لسلطات ھذه األم

 

لھجرة، على إن المنظمة الدولیّة للھجرة ملتزمة بمبدأ أن الھجرة اإلنسانیّة والمنتِظمة مفیدة لكل من المھاجرین والمجتمع. والمنظّمة الدولیّة ل
یات العملیّاتیّة التي تواجھ الھجرة اعتبارھا منظّمة حكومیّة دولیّة، تعمل مع شركائھا في المجتمع الدولي على المساعدة في مواجھة التحد

وعلى تحسین الفھم لقضایا الھجرة وتشجیع التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من خالل الھجرة وأیضا تعمل على الحفاظ على كرامة اإلنسان 
 واألوضاع الكریمة للمھاجرین.
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 التّقریر للتّحریر من قبل الُمنظّمة الدولیة للھجرة قبل تقدیمھ للتّرجمةلم یخضع ھذا 

 ۲۰۱٥للمنظّمة الدولیّة للھجرة  ©جمیع الحقوق محفوظة 

 

 

أي جمیع الحقوق محفوظة. یمنع منًعا باتًّا استنساخ ھذا المنشور أو تخزینھ في نظام استرجاع المعلومات أو نقلھ بأي شكل من األشكال أو ب
سواء كانت ھذه الوسیلة إلكترونیّة أو میكانیكیّة أو من خالل النسخ الضوئي أو التسجیل أو غیر ذلك دون الحصول على إذن خطيٍّ  وسیلة

 مسبٍق من النّاشر.
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 قائمة االختصارات/الُمصطلحات
 

 Area of Responsibility  AoR                                                                              منطقة المسؤولیّة

 CERF Central Emergency Relief Fund                                         الّصندوق المركزّي لُمواجھة الطّوارئ

 CMC Civil Military Cooperation                                                                التعاون العسكري المدني

 CSO  Civil Society Organization                                                                ُمنظّمات الُمجتمع المدنيّ 

 CT  Counter-Trafficking                                                                                    ُمكافحة اإلتجار

 GBV  Gender-Based Violence                                                         العنف القائم على النّوع االجتماعيّ 

 IDP Internally Displaced Person                                                                     شخص نازح داخلیًّا

 IOM  International Organization for Migration                                                 الُمنظمة الدولیّة للھجرة

 MCOF  Migration Crisis Operational Framework                  إطار العمل التّشغیلّي الخاّص بأزمات الھجرة

 NGO  Non-Governmental Organization                                                             ُمنظّمة غیر حكومیّة

 OHCHR  Office of the High Commissioner for Human Rights لحقوق اإلنسانالمفوضیة السامیة لألمم المتحدة 

 SGBV  Sexual and Gender-Based Violence                            العنف الجنسّي والقائم على النّوع االجتماعيّ 

 Standard Operating Procedure  SOP                                                    اإلجراءات العملیّاتیّة المعیاریة 

 TiP  Trafficking in Persons                                                                            اإلتجاُر باألشخاص

 UN  United Nations                                                                                            األمم المتّحدة

 UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees  شؤون الّالجئین المفوضیّة الّسامیة لألمم المتّحدة ل

 UNSC  United Nations Security Council                                              مجلس األمن التّابع لألمم المتّحدة

 VoT  Victim of Trafficking                                                 ضحیّة اإلتجار بالبشر/ضحایا اإلتجار بالبشر
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 ۱مقّدمة

األعضاء عندما تّم نشُر قّوات حفظ الّسالم وضبّاط الّشرطة والُمتعاقدین من القطاع الخاّص وغیرھم من 
في المجتمع الدولّي في البوسنة والھرسك وكوسوفو، وذلك خالل الحروب التي اندلعت في منطقة غرب 

)، أصبحت تجارة الّدعارة المحلیّة وصغیرة النّطاق الُمدارة من قبل شبكاٍت ۱۹۹۹-۱۹۹۲البلقان (
عّرف على جسامة ُمشكلة اإلتجار ُمزدھرةً. وعندھا بدأ الُمجمع اإلنسانّي بالتّ  ۲إجرامیٍّة ُمنظّمة صناعةً 

 ، وبالتّالي قام بوضعھا في األجندة الدولیّة.۳باألشخاص
ورغًما أّن قضیّة اإلتجار بالبشر أّدت إلى زخٍم كبیٍر وقیام عدٍد من الُمنظّمات الدولیّة بتطویر نُھُجٍ 

وتنطوي على انتھاكات  لُمعالجة ُمشكلة اإلتجار بالبشر، بیَد أّن ھذه الظّاھرة التزاُل جریمة خطیرة
جسیمة لحقوق اإلنسان ویتّم  تجاھلھا إلى حّد كبیٍر في حاالت األزمات من قبل كّل من األطراف 
الحكومیّة وغیر الحكومیّة. إّن التعّرف على حاالت اإلتجار باألشخاص ھو عملیّة تعوقھا الّصعوبات 

ز بین اإلتجار وغیره من أشكال االستغالل المساحات الّرمادیّة التي ال تُمیّ ونقص المعرفة، فضًال عن 
ھذا  الُمختلفة. ھذا باإلضافة إلى أّن اإلتجار بالبشر ال یُعتبر عادةً على أنّھ نتیجة ُمباشرة لألزمات.

االفتراض غیر الّسلیم غالبًا ما یقّوُض االستجابة المیدانیّة لحاالت اإلتجار بالبشر، لیَس فقط من حیث 
توثیق الحاالت والتّقریر عنھا والتّعّرف على الّضحایا وتقدیم الُمساعدات لھم، وإنّما أیًضا من حیث 

تجار بالبشر ال تُعتبُر عادةً على أنّھا تدابیر التّحقیق الجنائّي الّالحق. ھذا مع العلم أّن جھود مكافحة اإل
إلنقاذ الحیاة في حاالت الطّوارئ. إّن جھود ُمكافحة اإلتجار ھي، في الواقع، مسألة حیاة وسبل عیش 

أولویّة ُمماثلة ألیّة مجموعات بالنّسبة لضحایا اإلتجار بالبشر، وبالتّالي یتوّجب النّظر إلیھم على أنّھم 
 بسبب األزمات. كانیّة متضّررةس

إّن التّقریر الكبیر الذي یستنُد إلیھ ھذا التّقریر الموجز، یحرص على عدم الُمبالغة في طرح ُمشكلة 
اإلتجار باألشخاص في حاالت األزمات والعواقب المترتّبة علیھا، ویقّدُم توصیات مبنیّة على األدلّة 

في مجال ُمكافحة اإلتجار بالبشر واستغاللھم في للُمجتمع اإلنسانّي، وتحدیًدا عبر المھنیّین العاملین 
االستجابة لحاالت الطّوارئ. فیتناوُل ھذا التّقریر المخاطر والحّد من الحوادث وكیفیّة تحسین االستجابة 
لإلتجار بالبشر في مراحل األزمات الُمختلفة (قبل وأثناء وبعد)، مع التّركیز على الّصراع الُمسلّح 

واألزمات الُمطّولة. وتُقّدم ھذه الوثیقة الموجزة ملّخًصا بالنّتائج الّرئیسیّة والتّوصیات  والكوارث الطبیعیّة
 الّصادرة عن ذاك التّقریر.

بعض التّوصیات معموٌل بھا حالیًّا في استراتیجیّة الُمنظّمة لُمواجھة اإلتجار بالبشر في حاالت األزمات، 
   ا.ویجري إضفاء اللّمسات األخیرة علیھا حالیًّ 

  

 بِـْرند ھمنغواي                                                                محّمد عبدیكر            
 مدیر قسم إدارة الھجرة                                                  مدیر قسم العملیّات والطّوارئ       

 رة                                         المقّر الّدائم للُمنظّمة الدولیّة للھجرةالمقّر الّدائم للُمنظّمة الدولیّة للھج

۱
 المكتب من وبدعمٍ  للھجرة، الدولیّة الُمنظّمة لصالح االستشاریّة الُموظّفة تیلیناك، أغنِس بإجرائھ قامت أكبر تقریرٌ  أصلُھا الموجزة الوثیقة ھذه إنّ  - 

 في للھجرة الدولیّة للُمنظّمة الّدائم المقرّ  في والطّوارئ العملیّات وقسم الُمھاجرین ُمساعدة وقسم القاھرة، في للھجرة الدولیّة للُمنظّمة اإلقلیميّ 
 بریسِّر، دي وجولیا میز وِكاري لوشیانو وماتیو كیمورا ویوكو لونَغروتّي والورا ماكیافیلّلو ومیكیال كراغس ساره من كلٍّ  من وتحدیًدا جنیف،

 ولیبیا العراق من كلّ  في للھجرة، الدولیّة الُمنظّمة مكاتب موظّفو وقّدم كما. الموجزة المذّكرة لھذه والُمراجعة التّحریر في الّدعم بتقدیمِ  كلّھم قاموا
 ..بثمن تُقّدرُ  ال وُمدخالتٍ  دعًما وتركیا، الّسوریّة العربیّة والجمھوریّة وسیریالنكا إفریقیا وجنوب والفلبّین ولبنان وكمبودیا وتونس

۲
 اإلنسانيّ  التدّخل أثر استكشاف: والواقع الخطابّیة بین« غوِدك.ت سامانثا انظر الّرجاء البلقان، غرب في التجربة من المزید على للّتعّرف - 

 ،۸۷۷ رقم ۹۲ العدد األحمر، للّصلیب الدولّیة المجلّة – كوسوفو في الحرب ُبَعید جنسّیة ألغراٍض  اإلتجار - »الجنسيّ  العنف على العسكريّ 
: الّتالي الّرابط ،۲۰۰۲ والھرسك، البوسنة حول ووتش رایتس ھیومن ُمنّظمة تقریر أیًضا وانظر ؛۲۰۱۰ مارس، آذار،

www.hrw.org/reports/2002/bosnia/Bosnia1102.pdf، ۲۰۰٤ بالّنساء، واإلتجار المسلّحة الّصراعات: الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة ودراسة. 
۳
 باألشخاص، اإلتجار وُمعاقبة وقمع لمنع بالیرمو بروتوكول من الّثالثة الماّدة إلى الّنظر الّرجاء ،»باألشخاص اإلتجار« تعریف على لالّطالع - 

 :الّتالي الّرابط على والّنساء، األطفال وبخاّصة
 www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx 
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  لَماذا یتّم تجاھل قضیّة اإلتجار بالبشر في أوقات األزمات

 األزمات أوقات في بالبشر لإلتجار اإلنسانيّ  الُمجتمع تجاُھل خلفَ  تكمنُ  متعّددة أسبابٌ  ھناك

لیَس ھنالك من حدوٍد واضحة لتعریف اإلتجار بالبشر. وینعكس ھذا التّعقید من حقیقة أّن  •
ھناك مساحات رمادیّة بین العمل القسرّي والعنف القائم على النّوع االجتماعّي واالستغالل 

ما ضحیّة لإلتجار بالبشر أم واالختطاف واإلتجار؛ وبالتّالي فإّن تحدید ما إذا كان شخٌص 
لقد تّم تعریُف ضحیّة  ٤ضحیّة لالستغالل في العمل على وجھ الحصر لیَس باألمر الّسھل.

اإلتجار بالبشر ضمن بروتوكول بالیرمو، بیَد أّن االستغالل الیزاُل أمًرأ لم یتّم تعریفھ في 
 إطار القانون الّدولّي. 

بتشریعات مخّصصة لُمكافحة اإلتجار للحّد من حاالت إّن العدید من الّدول التزال ال تعمل  •
التّعّرض لإلتجار بالبشر، ولتلبیة احتیاجات الحمایة بالنّسبة للمجموعات الّسكانیّة المعّرضة 

 –للخطر. إضافة إلى أنّھ، حتّى لو كانت ھذه التّشریعات موجودة فھي غالبًا ال یتّم تنفیذھا 
 األزمات. ویكون ھذا األمُر جلیًّا في حاالت

إّن اإلتجار بالبشر ھو جریمة لیست ُموثّقة كغیرھا من الجرائم وغالبًا ما ال یتّم تعریفھا  •
والتّحقیق فیھا بشكٍل ُمناسٍب میدانیًّا، وخاّصة في حاالت األزمات حیث تكون الموارد نادرة 

في بناء والبیئات صعبة بصورة عاّمة. وعالوة على ذلك، ورغًما من كّل الجھود المبذولة 
القدرات واعتماد قوانین وطنیّة لُمكافحة اإلتجار بالبشر، بیَد أّن عدَد المالحقات القضائیّة 
بناًء على اّدعاءاٍت متعلّقة باإلتجار بالبشر الیزاُل قلیًال نسبیًّا بالُمقارنة مع غیرھا من 

 ٥الجرائم.
تجار في كّل من األوقات إّن عدم وجود بیانات خطّ األساس غالبًا ما یعیُق االستجابة لإل •

العادیّة، بل وبشكٍل أكبر في حاالت األزمات. ولذلك فمن الّصعب تقییم مدى تأثیر حاالت 
 األزمات على اتّجاھات اإلتجار بالبشر. 

قد ینظُر الُمجتمُع اإلنسانّي إلى اإلتجار بالبشر على أنّھ عامٌل شاغٌل بالنّسبة لألطراف  •
الّرغم من الجھود المبذولة لسّد الفجوة بین الدینامیّات المعمول بھا الفاعلة في التّنمیة. وعلى 

قبل وقوع األزمات واالستجابة الفوریّة لألزمة، بیَد أّن االستجابات المعمول بھا لُمكافحة 
الیزاُل اإلتجاُر بالبشر قضیّة دون عالٍج في نظام  ٦اإلتجار بالبشر التزال عاجزة.

، األمر الذي یؤّدي إلى وجود فجوة كبیرة في Cluster Systemالمجموعات، باإلنكلیزیّة: 
 حاالت األزمات.

 

٤
 ُمنتدى العراق، حالة: الحمایة إھمال مخاوف – تیلیناك وأغِنس كراغس وساره لونَغروّتي الورا: األزمات أوقات في باألشخاص اإلتجار انظر، -  

 .قریًبا – ۲۰۱٥ ،»البحار وراء ما في التنمیة معھد« في اإلنسانّیة بالّسیاسات المعني الفریق اإلنسانّیة، الُممارسات شبكة
٥
 القانونّیة الحدود رسم – بالبشر اإلتجار: انظر الّرجاء جریمة، اإلتجار اعتبار شیوع وعدم بالبشر اإلتجار تجریم حول الّتحلیالت من للمزید -  

 .۲۰۱٤ الدولّیة، الجنائّیة العدالة مجلّة ِسْمُیون،. سي وجیمس أتاك إلیدیل الجنائّیة، والعدالة لّالجئین الدوليّ  للقانون
٦
 .تیلیناك وأغِنس كراغس وساره لونَغروّتي الورا قبل من ذكره الّسابق العمل: انظر -  
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لقد اشتملَت الّدراسة البحثیّة، التي بُنَِي ھذا التّقریر الموجز علیھا، على أبحاث میدانیّة تّم إجراؤھا في 
، في كلٍّ من لیبیا والعراق، فضًال ۲۰۱٥، وحزیران، یونیو ۲۰۱٤الفترة بین تشرین الثّاني، نوفمبر 

وریّة والفلبّین وھاییتي وشرق إفریقیا عن المشاورات واألبحاث النّظریّة حول الجمھوریّة العربیّة السّ 
 . ۲۰۰٤والبلدان الُمتضّررة جّراء إعصار تسونامي في العام 

 وقد تّم اختیار الحاالت للنّظر في اإلتجار باألشخاص في كّل من الّسیاقات التّالیة:
 الّصراعات المسلّحة: لیبیا والعراق والجمھوریّة العربیّة الّسوریّة -
 زلزال الُمحیط الھندّي وھاییتي والفلبّین الكوارث الطبیعیّة: -
 التدفّقات الُمختلطة في األوضاع الُمعقّدة: شرق إفریقیا ومسار الھجرة التّالي في شمال إفریقیا -

 الّصراعات الُمسلّحة

في حالتّي كّل من لیبیا والعراق، تخلق حالة سیادةُ القانوِن 
الُمتجرون من العمِل حالة إفالٍت من العقاب، حیث یتمّكُن 

في بعض المناطق دون الخوف من عواقب االعتقال أو 
اإلدانة. فقد یتحّول اإلتجار باألشخاص إلى وسیلٍة لتحقیق 
أھداف بعض المجموعات الُمسلّحة، كتجنیِد الُمقاتلین 
والقوى العاملة وتمویل أنشطة ھذه المجموعات والتّوفیر 

لحیثیّة اإلیدیولوجیّة للخدمات الجنسیّة، ولكن أیًضا من ا
 بسبب اإلتجار الُمنظّم واستعباد األقلیّات اإلثنیّة. ویُعتبرُ 
كّل من طالبي اللّجوء والّالجئین والُعّمال الُمھاجرین 

ن غیر النّظامیّین ھم الفئات األكثر عرضةً والُمھاجری
للوقوع ضحایا لإلتجار باألشخاص في لیبیا، كما 

بالنّسبة للُمتجرین. كما ویُسلّط ویُعتبرون أھدافًا رئیسیّة 
اإلتجار باألشخاص أبناء األقلیّات الّضوَء على التّمییز 
باعتباره عامل خطورة كبیر. وكما ھو الحال بالنّسبة 
للتّمییز في لیبیا، فإّن التّمییز في العراق یظھر أیًضا كونھ 
قائًما على أسس إثنیّة (عرقیّة) ودینیّة. كما ویُظھُر 

العراقّي بُعَد النّوع االجتماعّي الجلّي في  الّسیناریو
اإلتجار بالبشر في حاالت األزمات، مع االستھداف 

أّما في الجمھوریّة العربیّة الّسوریّة،  ۷الُمحّدد للفتیات والنّساء، والّصلة باالستغالل واالستعباد الجنسّي.
ّزواج الُمبّكر القسرّي وعمالة األطفال، األمر فقد اعتمدت العدید من األسر واألفراد آلیّات تكیٍّف سلبیّة كال
 الذي غالبًا ما یؤّدي إلى عملیّات االستغالل واإلتجار بالبشر.

۷
 أخرى، أماكن في مندلعة أخرى ُمسلّحة صراعات في ُمماثلة نماذجُ  ھناكَ  العراق، في الّراھنة األوضاع على الّضوء تسلیط تمّ  حین في -  

 لسیطرة الخاضعة المناطق في للفتیات االختطاف عملّیات تفّشي مع حرام، بوكو جماعة وجرائم الحصر، ال المثال سبیل على كنیجیریا
 بوجود تعتقد شبھاتٌ  ھناك أنّ  كما. االنتحارّیة الّتفجیرّیة للعملّیات ودفعھم استغاللھم ذلك في بما لألطفال، القسريّ  الّتجنید عن فضًال  الجماعة،

 .لألطفال القسريّ  الّتجنید وجود إلى باإلضافة الّسورّیة، العربّیة الجمھورّیة في األعضاء تجارة ألغراض بالبشر إتجار
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 الكوارُث الطّبیعیّة 

 تجرین الستغالل حاالت الّضعف لدىتزیُد الكوارُث الطبیعیّة من المخاطر، وتخلُق بیئة مثالیّة للمُ  
المجموعات الّسكانیّة الُمتضّررة. فأمثلة البلدان التي تعّرضت لزالزل الُمحیط الھندّي، ھاییتي والفلبّین، 
توّضح مدى الّضعف الّشدید لدى األطفال في أعقاب وقوع الكوارث الطبیعیّة واسعة النّطاق. فتوّضح 

والّشبكات اإلجرامیّة تستغّل الفوضى  حالةُ ھاییتي، على سبیل المثال، كیف أّن بعض األفراد والُمنظّمات
 العارمة النّاتجة عن مثل ھذه الكوارث الطبیعیّة وحاالت الّضعف لدى األفراد الُمتضّررین.

 

 

  

  الُمعقّدة األوضاع في الُمختلطة التدفّقات
إّن عدم وجود بدائل مجدیة في منظور منطقة شرق إفریقیا وعلى امتداد طریق الھجرة عبر شمال 

دة التّعلیم وفرص سبل إفریقیا، وشّحة فرص الھجرة بصوٍر قانونیّة إلى البلدان الثّالثة، فضًال عن فقر جو
كلّھا أموٌر تجعُل من الُمھاجرین غیر النّظامیّین ضعیفین وتحت رحمة الُمتجرین. ومن  المعیشة، ھي

بالبشر وشّحة فرص كسب ناحیٍة أخرى، فإّن قلّة الوعي حول مخاطر االنخراط في أعمال اإلتجار 
العیش البدیلة، في بلدان العبور، تدفُع الّشباب على الُمشاركة في ھذه األنشطة اإلجرامیّة. ونتیجة لذلك، 
فقد ازداَد اإلتجار باألشخاص على امتداد طریق الھجرة شرق اإلفریقّي وشماًال وصوًال إلى أوروبّا، 

 یّة سببھا االنتھازیّة والّضرورة.ملحوٍظ على أنّھ عملبشكٍل وسابقًا إسرائیل، 

 

  



                                                                                                 

 

   

 

  الّضعیفة الّسكانیّة للمجموعات الخطر عوامل

یجب النّظر إلى االستجابة لإلتجار باألشخاص واستغاللھم في أوقات األزماِت على أنّھا نشاطٌ للحمایة 
لألنشطة الُمنقذة للحیاة،  الطّوارئ لُمواجھة المركزيّ  الّصندوقوإنقاذ الحیاة. وعنَد اإلشارِة إلى تعریف 

تعالج أو تخفَّف أو تحول دون وقوع اإلجراءات التي تستطیع خالل فترة قصیرة من الّزمن أن «فھي 
خسائر ُمباشرة في األرواح واألضرار النفسیّة والبدنیّة أو التّھدیدات للّسّكان ككّل أو لمجموعة كبیرة من 

اإلتجار بالبشر تُشیر إلى الوقایة من الموت نتیجة للُممارسات إّن مكافحة . ۸»الّسكان و/أو حمایة كرامتھم
األضرار المادیّة وفي أسوأ الحاالت منع األمراض المعدیة المھلكة ومنع وقوع  االستغاللیّة ومنع وقوع

إّن عدًدا من عوامل الخطر المرتبطة باإلتجار األذى النّفسّي لضحایا اإلتجار بالبشر الُمحتملین. 
د من زیباألشخاص في حاالت األزمات ُمماثلة للعوامل في الحاالت العادیّة؛ بیَد أّن األزمات تدفع بالم

ما إذا كانت األزمات سببُھا الّصراعات الُمسلّحة أو الكوارث الطّبیعیّة أو عوامل الخطر وتختلُف بحسب
الحاالت طویلة األمد. إّن عملیّات اإلتجار بالبشر قد ال تسیر مثل بعضھا البعض، أو بالقدر نفسھ، في كّل 

ظتھا في مختلف حاالت وأوضاع األزمات أنماط األزمات. غیَر أّن بعض أوجھ التّشابھ من الممكن مالح
 تّم تحلیلھا في ھذا التّقریر:

إّن من المرّجح أن یكون لألزمات تأثیٌر على اإلتجار باألشخاص، لیَس فقط في المناطق المتأثّرة  •
بشكٍل ُمباشٍر من األزمات، وإنّما أیًضا في المناطق التي تستضیُف الُمھاجرین، بشكٍل ُمستقلٍّ 

 القانونّي وعن طبیعة األزمة؛عن وضعھم 
ومن األمور الملحوظة في عدٍد من حاالت األزمات واسعة النّطاق والتي تُمثّل عوامل خطٍر  •

حاسمٍة بالنّسبة لإلتجار باألشخاِص، نذكُر اضمحالَل سیادة القانون واالنھیار المؤّسساتّي وتفّشي 
، فضًال عن اإلفالت من العقاب األنشطة اإلجرامیّة والفساد والتوّرط من قبل المسؤولین

 واالعتماد الكبیر على آلیّات تكیٍّف سلبیّة واستراتیجیّات بقاء محفوفة بالمخاطر؛
في بدایة األزمات قد تصبح الّشبكات اإلجرامیّة القائمة حینھا غیَر فاعلٍة، بیَد أنّھا قد تتكیُّف مع  •

مثًال عبَر استھداف ضحایا جدد في أماكن جدیدة كمخیّمات الّالجئین  –الحالة الجدیدة 
عداًدا كبیرةً من أواألشخاص النّازحین داخلیًّا، أو المجموعات الّسكانیّة المحلیّة التي تستضیُف 

 المجموعات الّسكانیّة الُمتنقّلة؛
الُمساعدات اإلنسانیّة لزیادة قد یسعى الُمتِجروَن لالستفادة من المجموعات الّسكانیّة التي تتلقّى  •

أنشطتھم اإلجرامیّة من خالل االحتیال وفي نھایة المطاف فرص التّوظیف االستغاللیّة والھجرة 
 انطالقًا منھا؛

وبمعزٍل عن نوع األزمة، تُشّكُل مخیّماُت الّالجئین واألشخاص النّازحین داخلیًّا بیئة مثالیّة  •
ا من الّشبكات اإلجرامیّة الباحثة عن الید العاملة الّرخیصة إلیجاد ضحایًا لإلتجار بالبشر وغیرھ

 أو المجانیّة، فضًال عن الخدمات الجنسیّة وغیرھا من الخدمات االستغاللیّة؛
إّن االفتقار لوجود فرٍص اقتصادیّة حقیقیّة واالعتماد الّزائد على آلیّات التكیّف الّسلبیّة قد تتحّول  •

ٍف شدیٍد أماَم اإلتجار باألشخاص عبر المجموعات الّسكانیّة في بعض الحاالت إلى حاالت ضع

۸
 .۲۰۱۰ الطوارئ، لمواجھة المركزي للّصندوق الحیاة إنقاذ معاییر -  
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المتضّررة. فقد یتّم استغالُل مواقف الّضعف ھذه، في حین یستغّل الُمتجرون الظّروف 
 االقتصادیّة واالجتماعیّة المزریة للمجموعات الّسكانیّة الُمتضّررة؛

ر على سبیل المثال ال الحصر، تتزایُد بشكٍل إّن الُممارسات التّقلیدیّة غیر الّسلیمة، كالزواج المبكّ  •
 ملحوٍظ في األوضاع الُمتأّزمة وقد یؤّدي بعضھا إلى اإلتجار بالبشر؛

إّن ّغیاب وجود الحمایة أو الحلول الفوریّة من شأنھ أن یُسھَم في زیادة التعّرض لإلتجار بالبشر،  •
 تحدیًدا في الحاالت طویلة األمد؛

یست مستعّدة بما یكفي لالستجابة لألزمات واسعة النّطاق، وعندما تندلع إّن الحكومات الّضعیفة ل •
األزمات، فإنّھا ستؤّدي إلى تفاقٍم شدیٍد في حاالت الّضعف لدى المجموعات الّسكانیّة 

 المتضّررة؛
وغیرھا من العوامل الّشدیدة ذات الّصلة بالتّمییز، سواًء أكان قائًما على النّوع االجتماعّي أو  •

 ا (عرقیًّا) أو دینیًّا أو اجتماعیًّا في المجتمعات على الُمستوى الوطنّي.إثنیًّ 

استناًدا إلى الُمالحظات الواردة أعاله، وبالّرغم من وجود عدٍد من أوجھ التّشابھ، فاستراتیجیّات 
مُل كّل االستجابة یجُب أن یتّم تكییفھا وصیاغتھا وفقًا لكّل وضٍع على حدة، وذلك بغیة ضمان أّن یتّم ش

الحقائق. وإضافة إلى ذلك، فإّن طبیعة األزمة تفرُض استجاباٍت ُمختلفٍة. فعلى سبیل المثال، في أعقابِ 
وقوع كارثة طبیعیّة ھائلة، فالُمجتمُع اإلنسانّي غالبًا سیعتمُد على حكومة وطنیّة للُمساعدة في استجابة 

ة، حیث أّن الحكومات قد ال تكون ُمستعّدة أو سریعة، في حین أّن الوضع مختلف في الّصراعات الُمسلّح
قادرة على الُمساھمة. إّن الّصراعات الُمسلّحة غالبًا ما تُثیُر عدًدا من المخاوف األمنیّة الخطیرة التي قد 
تضیّق على وصول الُمساعدات اإلنسانیّة، وقد تھّدُد حمایة وحیاة المجموعات الّسكانیّة المحلیّة والعاملین 

ل اإلنسانّي والُمساعدات. والكوارُث الطبیعیّة تجلُب ما تجلب من القضایا األمنیّة، وتحدیًدا في المجا
عندما تتزایُد مستویات االستیاء واإلحباط بین المجموعات الّسكانیّة الُمتضّررة، األمر الذي قد یؤّدي إلى 

، وفي الفلبّین في العام ۲۰۱۰اندالع أعمال عنف بعیَد الكارثة، كما كان الحاُل في ھاییتي في العام 
. إّن كّل ھذه العوامل یجُب أن توَضَع في الحسبان بعنایة بالغة قبل الّشروع بتنفیذ أنشطة ُمكافحة ۲۰۱۳

 اإلتجار بالبشر في حاالت الطّوارئ واألوضاع الُمتأّزمة.

 الفئات الّسكانیّة الُمعّرضة للخطر

لة الُمتضّررة بسبب األزمات ھي عرضةٌ لإلتجار بالبشر إّن المجموعات الّسكانیّة الّضعیفة والُمتنقّ 
واالستغالل. وتشمُل الفئات الّسكانیّة الُمعّرضة للخطر في حاالت األزمات على الُمھاجرین غیر 
النّظامیّین والعّمال الُمھاجرین وطالبي اللّجوء ومجموعات النّازحین (الّالجئین واألشخاص 

ین في أزمٍة ما، أو في حالة العبور، فضًال عن النّاس المتروكین النّازحین داخلیًّا) من العالق
والُمجتمعات المحلیّة. إّن المناطق المعّرضة للخطر على وجھ الخصوص یمكن أن تكون أماكن 
العبور أو مراكز االحتجاز الجماعّي للُمھاجرین غیر النّظامیّین أماكن التّوظیف غیر الّرسمیّة 

لمستوطنات غیر الّرسمیّة والمجتمعات المحلیّة. وقد تشمُل الفئات الّضعیفة وُمخیّمات النّازحین وا
 الّرئیسیّة على:

 األطفال غیر المصحوبین والمنعزلین عن ذویھم واألطفال الُمتنقّلین؛ •
 األسر التي تعیلھا النّساء والنّساء والفتیات ضحایا العنف المنزلّي؛ •
 بالبشر والذین علقوا في أزمة ما؛الّضحایا الذین سبق وأن تعّرضوا لإلتجار  •
 األقلیّات وضحایا التّمییز اإلثنّي والعرقّي والّدینّي واالجتماعّي؛ •
المترتّب تحدیًدا على النّوع االجتماعّي أو العمر أو الوضع  –األفراد في مواقف الّضعف  •

 ا.القانوني/الّالنظامیّة، الوضع االجتماعّي أو االقتصادّي أو الّسیاسّي، وھلم جر
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تجار تُعتبُر كلٌّ من النّساء والفتیات األكثر عرضة لإلتجار بالبشر، ولكنّھّن لسَن فقط من یتعّرض لإل
م أیًضا ضحایا لإلتجار باألشخاص واالستغالل، وتحدیًدا ما یتعلّق منھ بالبشر. فالّرجاُل والصبیة ھ

وبمعزٍل عن التّمییز القائم على النّوع باستغالل العمل والتّشغیل القسرّي والھجرة غیر النّظامیّة. 
االجتماعّي، فقد تّمت اإلشارة إلى أشكاٍل أخرى من التّمییز على أنّھا عوامل من شأنھا أن تُفاقم من 

 وقوع حوادث اإلتجار بالبشر.

 

 فجوة الحمایة
 Protectionإّن بعض أشكال اإلتجار باألشخاص واالستغالل یُشاُر إلیھا ضمن إطار مجموعة الحمایة،

Cluster ومنطقتي المسؤولیّة ذاتي الّصلة الخاّصتین بمجموعة الحمایة، وھما منطقة المسؤولیّة الخاّصة ،
بالعنف القائم على النّوع االجتماعّي ومنطقة المسؤولیّة الخاّصة بحمایة الطّفل (انظر الجدول األّول). 

ُموّضٌح في الجدول األّول أدناه، التزاُل  ولكّن بعَض أشكال اإلتجار باألشخاص واالستغالل، كما ھو
دون ُمعالجة ضمن نظام المجموعات، وبالتّالي فإنّھا تُمثّل فجوة حمایة بالغة األھمیّة في حاالت 

 الطّوارئ. 

 
 

تناولھا ومعالجتھااألمور التي ال یتّم  األمور التي یتّم تناولھا ومعالجتھا  

العنف القائم على أساس  حمایة الطّفل
 النّوع االجتماعيّ 

ضحایا اإلتجار بالبشر وغیرھم من المعّرضین 
 لخطر اإلتجار

استغالل الُمھاجرین العالقین والذین  - الّزواج القسرّي المبّكر - عمالة الطّفل القسریّة -
 انقطعت بھم الّسبل

التّجنید القسرّي  -
المجموعات الّسكانیّة النّازحة التي تلجأ  - الزواج القسرّي المؤقّت - لألطفال

 إلى الھجرة غیر اآلمنة

والعنف ضّد األطفال  -
اختطاف وإبعاد الُمھاجرین العالقین  - الّدعارة القسریّة  - واالعتداء علیھم

 والعّمال الُمھاجرین

اختطاف األطفال  -
 العنف المنزليّ  - وإبعادھم عن بلدانھم

اإلتجار بالبشر (االستغالل في ضحایا  -
العمل والّرق والتسّول القسرّي، وما إلى 

 ذلك)

 التبنّي غیر القانونيّ  -
العنف الجنسّي  -

واالغتصاب واالستغالل 
 الجنسيّ 

ضحایا اإلتجار بالبشر لغرض استئصال  -
 وتجارة األعضاء

 
االستغالل واالعتداء  -

الجنسّي من قبل عمال 
 واإلغاثة الُمساعدات

اختطاف الُمھاجرین بغرض الحصول  -
 على فدیة 

 استغالل األقلیّات التي تتعّرض للتمییز -  
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 الُمشتَرَكة المسؤولیّة

إّن اإلتجار باألشخاص ال یظھر فجأة ومن تلقاء ذاتھ في ظروف معزولٍة. فالّروابط بین مواطن الّضعف 
المجموعات الّسكانیّة والُممارسات االستغاللیّة التي كانت موجودة قبل األزمة یجب أن تؤخذ بعین لدى 

. وللقیام باستجابة ُمناسبة لإلتجار باألشخاص في ۹االعتبار عند التّحضیر والقیام باالستجابة اإلنسانیّة
نّھ ظاھرة مرتبطة ومتداخلة حاالت األزمات، یجب أّوًال أن یتّم االعتراف باإلتجار باألشخاص على أ

باألزمات، ولیَس فقط على أنّھ نتیجة جانبیّة لألزمات. وإضافة إلى ذلك، یجب االعتراف بأنشطة ُمكافحة 
اإلتجار بالبشر على أنّھا أنشطة ُمنقذة للحیاة. إّن االستجابات اإلنسانیّة الحالیّة في أوقات األزمات ال 

إلتجار بالبشر واالستغالل، وبالتّالي فإنّھا تترُك أشكاًال من اإلتجار تشتمُل على الحقیقة الكاملة وراء ا
بالبشر دون مواجھة وتترك ضحایا أشكال اإلتجار ھذه من دون ُمساعدة. وعلى االستجابة الكافیة أن 
تضمَن الحمایة الّشاملة لألفراد الّضعیفین والُمعّرضین للخطر. ولذلك، ینبغي على أنشطة ُمكافحة 

بالبشر أّن تجَد لنفسھا مكانًا في نظام المجموعات الحالّي المعمول بھ. كما ینبغي بالتّالي توثیق  اإلتجار
ویجب أن  ۱۰جرائم اإلتجار بالبشر واالستغالل واإلبالغ عنھا للقضاء على فرص اإلفالت من العقاب.

ّشامل الذي یتّم تنفیذه خالل تكون استراتیجیّة ُمكافحة اإلتجار بالبشر جزًءا ال یتجّزأ من نھج الحمایة ال
 حاالت الطّوارئ.

 

  التّوصیات 

  

في االنخراط  ۱۱یجب على األطراف الدولیّة الفاعلة العمل على تعزیز قدرات الّدول والتزامھا •
باالستجابة وبأنشطة ُمكافحة اإلتجار بالبشر، كما ویجب العمل على تعزیز الّشراكات مع 

 منظّمات الُمجتمع المدنّي والمنظّمات غیر الحكومیّة (حین یكوُن ذلك ُممكنًا وُمناسبًا)؛
ز التّعاون یجُب تعزیز التّعاون مع وكاالت إنفاذ القانون الوطنیّة والدولیّة، كما ویجب تعزی •

العسكرّي المدنّي والتّعاون مع اآللیّات القانونیّة الُمتاحة، بما في ذلك من األجھزة والھیئات 
 اإلقلیمیّة والدولیّة التي یجب تعزیزھا؛

سارات اإلحالة، ة، حیال قضیّة اإلتجار بالبشر ومیجب إجراء حمالت التّوعیة والحمالت التّثقیفیّ  •
ة الُمعّرضة للخطر والحكومات وعّمال اإلغاثة بغیة سّد الفجوة لتخّص المجموعات الّسكانیّ 

 المعرفیّة قبل وأثناء وبعد األزمة.

 

۹
 .الّتنموّیة بالّشواغل الّضرورّیة الّروابط إلى للھجرة الدولّیة للُمنّظمة الھجرة بأزمات الخاصّ  التشغیليّ  العمل إطار وثیقة ُتشیرُ  -  

۱۰
 أبعاد مواجھة« على العمل وضرورة) C/ج( الّثالثة الماّدة ،)MC/2355( الھجرة بأزمات الخاصّ  الّتشغیليّ  العمل إطار وثائق انظر -  

 .»األزمات حاالت  في معالجتھا تتمّ  ال التي الھجرة
۱۱

 بالبشر؛ اإلتجار من الوقایة على بحرٍص  للعمل دولّیة قانونّیة مسؤولّیة تحملُ  اإلتجار، دورة في مكانھا عن الّنظر بغضّ  الّدول، كلّ « -  
 - »بالبشر لإلتجار تعّرضوا الذین لألشخاص والحمایة الُمساعدة توفیر إلى باإلضافة الُمشتبھین؛ للُمتجرین القانونّیة والُمالحقة التحقیق

 .الّثاني المبدأ اإلنسان، لحقوق الّسامیة الُمفوضّیة
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لتعزیز استجابة الُمجتمع اإلنسانّي  حدةالمتّ  األمم وكاالت بین شتركةالمُ  ائمةالدّ  جنةاللّ دعوة  تجبُ  •
 كافحة اإلتجار بالبشر خالل أزمة ما؛مُ لتّوجیھیّة لعملیّات التدّخالت لوإصدار المبادئ ا

المجموعات  التي تقوم بھادابیر تّ یجُب اعتماُد نھٍج قائٍم على حقوق اإلنسان ووضع معاییر لل •
األشخاص وُمكافحة اإلتجار ببالعاملة (ُمستوى المجموعات الفرعیّة) وفرق العمل المعنیّة 

اإلتجار بالبشر، فضًال عن تقدیم التّقریر ُمباشرة إلى نظام المجموعات. یجُب أّن یتّم تخصیُص 
مع قضایا مساحة ألنشطة ُمكافحة اإلتجار بالبشر ضمن نظام المجموعات، أو أن یتّم دمجھا 

أخرى ذات صلة أو ارتباط، كالھجرة غیر النّظامیّة والعنف الجنسّي والعنف القائم على النّوع 
االجتماعّي وحمایة الطّفل؛ ویُمكن النّظر إلى الُمنظمة الدولیّة للھجرة على أنّھا إحدى الجھات 

 الفاعلة التي تقود ھذه الجھود؛
في منظومة األمم الُمتّحدة، وتحدیًدا الُمقّرر الخاّص یجُب على اإلجراءات الخاّصة المعمول بھا  •

المعنّي باإلتجار باألشخاص، والسیّما النّساء واألطفال، ُمواصلة العمل على رفع ُمستوى الوعي 
حیال ھذا الموضوع وتقدیم تقاریر بالنّتائج إلى ُمستویات أعلى، فضًال عن توفیر الّدعم التّقنّي 

البلدان المتضّررة. كما یوصى بأن ینظر الُمقّرر الخاّص بعنایة  للمجتمع اإلنسانّي وسلطات
 وحرٍص تجاه أوضاع الّرجال في حاالت األزمات؛

إّن تعزیز تدابیر ونُھج ُمكافحة اإلتجار بالبشر خالل األزمات یتطلّب التزاماٍت جاّدة وقویّة من  •
وضاع اإلنسانیّة والتّنمویّة الجھات المانحة. فعلى المانحین الُمساعدة في رأب الفجوة بین األ

واالعتراف بالعالقة بین أنماط اإلتجار بالبشر سابقة الوجود وحاالت الّضعف والمخاطر 
 الُمتزایدة أثناء األزمات.

 
  وبعد وأثناء قبل: لالستجابة الُمحّددة الثّوابت

 قــبـــل حــالـــة الــطّــوارئ 

   

قوانین وطنیّة لُمكافحة اإلتجار بالبشر وضمان تنفیذ ھذه  یحب بذل الجھود لتشجیع اعتماد •
 القوانین میدانیًّا، كما یجب العمل على تشجیع الُمبادرات اإلقلیمیّة؛

یجب العمل على تشجیع ودعم الحكومات في ُمكافحة اإلتجار بالبشر، حیثما أمكن (في أمور  •
المتوّرطین، والحرص على  العامّ  كُمالحقة وُمحاكمة الُمجرمین بمن فیھم من مسؤولي القطاع

 عدم تجریم الّضحایا)؛
ینبغي أن تضمَن دراسات خطّ األساس أن تكون عوامل الخطر واتّجاھات اإلتجار باألشخاص  •

 الّرئیسیّة معروفة ومفھومة محلیًّا، وأن یتّم تحدیُد المجموعات الّسكانیّة الُمعّرضة للخطر؛
یجب أن تكون مكّونات ُمكافحة اإلتجار بالبشر جزًءا ال یتجّزأ من االستعدادیّة لحاالت الطّوارئ  •

 والتّخطیط  لحاالت الطّوارئ، بما في ذلك آلیّة إحالة وطنیّة في حاالت األزمات؛ 
ینبغي وضع والعمل بأنشطة لدعم سبل العیش للحّد من مواطن الّضعف والعرضة لإلتجار  •

 ستغالل لدى المجموعات الّسكانیّة الُمعّرضة للخطر.بالبشر واال
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ینبغي تشجیُع ُمنظّمات الُمجتمع المدنّي على الُمشاركة في ھذه العملیّة وبناء قدراتھا وفقًا لذلك؛  •
األطراف الحكومیّة وغیر الحكومیّة في كما یجب العمل على تعزیز االتّفاقات الُمباشرة بین 

 مجاالت الُمساعدة والحمایة؛
یجب على الجھود المبذولة في بناء القدرات أن تشتمل على مكّوٍن خاّص باإلتجار باألشخاص  •

في حاالت األزمات، وأن تخّص أصحاب المصلحة المعنیّین متعّددي القطاعات والُمنخرطین 
 في االستجابات اإلنسانیّة.

 

  أثــنــاء حــالـــة الــطّــوارئ 
 

ینبغي أن تكون تدابیر ُمكافحة اإلتجار بالبشر جزًءا ال یتجّزأ من االستجابة اإلنسانیّة، بغیة  •
والُمعّرضة للخطر؛ الحّد من اإلتجار باألشخاص وحمایة المجموعات الّسكانیّة الّضعیفة 

وینبغي القیام بالّدعوة إلى الُمناصرة والّدعم ضمن نظام المجموعات، وتحدیًدا ضمن 
 مجموعة الحمایة والمناطق الواقعة تحت مسؤولیّتھا؛

األزمة بغیة  بدایةِ ینبغي أن یتولّى إجراء عملیّات التّقییم الّسریعة موظّفون ُمتمّرسون في  •
طر اإلتجار باألشخاص (علًما أنّھ یُمكن وضع مؤّشرات تقییم تقییم نطاق وحجم وعوامل خ

محّددة بدعٍم من قبل الُمنظمة الدولیّة للھجرة). تقّدم النّتائج معلوماٍت قیّمٍة الستجاباٍت قائمة 
على األدلّة لضمان حمایة وُمساعدة المجموعات الّسكانیّة الّضعیفة الُمحاصرة والعالقة في 

 األزمات؛
تُصاَغ اإلجراءات العملیّاتیّة المعیاریّة المحلیّة/الوطنیّة بما یعكُس سیاق األزمة، أو یجب أن  •

إن كانت ھذه اإلجراءات سبق وأن ُوِضعت، فیجب أن یتّم تكییفھا بما یعكُس ھذا الّسیاق. 
ات وینبغي أن تكون اإلجراءات العملیّاتیّة المعیاریّة قائمة على المعلومات النّاتجة عن التّقییم
مد، الّسریعة وأن تضع الخطوط العریضة الستجابات الحمایة قصیرة ومتوّسطة وطویلة األ

 بما في ذلك الحلول الّدائمة؛
یحب العمل على صیاغة آلیّات إحالة طارئة تُحّدُد األدوار والمسؤولیّات الواقعة على عاتق  •

اإلتجار بالبشر  األطراف الفاعلة بغیة ضمان أن تكون الُمساعدات الُمقّدمة لضحایا
 ُمساعدات فّعالة؛

عندما ال یكون الّدعم الحكومّي ُمتوفًّرا، ینبغي إیجاُد الحلول البدیلة في حدود الموارد  •
المیدانیّة، بین المجتمع الدولّي والمحلّي، كاألطراف الفاعلة المعنیّة بالجنس القائم على النّوع 

فضًال عن المنظّمات غیر الحكومیّة  المخیّمات وتنسیق إدارةاالجتماعّي وحمایة الطّفل و
 ومنظّمات الُمجتمع المدني؛ 

یجب العمل على ُمضافرة كّل الجھود المبذولة من قبل الجھات اإلنسانیّة الفاعلة لضمان  •
 حمایة فّعالة للّضحایا؛

ك ینبغي تشجیع إقامة آلیّات تعاون محّددة وھادفة بین الوكاالت على أساس االحتیاجات، وذل •
بغیة إتاحة المجال أمام استجابة ُمكافحة لإلتجار أكثر اتّساقًا خالل األزمات (ھذه اآللیّات 

 التّعاونیّة یمكن للُمنظّمة الدولیّة للھجرة ترأّسھا)؛
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یجب بدء التّعاون العسكرّي المدنّي في مراحل مبّكرة من األزمة لوضع استجابة ُمالئمة  •
 المخاوف الُمحتملة األخرى؛وتكیفیّة من حیث اإلنقاذ واألمن و

یجب تعزیز الوقایة من االعتداء واالستغالل الجنسیّین في كّل مراحل االستجابة والتّرویج  •
لتلك الوقایة في أوساط قّوات حفظ الّسالم وعّمال اإلغاثة اإلنسانیّة الُمنخرطین في 

 استجابات األزمات؛
ما یتعلّق باإلتجار باألشخاص لتستھدف یجب توفیر دورات تدریبیّة مكیّفة لبناء القدرات فی •

األطراف الفاعلة متعّددة القطاعات الُمشاركة في االستجابة اإلنسانیّة. ویجب إیالء اھتماٍم 
خاصٍّ لتدریب الموظّفین العاملین والُمتمركزین في نقاط جغرافیّة واستراتیجیّة رئیسیّة، 

حفظ الّسالم أو العاملین في المجال  سواء كانوا حرس الحدود أو مدراء المخیّمات أو قّوات
الّصحّي أو غیرھم من العاملین في الخطوط األمامیّة (علًما أنّھ یُمكن تسخیر خبرة الُمنظمة 

 الدولیّة للھجرة في ُمبادرات بناء القدرات)؛
اعلة في حاالت األزمات لتشمل تخدمة من قبل الجھات الدولیّة الفینبغي تكییُف األدوات الُمس •

لمخاوف الُمتعلّقة باإلتجار بالبشر. وقد یشمل ھذا على اعتماد آلیّات الّرصد والتّقریر على ا
الخاّصة لألمم الُمتّحدة الُمعتمدة في أوضاع الّصراعات الُمسلّحة وأعمال العنف ونُظم إدارة 

 المعلومات والحاالت، فضًال عن غیرھا من أدوات الحمایة في حاالت الطّوارئ؛
َن آمنة لضحایا اإلتجار باألشخاص وكذلك یجب تأمین ھذه األماكن طوال یجب تحدید أماك •

فترة األزمة، وعند االقتضاء، یجُب البحث في حلوٍل إضافیّة، بما في ذلك الحمایة الدولیّة 
 بالتّعاون مع المفوضیّة الّسامیة لألمم الُمتّحدة لشؤون الّالجئین؛

تقدیُم ُمساعدات إعادة اإلدماج الفردیّة؛  عندما یعوُد ضحایا اإلتجار باألشخاص یتوّجبُ  •
 وحیثما أمكن، تنبغي إحالتھم للمزید من الُمساعدات والّدعم من قبل الخدمات الوطنیّة؛

إّن ضحایا اإلتجار بالبشر من األطفال غیر المصحوبین والمعزولین عن ذویھم یجب أن  •
ى وتعیین وصّي قانونّي یحصلوا على دعٍم ُمخّصٍص، بما في ذلك تحدید المصلحة الُمثل

 والبحث عن العائلة ولّم شملھا عندما یكون األمر ُمالئًما؛
یجب أن یحصل ضحایا اإلتجاُر بالبشر والمجموعات الّسكانیّة الُمتنقّلة على الّدعم القانونّي  •

الُمناسب، سواًء كان ھذا الّدعُم حكومیًّا أو من جھات فاعلة غیر حكومیّة، وأن یكونوا على 
 ٍة بحقوقھم، حالما یسمُح وضُع األزمة بذلك.درای

 بــعـــد حــالـــة الــطّــوارئ 

 

یجُب تشجیع الُمالحقة القضائیّة وتعزیز تدابیر بناء القدرات للجھات الفاعلة والعاملة في العدالة  •
 الجنائیّة؛

المذكورة في التّحلیل یجُب دعم الحكومات في تلبیة االحتیاجات والتّعامل مع عوامل الخطر  •
أعاله، ویتّم ھذا الّدعم من خالل العمل على المزید من بناء القدرات وتنفیذ قوانین ُمكافحة 

 اإلتجار بالبشر وزیادة الوعي والُمساعدات الُمباشرة للّضحایا؛
أّما المخاطر الكامنة في أوضاع ما بعد األزمة یجب النّظر فیھا وتوثیقھا؛ وفي آن مًعا یجُب  •

 لعمل على تعزیز التّحلیالت وتقییمات اإلجراءات المعمول بھا أثناء مرحلة األزمة.ا
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ینبغي أن تُسھم جھود ُمكافحة اإلتجار بالبشر التي یبذلھا الُمجتمع اإلنسانّي في بناء القدرة على  •
 واألمان لدى المجموعات الّسكانیّة الُمتضّررة والُمھّددة؛التّكیّف وشبكات التقویة 

قد تكون ھناك حاجة إلى المزید من الّدعم في اإلدماج/إعادة اإلدماج لضحایا اإلتجار بالبشر  •
الُمعیّنین الذین ھم بحاجة إلى االستفادة من الُمساعدات ذات الّصلة؛ كما یجب أن تكون الجھات 

 بشكٍل ُممنھٍج في االستجابة.  المحلیّة الفاعلة ُمشاركةً 
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، وهي املُنظّمة الرّئيسة يف ١٩٥١هي منظمة حكوميّة دولّية تّم تأسيُسها يف العام إّن املنظمة الدوليّة للهجرة 

مجال الهجرة عىل ُمستوى العامل؛ وتُكرُّس املُنظّمة نفسها لتشجيع الهجرة اإلنسانّية واملَُنظّمة عىل أنّها هجرٌة 

بذلك عرب تقديم الخدمات واملشورة ُمفيدٌة للجميع؛ للُمهاجرين واملُجتمعات عىل حّد سواء. وتقوم املُنظّمة 

للحكومات واملُهاجرين. ويتمثّل اختصاُص املُنظّمة الدولّية للهجرة باملُساعدة عىل ض�ن اإلدارة اإلنسانّية 

واملُنتظمة للهجرة؛ وتعزيز التّعاون الدوّيل حول قضايا الهجرة؛ واملُساعدة يف البحث عن حلوٍل عمليٍّة ملشاكل 

املُساعدات اإلنسانيّة ملن يحتاجها من املُهاجرين، سواًء كانوا الجئ� أو أشخاص نازح� أو غ�هم الهجرة؛ وتقديُم 

من األشخاص املُهّجرين. ك� ويعرتُف دستور املنظمة الدولية للهجرة اعرتافًا رصيًحا وواضًحا بالعالقة ب� الهجرة 

إىل حق األشخاص بحريّة بالتنّقل. وتعمُل املُنظّمة الدولّية والتنمية الثقافيّة واالجت�عيّة واالقتصاديّة، باإلضافة 

 للهجرة بتعاوٍن وثيٍق مع الّرشكاء الحكوميّ� والحكوميّ� الدوليّ� وغ� الحكوميّ�. 
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