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  والستون الدورة الرابعة
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

  :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النهج 
البديلــة لتحــسني التمتــع الفعلــي حبقــوق     

      اإلنسان واحلريات األساسية
  االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال    
  مذكرة من األمني العام    

  
جتـار  ال با ةيتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامة تقرير املقـررة اخلاصـة املعنيـ                

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، جوي نغوزي إيزيلو، املقدم عمالً بقرار جملس حقـوق             
  .٨/١٢اإلنسان 
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ــة با        ــة املعنيـــ ــررة اخلاصـــ ــر املقـــ ــة  التقريـــ ــخاص، وخباصـــ ــار باألشـــ  جتـــ
 واألطفال النساء

  

  موجز  
جملــس حقــوق اإلنــسان  لقــرار هــذا التقريــر الــسنوي مقــدم إىل اجلمعيــة العامــة وفقــاً     

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١وهو يغطي الفترة من  ٨/١٢
ويتــضمن الفــرع األول مقدمــة بينمــا يعــرض   .ويقــسم هــذا التقريــر إىل أربعــة فــروع   
 خـالل اين األنشطة مبا فيها املؤمترات واملشاورات الـيت اضـطلعت هبـا املقـررة اخلاصـة                 الفرع الث 

  .الفترة قيد االستعراضيف أداء واليتها 
  هويـة املواضيعي الرئيسي هلـذا التقريـر، أي حتديـد    التركيز   ويتناول الفرع الثالث حمور     
 اضمن هــذا الفــرع ســردويتــ. هميلــإار باألشــخاص ومحايتــهم وتقــدمي املــساعدة  جتــالضــحايا ا

ــحايا ال ــارالقـــضايا ضـ ــا أدوار     جتـ ــا فيهـ ــسارية، مبـ ــات الـ ــايري واملمارسـ ــستقالً يف املعـ ــاً مـ وحبثـ
 ويركـز   .جتـار الومسؤوليات الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول يف معاجلـة حالـة ضـحايا ا              

مـساعدة  مـسائل محايـة و    وعلـى   جتـار   العلى هنج حموره الطفل يف مـا يتعلـق باألطفـال ضـحايا ا             
ال ســيما مــن يعيــشون أوضــاعاً عــصيبة علــى غــرار الالجــئني وطــاليب اللجــوء    جتــارالضــحايا ا

  .والعائدين وعدميي اجلنسية واملشردين داخلياً
األشـخاص مـن    هويـة   ويتضمن الفرع الرابع اسـتنتاجات وتوصـيات ترمـي إىل حتديـد               
ى حنـو فعـال، ومـن ضـمنها توصـية           هم عل يلإجتار ومحايتهم وتقدمي املساعدة املباشرة      الضحايا ا 

على أسـاس   هؤالء الضحايا،   هوية  بوضع مبادئ توجيهية وإجراءات وأدوات تشغيلية لتحديد        
  .النماذج القائمة اليت أعدهتا بصفة خاصة وكاالت األمم املتحدة وبراجمها

  
  
  



A/64/290  
 

09-45602 3 
 

  احملتويات
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  مقدمـة  – أوال  
جتـار  الهذا التقرير هو األول الذي تقدمـه إىل اجلمعيـة العامـة املقـررة اخلاصـة املعنيـة با                    - ١

وهــو . ٨/١٢ساء واألطفــال، عمــالً بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان   باألشــخاص، وخباصــة النــ 
/  تـشرين األول   ١مـن   اليت قامت هبا املقـررة اخلاصـة خـالل الفتـرة            يسلط الضوء على األنشطة     

، ويـــشمل ذلـــك الزيـــارات القطريـــة الـــثالث ٢٠٠٩ســـبتمرب /أيلـــول ٣٠ إىل ٢٠٠٨أكتـــوبر 
واضـيعي الرئيـسي هلـذا التقريـر يف حتديـد           يتمثـل جمـال التركيـز امل      و. ٢٠٠٩عام  املضطلع هبا يف    

 . همإلي ومحايتهم وتقدمي املساعدة  باألشخاصجتارالضحايا اهوية 

 كـبرية مـن منظمـات    جمموعـة وخالل إعـداد هـذا التقريـر، استـشارت املقـررة اخلاصـة            - ٢
لـهجرة،  املنظمـة الدوليـة ل    علـى غـرار     اجملتمع املدين واملنظمات الدولية العاملـة يف هـذا امليـدان،            

ومنظمة العمل الدوليـة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، ومفوضـية األمـم                    
  . املتحدة لشؤون الالجئني، وجلنة الصليب األمحر الدولية

  
  أنشطة املقررة اخلاصة  -ثانيا   

  املشاركة يف املؤمترات واملشاورات    
، ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١هامهـا يف   وتـسلمها م  ٢٠٠٨يونيـه   /منذ تعيينها يف حزيـران      - ٣

أجرت املقـررة اخلاصـة مـشاورات مـع منظمـات وهيئـات ذات صـلة بواليتـها وتعاونـت معهـا               
ــشط  ــى حنــو ن ــرة مــن  ويف . عل ــشرين األول ١٠ إىل ٦الفت ــوبر /ت ــررة  ٢٠٠٨أكت ، أجــرت املق

د مـن البعثـات     يـ عدال عـن جلنـة حقـوق الطفـل، و         نياخلاصة مشاورات أولية يف جنيـف مـع ممـثل         
ــة    الد ــات غـــري حكوميـ ــة، ومنظمـ ــرة الدوليـ ــة اهلجـ ــة، ومنظمـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة، ومنظمـ . ائمـ
. أجرت جلسة حتـاور عـرب اهلـاتف مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                      كما

 املقــررة اخلاصــة اســتمارة باإلســبانية واإلنكليزيــة  عممــت، ٢٠٠٨أكتــوبر /ويف تــشرين األول
شكلة املتعلقــــة مبــــاألعــــضاء بعــــض املعلومــــات األساســــية مجيــــع الــــدول علــــى والفرنــــسية 

  .لبشربا جتارالا
 وركـزت وفيما بعد، شاركت املقررة اخلاصـة يف طائفـة مـن املـشاورات واملناسـبات،                  - ٤

ــا    ــاون اإلقليمــي يف أفريقي ــى التع ــصفة خاصــة عل ــرة مــن  . ب ــاين  ١٢ إىل ٩ويف الفت ــشرين الث / ت
الـدورة العاديـة الرابعـة واألربعـني للجنـة األفريقيـة           ، شاركت املقررة اخلاصة يف      ٢٠٠٨نوفمرب  

 الـشروع بإعـداد     مشـل عدد من املناسبات    فكان هلا دور يف     ب،  وحلقوق اإلنسان وحقوق الشع   
جتار بالبشر يف أفريقيـا والعمـل إىل جانبـها          الة ا حاألخرى بشأن مكاف  األطراف املؤثرة   قرار مع   

جتـار بالبـشر يف أفريقيـا يف مناسـبة          النسان وا وقدمت أيضاً ورقة عن حقوق اإل     . يف هذا الصدد  
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ــها شــبكة   ــة  املؤســسات نظمت ــة األفريقي ــسان  الوطني ــسان  مؤســسات وحلقــوق اإلن حقــوق اإلن
لجنــة ال ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٠يف  االوطنيــة يف غــرب أفريقيــا، استــضافتها يف أبوجــ 

  . الوطنية حلقوق اإلنسان ومبادرة اجملتمع املفتوح لغرب أفريقيا
، شــاركت املقــررة اخلاصــة يف مــشاورة ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢ و ٢١ويف   - ٥

حـول موضـوع    جتار بالنساء   اليف نريويب التحالف العاملي ملكافحة ا     نظمها  أفريقيا  بشأن  إقليمية  
هبـــم  إقامـــة الـــصالت وتوســـيعها مـــن أجـــل تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان لألشـــخاص املتجـــر          

  . أفريقيا يف واملهاجرين
يف املقـررة اخلاصـة     ، شاركت   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ إىل   ٢٥ويف الفترة من      - ٦
ــاملاملــــ ــود يف     يؤمتر العــ ــراهقني املعقــ ــال واملــ ــسي لألطفــ ــتغالل اجلنــ ــة االســ  الثالــــث ملكافحــ
شخص مـن مخـس قـارات، ومـن ضـمنهم            ٣ ٠٠٠جانريو، وهو جتمع ضم أكثر من        دي ريو

رفيـع املـستوى نـاقش أشـكال االسـتغالل          خرباء  فريق  لنسقة  املواضطلعت بدور   .  مراهق ٣٠٠
اجلنسي التجاري وسـيناريوهاته اجلديـدة وشـاركت يف عـدة حلقـات عمـل مـن ضـمنها حلقـة            

  . جتار باألطفالالعمل عن تنفيذ النهج القائم على حقوق اإلنسان ملكافحة ا
ــن    - ٧ اصــة ، أجــرت املقــررة اخل ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ١١إىل  ٧ويف الفتــرة م

والتقـت  . من أصحاب املصلحة ذوي الصلة بواليتـها      جمموعة كبرية   يف نيويورك مع    مشاورات  
 ومـع اللجنـة التوجيهيـة       ،جتـار البفريق منظمة رصد حقوق اإلنسان الذي يعمـل علـى مـسائل ا            

 هـتمني واجتمعت بعـدد مـن أصـحاب املـصلحة امل         . يف والية نيويورك  جتار  الالئتالف مكافحة ا  
ال سـيما مـن حيـث اتـصاله بازديـاد        جتار باألشخاص،   البني االشتغال باجلنس وا   ط  ترابمبسألة ال 

. جتـار باألشـخاص يف صـناعة اجلـنس        الاالهتمام العاملي املوجه يف اآلونة األخرية حنو مكافحـة ا         
ــورك،          ــا يف نيوي ــيت مقره ــساواة اآلن، ال ــة امل ــن منظم ــثلني ع ــضاً مم ــررة اخلاصــة أي والتقــت املق

، ديـسمرب /كـانون األول  ١٠ و ٩ ويف.  العاصـمة نلذي مقـره يف واشـنط    ومشروع بوالريس، ا  
جتـار بالبـشر    المائدة مـستديرة عـن ا     اجتماع  شاركت يف إحاطة إعالمية لعدد من اخلرباء، ويف         

برنامج الصحة العامة التابع ملبادرة اجملتمـع       نظمه  واحلقوق اجلنسية واالشتغال باجلنس والصحة      
ــه بأصـــحا  ــوح، التقـــت خاللـ ــل،   املـــب املفتـ ــا، والربازيـ ــا، وأملانيـ ــد، وكمبوديـ ــن اهلنـ صلحة مـ

  . وقريغيزستان، وبولندا، وتايلند، والربازيل والواليات املتحدة األمريكية
 الرابطـة    عقدتـه  ، شـاركت املقـررة اخلاصـة يف مـؤمتر         ٢٠٠٩فربايـر   /شباط ٤ و   ٣ويف    - ٨

قيـق أرقـى قـدر مـن     حت: لبـشر جتـار با  الاهلجـرة الدوليـة وا    ”ع  حول موضـو  الربملانية للكومنولث   
  . الربملان بلندن وألقت خطاباً رئيسياًي  يف جملس“الفوائد ومواجهة التحديات
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ــارس/آذار ٣ و ٢ويف   - ٩ ــوع   ، مـ ــؤمتر دويل عـــن موضـ ــة يف مـ ــررة اخلاصـ ــاركت املقـ شـ
الـشراكات  قيـام  وركـز املـؤمتر علـى    . يف البحـرين انعقـد   “جتار بالبشر على مفترق الطـرق   الا”

  . بالبشرالجتار جمال التصدي لدور قيادي يف باع العام والقطاع اخلاص بني القط
شـاركت املقــررة اخلاصـة يف حلقــة نقـاش عقــدت خـالل الــدورة     ، مـارس / آذار٦ويف   - ١٠

اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق اإلنـسان          حول موضوع   الثالثة واخلمسني للجنة وضع املرأة      
ىل املنظمات غري احلكومية املشاركة يف عمل اللجنـة         وتوجهت املقررة اخلاصة إ   . وحقوق املرأة 

ــة علــى اآلوناقــشت  ــار املترتب ــها  وكــذلك جتــار بالبــشر، ال ا حقــوق اإلنــسان مــن جــراء  ث واليت
ويف اليوم نفسه، شاركت املقررة اخلاصة يف جمموعـة مـن املناسـبات             .  الرئيسية عملهاوجماالت  

 والبغــاء، ،جتــارالت عــروض أفــالم عــن اوحــضر .جتــار بــاملرأةالالــيت نظمهــا ائــتالف مكافحــة ا
  . واملواد اإلباحية

جملس حقـوق   قدمت املقررة اخلاصة تقريرها السنوي األول إىل        ،  مارس/آذار ١٢ويف    - ١١
وقـدم التقريـر منظـوراً شـامالً لظـاهرة      ). Corr. 1 و A/HRC/10/16(اإلنسان يف دورته العاشرة 

رهـا، ومـن ضـمنها التحـديات املتـصلة باالفتقـار إىل       جتار بالبـشر واجتاهاهتـا وأشـكاهلا ومظاه    الا
ة حصائية متـسقة وموثوقـة حتـيط مبختلـف أبعـاد هـذه املـشكلة، وتنـاول نطـاق واليـ           إمعلومات  

جتار بالبـشر علـى    الملكافحة ا السياسايت  ونظر التقرير أيضاً يف اإلطار القانوين و      . املقررة اخلاصة 
د رؤية املقررة اخلاصـة وبرناجمهـا وأسـاليب عملـها           ، وحد  والوطين ياملستويات الدويل واإلقليم  
 التقريـر، شـددت املقـررة اخلاصـة علـى أمهيـة اإلجـراءات                هـذا  ويف. خالل االضطالع بواليتها  

ــشاملة ملكافحــة ا ــة   الال ــادئ اخلمــسة التالي ــة، واملقاضــاة، ( جتــار بالبــشر القائمــة علــى املب احلماي
إنـصاف الـضحايا    (وعلى اإلجراءات الثالثة التاليـة       )والعقاب، والوقاية، وتعزيز التعاون الدويل    

  ). جهمادمإوإعادة تأهيلهم وإعادة 
مارس، شاركت املقررة اخلاصة يف مناسبة عقدت علـى هـامش الـدورة             / آذار ١٣ويف    - ١٢

العاشــرة جمللــس حقــوق اإلنــسان، بتنظــيم مــشترك مــع البعثــتني الــدائمتني للفلــبني وأملانيــا لــدى  
 تلك املناسبة، تناولـت املقـررة اخلاصـة التحـديات والـسبل الكفيلـة باملـضي                 ويف. األمم املتحدة 

  . جتار بالبشرالجمال مكافحة ايف حقوق اإلنسان إعمال قدماً يف 
لنـدن،  إىل  املقـررة اخلاصـة     توجهت  ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣ إىل   ٢٠ويف الفترة من      - ١٣

سـتراتيجية العمـدة للقـضاء      اق  بدعوة من عمدة لندن، بـوريس جونـسون، للمـشاركة يف إطـال            
العنـف  القـضاء علـى   دعـوة إىل العمـل مـن أجـل     : املـضي قـدماً  ”على العنف ضد املرأة املعنونة      

جتــار المائــدة مــستديرة عــن منــع ااجتمــاع وشــاركت املقــررة اخلاصــة أيــضاً يف . “ضــد املــرأة
لمقـررة اخلاصـة    لأيـضا    هـذه الزيـارة      أتاحـت و. ٢٠١٢بالبشر يف إطار األلعـاب األوملبيـة لعـام          
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جتــار الضــحايا اإىل اخلــدمات قــدمي تعــرف إىل عــدد مــن املنظمــات غــري احلكوميــة ومالفرصــة 
جتـار  الالفريـق املعـين با    يف إطـار    والعنف ضد املرأة والتواصل مع ضباط الشرطة الـذين يعملـون            

ري ومــن املنظمــات غــ. ، الــذي مقــره يف اســكوتالنديارد اجلديــدة التــابع لعمليــة مكــسيمبالبــشر
يتحـدون ضـد    ريقيـون   احلكومية اليت التقت هبا خالل الزيارة مشروع ومـالذ نيـا، ومنظمـة األف             

ــداء علـــى ا ــرأة يف  و، (Poppy Project)بـــويب مـــشروع ول، اطفـــألاالعتـ ــة مـــساعدة املـ منظمـ
وأعجبـت املقـررة اخلاصـة بالقيـادة الـسياسية       . وايت تـشابل ،The Haven ومركز هاملتز، تاور

اخلـدمات والـدعم   وفري قة جداً بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية يف جمال تـ    والشراكة الوثي 
  . جتار بالبشرال ان فيهم ضحاياضحايا العنف مبلحالة اإلو

مايو، شاركت املقررة اخلاصة يف احلوار املواضيعي الذي أجرته اجلمعيـة           /أيار ١٣ويف    - ١٤
 علـى خطـة عمـل    ركـز الذي وجتار بالبشر، الالعامة بشأن اختاذ إجراءات مجاعية للقضاء على ا  

  اسـتئناف ويف العـرض الـذي قدمتـه املقـررة اخلاصـة، دعـت إىل      .  بالبـشر  االجتـار عاملية ملكافحة   
خطـة عمـل عامليـة مـن شـأهنا          حبـث واعتمـاد      بالبشر عن طريق     االجتارالعمل اجلماعي ملكافحة    

جتــار  الوكــول منــع وقمــع ا   أن تزيــد التعــاون واملــساءلة علــى الــصعيد الــدويل يف إطــار بروت      
وأن تـصبح منـرباً     ) موريبروتوكـول بـال   (باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه          

خطـط العمـل    دفـع عجلـة     الستنهاض اإلرادة السياسية واالقتصادية الضرورية للغايـة مـن أجـل            
  . اإلقليمية والوطنية

مـن  تتـسم بقـدر أكـرب مـن التعـاون           ات  ويف إطار اجلهـود الراميـة إىل متابعـة اسـتراتيجي            - ١٥
جتــار بالبــشر، شــاركت املقــررة اخلاصــة يف حلقــة عمــل    الشــأهنا أن تكــافح علــى حنــو فعــال ا  

مـع املقـررة اخلاصـة املعنيـة         يونيـه /حزيران ٢٦ إىل   ٢٤استشارية مشتركة عقدت يف الفترة من       
اص املعــين بأشــكال الــرق ببيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة واملقــرر اخلــ 

املعاصرة، مبا فيها أسبابه ونتائجـه، وشـارك فيهـا أيـضاً شـركاء األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري                      
ونظراً إىل طبيعة هـذه الواليـات الـثالث واحلاجـة إىل تفـادي التـداخل،                . احلكومية ذوي الصلة  

املــشتركة املمكنــة، عمــل، مبـا فيهــا األنـشطة   الناقـشت حلقــة العمـل االستــشارية هـذه أســاليب    
  . لتعاون مع الشركاءعملية لواستكشفت أدوات 

ــرة مــن    - ١٦ ــران٢٩ويف الفت ــه/ حزي ــوز ٣إىل  يوني ــه/مت ــررة اخلاصــة يف  ، يولي شــاركت املق
االجتماع السنوي السادس عشر للمقررين اخلاصـني، واملمـثلني، واخلـرباء املـستقلني، ورؤسـاء               

وتنـاول االجتمـاع طائفـة مـن     . إلنـسان املعقـود يف جنيـف    األفرقة العاملة التابعة جمللس حقوق ا     
ــة اإلجــراءات اخلاصــة والنــهج    الــيت حتظــى باهتمــام  املــسائل  املقــررين اخلاصــني، مبــا فيهــا فعالي

  .االت حقوق اإلنسانما يتعلق حباملشتركة في
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  األنشطة املقررة    
من فريـق رفيـع   عند كتابـة هـذا التقريـر، كانـت املقـررة اخلاصـة ختطـط للمـشاركة ضـ             - ١٧

املستوى يف مـؤمتر دويل بـشأن العنـف ضـد املـرأة، سـيعقد، برعايـة جمموعـة الثمانيـة، يف رومـا                        
وستحضر أيضا مـؤمترا دوليـا بـشأن منـع أشـكال الـرق              . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٠ و   ٩يومي  

ــرة  ــرر أن  املعاصــ ــن املقــ ــا مــ ــه يف فيينــ ــومي     تنظمــ ــا يــ ــاون يف أوروبــ ــن والتعــ ــة األمــ منظمــ
  . ٢٠٠٩سبتمرب /ولأيل ١٥ و ١٤

  
  الزيارات القطرية   -جيم   

 إىل بـيالروس وبولنـدا      ني، قامـت املقـررة اخلاصـة بزيـارتني رمسيـت          ٢٠٠٩مـايو   /يف أيار   - ١٨
تقييم ُنهج مكافحة االجتار بالبشر من منظـور حقـوق اإلنـسان يف هـذين البلـدين املتجـاورين،                   ل
يوليــه، / ويف متـوز .الجتـار بالبـشر ومنعـه    للبلـدين يف مكافحــة ا يـة بـادرات التعاون امل ستكـشاف وا

  .زارت املقررة اخلاصة اليابان
  

  بيالروس     
 إىل ١٨مــــن يف الفتــــرة  املقــــررة اخلاصــــة بــــيالروس زارتبــــدعوة مــــن احلكومــــة،   - ١٩
 ، علــى أعلــى املــستويات، مــن التــزام سياســيملــسته وأعربــت عــن إعجاهبــا مبــا .مــايو/أيــار ٢٤

ة واملنظمـات   رالبـشر يف بـيالروس، بالتعـاون مـع البلـدان اجملـاو            شـكال االجتـار ب    أمبكافحة مجيع   
والحظت وجـود بعـض املمارسـات اجليـدة الـيت تـستوجب الثنـاء فيمـا يتعلـق بتعـويض                     . املعنية

  .ضحايا االجتار بالبشر وإنشاء مركز تدريب دويل يعىن بقضايا االجتار بالبشر واهلجرة
  : ومنها ما يليومع ذلك، فقد أعربت عن بعض الشواغل،   - ٢٠

 إعادة اإلدمـاج    تشملاحلاجة إىل تقدمي مساعدة كلية لضحايا االجتار بالبشر،           )أ(  
وقــد ظــل التركيــز قائمــا علــى تقــدمي املــسؤولني للمحاكمــة، وهــو أمــر رغــم  . وإعــادة التأهيــل

   أمهية محاية حقوق اإلنسان للضحايا؛ هنا تربزأمهيته، ليس احلل الوحيد، و
  ؛ بشكل كافألسباب اجلذرية لالجتار بالبشر ال ُتعاجل ا  )ب(  
  زيادة حاالت االجتار بالرجال الستغالهلم يف العمل؛   )ج(  
احلاجة إىل كفالة أال تؤدي تدابري مكافحة االجتـار بالبـشر إىل انتـهاك حقـوق                  )د(  
ن تمكّلـ وينبغي احلرص بشكل خاص علـى كفالـة التـوازن املطلـوب يف هـذه التـدابري                  . اإلنسان
   .كافحة االجتار بالبشر مع محاية حقوق اإلنسان لكل فرد من األفرادمن م
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  بولندا    
ــن احلكومــــة،     - ٢١ ــدعوة مــ ــرة مــــن     زارتبــ ــة بولنــــدا يف الفتــ ــررة اخلاصــ  إىل ٢٤ املقــ
ويف هناية الزيارة، الحظت أن ظاهرة االجتار بالبشر يف بولندا ليـست مثـار قلـق         . مايو/أيار ٢٩

 إىل  البلـد  زادت يف الـسنوات اخلمـس األخـرية بفعـل انـضمام              بالغ فحـسب، بـل إن حـدهتا قـد         
وقـد سـاعدت هـذه      . االحتاد األورويب وكونه أصبح جزءا مـن اإلقلـيم املـشمول باتفـاق شـنغن              

ــصدر      ــد َم ــدا مــن بل ــل بولن ــور  بالدرجــة األوىلالتطــورات مــن دون شــك يف حتوي ــد عب  إىل بل
ــصد  ــس   . يف آن واحــدومق ــشر ال ــشمل أشــكال االجتــار بالب ــال   وت ــى ســبيل املث ــاك، عل ائدة هن

احلصر، االجتـار بالبـشر السـتغالهلم يف العمـل أو للـدعارة أو غريهـا مـن أشـكال االسـتغالل                 ال
 يف تقــدم خبطــى ثابتــة والحظــت املقــررة اخلاصــة مــا يــدل علــى أن حكومــة بولنــدا ت  . اجلنــسي

 مـن خـالل   وألمر  بـا  اجلهـات املعنيـة    مـع    جنبا إىل جنـب   بالعمل  وذلك  مكافحة االجتار بالبشر،    
التعاون الدويل، وال سيما مع البلدان اجملـاورة، وبالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات غـري احلكوميـة               

  .ة هذه املنظماتمساعدمن خالل ضحايا االجتار بالبشر، وإىل اليت تقدم خدمات اجتماعية 
  : ومع ذلك، فقد أعربت عن بعض الشواغل، ومنها ما يلي  - ٢٢

  يف القانون اجلنائي؛  ف شامل ال لبس فيه لالجتار بالبشرعدم وجود تعري  )أ(  
، وهــو مــا يتطلــب وجــود نــص   ةتلقائيــبطريقــة بروتوكــول بــالريمو ال يطبــق    )ب(  

  تشريعي إضايف يطبق تطبيقا كامال يف بولندا؛ 
  االجتار بالبشر الستغالهلم يف العمل آخذ يف االزدياد؛   )ج(  
ضايا االجتـــار بالبـــشر طويلـــة بـــدون مـــربر اإلجـــراءات القـــضائية املتـــصلة بقـــ  )د(  

  وتستغرق يف املتوسط سنتني تقريبا؛ 
خــدمات املــساعدة االجتماعيــة لــضحايا االجتــار بالبــشر وإمكانيــة االســتفادة     )هـ(  

. منها، ال سيما يف املناطق الريفية، حمدودة نسبيا، وضحايا االجتـار بالبـشر ال يتلقـون التعـويض         
 خــسارة األجــور هم عــنار مــن احملكمــة إجــراء مهــم لتعويــض بقــرللــضحايا ومــنح تعويــضات 

  وانتهاكات حقوق اإلنسان واألضرار العامة؛ 
  

  اليابان    
ــان  زارت  - ٢٣ ــرة مــن يف املقــررة اخلاصــة الياب ــه/ متــوز١٧ إىل ١٢ الفت والحظــت أن . يولي

ار  االجتـ  اليابان تأثرت بـشكل واضـح هبـذه الظـاهرة باعتبارهـا بلـد مقـصد للعديـد مـن ضـحايا                     
ويف حــني يــشكل االجتــار بالبــشر ألغــراض الــدعارة وغريهــا مــن أشــكال االســتغالل    . بالبــشر

اجلنسي الغالبية العظمى من احلاالت املسجلة، فإن االجتار بالبشر الستغالهلم يف العمـل يـشكل      



A/64/290
 

10 09-45602 
 

وقامت حكومـة اليابـان، إدراكـا منـها خلطـورة هـذه املـشكلة، بإدخـال              .مصدر قلق بالغ أيضا   
  .  مكافحة االجتار بالبشرمن أجلشريعية وإدارية مشلت تعزيز التعاون الدويل إصالحات ت

ورغــم هــذه اجلهــود، فقــد حــّددت املقــررة اخلاصــة عــددا مــن القــضايا الــيت تــستدعي     - ٢٤
  : اهتماما فوريا، وخباصة ما يلي

  عدم التصديق على بروتوكول بالريمو؛   )أ(  
ؤدي إىل وقوع أخطـاء يف حتديـد        يقد  ا  ممإجراءات حتديد اهلوية غري واضحة،        )ب(  

  هوية ضحايا االجتار بالبشر؛
ــوفري مــساعدة شــاملة بلغــات متعــددة        )ج(   عــدم وجــود مالجــئ مناســبة وعــدم ت

  . لضحايا االجتار بالبشر، وعدم متكني الضحايا من سبل اإلنصاف والتعويض
وقـت املناسـب إىل جملـس       وسُيقدم التقرير الكامـل عـن زيـارة هـذه البلـدان الثالثـة يف ال                - ٢٥

    .حقوق اإلنسان، وهو تقرير يتضمن توصيات مفصلة
  التعرف على ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم ومساعدهتم  -ثالثا   
  )١(الشواغل األساسية للضحايا : حاالت إفراديةاتدراس  -ألف   

لالشـتغال  شهادة عاملة مهاجرة فلبينية يف التاسعة عشرة مـن عمرهـا اجتـر هبـا           : ١احلالة      
  باجلنس يف ماليزيا 

. لطاملا راودتين فكرة العمل يف اخلارج ملساعدة والدي على اخلـروج مـن بـراثن الفقـر                  - ٢٦
فلم تكـن أمـامي أي فرصـة للحـصول علـى عمـل حملـي، إذ مل تكـن لـدي أي شـهادة جامعيـة                           

  .وحىت خرجيي اجلامعات جيدون صعوبة يف إجياد عمل - جديرة بالذكر
ين رجل يدعى جوزيف للعمل يف ماليزيا كمغنية يف فرقـة موسـيقية، وعـرض             واستقدم  - ٢٧

).  دوالرا مـن دوالرات الواليـات املتحـدة   ١ ٢٦٠( بيـسو    ٦٠ ٠٠٠علي مرتبـا شـهريا قـدره        
ونقلـين جوزيـف     .واسُتقدمت مع فتاتني أخريني كانتا تطمحان أيضا للهجرة من أجـل العمـل            

 مباليزيا، حيث التقانا رجـل يـدعى هـاري يف املينـاء             ، بالباخرة، ونزلنا يف ساندكان    ٢٠٠٦عام  
والتقانا رجل آخر صـيين وأخـذ جـوازات سـفرنا خلتمهـا لـدى               . لنواصل املسرية يف اجتاه مريي    

ــالو بعــد دفــع   . مــصاحل اهلجــرة  ــا كيناب ــا إىل كوت ــا مــريي بالطــائرة  . معــنيرســم وذهبن وغادرن
  . غطار حيث استقلينا حافلة متجهة إىل كاتشينوالتقتنا امرأة يف امل. متجهني إىل كوتا كينابالو

__________ 

املقدمة يف هذا الفرع مأخوذة من جمموعة دراسات حاالت إفرادية تلقتها املقررة اخلاصة، بنـاء علـى     لدراسات  ا  )١(  
، على سبيل التوضيح،     فقط ثنتان منها وقد اسُتخدمت ا  . ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز باألمر   اجلهات املعنية طلبها، من   

املواضـيعي هلـذا التقريـر، وهـو التعـرف علـى الـضحايا             التركيـز   ضيق احليز وصلته مبحـور      ويعود ذلك جزئيا إىل     
  ومحايتهم ومساعدهتم
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ويف الواقـع،   .  يف أحـد النـوادي؛ وكنـا نعمـل دون أن نتلقـى أي أجـر                عملنا مغنيـات  و  - ٢٨
فقد ُحّملنا تكاليف السفر، مبا يف ذلك رسـوم خـتم        . فقد طُلب منا أن ندفع ما علينا من ديون        

اتوريت الكهربـاء واملـاء، علمـا بأننـا         سداد فـ  لـ اجلوازات؛ وإضافة إىل ذلـك، ُحـّصلت منـا مبـالغ            
  .  مقابل ذلكُوعدنا يف البداية أننا لن ندفع شيئا

عالقـات مـع    ال اتأعطونـا عمـال مبـسمى موظفـ        ،بأجر أعلـى   وحني طلبنا عمال جديدا     - ٢٩
. يف كاالمبـاي، وهـو عمـل غـري قـانوين     ) اتترفيهيـ ال اتلمـضيف لوهو تعـبري ملطـف    (الضيوف  

لعـودة إىل   اه مل يكـن أمامنـا سـبيل لـسداد الـديون الـيت تطالبنـا هبـا املـرأة و                    وقبلنا هبذا العمل ألنـ    
وكنــا نكــد يف العمــل كــل ليلــة، ومــع ذلــك ال نتلقــى أجــرا لعــدة أيــام باســتثناء بــضعة  . ديارنــا

مث وجـدنا أنفـسنا يف      . أغذيةكفي لشراء   ت ال هارينغيتات ماليزية لشراء الشامبو والصابون، لكن     
ويف البداية، كانوا يقولون لنا إهنم لـن جيربونـا علـى اخلـروج مـع                 .ذا وذاك  هل هناية املطاف ُنباع  

وكنـا نعـاين أيـضا مـن ضـغط          .  أصبحنا نتعرض الحقا للتوبيخ إن مل نفعل ذلـك         ناالرجال، لكن 
وأردنــا أن . لــشرطة املاليزيــةا ومــدامهاتمــستمر، حيــث كنــا نتعــرض بــصفة منتظمــة لزيــارات 

 جترأنـا   ذا كانوا حيتفظون جبوازات سفرنا؛ وقد حذرونا مـن أننـا إ           هنرب، لكننا مل نستطع ألهنم    
 الـشرطة   دامهـت ويف إحـدى الليـايل،      . على اهلرب، فسوف يسلموننا ألحـد رجـال العـصابات         

ومتكنــت مــن االختبــاء يف املــصطبة بــالقرب مــن أحــد املكيفــات حيــث  .  كنــت فيــها ليليــيــاناد
وألقـي القـبض علـى مجيـع النـساء          . لفهـا قت بعض املالبس علـى حبـل الغـسيل واختبـأت خ           علّ

.  وكـان هنـاك مراسـلو وسـائط اإلعـالم          . وأُخذت هلن صور   ن، وصودرت جوازاهت  األخريات،
ــين اعتُ      وســلّ ــد أن ــا كانــت تعتق ــت جــواز ســفري ألهن ــى البي ــشرفة عل ــساء   مت امل ــع الن قلــت م

للنجـدة،  ويف الواقـع، فقـد اتـصلت بالـسفارة طلبـا            . وطلبت تدخل سـفارة الفلـبني     . األخريات
وتوجهـت إىل مكتـب اهلجـرة       . لكنهم قالوا يل إنه ليس لديهم أي خمصصات لذلك يف امليزانية          

لكـنين فوجئـت هبـم حيتجـزونين عـوض أن يـصدروا       . يف كاتشينغ للحصول على إذن بـاخلروج   
وأخذ أحد املوظفني أقوايل بشأن جـواز الـسفر املفقـود، وأخـربهتم بـأن أحـد         . يل إذنا باخلروج  

ومل تطـل فتـرة احتجـازي ألن صـديقي احلمـيم الـذي              . هو مـن اسـتقدمين مـن الفلـبني        الوكالء  
. وقام صديقي فورا بشراء تـذكرة لعـوديت إىل الفلـبني          . كان بصحبيت دفع للموظف مثن حرييت     

، متكنـت مـن تقـدمي شـكوى وأدلـة علـى االسـتقدام غـري                 ٢٠٠٧ولدى وصويل إىل دافـاو عـام        
يف العـاملني يف اخلـارج   ومبـساعدة مـن جملـس شـؤون     . كذلاملشروع وقـضايا أخـرى مرتبطـة بـ      

  .)٢(ىاختف كان قدم، لكنه لألسف ستقِداملدافاو، رفعت دعوى ضد 
  
***  

  

__________ 

  .، الفلبني مؤسسة بوهاي للمرأة والفتاةوردت هذه الشهادة من  )٢(  
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وترى املقـررة اخلاصـة أن الـشهادة املـذكورة أعـاله تـبني كيـف أن البحـث عـن حيـاة                         - ٣٠
بـني االجتـار بالبـشر    وتـبني أيـضا الـصلة الوثيقـة     . حزينةأن ينتهي هناية ة طبكل بسا أفضل ميكن   

واهلجرة، ألنـه غالبـا مـا تكـون الظـروف االقتـصادية الـصعبة هـي مـا جيعـل النـاس يفكـرون يف                          
وتـثري هـذه احلالـة    . اهلجرة، كما أن الفقر هو ما جيعلهم معرضني ألن يصبحوا ضـحايا لالجتـار    

امتنـع  ة  أوال، فموظـف اهلجـر    . املواضـيعي هلـذا التقريـر     التركيـز   قضايا تصب بوضـوح يف حمـور        
ــة      عــن ــا، عــوض احلــصول علــى مــا تــستحقه مــن محاي  اعتبارهــا ضــحية لالجتــار بالبــشر؛ وثاني

ــا، اضــطر صــديقها       ــد تعرضــت لالحتجــاز؛ وثالث ــا ضــحية، فق إىل إعطــاء ومــساعدة باعتباره
  . كي يطلَق سراُحهاالرشوة

  
  تايلند يف السخرة ألغراض به اجتر الوي فىت :٢ احلالة    

 عـشرة  الـسابعة  يف فـىت  كـان  فقـد  .األمسـاك  صـيد  صـناعة  يف متجـر  أي حلم نون كان  - ٣١
 يف قريتــه مــن إليهــا متوجهــا احلدوديــة ســفاناخيت قريــة إىل لتــوه وصــل قــد وكــان العمــر، مــن
 القــراءة مببـادئ  ملمـا  بالكــاد وكـان  يـذكر،  تعلــيم أي علـى  حـصل  قــد يكـن  ومل .اجلنوبيـة  الو

 زهيـد،  أجـر  لقـاء  اخلـشب  لنـشر  معمـل  يف عمـل ي كـان  وملا .وجدته أمه يعول وكان والكتابة،
 لنـون  وقيـل  .جيـد  براتـب  وظيفـة  يف ليعمـل  تايلنـد  إىل يأخذه أن عليه عرض بشاب نون التقى
 دوالرا ١٧٠( باهـت  ٦ ٠٠٠ حـوايل  تبلـغ  شـهرية  رواتـب  تـدفع  تايلنـد  يف املالبس مصانع إن
 الـشاب  أنو املـال  إىل ماسـة  حاجـة  يف كـان  إنـه  نـون  وقـال  ).املتحـدة  الواليـات  دوالرات من
 املدينـة  حبيـاة  يتعلـق  فيمـا  احملـدودة  جتربتـه  بـأن  الحقـا  وأقر .به ووثق صدقهف الو منأيضا   كان
 متامـا،  عـادي  أمـر  لـيال  النـهر  عبـور  أن يعتقـد  وكـان  .باالستقدام القائمني خلداع عرضة جعلته
 مــنت علــى نــون ركــب األخــرى، الــضفة بلــغ وملــا .قــانوين غــري ذلــك أنبتاتــا  يــدرك يكــن ومل

 مـن  مئـات  عـدة  بعـد  علـى  تايلنـد  سـاحل  إىل وصـل  أن إىل مغلقـة  أبواهبـا  ظلـت شاحنة صغرية   
 رجـال  حراسـة  حتـت  صـيد  سـفينة  إىل فـورا  اقتيـاده  مت ،شاحنةالـ  مـن  خـرج  وملـا  .الكيلومترات

 الـصباح  بكـرة  مـن  يعمـل  كـان  حيـث  رهيبـا،  روتينا عامني ملدة وعاش .نارية بأسلحة مزودين
 يظفــر وكــان .اســتراحة أو توقــف بــدون األمســاك صــيد شــباك يرفــع وهــو الليــل، ظلمــة حــىت

 مجـيعهم  وكـانوا  .ينآخـر  رجـال  بـأربعني  املكـتظ  الـسفينة  ظهـر  علـى  والنوم الطعام من بالقليل
 للـضرب  تعـرض  منـه  بـالقرب  العمـال  أحـد  أن نـون  ويـذكر  .منـتظم  بشكل للضرب يتعرضون

ــد أن إىل  األمـــر، جتاهـــل إىل مـــضطرا كـــان لكنـــه بـــاخلوف شـــعر أنـــه ويـــذكر .وعيـــه فقـ
 مــرة ســوى الرصــيف إىل متــضي الــسفينة تكــن ومل .اآلخــر هــو للــضرب ســيتعرض كــان وإال
 مـــن ســـنتني مـــرور بعـــد املناســـبات، هـــذه إحـــدى ويف .إمـــداداهتا لتجديـــد أشـــهر ســـتة كـــل
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 روفــ قــراره اختــذ وعندئــذ .لــشأنه أخــريا تركــوه حراســه أن إىل نــون تنبــه القــسري، االســتعباد
 علـى  سـار  أنـه  لـو  قتلـه  علـى  ويقـدموا  خـاطفوه  عليـه  يعثـر  أن خيشى وكان األدغال، عرب أليام
 وكانـت  .املنـازل  أحـد  سـاحة  إىل األدغال من خرج املطاف، هناية ويف .الرئيسية الطريق طول
 .املـساعدة  والـتمس  فجـأة  املـذعور  املراهق ظهر عندما حبديقتها تعتين املرتل يف تعيش اليت املرأة
 اخُتطـف  إنـه  هلـا  وقـال  أصـله  عـن  وأخربهـا  .طمأهنـا  لكنـه  منـه،  خائفـة  كانـت  أهنا نون أدركو

 حكـى  وملـا  .بيته إىل العودة ويريد ومنهك جائع وأنه عامني، ملدة صيد سفينة منت على للعمل
 علـى  نـون  يـدعوها  كمـا  ،“اخلالـة ” عليـه  وأشـفقت  .وعانقتـه  وبكـت  إليـه  أصـغت  قـصته،  هلـا 

 سـيارة  لـه  وطلبـت  النقـود  أعطتـه  التـايل،  اليـوم  ويف واملأوى، الطعام له متفقد املالطفة، سبيل
 .احلـدود  باجتـاه  سـيارة  مـنت  علـى  بـسرعة  منـها  وُنقل .بانكوك يف الو سفارة إىل لتحمله أجرة
 قريتــه، إىل وأُعيــد وتايلنــد الو بـني  احلــدود علــى World Vision مؤسـسة  موظفــو اســتقبله وملـا 
 وأنــه احليــاة، قيــد علــى أنــه وهــي الــسرور، علــى تبعــث واحــدة فكــرة ســوى تــراوده تكــن مل
 .)٣(بنفسه جنا

* * * 

 صـعوبة  ربزتـ و الـسخرة  لغرض هبم االجتار جيري والفتيان الرجال أن احلالة هذه تؤكد  - ٣٢
 مكـان  أنـه  علـى  أساسـا  إليـه  ينظر ال قطاع يف يعملون الذين هبم املتجر األشخاص هوية حتديد
  .االجتار لضحايا بالنسبة للعمل ةالتقليدي األماكن من

 ةاملقــرر هتــعمم الــذي االســتبيان علــى ردا صــواب عــن أملانيــا الحظتــه مــا حنــو وعلــى  - ٣٣
 ألغـراض  بالبـشر  االجتـار  جمـال  يف الرئيـسية  التحـديات  أحـد  أن األعـضاء،  الـدول  علـى  ةاخلاص

 مــن أنــه أملانيــا رأت الغــرض، ولــذلك .الــضحايا هويــة حتديــد يفيتمثــل  العمــل يف االســتغالل
 ذلـك  ضـحايا  مـع  يتعـاملون  الـذين  واألشـخاص  املؤسـسات  صـفوف  يف الـوعي  إجياد األساسي
 علـى  التعـرف  كيفيـة  تـبني  الـيت  باملعـايري  األشـخاص  وأولئـك  املؤسـسات  تلـك  وتزويد االجتار،
 .بالبشر االجتار ضحايا

  

__________ 

   World Vision Asia-Pacific, 10 Things You Need to Know about Human Trafficking, 2009انظــر  )٣(  
  .http://wvasiapacific.org/humantrafficking: ميكن االطالع عليه يف املوقع
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 اهلوية حتديد  - باء  
ــستغل  - ٣٤ ــشر املتجــرون ي ــواقعني األشــخاص بالب ــر شــرك يف ال  لظــروف واخلاضــعني الفق
 .)٤(املـسلح  والـرتاع  اجلنـساين  والعنـف  اجلنـسني  بـني  التمييـز  قبيل من معتقدات أو ممارسات أو

 واألذى املــشقة أعــاله تنياملــذكور ةاحلالــ دراســيت يف املــبني النحــو علــى الــضحايا حمنــة وتــصف
 إىل يـؤدي  ممـا  عنـها،  مـسكوتا  األحيـان  مـن  كـثري  يف تظـل  والـيت  الضحايا يالقيها اليت والقسوة
 علـى  االجتـار  ضـحايا  هويـة  حتديـد  تتـسم عمليـة   و .اإلنـسان  حقـوق  من هلم ما انتهاكات تزايد
 األقـل  علـى  أو الكامـل  التعـايف  لـضمان  الالزمـة  املساعدة تقدمي يف ةحيوي أمهيةب املناسب النحو
  .واقتصاديا جتماعياا إدماجهم وإعادة ولتأهيلهم له يتعرضون الذي الضرر من كبري حد إىل

 للمـسائل  االهتمـام  مـن  الكـايف  القدر تويل ال الدول ألن القلق ةاخلاص ةاملقرر ويساور  - ٣٥
 وأشـار  .املناسـب  النحـو  علـى  هميلـ إ املساعدة وتقدميتهم  وحبمايالضحايا   هوية بتحديد املتصلة
 إىل ةخلاصــا ةاملقــرر هتــوجه الــذي االســتبيان علــى أجابــت بلــدا ٨٦ أصــل مــن فقــط بلــدا ٢٤

ــدول ــضاء ال ــام يف املتحــدة األمــم يف األع ــك أن إىل ٢٠٠٨ ع ــسائل تل ــن امل  ذات اجملــاالت م
 وأوزبكـستان  أملانيـا  هـي  ٢٤ عـددها  البـالغ  البلـدان  وتلك .بالبشر االجتار مكافحة يف األولوية
 فينياوسـلو  وسـلوفاكيا  الدومينيكيـة  واجلمهورية وجامايكا وتايلند وبلغاريا وباراغواي وأيرلندا
 والنمـسا  ومنغوليـا  وليختنـشتاين  وكرواتيـا  وقطـر  وقربص وفنلندا وفرنسا وغواتيماال وسويسرا
 .واليونان واليابان األمريكية املتحدة والواليات وهندوراس

 مـن  العديـد  هويـة  حتديـد  علـى  قـادرة  غـري  الفـرز  بعمليـات  القائمـة  السلطات تزال وال  - ٣٦
 املبلـغ  بالبشر االجتار حاالت نسبة تقل وإمجاال، .صحيحة بصورة حتددها مل أو االجتار ضحايا
 علـى حـد     للحـدود  والعـابر  الـداخلي  الجتارل بالنسبة وذلك املائة، يف ٣٠ عن للمسؤولني عنها
 جتـاوز  علـى  املـساعدة  اخلـدمات  لتقـدمي  خاصـة  جهـات  مـن  سـرا  الضحايا بعض ويتلقى .سواء

 ضـحايا  من أهنم على عليهم التعرف يتم أنن  دو واملأوى، التوجيه املعنوي  قبيل من صدمتهم،
 عرقلــة تــتم ذلــك، وفــوق .املــساعدة علــى للحــصول الــسلطات إىل التوجــه أو بالبــشر االجتــار
 اآلخــرين إلطــالع مــستعدين األحيــان بعــض يف يكونــون ال الــضحايا ألن اهلويــة حتديــدعمليــة 
ــاء، ســيما وال جتــارهبم، علــى ــصورة خاصــة و الغرب ــا إذا ب  عرضــهم ضــرر أو ذىأل تعرضــوا م

ــة ــردهم أو للمهانـــ ــن جـــ ــسانيتهم مـــ ــ أو إنـــ ــابع ذا ناكـــ ــسي، طـــ ــهم حـــــسب جنـــ  ثقافتـــ
  .األخالقية خلفيتهم أو

__________ 

  )٤( Global Alliance Against Traffic in Women, Foundation Against Trafficking in Women and Global 

Rights, Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked Persons (January 1999), p. 4.  
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 الدوليـة  املنظمـة  وقامـت  .االجتـار  ضـحايا  هوية لتحديد أدوات وضع املهم من وعليه،  - ٣٧
 جانـب  إىل واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  الدوليـة  العمل ومنظمة للهجرة
 وقـــوائم يـــهتدريب وأدلـــة أدوات جمموعـــات وضـــع يف رائـــد بـــدور اإلقليميـــة املنظمـــات بعـــض
 وومقـدم  العمـل  ومفتـش  فـيهم  مبـن  القـانون،  إنفـاذ  مـوظفي  تـدريب  يف واستخدامها )٥(مرجعية
 وميكـن  موضـوعية  ومؤشـرات  معـايري  املرجعيـة  القـوائم  وتـوفر  .واالجتماعيـة  الصحية اخلدمات
 علـى  املـصلحة  أصحاب من وغريهم القانون إنفاذ موظفي ملساعدة تطبيقها نبغيي منها التحقق
  .ال أم لالجتار ضحية الشخص كان إذا ما حتديد

 ،)٦(بالبـشر  لالجتار التشغيلية للمؤشرات األربع اجملموعات فإن اخلصوص، وجه وعلى  - ٣٨
 العمــل منظمــة أجرهتــا استقــصائية دراســة إليهــا خلــصت الــيت النتــائج إىل اســتنادا وضــعت الــيت

 فهـي  :االجتـار  ضـحايا  هويـة  حتديـد  تتـيح  ،٢٠٠٩ مـارس /آذار يف األوروبيـة  واملفوضية الدولية
 .العمــل يف واالســتغالل اجلنــسي واالســتغالل واألطفــال الراشــدين اســتغالل حــاالت إىل تــشري
 حايا،الـض  هويـة  لتحديـد  جهـود  مـن  يبذلونه فيما القانون إنفاذ موظفي املؤشرات هذه وترشد
  .االجتار بشأن وطنية تقديرات إعداد لدى اإلحصاء ملكاتب واضحة بارامترات توفر كما

__________ 

 United Nations Office on Drugs and Crime, Online toolkit to combat trafficking inانظر علـى سـبيل املثـال     )٥(  

persons   ــع ــه يف املوقـ ــالع عليـ ــن االطـ -http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic:  ميكـ

toolkit-to-combat-trafficking-in-persons---index.html); IOM, The IOM Handbook on Direct Assistance  

 for Victims of Trafficking, 2007 ميكـــن االطـــالع عليـــه يف املوقـــع  :http://www.humantrafficking.org/ 
uploads/publications/CT_20handbook_cover.pdf); United Nations Children’s Fund, “Guidelines on the  

 Protection of Child Victims of Trafficking”, UNICEF Technical Notes, 2006  ميكــن االطــالع عليــه
 http://www.unicef.org/russia/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf); Office of the United:املوقـع  يف

Nations High Commissioner for Refugees, “Guidelines on International Protection No. 7:  The 

Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of 

Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked”, 2006     ميكـن االطـالع عليـه 
 http://www.unhcr.org/443b626b2.html); and ILO, “Operational indicators of trafficking in:املوقــع يف

human beings: results from a Delphi survey implemented by the ILO and the European Commission”, 

March 2009   ــع ــه يف املوق ---/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm:  ميكــن االطــالع علي

declaration/documents/publications/wcms_105023.pdf) and Forced Labour and Human 
 Trafficking: Handbook for Labour Inspectors, 2008  ـــه ـــي املوقـــع ميكـــن االطـــالع عليـــــــ  : فـــــ

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_097835.pdf).. 
السياسة العامة اإلقليمية املتعلقة حبماية ضحايا االجتار باألشـخاص ومـساعدهتم يف غـرب أفريقيـا،                انظر أيضا   

املعتمدة من قبل الوزراء املسؤولني عن القضايا املتصلة باالجتـار باألشـخاص يف البلـدان األعـضاء يف اجلماعـة             
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣االقتصادية لدول غرب أفريقيا أثناء اجتماع عقد يف أكرا، يف 

  .٥انظر احلاشية   )٦(  
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 لـــضحايا املقدمـــة املباشـــرة املـــساعدة بـــشأن للـــهجرة الدوليـــة املنظمـــة دليـــل ويـــوجز  - ٣٩
 باعتبــارهم هويتــهم وحتديــد املــساعدة يلتمــسون الــذين األفــرادأمســاء  لفــرز منهجيــة )٦(االجتــار
 األسـئلة  مجيـع  توجيـه  تكفـل  الفـرز  بغـرض  لالسـتجواب  استمارة يتضمن وهو .ارلالجت ضحايا
اليـد   هجـرة  خـالل  مـن ( نقلـهم  أو انتقـاهلم  كيفيـة  ذلك يف مبا للضحايا، باملوضوع الصلة ذات

 علـيهم،  للـسيطرة  اسـتخدمت  الـيت  والوسـائل  ،)ذلـك  إىل ومـا  واالختطـاف  واالستقدامالعاملة  
  .ذلك إىل ماو االستغالل، مرحلة وتفاصيل

 تعطـي  وهـي  النطـاق  حيـث  مـن  ووافيـة  شـاملة  األدوات هذه أن ةاخلاص ةاملقرر رىتو  - ٤٠
 طــــرف مــــن ســــيما وال املبكــــر، الكــــشف تعــــزز قــــد الــــيت اإلنــــذارات عــــن ممتــــازة أمثلــــة

  .املدربني املوظفني

 سـية األسا األخالقيـة  باملبـادئ  تلـك  اهلويـة  حتديد أدوات استعمال ُيستكمل أن وينبغي  - ٤١
ــا وتتمثـــل واســـتجواهبم، االجتـــار بـــضحايا االعتنـــاء لـــدى  ايابالـــضح ضـــرارإلا عـــدم يف أمههـ
 .والسرية واخلصوصية السالمة مهل كفلُت أن ويف ،مختويفه أو
  

 احلماية  - جيم  
 اإلنــسان حبقــوق يتعلــق فيمــا هبــا املوصــى التوجيهيــة واملبــادئ املبــادئ مــن كــل قــدمي  - ٤٢

ــشر واالجتــار ــصادرة بالب ــوق مفوضــية عــن ال ــسان حق  وبروتوكــول )E/2002/68/Add.1( اإلن
ــالريمو ــايري بعــض ب ــدة املع ــة اجلي ــشر االجتــار ضــحايا حلماي ــار ويف .بالب ــادئ إط ــة املب  التوجيهي

 الـيت  التـدابري  باالجتـار  املتعلقـة  اجلنائيـة  اإلجـراءات  سـياق  يف الـضحايا  محايـة  تـشمل  للمفوضية،
 الدولـة  يف إقامتـهم  اسـتمرار  ارهتـان  وعـدم  بـشهادهتم  ءاإلدال علـى  الـضحايا  إكـراه  عـدم  تكفل

 كــذلك وهنــاك .بــشهادهتم لــإلدالء اســتعدادهمب أخــرى مــساعدة علــى وحــصوهلم املستــضيفة
ــة مبهلــة الــضحايا تزويــد إىل احلاجــة ــر للــتفكري معقول   يف إطــارســيتعاونون كــانوا إذا مــا لتقري

 األشـخاص  حيتجز أال على اإلنسان وقحق مفوضية مبادئ وتنص .)٧(ال أم اجلنائية اإلجراءات
 بقـدر  قانونيـة  غـري  أنـشطة  يف ضـلوعهم  بـسبب  مقاضـاهتم  تـتم  أو هـم ُت هلـم  ُتوجه أو هبم املتجر

 أخـرى،  جهـة  ومـن  .هبـم  االجتار مت كأشخاص لوضعهم مباشرة نتيجة هذا ضلوعهم يكون ما
 لـضحايا  لشخـصية ا احلرمـة  صـون  الـدول  علـى  بالريمو بروتوكول من ٦ املادة مبوجب ُيشترط
 بـــذلك املتعلقـــة القانونيـــة اإلجـــراءات جعـــل منـــها بوســـائل وهويتـــهم، باألشـــخاص االجتـــار
 .سرية االجتار

  
__________ 

 فربايــر/شــباط يف، الــيت دخلــت حيــز النفــاذ  بالبــشر االجتــار مكافحــة إجــراءات بــشأن أوروبــا جملــس اتفاقيــة  )٧(  
   .يوما ٣٠ عن تقل ال للتفكري مهلة إتاحة الطرف الدولة على، تشترط ٢٠٠٨
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 االجتار قضايااخلاصة ب دعاوىال يف الشهود -  الضحايا محاية    

 الـضحايا  أن ومبـا  االجتـار  قـضايا  يف اإلدانة أحكام بتأمني دائما مطالبون الشهود أن مبا  - ٤٣
 الـشهود  محايـة  إىل احلاجة تصبح القضايا، هذه مثل يف الرئيسيون الشهود هم يكونون ما غالبا
أعمـال   انتشار دىم حتديد يصعب أنه من الرغم وعلى .ماسة حاجة االجتار جرائم مقاضاة يف

ــشهود مــضايقة ــإن ختــويفهم، أو ال ــشهود ف ــون ال ــر  يكون ــإلدالء ااســتعدادأكث ــشهادهتم ل  إذا ب
 عمومـا  حظـوا  مـا  وإذا أسـرهم،  وأمـن  وسـالمة  ناالشخـصي  وأمنـهم  تهمسـالم  هلـم  ُضـمنت  ما

 عمالئهــم أو التجــاريني شــركائهم أو املتــهمني األشــخاص جانــب مــن التخويــف مــن باحلمايــة
  .اجلرمية يف شركائهم أو

 )دائمـا  لـيس  كـان  وإن(ترتكـب عـادة      ا،طبيعتـه  ، من حيث  بالبشر االجتار وأن جرمية   - ٤٤
 مـن  االنتقـام  احتمـال  زيـادة  إىل بوضـوح  يـؤدي  مـا  وهـو  منظمـة،  يـة إجرام مجاعات طرف من

ــضحية ــن أو ال ــراد م ــن اخلــوف ويظــل .أســرهتا أف ــضرر م ــذي ال ــد ال ــم يلحــق ق  وبأســرهم هب
 قبـل  مـن  الـضحايا  لتخويـف  فعالـة  نفسية أسلحة مبثابة الضرر ذلك بإحلاق والتهديد وممتلكاهتم
 عـن  الـشاهد  أو الـضحية  ثـين  هـو  دوالـشه  فختوي من والغرض .عليهم والسيطرة هبم املتجرين
 سـري  عرقلـة  مث ومـن  ، العـامني  املـدعني  أو احملققـني  مع التعاون عن أو االجتار جرمية عن اإلبالغ
 الكـايف  القـدر  يـويل  أن الـدول  يف اجلنائيـة  العدالـة  لنظـام  ينبغـي  ،وبذلك .فعال حنو على العدالة
 عاجلـة مل متخصـصة  مـساعدة  تقدمي يلزم كما .الضحايا سيما وال الشهود، لسالمة االهتمام من
  .مشاكل من هبا يرتبط وما الضحايا - الشهود هلا يتعرض اليت لصدمةا

ــشمل  - ٤٥ ــيت اخلــدمات وت ــي ال ــدميها ينبغ ــة إطــار يف تق ــشهود، محاي ــى ال ــال ســبيل عل  املث
 عنــد  الــسالمة ألســباب  والنقــل والــسالمة؛  بــاألمن تــنعم  لإلقامــة كناأمــ  تــوفري احلــصر، ال

 يف احملاكمـات  وإجـراء  منـها؛  احملكمـة  إىل الطريـق  يف واملرافقـة  األمنية احلمايةتوفري  و االقتضاء،
 اجملــاين؛ الطــيب العــالجتــوفري و ؛ العــيشكــسب ســبل علــى احلــصول علــى واملــساعدة الــدوائر؛
 اإلدالء لـدى  اإلقامـة  وبـدل  السفر نفقات وتوفري القانونية؛ واملشورة املساعدة خدمات وتقدمي

 وتغـيري  سـريتها؛  علـى  احلفـاظ  مث ومـن  باحلمايـة،  حيظـى  الـذي  الـشاهد  هوية ومحاية الشهادة؛ب
  .األقربني أسرهم وأفراد الشهود محاية أجل من االقتضاء عند اهلوية

 فينبغـي  :احملاكمـة  إجراءات بانتهاء تنتهي أن ينبغي ال احلماية أن ةاخلاص ةاملقرر رىتو  - ٤٦
ــوا أن للــضحايا ــدعم الرصــد مــن نيــستفيدو يظل ــرة يف وال  مــن حلمايتــهم احملاكمــة بعــد مــا فت
  .وحلفائهم املتجرين جانب من انتقامية اعتداءات
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  املساعدة  -دال   
ــيت ميكــن تقــدميها    مثــة  - ٤٧  وهــي ،ضــحايا االجتــار إىل  جمموعــة متنّوعــة مــن املــساعدات ال

دمات الترمجـة   خبـ  دهتمومـساع  ؛اإليواء يف أماكن إقامة ينعمـون فيهـا بالـسالمة واألمـن            :تشمل
؛ وتـوفري املـساعدة القانونيـة؛       التوجيه املعنوي  وتوفري املساعدة الطبية؛ و    ؛ اللغات وتعلمالشفوية  

 ومـساعدة الـضحايا علـى العثـور         ؛وتوفري وسـائل االنتـصاف الفّعالـة مبـا فيهـا دفـع التعويـضات              
؛ ماج يف البلدان األصـلية     وإعادة اإلد  ؛وطناإلعادة إىل ال   و العودةاملساعدة على    و ؛على أسرهم 

كـي  لـضحايا ل  التعليم والتـدريب والعمـل ل     فرص   وتوفري   ؛ احلق يف البقاء يف بلد املقصد      وإعمال
 ثانيـة؛ وغـري ذلـك مـن         يقعـوا ضـحية لالّتجـار     فـال   بـصورة مـستمرة     يقدروا على كسب قوهتم     

 همإعـادة تأهيلـ   يـة   عملاملساعدات اليت تقّدم يف إطار املتابعة والرعاية الالحقـة لـضمان اكتمـال              
  . هموإعادة إدماج

ضحايا االجتــار لــمايــة احلساعدة و املــتــوفري مــن بروتوكــول بــالريمو  ٦وتتنــاول املــادة   - ٤٨
هـذا النـوع مـن       تنفيذ تدابري تتيح لضحايا       يف  الدول األطراف   على أن تنظر   وتنصباألشخاص  

االت الــيت تقتــضي ذلــك، االجتــار أن يتعــافوا جــسديا ونفــسيا واجتماعيــا، مبــا يف ذلــك، يف احلــ
، وغـري ذلـك مـن     األخـرى  تدابري بالتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات املعنيـة      تنفيذ

   :مبا يليعناصر اجملتمع املدين، والقيام، على وجه اخلصوص، 
   توفري السكن املالئم؛  )أ(  
م القانونيـة،    والتزويد باملعلومات، وخاصة فيما يتعلق حبقـوقه       التوجيه املعنوي   )ب(  

  وذلك بلغة ميكن لضحايا االجتار باألشخاص فهمها؛ 
  تقدمي املساعدة الطبية والنفسية واملادية؛    )ج(   
  .توفري فرص العمل والتعليم والتدريب   )د(   

، لـدى    األطـراف  أن تراعـي الـدول    علـى    ٦املـادة     مـن  ٥ و   ٤ الفقرتـان    وكذلك تنص   - ٤٩
 الواقــع ضــحية لالجتــار باألشــخاص ونوعــه اجلنــساين   تطبيقهــا أحكــام املــادة، عمــر الــشخص  

 احتياجــات األطفــال اخلاصــة، مبــا يف ذلــك الــسكن املالئــم       ال ســيماتياجاتــه اخلاصــة، و واح
والتعليم والرعاية؛ وأن تـسعى أيـضا إىل تـأمني الـسالمة اجلـسدية لـضحايا االجتـار باألشـخاص                    

  .أثناء وجودهم داخل أقاليمها
خـالل   يف   كثريا ما ُيثـار مـع الـدول       ر اإلعراب عن شاغل     صة أن تكر  وتود املقررة اخلا    - ٥٠

خـرى، أال وهـو أنـه ينبغـي للمـساعدة املقّدمـة لـضحايا            الزيارات القطرية وعمليات التشاور األ    
االجتار أن تكون غـري مـشروطة وأال تـتم علـى أسـاس اسـتعدادهم للتعـاون مـع سـلطات إنفـاذ                        
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بـاع ممارسـة رهـن    ن ات الـدول عـ   أن متتنـع  وينبغـي    .اكمـات القوانني أو لـإلدالء بالـشهادة يف احمل       
 بنـاء ثقـة الـضحايا لكـي         فاألحرى هبا أن تعمـل علـى      لضحايا بشروط،   إىل ا ملساعدات املقّدمة   ا

  . يقّرروا أي مسار يسلكون
 اخلــدمات املطلوبــة لتــوفري  علــى بعــضوتــرى املقــررة اخلاصــة أنــه يلــزم تــسليط الــضوء  - ٥١

  . ة وجيزبصورة تهادراس وحايا االجتار على حنو فّعالاحلماية واملساعدة لض
  

  اإليواء    
إن تـــوفري املكـــان املناســـب لفحـــص ضـــحايا االجتـــار باألشـــخاص وحتديـــد هويـــاهتم     - ٥٢

وتوفري أماكن إقامـة هلـم ينعمـون فيهـا           .واستقباهلم ألمر بالغ األمهية حىت من مرحلة االستقبال       
وعنـدما   .واحلماية املباشرة الـيت يلـزم تقـدميها للـضحايا         بالسالمة واألمن هو جزء من املساعدة       

يشعر الضحايا، إناثا أو ذكورا، بأن سـالمتهم وأمنـهم مكفـوالن، تزيـد احتمـاالت إفـصاحهم              
قـوم بـإيوائهم أجهـزة تابعـة للدولـة، سـواء       توأحيانا مـا     .عّما جرى هلم وتعاوهنم مع السلطات     

 بعـض  ويقـوم  .ال سيما املنظمات غري احلكوميـة بشكل مباشر أو بالتعاون مع القطاع اخلاص و       
 املنظمـة الدوليـة للـهجرة أيـضا         وتـدير  .مـآوى تـديرها مؤسـسات غـري حكوميـة         تمويل  بالدول  

ذلـك إّمـا يف شـراكة مـع احلكومـة      مرافق إيواء يف معظم البلدان اليت هلـا فيهـا وجـود ميـداين، و             
   .مع منظمات غري حكومية أو
رة املقـر قـد وجـدت     و .ار من الـذكور   يا االجت آوى لضحا امل ة من وهناك عدد قليل للغاي     - ٥٣

لـه  أن هنـاك ضـحايا ذكـورا يف مـأوى متو    خـالل زيـارة قطريـة قامـت هبـا إىل بـيالروس           اخلاصة  
 اجلنـسني حبيـث    مـن وى ليس فيه مرفـق مـستقل بذاتـه لكـل    غري أن املأ .املنظمة الدولية للهجرة  

لنـــساء  إّمـــا لاخلـــدماتالتـــايل يتعـــّين تقـــدمي ميكـــن تـــسكني الرجـــال والنـــساء يف آن واحـــد وب
   .وقت من األوقاتللرجال يف أي  أو
ة ال تقـل   ملـد ، وإن كانـت مؤقتـة،   يف املـأوى وتوصي املقررة اخلاصة بأن تكون اإلقامة   - ٥٤

ة على أسـاس احتياجـات كـل فـرد مـع إمكانيـة أن متتـد                 ، وجيب أن ُتحدد املد    عن مثانية أسابيع  
وجيـب إيـالء األمهيـة القـصوى ألمـن الـضحايا الـذين يـتم إيـواؤهم وأمـن            .لستة أشهر أو أكثـر    

 اإليواء إلحالـة الـضحايا احملتـاجني        اتن يكون اجملال متاحا ملقدمي خدم     وجيب أ  .مرفق اإليواء 
  . إىل املساعدة الطبية أو القانونية أو غري ذلك من أنواع املساعدة

  
  التوجيه املعنوي    

 أساسـي للـدعم النفـسي واالجتمـاعي ذي الطـابع االستـشاري               جانب التوجيه املعنوي   - ٥٥
 ممــا يــساعد الــضحايا علــى التعامــل مــع  ،عادة احتــرام الــذات وتأكيــدهااســتالــذي يهــدف إىل 
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وهـي تـساعد     .الصدمات وخاصة الـضرر النفـسي الـذي يلحـق هبـم خـالل عمليـة االجتـار هبـم                   
ذ قرارات مستنرية لدى انتقـائهم األنـسب        ا ميكّن الضحايا من اختا     مم ،على بناء الطمأنينة والثقة   

وعادة ما يعمل مستـشارون مـدرَّبون مـع          .عة املتاحة هلم  من بني اخليارات واخلدمات املتنو    هلم  
ضحايا االجتار بالبشر لتصحيح رواياهتم وتوثيقها كما ينبغي وحتديـد اخلـدمات أو املـساعدات               

إجـراء تقيـيم للمخـاطر وإسـداء املـشورة           مقـدمي التوجيـه   ومن مهام    .اليت حيتاج إليها الضحايا   
هبم إىل بلداهنم األصلية، وبـشأن ملّ مشـل األسـر يف        جرشأن مدى صواب إعادة األشخاص املت     ب

   . األطفالةحال
 انـدماج  إلتاحـة إعـادة   إىل أفـراد األسـر      توجيـه معنـوي     وأحيانا ما يلزم تقدمي خدمات        - ٥٦

فهنــاك  :توجيـه املعنــوي  للشــىتاك مراحـل  وهنــ . بــشكل سـليم يف أســرهم وجمتمعـاهتم  الـضحايا 
 إجـراءات التقاضـي     ومشورة تسدى خـالل    ؛ية وبدء التحقيقات  مشورة تسدى قبل حتديد اهلو    

 وهناك مشورة الحقة تسدى للضحايا يف مرحلة اإلدماج وكـذلك يف            ؛استخدام املآوى أثناء  و
ــة الالحقــة   ــوي  .إطــار املتابعــة والرعاي ــه املعن ــة مــستمرة و فالتوجي ــا   عملي ينبغــي أن تــصّمم وفق

ــضحايا واحتياجــاهتم لظــروف ــه وميكــن  . ال ــذا التوجي ــوفري ه ــصال املباشــر  ت   عــرب خطــوط االت
   . ولكن جيب يف كل األحوال مراعاة اخلصوصية والسّرية؛وجها لوجه أو
  

  الصحيةواخلدمات الطبية     
ا، علـى  مما ال شـك فيـه أن ضـحايا االجتـار يتعرضـون لعـدد مـن املخـاطر الـصحية منـه              - ٥٧

اإليـــدز /ســبيل املثـــال ال احلــصر، األمـــراض املنقولــة جنـــسيا وفــريوس نقـــص املناعــة البـــشرية     
احلمل غري املرغـوب فيـه واإلجهـاض ومـشاكل صـحية أخـرى مـن قبيـل                  املتصلة ب واملضاعفات  

ــوم   ــسية ومــشاكل الن ــواد     وجيــرب املت.االضــطرابات النف ــان امل ــى إدم ــضحايا عل جــرون بعــض ال
  . املخدرة والكحول

ــة مبوجــب       - ٥٨ ــة الــصحية مــن احلقــوق احملمي واحلــق يف الــصحة ويف احلــصول علــى الرعاي
فــصكوك كالعهــد الــدويل اخلــاص  .العديــد مــن الــصكوك الدوليــة واإلقليميــة حلقــوق اإلنــسان 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             
 ةمـن الـصح   الطفل وغريها تعترف حبـق كـل إنـسان يف التمتـع بـأعلى مـستوى                 واتفاقية حقوق   
وجيـب أن تلـيب خـدمات الرعايـة الـصحية االحتياجـات البدنيـة            .)٨( ميكن بلوغه  البدنية والعقلية 

وجيـب أن تكـون      .قدم يف جو من االحتـرام دون وصـم أو متييـز           والعقلية للضحايا، وجيب أن تُ    

__________ 

؛ واتفاقية القضاء علـى مجيـع       ١٢املادة  ،  ة والثقافية انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي        )٨(  
  .٢٤املادة ، ؛ واتفاقية حقوق الطفل١٢املادة ، أشكال التمييز ضد املرأة
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إحالــة الــضحايا عمليــات ي األخــرى للــضحايا عــن طريــق خــدمات الــصحة العقليــة متاحــة هــ 
 وبالتـايل ينبغـي تـدريب مـوظفي إنفـاذ القـوانني لكـي يـستوعبوا                 ؛احملتاجني إليها على حنو سليم    

   .لضحايا االجتاربالنسبة أمهية خدمات الرعاية الصحية 
  

  الدعم خبدمات الترمجة واللغات    
مـن   خلاصة، يعّد الدعم خبدمات الترمجة واللغـات    رة ا لمقرل امليدانية   التجارببناء على     - ٥٩
ها نقــصا مــع أنــه بــالغ األمهيــة إلعــادة تأهيــل    وأشــدبعثــا علــى القلــق   اخلــدمات املقّدمــةأكثــر

ار  وينبغي أن يكفـل لـضحايا االجتـ        .الضحايا وإعادة إدماجهم ومتكينهم من اللجوء إىل القضاء       
حلصول على متثيـل قـانوين، وذلـك قبـل          احلق يف االستعانة خبدمات مترجم كفء ومؤهل ويف ا        
جـراءات حيـث يكـون      اإلغري ذلك من     وأثناء مجيع اإلجراءات اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية أو        

وجيـب أيـضا أن      . صفة أخرى  أيجر به شاهدا أو شاكيا أو متهما أو طرفا حيمل           املتالشخص  
 املتـصلة بـأي إجـراءات مـن         بلغتهم مـن مجيـع الوثـائق والـسجالت         يزّودوا جمانا بنسخ أو صور    

 أن يكـون األشـخاص املـستعان هبـم كمتـرمجني وممـثلني قـانونيني لـضحايا                  وينبغـي  .هذا القبيـل  
جـر بـه علـى     ويف حـال عـدم قـدرة الـشخص املت          .االّتجار أشخاصا غري املستعان هبم للمـّتهمني      

  . )٩( خدمات التمثيل القانوين والترمجة بال مقابلينبغي تقدميالدفع، 
وهناك العديد من احلاالت اليت ال ميكن قبوهلا حيث ال ميلك حىت الضحايا الـذين يـتم                   - ٦٠

إيواؤهم أي وسيلة للتعبري عن احتياجاهتم اليومية ملقدمي الرعايـة أو للمقـيمني معهـم يف مرفـق                   
وبينما تسلّم املقررة اخلاصة بأن تقـدمي الـدعم خبـدمات اللغـات بـشكل يـومي أمـر قـد                      .اإليواء

على جهد شاق واستنفاد للموارد، فإنه يتعّين على اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة وغريهـا                ينطوي  
تعـبري الـضحايا عـن أنفـسهم بلغـاهتم لـدى            إمكانيـة    الـسعي لـضمان       بـاألمر  من األطراف املعنية  

ــاء التحقيقــات ولــدى إدالئهــم            ــردهم ملــا جــرى هلــم أثن ــم عــن وقــوعهم ضــحايا وس إبالغه
لتايل من املهم أن تكـون املـشورة املـسداة وخطـوط االتـصال املباشـر                وبا .بشهاداهتم يف احملاكم  

  .)١٠(وغري ذلك من أنواع املساعدة موفّرة بلغة ميكن لضحايا االجتار باألشخاص فهمها
  

__________ 

  )٩(  Global Alliance Against Traffic in Women, Human Rights Standard ) وانظر ).٤انظر الفرع الثالث، احلاشية 
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق    ،  ١٤املادة   من   ٣، الفقرة   املدنية والسياسية أيضا العهد الدويل اخلاص باحلقوق      
  .١٨املادة  من ٣، الفقرة مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  .٦من املادة ) ب (٣بروتوكول بالريمو، الفقرة   )١٠(  
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  املساعدة القانونية    
ــالريمومبوجـــب   - ٦١ ـــ بروتوكـــول بـ ــانوين  ، تكفـــل كـــل دول ــا القـ ــواء نظامهـ ة طـــرف احتـ
احلـاالت الـيت تقتـضي    بري تـوفر لـضحايا االجتـار باألشـخاص، يف     اإلداري الداخلي علـى تـدا      أو

  :ذلك، ما يلي
   معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة؛   )أ(  
مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخـذها بعـني االعتبـار يف               )ب(  

  .)١١( حبقوق الدفاعاملراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية ضد اجلناة، مبا ال ميس
 املساعدة القانونية والتمثيل القانوين للضحايا، حىت يف املسائل املدنية، أمـرا           وفريويعّد ت   - ٦٢

ويتعّين على كـل دولـة    .ضروريا بالنسبة هلم اللتماس وسائل االنتصاف واحلصول على العدالة    
 خـصوصية وهويـة     طرف، يف احلاالت اليت تقتضي ذلـك، أن حتمـي مبوجـب قوانينـها الداخليـة               

نيـة املتعلقـة هبـذا      ضحايا االجتار باألشخاص، وذلك جبملة وسائل منها جعـل اإلجـراءات القانو           
  .)١٢(ار سريةالنوع من االجت

  
  سبل االنتصاف الفّعالة    

سبل االنتـصاف الفّعالـة علـى سـبل اجلـرب وإمكانيـة             ينصّب تركيز احلـق يف االسـتعانة بـ          - ٦٣
فــل معاجلــة املظــامل املرتكبــة يف حــق الــضحايا بغــض النظــر عــن    اللجــوء إىل القــضاء حبيــث ُتك 

 ؛)١٣(احلـق مبـدأ راسـخ يف القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان       هـذا   و .اهلجـرة  مـن حيـث      وضعهم
ار مـع تـوفري      علـى مقاضـاة ومعاقبـة مـرتكيب االجتـ          وجيب أن يكون نظـام العدالـة اجلنائيـة قـادرا          
وبطبيعـة احلـال، يعـّد التعـويض جـزءا مـن العدالـة         .العدالة اإلصالحية للضحايا يف الوقـت ذاتـه      

اإلصــالحية، وهــو يوظَّــف يف إعــادة تأهيــل ضــحايا االجتــار باألشــخاص اجتماعيــا واقتــصاديا    
تكفـل كـل دولـة      ”  بالريمو على أن    من بروتوكول  ٦ من املادة    ٦وتنص الفقرة    .بشكل كامل 

يا االجتـار باألشـخاص إمكانيـة       طرف احتواء نظامها القانوين الداخلي على تـدابري تتـيح لـضحا           
  .“ األضرار اليت تكون قد حلقت هبماحلصول على تعويض عن

  

__________ 

  .٢املرجع نفسه، املادة   )١١(  
  .١، الفقرة املرجع نفسه  )١٢(  
؛ والعهـد الـدويل اخلـاص    ٨ ، وعلـى وجـه اخلـصوص املـادة    ٧و   ٦ املادتـان  ،ي حلقـوق اإلنـسان    اإلعالن العامل   )١٣(  

؛ واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال      ١٤ علـى وجـه اخلـصوص واملـادة          ٢املادة  باحلقوق املدنية والسياسية،    
  .١٦ و ١٥ و ٢ و ١ املواد ،التمييز ضد املرأة
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   إىل الوطناإلعادة    
الـضحايا  فقبـل إعـادة     . اإلدمـاج  مـن جوانـب      ا هام اجانبُتعد عملية اإلعادة إىل الوطن        - ٦٤

املعنيـة،  نظمـات  املشاركة األمر الذي يتم مبـ    ،االتصاالت جرىُت أثر األسر و   إىل ديارهم، ُيقتفى  
وإذا خيـف وقـوع   . ألشـخاص  لـضحايا االجتـار با  ة األصـلي انالبلـد حكومية وغري حكوميـة، يف     

 ينبغـي  إىل أوطـاهنم، بـل  الـضحايا  ، فإنـه مـن البـديهي أال ُيعـاد         تـداعيات غريه مـن ال   اضطهاد أو   
قوانينـها  هـذا اخليـار يف      بـإدراج    عدد متزايد من البلـدان       يقومو. بلد املقصد البقاء ب  حق   ممنحه

جيب أن تتوافق مع املعايري الدوليـة ومعـايري حقـوق           إىل الوطن   عودة  فال. هلجرةاملتعلقة با الوطنية  
  .همحقوق وترم كرامة الضحاياأن حتحاالت االجتار عرب احلدود، وجيب يف اإلنسان 

اإلعـــادة إىل الـــوطن اتباعهـــا يف حـــاالت علـــى الـــدول األطـــراف املعـــايري الواجـــب و  - ٦٥
، يف مجلـة  الـذي يـنص  بالريمو  من بروتوكول ٨املادة  من ٢الفقرة يف  بوضوح   ليهامنصوص ع 

ىل دولـة طـرف     إ ألشـخاص  االجتار با   من ضحايا   عندما تعيد دولة طرف ضحية     هعلى أن أمور،  
ــشخص    ــك ال ــن يكــون ذل ــام ــه،  رعاي ــة الطــرف  هوقــت دخولــ  أو يكــون ل   إىل أراضــي الدول

تــتم تلــك اإلعــادة يف إطــار املراعــاة الواجبــة  ، جيــب أن ا هبــاإلقامــة الدائمــةاحلــق يف ، املــستقبلة
 الشخص ضـحية لالجتـار،      بكونجراءات قانونية ذات صلة     أي إ سالمة ذلك الشخص وحلالة     ل
  .طوعيةاإلعادة فضل أن تكون وُي
  

  إعادة اإلدماج
ــشطة    - ٦٦ ــضحية االجتــار    إعــادة هتــدف أن ــشامل ل ــق التعــايف ال ــاإلدمــاج إىل حتقي  ااجتماعي

لألشـخاص املتجـر هبـم الـذين يرغبـون يف           الالزمـني   دعم  الـ ساعدة و  امل وينبغي تقدمي . ااديواقتص
التقليل مـن املـشاكل الـيت يواجهوهنـا يف          هم األصلي هبدف    هم أو جمتمع  بلدالعودة أو عادوا إىل     

ة، ينبغـي   يـ اإلقامـة العاد  مكان  أو   األصليبلد  البعد العودة إىل    و.  يف جمتمعاهتم  معاودة االندماج 
 االجتـار  اياضحلـ دعم  لتقـدمي الـ    شـركاء يف البلـد       مـن خـالل   جبـد   ن تبدأ عملية إعـادة اإلدمـاج        أ

الـيت جيـب    اإلدماج   من أنشطة إعادة     ا جزء الالحقةالرعاية  وتابعة  ُتعد امل و. العائدين إىل ديارهم  
ويف حالــة . )١٤(الجتــارجديــد لالــضحايا مــن تعــرض فيهــا حالــة يالوقــوع يف  لتجنــب مواصــلتها
ينبغي أن ُتبذل جهود إلعادة تأهيل الـضحايا عـن طريـق متكينـهم مـن            ،لبلد املستقبل  با املكوث
  .التعليم والتدريب والعملفرص 
ــدابري باإلضــافة إىل و  - ٦٧ ــادة  الت ــا يف امل ــنص   مــن بروتوكــول  ٦املنــصوص عليه ــالريمو، ت ب

ري تــشريعية نظــر يف اعتمــاد تــداب علــى أنــه ينبغــي لكــل دولــة طــرف أن ت٧ مــن املــادة ١الفقــرة 
 ة مؤقتـ  صورة بـ  ،قليمهـا إالبقـاء يف     ب باألشـخاص تدابري أخرى مناسبة تسمح لضحايا االجتـار         أو

  .، يف احلاالت املناسبةةأو دائم
__________ 

مبوافقـة  إال  املرتليـة   املتابعـة   زيـارات   ينبغي أال تتم     ة، اخلاص ةاملقرر إىل   وك،ملرأة، بانك امؤسسة  قدمته  ح  ااقتروفق    )١٤(  
 هم وجمـتمع هتمأفـراد أسـر   أن يعرف   ن البعض منهم قد ال يريدون       ممن كانوا ضحايا لالجتار، ذلك أ     من العائدين   

  .خمافة أن يوصموا بالعاراملقصد بلدان يف مبا كانوا عرضة له 
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  األطفال ضحايا االجتاراتباع هنج حمورة الطفل يف التعامل مع   - هاء  
ل آســيا وأفريقيــا  مثــ،يف منــاطق معينــة مــن العــامل منتــشرةاالجتــار باألطفــال   ظــاهرةإن  - ٦٨

- ثالـث ال يف الفـرع  ٢انظـر احلالـة    (اليت عاشها الفىت نـون      تجربة  وتوضح ال . والشرق األوسط 
تـسلّم  حـني    ،ة اخلاصـ  ة املقـرر   فإن لذلكو.  هبم تجرعرضة ألن يُ  األطفال  أن   كيف) ألف أعاله 

، ئهممنـا  و ئهم وبقـا   ضـحايا االجتـار    رفـاه لتحقيـق   خاصـة   وقائيـة    تـدابري     اختاذ يه من الضرور  بأن
البـشر  جتـار ب   إزاء اال   خصوصا هبشاشة أوضاع األطفال  ؤكد على أمهية االعتراف     تود أن   ت يفه

 ولـذلك . ضـحايا االجتـار مـن األطفـال       له   البالغ الذي يتعرض  الضرر  ومعاجلة تلك اهلشاشة، وب   
االجتــار أو احملتمــل ضــحايا لتحديــد هويــة األطفــال  مبــادئ توجيهيــة خاصــة  وضــع ستحــسن ُي

 بـرامج وأنـشطة     تركـز وجيـب أن    .  أو غري مـصحوبني    ني مصحوب وا سواء كان  ،جتاراللتعرضهم  
مفهـوم  علـى   الطفـل و   علـى يف هـذا الـصدد      املنفـذة    إلنـصاف اوإعادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج        

  .)١٦(مبدأ عدم التمييزعلى و )١٥(الفضلىحتقيق مصاحله 
احملتمـل أن  أو االجتـار   األطفـال ضـحايا   حتديـد هويـة   الـدول مـسؤولية      قع على عاتق  تو  - ٦٩

نظـام  ليمهـا بواسـطة     اقأمـن خـالل الرصـد املنـهجي لرفـاه األطفـال داخـل               يصبحوا ضـحايا لـه      
طـر التعـرض    خب هـددين امللألطفـال     املتاحـة   فـرص التعلـيم    تعزيـز وحتتـل عمليـة     . لاطفـ ماية األ حل
ــتعبادلال ــتغالل أو  س ــة  االس ــسريني مكان ــةالق ــن   يف اعالي ــوعهم ضــح  حلــد م ــاالت وق ايا احتم
ــة ســنوينبغــي . الجتــارل ــشريعات وطني ــانون    ، ت ــات أو الق ــانون العقوب ــك إصــالح ق ــا يف ذل  مب

 يف  م، واسـتغالهل  ضـدهم العنـف اجلنـسي واجلـسدي       ارتكاب   و  باألطفال عاقبة االجتار مل ،اجلنائي
  .العمل على املستوى الوطين

فمـىت تأكـد أن     : بالـضحايا مـن األطفـال      جيـدة فيمـا يتعلـق        ةيرلندا ممارس ألن  أذكر  ُيو  - ٧٠
ألطفـال  املعين بطاليب اللجوء مـن ا    فريق العمل االجتماعي     إىل افور، ُيحال   ضحية لالجتار طفال  

  .)١٧(ذويهماملنفصلني عن 
ــن و  - ٧١ ــضا   م ــة مبكــان أي ــو  أن األمهي ــانون يكــون موظف ــاذ الق ــدى ،إنف ــصال األويل ل  االت
 ةاملعلومـات واملـساعد   ب يـده زو مـن حتديـد هويـة الـضحية الطفـل وت           م يف وضع ميكنه   ،الضحاياب

ومـن  .  إىل املنظمات غري احلكومية اليت تقـدم خـدمات متخصـصة           ته مبا يف ذلك إحال    ني،الالزم
بالبـشر، علـى سـبيل    لالجتـار   ضحية حمتملة   ضحية أو   رمبا يكون    اليت تنذر بأن الطفل    العالمات

__________ 

  . من اتفاقية حقوق الطفل٣املادة هذا املفهوم مرسخ يف   )١٥(  
  .٢املرجع نفسه، املادة   )١٦(  
  .معلومات قدمتها أيرلندا استجابة لالستبيان الذي عممته املقررة اخلاصة. ١٩٩١قانون رعاية األطفال لعام   )١٧(  



A/64/290  
 

09-45602 25 
 

ــال ــهوالدمــن لــيس  راشــد رفقــةالطفــل ال احلــصر، ســفر   املث  ةوجهــللاهال جــوه ويل أمــر أو ي
كـان الظـاهر    سـن الـضحية، و    مل يتأكـد     ماحيثو. الطفل غري مصحوب  يكون  ن   أ وأ،  قصودةامل

 حـىت يثبـت العكـس مـن         باعتباره طفال عامل الشخص    يكون طفال، ينبغي أن يُ     رمباالضحية  أن  
  . أخرىةطبيوحتقق تقييم عملية 
 تنيلـ حلمايـة واملـساعدة ال    ا، يـتعني منحـه      الجتـار باعتباره من ضحايا ا   طفل  ومىت ُصنف     - ٧٢

ــشته ــرات مــن  موردت مناق ــه . )١٨( أعــاله٦٧ إىل ٤٢ا يف الفق حــاالت  ينبغــي معاجلــة  غــري أن
 العام مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لـسن            همبطريقة مالئمة لرفاه  بالبشر  األطفال ضحايا االجتار    

ويكـون  . لدماج الطفـ  إإعادة  على  تشجيع  ال وُيستصوب ذهين، البدين وال  هالطفل، وعدم نضج  
روم بـصفة مؤقتـة أو دائمـة مـن بيئتـه العائليـة          احملـ و ،يف مثـل هـذه الظـروف      الذي يوجـد    طفل  لل

  .)١٩( احلق يف محاية ومساعدة خاصتني توفرمها الدولة،الجتارتعرضه لحبكم 
، حــسب االقتــضاء، إجــراءات فعالــة لوضــع بــرامج الوقائيــةتــدابري ال وينبغــي أن تــشمل  - ٧٣

وكــذلك ، ولئــك الــذين يتعهــدون الطفــل برعايتــهموألطفــل عم الــالزم لل الــدريتــوفلاجتماعيــة 
واإلحالـة  عنـها   واإلبـالغ     إساءة معاملة الطفل   حاالتتحديد  ل و ،الوقايةلألشكال األخرى من    

وينبغـي  . )٢٠(كـذلك لتـدخل القـضاء عنـد احلاجـة         ، و تها ومتابع معاجلتهاو فيها   والتحقيقبشأهنا  
بطريقــة خمتلفــة عــن معاملتــهم  و، يف اإلجــراءات القــضائيةحــىتمحايــة هويــة الــضحايا األطفــال 

مــن مرافــق اإليــواء مــع مرفــق يف أبــدا أال يوضــعوا  وينبغــي ، مــن ضــحايا االجتــاركبــارالمعاملــة 
  .كبارالمن ضحايا 

التبين يف بلد آخر وسيلة بديلـة لرعايـة الطفـل، إذا تعـذرت إقامـة الطفـل                  وجيوز اعتبار     - ٧٤
؛ ومـىت  )٢١(وطنـه نية، أو إذا تعذرت العناية بـه بـأي طريقـة مالئمـة يف         أسرة حاضنة أو متب    ىلد

 وفقـا   فإنـه  ومع ذلك.)٢٢(إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األولكان احلال كذلك، يتعني  
__________ 

شرق أوروبـا،  انظر املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اليونيسيف حلماية حقوق األطفال ضحايا االجتار يف جنوب       )١٨(  
ــار ــايو /أيـــــ ــشبكي    (٢٠٠٣مـــــ ــع الـــــ ــة يف املوقـــــ -http://unicri.it/wwd/trafficking/bibliography/tlbمتاحـــــ

bibl.php?an_=unicef.(  
  .٢٠اتفاقية حقوق الطفل، املادة   )١٩(  
  .٢، الفقرة ١٩ية حقوق الطفل، املادة اتفاق  )٢٠(  
  ).ب(، الفقرة الفرعية ٢١املرجع نفسه، املادة   )٢١(  
مــن هــذه املــادة علــى أن تــبين الطفــل ال تــصرح بــه        ) أ(وتــنص الفقــرة الفرعيــة   . ٢١املرجــع نفــسه، املــادة     )٢٢(  

اس كـل املعلومـات ذات      السلطات املختصة الـيت حتـدد، وفقـا للقـوانني واإلجـراءات املعمـول هبـا وعلـى أسـ                    إال
الصلة املوثوق هبا، أن التبين جائز نظرا حلالة الطفل فيمـا يتعلـق بالوالـدين واألقـارب واألوصـياء القـانونيني وأن                      
األشخاص املعنيني، عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم علـى التـبين علـى أسـاس حـصوهلم علـى مـا قـد               

  .يلزم من املشورة
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ال جيوز التبين عندما يكون هناك أمل معقول بـأن تكلـل بالنجـاح عمليـة             ،جنة حقوق الطفل  لل
  .)٢٣(مشل األسرةالبحث عن أفراد األسرة ومجع 

،  عـن ذويهـم    ألطفال غري املصحوبني أو املنفـصلني     ولكي توفر الدول املعاملة املناسبة ل       - ٧٥
أن حتتـرم التزاماهتـا بعـدم اإلعـادة القـسرية الناشـئة عـن القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                        يهاعل

 خـاص االلتزامـات   والقانون اإلنـساين وقـانون الالجـئني احترامـاً تامـاً، وعليهـا أن حتتـرم بوجـه           
 مـن   ٣ واملـادة    ١٩٥١ من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني لعـام          ٣٣املنصوص عليها يف املادة     

اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسانية   
  .)٢٤(املهينة أو

ابري املناسـبة لتـشجيع   مجيع التـد أن تتخذ األهم من ذلك، يتعني على الدول األطراف  و  - ٧٦
التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتمـاعي للطفـل الـذي يقـع ضـحية أي شـكل مـن            

 أو التعذيب أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال املعاملـة               ،أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة     
ذا التأهيـل وإعـادة   هـ وجيـري  .  املسلحةرتاعاتالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو ال    أو العقوبة   

  .)٢٥(ته وكرامه لذاتهاالندماج يف بيئة تعزز صحة الطفل واحترام
  

  للذين هم عرضة للضرر احلماية واملساعدة لضحايا االجتار وخاصة توفري  -واو   
ــرة   - ٧٧ ــادة  مـــن١تـــنص الفقـ ــه   بروتوكـــول مـــن ١٤ املـ ــالريمو علـــى أنـ ــذا بـ لـــيس يف هـ

 القـانون الـدويل،     مبقتـضى ؤوليات الـدول واألفـراد      الربوتوكول ما ميس حقوق والتزامات ومس     
وخـصوصا اتفاقيـة عـام      قـوق اإلنـسان،     الدويل حل قانون  المبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل و      

 اخلاصني بوضع الالجئني، حيثما انطبقا، ومبدأ عـدم اإلعـادة           ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١
  .القسرية الوارد فيهما

  بـأن تكـون    )٢٦( هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار بالبـشر        املبادئ املوصى وتقضي    - ٧٨
حقوق اإلنسان لألشخاص املتجر هبم حمـور مجيـع اجلهـود الراميـة إىل منـع االجتـار ومكافحتـه،           

تــؤثر تــدابري مكافحــة االجتــار تــأثريا ســلبيا علــى  وال . ومحايــة ضــحاياه ومــساعدهتم وإنــصافهم

__________ 

لعام للجنة بشأن معاملة األطفال غـري املـصحوبني واملنفـصلني عـن ذويهـم خـارج بلـدهم األصـلي                   انظر التعليق ا    )٢٣(  
)CRC/GC/2005/6( ٩١، الفقرة.  

  .٢٦املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤(  
  .٣٩اتفاقية حقوق الطفل، املادة   )٢٥(  
ري توجيـه عملـي    كوسـيلة لتـوف    ٢٠٠٢ هـذه املبـادئ يف عـام         مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان      وضعت    )٢٦(  

  .يتعلق بسياسة عامة قائمة على احلقوق ملنع االجتار ومحاية ضحايا االجتار
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ة حقـــوق الـــذين مت االجتـــار هبـــم واملهـــاجرين حقـــوق اإلنـــسان وكرامـــة األشـــخاص، وخاصـــ
  .واملشردين داخليا والالجئني وطاليب اللجوء

تتخـذ الـدول األطـراف التـدابري         علـى أن   مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل          ٢٢املـادة   وتنص    - ٧٩
ــا          ــرب الجئ ــذي يعت ــى مركــز الجــئ، أو ال ــسعى للحــصول عل ــذي ي ــل ال ــل للطف ــة لتكف املالئم

الدوليـــة أو احملليـــة املعمـــول هبـــا، ســـواء كـــان مـــصحوبا أم غـــري للقـــوانني واإلجـــراءات  وفقـــا
  .نيتمصحوب، تلقي احلماية واملساعدة اإلنسانية املناسب

 املعرضـني للـضرر بـشكل خـاص       شـخاص   باألعاجلة مسألة االجتار    م ومن األمهية مبكان    - ٨٠
. ثـر اسـتجابة  وضـع إطـار أك   ، ل مثل الالجئني وطاليب اللجوء وعدميي اجلنسية واملشردين داخليـا        

النـساء واألطفـال    ، تشكل   ٢٠٠١اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام       أصدرته  وفقا لتقرير   و
 يفــرونأهنم بــســتنتاج االدفع إىل يــ مــن ســكان خميمــات الالجــئني، ممــا  يف املائــة ٨٠ مــا نــسبته
أن ُيعتــدى  خيــشون ألهنــم ألهنــم مــستهدفون أو بــصورة خاصــة أو أوضــاعهم الــضعيفةبــسبب 
  .)٢٧(معليه
ــة  مــسؤولية ومثــة  - ٨١  لالجتــار ضــحاياهــذه الفئــات مــن األشــخاص   ال تقــع  أن عــن كفال

 ، مـن   الـيت مت االجتـار هبـم أو الـذين خيـشون مـن االجتـار                هذه الفئة  يفاألفراد  يتمكن   أن   وكفالة
 من حيث اتصاهلا بأولئـك     االجتار   مع مسألة املفوضية  وتتعامل  .  إجراءات اللجوء  االستفادة من 

 يف مثـل   لـه الجتـار والتـصدي  امنـع  إىل خصيـصا  واضطلعت بأنشطة هتدف ،  املعنينياص  شخاأل
  . )٢٨(هذه احلالة

 حـق   نظـرت يف إمكانيـة مـنح       أن بعـض احلكومـات قـد         تـشري إىل   دالئـل مـشجعة      ومثة  - ٨٢
حيــصل مــن الــضروري أن و. )٢٩( اســتنادا إىل اخلــوف مــن االجتــار  ومنحــت هــذا احلــق اللجــوء

ــذين ضــحايا االجتــار أو الــ   الجــئ علــى حقهــم يف  ميكــن أن يطــالبوا مبركــز ضحايا احملــتملني ال

__________ 

 عـن تـأثري الـرتاع    جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة    دراسة أجرهتا : Charlotte Lindsey, Women Facing Warانظر   )٢٧(  
ــ). ٦٥. ، ص٢٠٠١أكتــــوبر / تــــشرين األول١٧جنيــــف، (املــــسلح علــــى املــــرأة،  : ى املوقــــعمتــــاح علــ

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0798.  
 Review of UNHCR’s efforts to مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان    يف  السياسات والتقييم دائرة وضع  )٢٨(  

prevent and respond to human trafficking (PDES/2008/07)  متــاح علـى املوقــع ، ٢٠٠٨سـبتمرب  /أيلـول :
http://www9_unhcr.org/48eb2ff82.html.  

  .٣٠. ص ،املرجع نفسه  )٢٩(  



A/64/290
 

28 09-45602 
 

بعـض التوجيهـات يف   قـد وضـعت      املفوضـية    أنومـن املـثري لالهتمـام       . املستقبلاإلقامة يف البلد    
  .)٣٠(الصددهذا 
 عــدد توجــد حبــوث قليلــة عــن  الالجــئني واملــشردين، ســياق حــق يف ورد عــنكمــا و  - ٨٣

ــذين ميكــن أ ضــحايا االجتــار   ــوا ال ــىن هبــم  اًأشخاصــن يكون ــن   . ملفوضــيةا ُتع ــد م ــد أن العدي بي
ــد الدراســات  ــا معرضــون خلطــر      ق ــدا مــن الالجــئني واملــشردين داخلي وجــدت أن عــددا متزاي

  .)٣١(االجتار
ويكونـون عرضـة    احتياجاهتم،   قليلة لتلبية موارد  هلم   تتوفر ما   كثريااملفوضية،  وحسب    - ٨٤

 ي األســرشــبكات الــدعم  منــهمكــثريوقــد فقــد ال. رونلقبــول الفــرص الــيت يقــدمها هلــم املتجــ 
  الالجئـون  مـا يـضطر   وكـثريا   . املتجـرين  مـن    توفر هلـم احلمايـة    اليت ميكن أن     التقليديةواجملتمعي  

ملــساعدهتم علــى مغــادرة ، مبـا يف ذلــك عــصابات االجتـار  ، إىل اللجـوء إىل الــشبكات اإلجراميــة 
للحــصول علــى  أكثــر صــرامة شــروطلــدان البيف الوقــت الــذي يفــرض فيــه املزيــد مــن  ديــارهم
ــك،  .  دخــولاتتأشــري ــار ضحايا ميكــن لــ باإلضــافة إىل ذل ــضحايا احملــتملني  االجت ــب أو ال طل

 حكومـات  وعـدة  املفوضـية  وقد أقرت وذلك وفقا لوقائع حاالهتم، الجئ  مركزاحلصول على   
  .)٣٢(ذه املطالباتهب

املتعلقة باحلماية الدوليـة     و ٢٠٠٦عام  يف  ملفوضية  ا اليت وضعتها  املبادئ التوجيهية وإن    - ٨٥
ــضحايا االجتــار، حــددت    ــصلة مبركــز الالجــئني ل ــل العمــر ،  اخلــصائص الشخــصية ذات ال  ،مث

 بعـض   ، الـيت جتعـل    ، ومـا إىل ذلـك     واإلثنيـة  والعرق، ، واملظهر، والقوة البدنية   والنوع اجلنساين، 
 هـؤالء  ظلـها  يف تعـرض احلـاالت الـيت ي   تـربز كمـا  . األشخاص أكثر عرضة لالجتـار مـن غريهـم        

 أو عنــد عبــور احلــدود  الرتاعــات أثنــاء ومثــال علــى ذلــك، الجتــار، اخمــاطر ألشــد األشــخاص 
  . )٣٣(الدولية

__________ 

،  الجـئ  مركـز صول ضـحايا االجتـار علـى         مسألة أهلية حـ    اليت تتطرق إىل  لمفوضية  لتوجيهية  المبادئ  لل وفقا  )٣٠(  
 ضـحايا  استفادة ، وكفالةالجتارضحايا ل املعنيني األشخاص  أن حتول دون وقوع    يفمسؤولية املفوضية   تتمثل  

 UNHCR, Guidelines on International Protection (احلمايـة املرافقـة  عناصـر   إجـراءات اللجـوء و  مـن االجتـار  

No. 7٥شية ؛ انظر الفرع الثالث، احلا.( 

 Review of UNHCR’s efforts to prevent and respond to” يف املفوضـية،  دائـرة وضـع الـسياسات والتقيـيم      )٣١(  

human trafficking“ ٥، الفقرة.  
  .املرجع نفسه  )٣٢(  
  .١٢٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(  
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 املبـادئ التوجيهيـة     إىل املعنـيني بـاألمر عـن       دورات تدريبيـة   مكاتـب املفوضـية      وقدمت  - ٨٦
أن ر احملـتملني    الجتـا ا أو ضـحايا      االجتـار  ضحايالـ   ميكـن   كيـف  أوضـحت فيهـا   ،  املذكورة أعـاله  

  .  الجئمركز للحصول على نيمؤهليصبحوا 
 القـانوين   واملشورة يف اجملـال   ملفوضية املنفذين املساعدة    ا شركاء   قدمعالوة على ذلك،      - ٨٧

  . )٣٤( اللجوء على أساس اخلوف من االجتارمن طاليبللضحايا والضحايا احملتملني 
ألشـخاص املعرضـني   ل مـسح  يف ر مـساو على قـد  جلنة الصليب األمحر الدولية     وتشارك    - ٨٨

 وتـوفري احلمايـة    هبـم نـع االجتـار  تعرضوا لألذى وذلك مل   الذين  األشخاص   وحتديد هوية للخطر،  
  . )٣٥(لذين مت االجتار هبملواملساعدة 

 أنفوضـية  املجلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة و    ومن شأن هذا العمل اهلام الذي تقـوم بـه      - ٨٩
ن داخليــا و اجلنــسية واملــشردو اللجــوء وعــدميون وطــالبوالالجئــ ال يــصبح أكفالــةساعد علــى يــ

ضـحايا   األشـخاص الـذين وقعـوا        يتم بسرعة التعرف على هوية    الجتار وأن   لن ضحايا   ووالعائد
ملّ إعـادة  ر علـى سـبيل املثـال ال احلـص         ذلـك    ويـشمل  تني هلـم،  احلماية واملساعدة الالزمـ   وتقدمي  
  .ثانيةر الجتال  أفرادها األسر لتجنب تعرضمشل

  
  االستنتاجات والتوصيات   - رابعا  

جمـال   جيـدة جـدا يف       مع أن عـددا مـن األطـراف املعنيـة بـاألمر قـد أجنـزت أعمـاال                   - ٩٠
املنظمـة الدوليـة   و منظمة العمل الدولية،     بوضع معايري لتحديد اهلوية، منها    مكافحة االجتار   

منظمة األمم املتحدة للطفولة  ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،وللهجرة، 
مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق      و،  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    و،  )اليونيسيف(

املعـايري   يكتنف غموض   ، ال يزال مثة   غري حكومية منظمات  حكومية و ومنظمات  اإلنسان،  
  . اليت تستخدمها بلدان عديدة

 الفحـص  إجـراءات أن علـى حنـو أكـرب        ة اخلاص ةملقررا قلق   ولعل الشيء الذي يثري     - ٩١
ال حتترم يف بعـض  والتدقيق ال تتوافق يف كثري من األحيان مع النهج القائم على احلقوق، و        

لـضحايا يف اخلـصوصية والـسرية مبـا يف ذلـك القبـول              ا حـق    مؤسـف،  األحيان، وعلـى حنـو    
ضحايا لـ ا يعامـل  ،يف بعـض احلـاالت    و. الطوعي للتعاون مـع الـسلطات يف عمليـة التحقيـق          

__________ 

  .٦٠املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤(  
 Inter- Agency Guiding Principles on unaccompanied،٣٥. ص، Lindsey Women Facing Warانظر   )٣٥(  

and separated children, 2004.متاح على املوقع :
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p1101/$File/ICRC_002_1011.PDF!open.  
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حتديــد هويتــهم  الــتمكن مــن دون ويــتم ترحيلــهم م القــبض علــيهويلقــىن و جمرمــوكــأهنم
قـصص الـضحايا وهويـاهتم    وغالبـا مـا حتتـل    . لالجتـار ضحايا  هلم ك  املساعدة الالزمة    وتقدمي

ضــطرابات  الــذين يــصاب العديــد منــهم با الــضحاياممــا يــضيف إىل كــربعنــاوين األخبــار 
  . نفسية الحقة

 وينقـذون  إنفـاذ القـانون غـارات        املـسؤولون عـن    عنـدما يـشن    علـى ذلـك،      عالوة  - ٩٢
 مـساعدة  بـرامج    تـوفر ينبغي  للقيام بذلك،     أو أُجتر هبم   ممارسة البغاء على   أُرغموا أشخاصا

 ملعاجلـة  األجـل  استراتيجية طويلة    باإلضافة إىل وضع  عادة تأهيلهم وإدماجهم،    إلاجتماعية  
هـذا   ألف من    -الفرع الثالث   اليت نوقشت يف     ١احلالة   وتدعم. األسباب اجلذرية لالجتار  

  . التقرير هذه النقطة
لتعـرف  ل اكـون أساسـي   يعناصـر هامـة قـد       ما يتضمنه من    فهم تعريف االجتار و   وإن    - ٩٣

نحـو  التعريف االجتار على    وإن  . على هوية الضحايا املتجر هبم واالستجابة الفعالة حلالتهم       
 مـن اإلجـراءات     اً عـدد  تـشمل يؤكد حقيقة أن االجتار عمليـة        يف بروتوكول بالريمو     الوارد

  . زمنية حمددة نقطة يف واحد عملاملترابطة وليس جمرد 
 ضـحايا االجتـار يف بعـض األحيـان دون           إزاء ترحيـل   بـالقلق    ة اخلاص ةاملقرروتشعر    - ٩٤

نبغــي  ال يه أنــة التأكيـد علــى  اخلاصــةكــرر املقــررت و.والـتفكري  للتعــايففتــرة كافيــة مـنحهم  
 تراعـي    إىل الـوطن   عمليـة إعـادة مالئمـة      وينبغي اتبـاع  .  موجزة بإجراءاتالضحايا  ترحيل  

تـصاريح إقامـة دائمـة أو مؤقتـة للـضحايا           يف مـنح    ينبغي أن تنظر الدول     و. سالمة الضحايا 
  . وفقا لظروفهم

عـدم  بـسبب   ممقاضـاهت أو اهتـامهم أو  ، هبـم األشخاص املتجر وينبغي عدم احتجاز      - ٩٥
 يف أنـشطة    لـضلوعهم ، أو    أو إقامتـهم فيهـا     عية دخوهلم بلدان العبور وبلدان املقصد     مشرو
  . )٣٦(نتيجة مباشرة حلالتهم كأشخاص متجر هبمك إذا مت ذلك قانونيةغري 
 األسـباب   إىل لعـدم التطـرق علـى حنـو كـاف،          املقررة اخلاصة القلـق أيـضا        ويساور  - ٩٦

عـدم  أوجـه   ع معـدالت البطالـة بـني الـشباب، و          تزايد الفقر، وارتفـا    :وهياجلذرية لالجتار   
يف التنـامي   االجتـار   والسـتمرار    ،املساواة بني اجلنسني، والطلب على اليد العاملة الرخيصة       

  . غري املواتيةأوضاعهم  من أشد الرغبة يف النجاة الضحايا احملتملني فيما تزداد لدى

__________ 

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهيـة املوصـى هبـا فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار                    )٣٦(  
  .٧، الفقرة )E/2002/68/Add.1(بالبشر 
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 أمن إىل توفريفاقم اليأس والسعي األزمة االقتصادية العاملية الراهنة إىل ت   قد أدت   و  - ٩٧
 اليــد العاملــةاالجتــار ألغــراض اســتغالل  أن يــزداد مــن املــرجح و. اإلنــسان وبقائــه ومنائــه 

تزايد الفقـر النـاجم عـن البطالـة         احلالية ويف ضوء     خالل األزمة االقتصادية العاملية      وخاصة
 وزيادةض التكاليف يفخلتاستخدام اليد العاملة الرخيصة إىل العمل وميل أصحاب اهلائلة 
 ينبغــي للــدول أن تــنظم دورات تدريبيــة  األمــر،لتــصدي هلــذاول.  إىل أقــصى حــداألربــاح

 لتحديـد   اتليـ اآل وتعزيـز فهم العالقة بـني اهلجـرة واالجتـار،         لتحسني  خاصة ملفتشي العمل    
  . ختلطةاملجرة يف حاالت اهليد عاملة م كستغالهلالهوية األشخاص املتجر هبم 

 طبيعــة  شــديدة ذاتات ضــحايا االجتــار يف األشــخاص مــن صــدما مــا يعــاينوكــثري  - ٩٨
أشخاص قدمها  يتخصصة  مدمات  خاتية و و بيئة م  حيتاجون إىل  ة أو نفسي  ة أو جنسي  جسدية
، وقـوعهم ضـحايا    أسـباب  عـن    للتحدث إلـيهم   باألمان   ميكنهم الثقة هبم والشعور    مدربون

  . ومساعدة املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون
لضحايا إىل العدالـة، وتـوفري      ا وصول   كفالة نظم العدالة حنو     وجيب أن توجه إدارة     - ٩٩

 مبــا يف ذلــك ،ســبل انتــصاف فعالــة، وتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنــسان األساســية للــضحايا  
وقوعهم ضـحايا مـرة   احلماية واملساعدة لضحايا االجتار ملنع     ما يكفي من    تأمني  و ،نواجملرم
  . م االجتار هبةإعاد خطر وتفادي أخرى
  : مبا يليوصي املقررة اخلاصة ت ما تقدم،يف ضوء و - ١٠٠

 بوضــع ، بالتعــاون الوثيــق مــع أصــحاب املــصلحة أن تقــدم،ينبغــي للــدول  )أ(  
 اهلوية استنادا إىلشاملة ولكن حمددة لتحديد تشغيلية وإجراءات وأدوات ية مبادئ توجيه

 ومنظمــة العمــل ،نظمــة الدوليــة للــهجرةالــيت وضــعتها املتلــك  وخاصــة ،النمــاذج القائمــة
مفوضـية األمـم    ، و مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     والدولية، واليونيسيف،   

 هـذه   نـشر وينبغي  . لديها خربة يف العمل مع ضحايا االجتار       ، اليت املتحدة لشؤون الالجئني  
  املبادئ التوجيهية واإلجراءات على نطاق واسع؛

دقت البلدان الـيت صـ    ل وينبغي. ضحاياالاألطر القانونية حلماية    ز  جيب تعزي   )ب(  
 قـانوين الدسـتوري و الطـار  اإل التطبيـق احمللـي مـن خـالل       أن تكفـل   بروتوكول بالريمو    ىعل
، وتـدابري    وأسرهم ماية الشهود حب تتعلق تشريعات   إجيادباإلضافة إىل ذلك، ينبغي     . وطينال

  ؛تحملها الشهودي التكاليف اليتتتناول وممارسات إدارية، 
مبـا يف ذلـك     ،  الشرطة واهلجرة ( إنفاذ القانون    املسؤولني عن  ينبغي تدريب   )ج(  
 تـدريبا   ) العمـل  ون يف اخلدمات الصحية واالجتماعية، ومفتش     و والعامل ات،السفارو  موظف
 الـوطين والـدويل لتحديـد هويـة         ايت علـى الـصعيدين     اإلطار القانوين والسياس   يف جمال كافيا  
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  مع تركيز واضح علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان    هتم، ومساعد هلم ، وتوفري احلماية  لضحاياا
تــوفري  بنــاء القــدرات مــن خــالل إضــفاء الطــابع املؤســسي علــىوينبغــي . لــضحايا االجتــار

، واحتياجــات األطفــال حقــوق اإلنــسان،  بانتظــام تراعــي تــدريب وإعــادةتــدريبدورات 
  ؛الفوارق بني اجلنسنيو

، وعنـدما   واردتـوفري املـ   ضحايا االجتـار    إىل  املساعدة املباشرة   يتطلب تقدمي     )د(  
. هاأن متول املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تقـدم           هلا   ينبغي   ،هذه اخلدمات   احلكومة ال توفر 

جمـال   يف   ة متـساوي  على حقـوق   من ضحايا االجتار     الذين ُيعتربون الرجال  وينبغي أن حيصل    
  ؛احلماية واملساعدة

لوكاالت إىل اوالضحايا احملتملني  ضحاياالإحالة إلحالة ت جيب وضع آليا  )هـ(  
 إعـادة التأهيـل وإعـادة       حتقيـق  تعززاحلكومية وغري احلكومية للحصول على املساعدة اليت        

 جيـب أن تكـون منـسقة تنـسيقا          ، فعالة هذهنظم اإلحالة   ولكي تكون   . اإلدماج واإلنصاف 
  الدوليـــةت والوكـــاالت احلكوميـــة العمـــل التعـــاوين بـــني احلكومـــاوأن تـــستند إىلجيـــدا 

 ، مـن بـني جهـات       واملنظمـات غـري احلكوميـة      ،ووكاالت إنفاذ القانون، واملنظمات الدولية    
  ؛أخرى

. تحـسني محايـة ومـساعدة ضـحايا االجتـار     لالتعاون الـدويل  ال بد من توفري      )و(  
هيل التعاون  مبادئ توجيهية ثنائية وإقليمية لتس    وحتقيقا هلذا اهلدف، ينبغي للدول أن تضع        

 مبـا يف ذلـك املنظمـات الدوليـة يف جمـال حتديـد هويـة         ،بني احلكومـات وأصـحاب املـصلحة      
  ؛ هلم املساعدة املباشرةالضحايا وتوفري

إطـار   يف   ر الـذي تـضطلع بـه      دوعـن الـ    الـوعي    أن تنشر لحكومات  ينبغي ل   )ز(  
 سيحدالوعي   أن نشر    فيه شك   ومما ال .  االجتار مكافحة  الرامية إىل   واحلماية ةأنشطة الوقاي 

لكي  عادة ما خيتبئون أو خيتفون     تشجيع الضحايا الذين      على ساعدسيمن االجتار بالبشر و   
هم؛ ويشمل ذلـك اإلبقـاء   قاليت ارتكبت حب   والتعويض عن األخطاء   لطلب االنتصاف  يأتوا

  على اخلطوط الساخنة؛ 
ماعيــة  قــدر كــاف مــن املــساعدة النفــسية االجت تــوفريحــث الــدول علــى ُت  )ح(  

 حيـث يـتم مـثال   الئقـة  الالجئ غري وإن توفري امل. مجيع ضحايا االجتارإىل  الطبية والقانونية   و
األطفـال  وضـع    النساء ضحايا العنف املرتيل مع ضـحايا االجتـار يف املرفـق نفـسه، أو                 وضع

السـتجابة الحتياجـات ضـحايا      ل ليست ممارسة جيدة     ، ليسوا من أفراد أسرهم    مع راشدين 
  ؛ورة خاصةبصاالجتار 
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تشريعات تكون مراعية الحتياجات طاليب اللجوء      لدول أن تعتمد    لينبغي    )ط(  
للـضرر بـشكل خـاص،       الـذين هـم عرضـة      االجتار للتعامل مع حاالت األشـخاص        وتكافح

 ينبغـي   ،يف هذا الـصدد   و. مثل الالجئني وطاليب اللجوء وعدميي اجلنسية واملشردين داخليا       
مراقبــة احلــدود، واحملـــامني   واهلجــرة  ملــوظفي  ات صــلة   دورات تدريبيــة خاصــة ذ  تنظــيم 

  والقضاة؛
 ضـمن الـشهود   الضحايا  حلماية  ووحدات   برامج   وضعحث الدول على    ُت  )ي(  

  ؛ بفعالية ملكافحة االجتار كجزء من آلية مؤسسية ملكافحة االجتاروطينالطار اإل
ــدول أن تكفــل  لينبغــي   )ك(   ــة  إجــراءات وضــعل ــال للتعــرف علــى هوي  األطف

 مــع املــصاحل يتماشــى مبـا  تني هلــموتــوفري احلمايـة واملــساعدة الالزمــ بــسرعة االجتــار حايا ضـ 
ألطفــال ضــحايا االجتــار بالبــشر  عــدم تعــريض اعلــى الــدول أن تكفــل  . الفــضلى للطفــل

  وضعهم كأشخاص متجر هبم؛بنائية عن اجلرائم املتصلة اجلعقوبات الجراءات أو لإل
لكـي   ثقتـهم بنـاء   ولـضحايا   ل ةغري مـشروط   توفر مساعدة لدول أن   لينبغي    )ل(  
  . الدولة يف تقدمي احلماية واملساعدةعرض يتقبلوا

  


