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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
حقةوق اإلنسةانا المدنعةة والسعا ةعة وااديةةا ية تعزيز وحمايةة ممعة  

 وااميماععة والثقافعةا بما في ذلك الحق في الينمعة

تقريةةر المقةةررة ال الةةة المعنعةةة برقةةلاع الةةرق المعالةةرةا بمةةا فةةي ذلةةك   
 أ بابها وعوادبها

 مذكرة أعدتها األمانة  
ل الرق املعاصرة، مبا يف ذلك تتشرف األمانة بأن حتيل تقرير املقررة اخلاصة املعنية بأشكا 

. وتبحر  املقرررة اخلاصرة 24/3أسباهبا وعواقبها، الذي أعد عماًل بقررار لسرح وقروق اان ران 
يف هذا التقرير قضية إسار الدين بوصفه شكاًل رئي ياً من أشركال الررق املعاصررة يف  يرج أرجرا  

اهراا انتشرارا لامرل  تسرف املنرا  . العامل. وتبني التعريف القانوين اسار الدين قبل مناقشة اجت
وتنرراقب بعررد ذلررك العوامررل الرئي ررية الررا تقررول إا إسررار الرردين والتحرردياا الررا ي روهررا القضررا  
عسيررره. ويف اخلتررراز، تررروجا املقرررررة اخلاصرررة رعيتهرررا بشرررأن اتبررراو  ررر  متكامرررل وقرررائ  عسررر  وقررروق 

الردول األعضرا  توصرياا بشرأن ت بير   اان ان ملنج إسار الدين والقضا  عسيره اامراً، وتقردز إا
    من هذا القبيل. 
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 مقدمة -أواا  
           تقررردز املقرررررة اخلاصرررة املعنيرررة بأشررركال الررررق املعاصررررة، مبرررا يف ذلرررك أسرررباهبا وعواقبهررررا، -1

  .24/3أورميال هبول، هذا التقرير عماًل بقرار لسح وقوق اان ان 
وقد أجرا املقررة اخلاصة، منذ أن قردم  عرضرها إا لسرح وقروق اان ران يف لورتره  -2

، زيارتني ق ريتني إا نيجرييا وال سفالور، ورافقها يف الايارة إا 2015الثالثني يف أيسول/سبتمرب 
لبدنيررة ايف التمترج بررأعس  م ررتو  نكرن مررن الصررحة  املقرررر اخلرراع املعرك  رر  كررل إن رراننيجرييرا 

والعقسيرررة، واملقرررررة اخلاصرررة املعنيرررة ببيرررج األ فرررال واسرررتدالا  يف البدرررا  ويف املررروال ااباويرررة، وكررران 
ة تأهيررل وإعررالة يف امل رراعدة عسرر  إعررالاارردف احملرردل لسايررارة تقيرري  ا هررول الررا بررذلتها ا كومررة 

املقرر اخلراع املعرك  ر   بوكو وراز. وقدز  قبضةرروا من لم  الن ا  واأل فال الذين هربوا أو و  
كرررل إن ررران يف التمترررج برررأعس  م رررتو  نكرررن مرررن الصرررحة البدنيرررة والعقسيرررة، إا لسرررح وقررروق 
اان رررران يف لورترررره الثانيررررة والثالثررررني، تقريررررراً يس رررررص النتررررائ  الررررا أسررررفرا عنهررررا تسررررك الايرررررارة 

(A/HRC/32/32/Add.2كمررا قامرر  املقررررة اخلاصررة املعنيررة بأشرركال الرررق املعاصرر ) رة، مبررا يف ذلررك
أسرربابه وعواقبرره، بايررارة ال ررسفالور لتقصرري مررد  انتشررار الرررق هنررا  وا هررول الررا تبررذاا ا كومررة 
ملنررررررج هررررررذا الءرررررراهرة والقضررررررا  عسيهررررررا. ويصرررررردر التقريررررررر الررررررذي يس ررررررص نتررررررائ  تسررررررك الايررررررارة 

(A/HRC/33/46/Add.1 .يف إضافة إا هذا الوثيقة ) 
 املذكورتني أعالا، شارك  املقررة اخلاصة يف  ائفة واسعة وإضافة إا الايارتني الق ريتني -3

من املؤاراا واملبرالراا الدوليرة املتعسقرة مبنرج أشركال الررق املعاصررة والقضرا  عسيهرا. وعسر  سربيل 
؛ 2015املثررال، شررارك  يف احملفررل العرراملي املعررك بال فررل يف ا نررول األفريقرري يف أيسول/سرربتمرب 

 2015مر  املتحردة املعرك بامل ردراا وا ر رة يف تشررين الثراين/نوفمرب ويف وسقة عمل ملكتب األ
يف املقررررر العرررراز  2014ي ررررمرب يف لاكررررار؛ ويف اليرررروز العرررراملي اب ررررال الرررررق، يف كررررانون األول/ل

تشررررين الثررراين/  27و 26يرررومي املتحررردة. وعرررالوة عسررر  ذلرررك، شرررارك  املقرررررة اخلاصرررة،  لألمررر 
ألول لسفتيراا األفريقيراا بشرأن القضرا  عسر  زواف األ فرال يف ، يف مؤار القمة ا2015 نوفمرب

أفريقيرررا، إا جانرررب املقرررررة اخلاصرررة املعنيرررة برررالعنف ضرررد املررررأة وأسررربابه وعواقبررره. ومرررالل ذلرررك 
ا ررد ، شررارك  يف وسقررة نقررا  وجس رراا عامررة، ويف اجتمرراو ضرر  عرردلاً مررن املنءمرراا  ررري 

ينر  املقررررة اخلاصررة شررريكاً واف الق ررري. كمررا ع  فتراة شررابة أمضررعن لسرا  50ا كوميرة وأكثررر مررن 
مررن أجررل ا ريررة  وااالفررة إا لررل ع ررني بسررداً عسرر   50 مسرة منءمررة العمررل الدوليررة امل ررماة  

( وشررارك  29رقرر  ) 1930لتفاقيررة العمررل ا ررربي لعرراز  2014التصرردي  عسرر  بروتوكررول عرراز 
ول أفريقيرررا وزامبيرررا وكرررذلك يف جنيرررف. يف عررردل مرررن األنشررر ة الدعويرررة املتعسقرررة با مسرررة يف جنررر

وشرررارك  أيضررراً يف لسرررة نءمتهرررا جامعرررة األمررر  املتحررردة ووكومرررة لي تنشرررتاين وصرررندوق ا ريرررة 
  لتشديد العقوباا ا نائية وزيالة إمكانية الوصول إا العدالة يف لال الرق املعاصر.

ا يتعسررر  بإسرررار الررردين، فيمرررال رررائدة وبديرررة إعررردال هرررذا التقريرررر عرررن الجتاهررراا العامليرررة  -4
أعررردا املقرررررة اخلاصرررة اسرررتبياناً ووزعتررره عسررر  الررردول األعضرررا  وا هررراا املعنيرررة. وسررراعد حتسيرررل 
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لرجرر  يف مرفرر  يرررل عسرر  املوقررج السررتبياناا، إا جانررب البحرر  املكتررث، عسرر  إثرررا  التقريررر. وأ  
بابه وعواقبرره، معسومرراا الشرربكي لسمقررررة اخلاصررة املعنيررة بأشرركال الرررق املعاصرررة مبررا يف ذلررك أسرر

إضافية تدع  النتائ  الا توصل إليها تقرير املقررة اخلاصة، فضاًل عن قائمة كامسرة باملصرالر الرا 
  .(1)اسرتشدا هبا

 ينا وتعريفهال ةائص القانونعة إل ار الد   -ثانعاا  
العمررررل السرررررتقاقي، هرررري واورررردة مررررن إن نارسررررة إسررررار الرررردين، املعررررروف أيضرررراً باسرررر   -5

املماثسة لسرق أو ألشكال العبولية الا تناولتها التفاقية التكميسية اب رال الررق  املمارساا األربج
. وعسرر  الررر   مررن عرردز وجررول 1956وجتررارة الرقيرر  واألعررراف واملمارسرراا الشرربيهة بررالرق لعرراز 

مل يوضر    ف العبولية مبوجب القانون الردويل، ومرن أن التمييرا برني العبوليرة والررقصك لويل يعر  
إا يصررل أ ررا اسررتدالل بشررري ل بكررل الوضرروق، فقررد رأ  الرربعن أنرره  ينبدرري تف ررري العبوليررة 

لرجرررة الررررق، أي أنررره اسرررتدالل ل تتجسررر  فيررره سرررس اا تقررررتن يف العرررالة باملسكيرررة، سررروا   كررر  
نره . وإسار الدين هو نوو من العبولية ولكن  كن أن يوصف أيضاً بأ(2)القانون أز  ك  الواقج 

رق إذا كان يتصف خبصائص تدل عسر  املسكيرة. وعرالوة عسر  ذلرك،  كرن أيضراً تصرنيف إسرار 
(. وتررنص 29رقرر  ) 1930الرردين بأنرره عمررل جررربي مبوجررب اتفاقيررة منءمررة العمررل الدوليررة لعرراز 

هررذا التفاقيررة عسرر  أن إسررار الرردين هررو  إكررراا أي شرر ص عسرر  القيرراز بعمررل أو مدمررة حترر  
التهديرررد بأيررررة عقوبررررة يف ورررني أن هررررذا الشرررر ص مل يعرررر   وعيرررراً القيرررراز هبرررذا العمررررل أو هررررذا 

ا رربي، يوجرد توافر  عراز العمرل يف تعريرف مردرف اخلدمة . وعس  الر   من أن إسار الردين  رري 
 هاتني املمارستني متدامستان.  عس  أن

 سررب مررنه  أو مررن  رررف ثالرر   ضررج ين عنرردما ي  إسررار الررد  والررة مررن ويقررج النررا  يف  -6
قيمررة ت عترررب ل رري رهت  القيرراز بعمررل لقررا  سرردال قررر  أو مبسرر  مررن املررال مقرردز سررسفاً، وعنرردما ل 

تكرون  بيعرة اخلدمرة  رري لتصفية الدين، أو تكون اخلدمرة  رري وردولة املردة و/أو مقاباًل عمسه  
ورردلة. وبالتررايل، فررإن أوليررك الررذين يقعررون يف إسررار الرردين كثرررياً مررا ير مررون عسرر  العمررل بررأجر 
ب رريج جررداً، أو يف بعررن ا ررالا بررال أجررر، ل رردال القررر  أو ال ررسفة، ورر  ولررو كانرر  قيمررة 

  عمسه  تفوق مبس  املال هذا.
 سررررس ة صرررراوب العمررررل )أو الرررردائن( عرررردز الترررروازن بررررنيإن ويف وررررالا إسررررار الرررردين،  -7
، يف كثرررري مرررن األويررران، إا زيرررالة إمكانيرررة تعرررر  العامرررل لسمايرررد مرررن إسرررا اا يرررؤلي العامرررلو 

أصررحال العمررل والرردائنني يعرردلون أسررعار الفائرردة و رررون وتفيررد التقررارير بررأن وقرروق اان رران. 
  و/أو يفرضررون أسرررعاراً اقت اعرراا إضررافية تع رررفاً ملعاقبررة العامررل عسررر  ألائرره الضررعيف يف نءرررره

__________ 

   .www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspxانءر  (1)
(2) Jean Allain, “On the curious disappearance of human servitude from general international law”, 

Journal of the History of International Law, vol. 11 (2009), p. 304.  
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عالية لبضائج أو ألواا عمرل أساسرية، مرا يرؤلي إا ازليرال الردين واسرتدامة ورالا السرتدالل 
الشررديد. وعررالوة عسرر  ذلررك، كثرررياً مررا  ضررج الواقعررون يف إسررار الرردين اسررا ة بدنيررة ونف رررية، 

ة، ولقيررول عمرل تع رفية، مثرل  رول سراعاا العمررل، والقيراز بعمرل م رر وضرار بالصرحوأوضراو 
شديدة عس  ورية تنقسه ، مبا يف ذلك تديري عمسه . واأل فال اخلاضعون اسار الدين  كن أن 
يصرربحوا أكثررر عرضررة لنتهاكرراا إضررافية  قرروق اان رران اخلاصررة هبرر ، ألنرره ل تترراق ارر  فرررع 

 األنش ة الثقافية والرتفيهية. يف التعسي  وفرع املشاركة 
التفاقيرررة التكميسيرررة اب رررال الررررق وجترررارة الرقيررر  واألعرررراف  إن تعريرررف إسرررار الررردين يف -8

العمررال الررذين  إا لرجررة كافيررة جتعسرره يشررمل والررة واملمارسرراا الشرربيهة بررالرق تعريررف فضررفا 
يقعرررون يف إسرررار الررردين يف الرررنء  ااق اعيرررة القد رررة الرررا كانررر  ت رررتدل العمرررال الرقيررر ، ووالرررة 

الررذين يدررالرون بسرردا   وقررد تراكمرر  عسرريه  الررديون الررا  العمررال املهرراجرين مررن البسرردان الناميررة
. ويتصرررل إسرررار الررردين اتصررراًل وثيقررراً بعررردل مرررن باسرررتقدامه عقررردوها لتد يرررة التكررراليف املرتب رررة 

أشرررركال السررررتدالل، منهررررا العمررررل ا ررررربي، وااسررررا ة إا العمررررال املهرررراجرين، والجتررررار، وأسررررو  
ن لررال تكررون فيرره العالقررة بررني الجتررار ونارسرراا أشرركال عمررل األ فررال. ولرروور أن إسررار الرردي

العمالة ا ربي قوية بوجه ماع. ويعترب الدين مصدراً رئي ياً مرن مصرالر م رر التعرر  لالجترار 
عمرررل يف أوضررراو تتصرررف بالسرررتدالل وواوررردة مرررن االيررراا امل رررت دمة ار ررراز الضرررحايا عسررر  ال

  التع ف. أو

 اتجاهات انيشار إ ار الدين -ثالثاا  
 على الةععد العالمي -ألف 

حيد  إسار الدين يف  يج أحنا  العامل ويف  تسف ق اعاا القتصال، ول يقتصر عس   -9
شررر اع ضرررعيفو ا رررال، ومرررنه  األأي بسرررد أو من قرررة. و كرررن مالوءرررة اجتررراا عررراملي يترررأثر فيررره 

ع الررذين األشرر اع الررذين ينتمررون إا أقسيرراا أو شررعول أصررسية، والن ررا  واأل فررال واألشرر ا
إسررار الررردين. وكمرررا سرررتجري بيعتررربون مرررن  بقرررة لنيررا، والعمرررال املهررراجرون، تررأثراً  رررري متناسرررب 
جتعسهرر  متعرردلة ومتقا عررة اييررا مناقشررته ألنرراا، يواجرره العديررد مررن ضررحايا إسررار الرردين مصررالر 

  عرضة لالستدالل والتع ف. 
مسيررون شرر ص يف  20.9زهررا  أن  2012منءمررة العمررل الدوليررة يف عرراز ذكرررا وقررد  -10

ضرعون لعمررل جرربي. وتشرري هررذا األرقراز إا  يررج أشركال العمرل ا ررربي. ولكرن، نءررراً العرامل    
إا العالقة الوثيقة برني العمرل ا رربي وإسرار الردين، فرإن هرذا األرقراز تروفر بعرن ااضرا ة ملعرفرة 

، مرررن ويررر  القيمرررة لئاجتاهررراا انتشرررار إسرررار الررردين عامليررراً. وت رررتأثر من قرررة  سررريا واحملررريج اارررا
يف املائرررة مرررن ا مررروو  56مسيونررراً، أو  11.7برررأعس  رقررر  مرررن ضرررحايا العمرررل ا رررربي   امل سقرررة،
يف املائررة( تسيهررا أمريكررا  18ماليررني ) 3.7وثرراين أعسرر  رقرر  موجررول يف أفريقيررا، إذ يبسرر   العرراملي.
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دل ضحايا العمل ا ربي يف يف املائة(، ويبس  ع 9مسيون ) 1.8الالتينية ومن قة الكاريث، مبقدار 
يف املائة(، بينما يبس  هذا العدل يف بسدان وسرج  7مسيون ) 1.5الدول املتقدمة والحتال األورويب 

يف املائرة(. ويف الشررق  7مسيرون ) 1.6وشرق وجنول شرق أوروبا وبسردان راب رة الردول امل رتقسة 
. ولوءررر  منءمرررة العمرررل يف املائرررة( 3ضرررحية ) 600 000الضرررحايا برررر  عررردلاألوسرررج، يقررردر 

 ،شرهراً  18الدولية أن متوسرج الفررتة الامنيرة الرا يقضريها الضرحايا يف العمرل ا رربي يبسر  وروايل 
منءمررة العمررل بيانرراا . وتبررني ولسمنرا  العمررل ا ررربي ألشرركال مرج وجررول امتالفرراا هامررة تبعراً 

املشرلين لامسياً، والنرا  يف الدولية أيضاً أن العمل ا ربي  ح املهاجرين الدوليني، واألش اع 
يف املائرررة( قرررد  44ماليرررني ضرررحية ) 9.1منءمرررة العمرررل الدوليرررة أن هنرررا  وتقررردر  .بسررردا   األز

ضررعون لعمررل جررربي يف مكرران يف املائررة(     56مسيونرراً ) 11.8ناورروا إمررا لامسيرراً أو لوليرراً، وأن 
  .(3)منشيه  أو إقامته 

 على الةععد اإلدلعمي -باء 
 أفريقعا  

يف أفريقيا، أفيد بأن إسار الردين حيرد  يف ق اعراا مثرل التعردين والاراعرة، وماصرة يف  -11
البسررردان األعضرررا  يف ا ماعرررة اانائيرررة لسجنرررول األفريقررري، مثرررل  هوريرررة الكوندرررو الد قرا يرررة، 

  ومالوي، وزامبيا، وزمبابوي.
رر -12 ا بسرردان  ضررج فيهررا البررالدون  هوريررة الكوندررو الد قرا يررة وزامبيررا وزمبررابوي بأ رر ادلوو 

. وأفيررد بررأن العمررل ا ررربي يف (4)أثنررا  عمسهرر  يف ق رراو التعرردين واأل فررال اسررار الرردين أو لالجتررار
ق رراو التعرردين يشررمل الشررركاا املتعرردلة ا ن ررياا الررا تعمررل عسرر  اسررت راف املعررالن أو الفسررااا 

اصرررة شرريوعاً يف املنرراج  يف مقا عرراا  إسررار الرردين يعررد أوررد أكثررر أشرركال الرررق املعوبررأن  ،الثمينررة
كيفرررو الواقعرررة شررررق  هوريرررة الكوندرررو الد قرا يرررة. فيعقرررد العمرررال الرررديون لشررررا  األ ذيرررة والسررروازز 
وألواا العمل عندما يبدعون العمل، ويواصرسون مراكمرة الرديون لتسبيرة اوتياجراهت  األساسرية. ويرأ  

   .(5)كيفو الشمالية من مقا عاا شرقية أمر معء  العمال اخلاضعني اسار الدين يف مقا عة  
وأ فيرررد أيضررراً برررأن الشرررعول األصرررسية يف  هوريرررة الكوندرررو الد قرا يرررة  ضرررج ملمارسررراا  -13

شبيهة بالرق، منها إسار الدين، عس  يد أ سبيرة البرانتو. فكثررياً مرا تقرج الشرعول األصرسية ضرحية 
__________ 

(3) International Labour Organization, ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and 
Methodology (2012), pp. 13, 16 and 17. Available from www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ 

ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf . 

(4) ILO, “Draft report on forced labour and human trafficking in the Southern African Development 

Community”, paper prepared for the Subregional Conference on the Ratification and Implementation of 

the New ILO Protocol on Forced Labour, Lusaka, 17 and 18 November 2015, p. 38. Available from 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/documents/publication/wcms_425974.pdf.   
(5) Free the Slaves, “The Congo report: slavery in conflict minerals”, June 2011, pp. 11 and 14-16. 

Available from www.freetheslaves.net/wp-content/uploads/2015/03/The-Congo-Report-English.pdf.   

file:///C:/Users/eleanor.robb/AppData/Local/Temp/notes92307F/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
file:///C:/Users/eleanor.robb/AppData/Local/Temp/notes92307F/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
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يبيعرررو    البررراً بضرررائج كالثيرررال واأل ذيرررة اسرررار الررردين عسررر  يرررد  األسررريال  مرررن البرررانتو الرررذين 
واأللويررة بأسررعار مرتفعررة ويضرريفون معرردلا فائرردة باهءررة إذا مل ي رردل قررن البضررائج يف الوقرر  
امل سول، وي البو   بالعمل مقابل ذلك. وهنا  نارسرة شرائعة أمرر  لسبرانتو وهري إنشرا  ليرون 

عسرر  سرربيل املثررال، أ فيررد بررأ   يقرردمون و  جديرردة بديررة السررتمرار يف اسررتدالل العمررال امل رررتقني.
 . (6)أ ذية إا أ فال الشعول األصسية مث يضيفون تكاليف مض مة إا ليون والديه 

. وهرذا الق راو (7)ويف مالوي، أ فيد بأن والا إسار الدين منتشرة لامرل صرناعة التبر  -14
ويقررروز باراعرررة التبررر  تقسيررردياً مصررردر رئي ررري لسعمالرررة يف مرررالوي ويولرررد مقرررداراً كبررررياً مرررن الررردمل. 

ماارعررررون ي ررررت دمون عمرررراًل بررررأجر، وعمرررراًل مررررؤقتني، وكررررذلك م ررررتأجرين )عمرررراًل يقرررردز ارررر  
املاارعون األر  والدذا  وامل ركن ويقرضرو   ألواا زراعيرة  صرمون قنهرا مرن األربراق املقبسرة(. 

قرررة اسرررتداللية إا ورررد كبرررري، وأ فيرررد برررأن العالقرررة برررني امل رررتأجرين ومرررالكي األر  أو املارعرررة عال
سهرا مرالكو األر  أو املارعرة لسم رتأجرين تفضي إا والة من إسرار الردين. فالتكراليف الرا حيم  

ب ربب التالعرب بالرديون. ويرؤلي هرذا األمرر بامل رتأجرين،  ق املبسر  املترأ  مرن مبيعراا التبر تفو 
الوقروو يف شرر  إسرار الردين. ويف الذين أ فيد برأن أ سبيرته  ال راوقة مرن الرذكور، وبأسرره ، إا 

، قد ر املقررر اخلراع املعرك برا   يف الدرذا  برأن عردل أسرر م رتأجري األر  لاراعرة 2013عاز 
أسررة )انءرر الوثيقرة  300 000التب  الا تعريب يف والرة اقتصرالية هشرة لسدايرة يف مرالوي يبسر  

A/HRC/25/57/Add.1 عررردة وررراولا ل رررن  1995(. وبرررذل  ا كومرررة منرررذ عررراز 47، الفقررررة
قررانون ورردل بشررأن العمررال امل ررتأجرين إل أ ررا مل تررنج  بعررد يف وضررج تشررريج مررن هررذا القبيررل. 

ول ياال الرنص األمرري ارذا املشرروو  1995وصي  مشروو قانون يف هذا الشأن مرة أوا يف عاز 
 . (8)، قيد النقا 2012املوضوو عاز 

 آ عا  
ن يف جنررول  سرريا نارسررة واسررعة الن رراق، وماصررة يف اانررد أ فيررد بررأن نارسررة إسررار الرردي -15

مررررن إسررررار الرررردين يف أفدان ررررتان . وبأنرررره توجررررد أيضرررراً وررررالا (9)وباك ررررتان وبررررندالليب ونيبررررال
__________ 

(6) African Commission on Human and Peoples’ Rights and the International Work Group for 
Indigenous Affairs, Report of the African Commission’s Working Group on Indigenous 

Populations/Communities: Research and Information Visit to the Democratic Republic of Congo, 
9-25 August 2009, p. 76. The report was adopted by the African Commission on Human and 

Peoples’ Rights, in 2011. Available from www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0555_ 

RDC-ENGELSK.pdf; andAnti-Slavery International, Arrested Development: Discrimination and 

Slavery in the 21st Century (2008), p. 24. Available from www.antislavery.org/includes/ 

documents/cm_docs/2009/a/arresteddevelopment.pdf . 

 ILO, “Aم راةة مرن مؤس رة القضرا  عسر  عمرل األ فرال يف زراعرة التبر ، وم راةة مرن منءمرة العمرل الدوليرة (7)

rapid assessment of the tobacco sector in Malawi” (2015), p. 9 . 

(8) ILO, “A rapid assessment of the tobacco sector in Malawi”, pp. 25-29 . 

(9) Siddharth Kara, Bonded Labor: Tackling the System of Slavery in South Asia (New York, 
Columbia University Press, 2012), pp. xiii and 6 . 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0555_RDC-ENGELSK.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0555_RDC-ENGELSK.pdf
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لنكا.  ري أن  البية األش اع الذين يقعون يف إسار الدين موجرولون يف اانرد وباك رتان  وسري
مارسرراا عسرر  وجرره التحديررد ضررمن األ ررر القانونيررة وبررندالليب ونيبررال، بررالر   مررن وءررر هررذا امل

اذا البسدان. وذ كر أن الق   األعء  من أوليك الذين يقعون يف إسرار الردين يف جنرول  سريا هر  
  .(11)أو من  اعاا أقسياا أمر  (10)من الدالي ، ذوي ال بقة  الدنيا ، أو من شعول أصسية

ول  سررريا، تضررر سج الرعايرررة بررردور هررراز يف ويف األشررركال التقسيديرررة اسرررار الررردين يف جنررر -16
ضررمانة إضررافية  يصرربحانالعالقررة بررني صرراوب العمررل وامل ررت د ز، مبعررا أن عمررل وويرراة املرردين 

لسرررديون املرتاكمرررة. ويف بعرررن ا رررالا، ترررؤلي هرررذا الرعايرررة إا إلامرررة لورة الررردين مرررن جيرررل إا 
قرد تنراقص عررب ال رنني  ،ر مرن جيرلاملمتد إا أكثر ، ري أن إسار الدين هذا (12)ا يل الذي يسيه

وول وسه شكل من أشكال ااسار الفرلي و/أو املومسي واألكثر فرلية والقتصالي كسياً والذي 
يفتقررر إا ب عررد الرعايررة. وهررذا الشرركل مررن إسررار الرردين، املعررروف أيضرراً باسرر   ااسررار ا ديررد ، 

مررن هرؤل  العمرال وي  رتقدز مرا بينهرا. يشرمل ا ركرة املومسيرة لسعمرال املهراجرين لامرل البسرردان وفي
يف  ايرررة العقررررد مقابررررل توسرررر ه . األجررررور وسرررر ا  ي سبررررون يف العررررالة لفرررج سررررسفة وت رررروية قبرررل 

وااسار ا ديد شبيه بأشكال ااسار التقسيدية، مبعرا أن الرجرال والن را  واأل فرال الرذين  كرن 
 أن يتأثروا مبثل هذا املمارساا ينتمون أساساً إا لتمعاا مهمشة. 

فررل عقردا يلين ب بب والا من العمل السرتقاقي وكثرياً ما يقج الن ا  واأل فال يف  -17
العمرل السررتقاقي ذو سس ة يف األسرة أو نتيجة لوضج األسرة. و كن أن يقج األ فال أيضراً يف 

من مالل وراثة لين من أود الوالدين أو فرل  مر من أفرال األسرة أو  كن ارهتا   فرلياً لسعمل 
األ فررال عررن  باسررتقدازبأنرره هرراهرة تتصررف  سفررة. وورردل ارهترران األ فررال الفرررلييف ق اعرراا  ت

 ريررر  وسررر ا  يقررردمون سرررسفة إا والرررديه . ويكرررون مثرررل هرررؤل  الن رررا  واأل فرررال  البررراً عرضرررة 
لإلسا ة البدنية وا ن ية عس  يد أصحال العمل. وأ فيد عن والا امت اف أفررال مرن األسررة 

ري . وااسررار  رر(13)مررن إسرراره لالنعترراق نتيجرة ل سررب العمررال اخلاضررعني اسررار الرردين امل رراعدة 
ن الن ا  واأل فال  ضرعون إ، ويقال ااجراملباشر سائد يف ق اعاا مثل الاراعة وصناعة أفران 

. و كررن أيضرراً أن يتعررر  الن ررا  واأل فررال يف كثررري مررن (14)لإلسررار بواسرر ة رل األسرررة الررذكر
__________ 

 املعررروفني قبائررل  )واملعررروفني أيضرراً باسرر  أليفررازي( أو   يف جنررول  سرريا، يشررمل هررذا التعبررري أوليررك املصررنفني ك (10)
  قبائل مصنفة . باس  مبوجب القانون ااندي 

(11) Anti-Slavery International, Arrested Development: Discrimination and Slavery in the 21st 
Century, pp. 5 and 6 . 

(12) Kevin Bales and Peter Robbins, “No one shall be held in slavery or servitude: a critical analysis of 

international slavery agreements and concepts of slavery”, Human Rights Review, vol. 2 (January-

March 2001), pp. 34 and 35; and Shikha Sethia, “Bonded labourers”, India Exclusion Report 

2013-14 (Books for Change, 2014), p. 206. Available from www.indianet.nl/pdf/IndiaExclusion 

Report2013-2014.pdf . 

  .م اةة من املنءمة الدولية ملناهضة الرق (13)

(14) ILO, A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 2005, p. 32. Available from 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_0818

82.pdf .  
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ا  عمررل املنررايل أو جتهيررا األمسرراألويرران لإلسررار فيمررا يتعسرر   قرروقه  اخلاصررة، وذلررك مررثاًل يف ال
 صناعة ا رير أو وياكة وصناعة ال جال.  أو
وأ فيرد بأنره حيرد  يف ق اعراا  ،ويف ااند، ينتشر إسار الدين عس  ن اق واسج جدرافيراً  -18

، ومقالج ا جارة، والتعدين، وصرناعة البيردي )سرجائر هنديرة(، ووياكرة ااجرمثل صناعة أفران 
. وأ فيرد (15)يرة وأنروال الق رن اليدويرة وحتضرري األمسرا ال جال، والبنا ، والاراعرة، واألنروال الكهربائ

بررأن هررذا املمارسرراا موجررولة يف كررل مررن الق رراعني الرمسرري و ررري الرمسرري. وتبررني  مررن استقصرررا  
، 1979و 1978ولياا يف عامي  10أجرته مؤس ة  اندي لس الز ومعهد العمل الو ك يف 
الدين، أن لمروو عردل العرامسني اخلاضرعني ويبق  أكثر الستقصا اا تفصياًل فيما يتعس  بإسار 

. و البيرة هرؤل  األشر اع هر  (16)مسيرون عامرل 2.62  اسار الدين يف الق راو الاراعري يقرد ر ب
مررن الرردالي ، ذوي ال بقررة  الرردنيا  أو مررن الشررعول األصررسية، ويشررار إلرريه  أيضرراً بررأ   أعضررا  

 . (17)ال بقاا املصنفة والقبائل املصنفة
املراهقاا يف ا اأين الدرريب واألوسرج مرن تاميرل نرالو الفتياا أن عدلاً كبرياً من وأ فيد ب -19

يف مصرانج املن روجاا واملالبرح الرا تعتررب  (18)مبوجرب نءراز سروماندايل ضعن لعمرل اسررتقاقي 
__________ 

(15) Supreme Court of India, Writ Petition (Civil) No. 3922 of 1985. Available from 
http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/3922.pdf; and National Human Rights Commission, 

Know Your Rights: Bonded Labour (2010), p. 3 السجنة الو نية  قوق اان ان، اعرف وقوقك  إسرار( .
 اعررررراا خبصررررروع ق ،2010. ولوءررررر  السجنرررررة يف عررررراز مرررررن الرررررنص اانكسيررررراي( 3، ع (2010الررررردين )

منتشرر بشركل كبرري يف ق راو العمرل السررتقاقي    تبرني  أن ي رول فيهرا العمرل السررتقاقي، مرا يسريالقتصال الا 
را، والبنجررال، وتاميررل نررالو،  الاراعرة يف وليرراا أنرردرا بررراليب، وبيهرار، وهاريانررا، وكارناتاكررا، ومهاراشرررتا، وأوري  

وصرررناعة البيررردي  ،ومقرررالج ا جرررارةااجرررر، أفرررران  ل يف صرررناعةي رررو وماليرررا برررراليب. ويف الق ررراو  رررري الاراعررري، 
ووياكة ال جال وصناعة أعوال الثقال واأللعال النارية وصناعة الف رار ومشراريج البنرا  كمرا يعراين األ فرال مرن 

يف وليراا مثرل بيهرار ااسرار الرذي  ضرج لره املهراجرون يف صناعة ورير لول القا. ويتصرف  العمل السرتقاقي
ررا وراجاسررتان بدرجررة عاليررة مررن ا رمرران والسررتدالل  ،وجارمنررد وشاتي رردار وتاميررل نررالو وماليررا بررراليب وأوري  

. و ضررررج العمررررال املناليررررون، وهرررر  ا ررررو ينا والدفداسرررريح، العمررررل السرررررتقاقي السررررذين يرقيرررران  البرررراً إا نءرررراز
  .  العمل السرتقاقيلالستدالل يف شكل نءاز من 

(16) Ghandi Peace Foundation and National Labour Institute, National Survey on the Incidence of 
Bonded Labour: Preliminary Report (New Delhi, 1979). Cited in India Exclusion Report 2013-14, 

pp. 205 and 217 (footnote 8) . 
  ;Prayas Centre for Labour Research and Actionمرنم راةة مرن املنءمرة الدوليرة ملناهضرة الررق؛ وم راةة  (17)

 .  Jeevika Trustوم اةة من 

 Dalitقروق والتنميرة( وا )مركا التثقيف يف لال   Rights Education and Development Centre من م اةة (18)

Solidarity Network United Kingdom  يعتررررب نءررراز )شررربكة التضرررامن مرررج الررردالي ، املمسكرررة املتحررردة(. و
سررروماندايل شررركالً مرررن أشررركال الررررق والعمرررل السررررتقاقي ا ديثرررة، وقرررد  بقررر  هرررذا املمارسرررة بانتءررراز مرررالل 
ال رنواا العشرر املاضررية يف ضرناعة الن رري  يف تاميرل نررالو. فيقروز مساسرررة/وكال  باسرتقداز فتيرراا مراهقراا مررن 

 ايرة العقرد. وإن األجرور الرا تتقاضراها الفتيراا إمرا قراهن ويدفعون ان سسفة ويعدو ن مببس  كبري من املرال يف 
يف  ايرررة  العقرررد  أو الرررا ترررردفج أسررربوعياً أو شرررهرياً كثرررررياً مرررا ت رررت دز لتد يرررة النفقرررراا لامرررل أمررراكن العمررررل 

   )كتكاليف األ ذية وال كن مثاًل(.
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. (19)الررذي يررورل املاركرراا الدوليررةبالصررنارة لسق رراو العرراملي لصررناعة املالبررح احملبوكررة رئي ررياً مركررااً 
 18و 14برررني عمررررهن إا  اعررراا الررردالي  ويررررتاوق الفتيررراا ينتمررني فيررد برررأن  البيرررة هرررؤل  وأ  

. وذ كر أن إسار الدين سرائد أيضراً يف ور  األنروال الكهربائيرة الواقعرة يف من قرة تريوبرور (20)عاماً 
، الا تنرت  مالبرح من روجة لكرل مرن املصرانج احملسيرة واملرورلين العرامليني. وذ كرر أن يف تاميل نالو

من بني الذين  ضعون اسار الدين يف هذا املن قة أفررال مرن  اعراا الردالي  و اعراا فقررية 
أمر  وأ   يضمون رجاًل ون اً  عس  ال وا . وعرالوة عسر  ذلرك، أ فيرد برأن األ فرال  ضرعون 

ين يف بعرررن الصرررناعاا  رررري الاراعيرررة مثرررل وياكرررة ال رررجال، وصرررنج البيررردي، وإنتررراف اسرررار الرررد
 . (21)، ومقالج ا جارةااجرا رير، وإنتاف ال اري ا ريري، وأفران 

ويف ااجررر ويف باك ررتان، أ فيررد بررأن إسررار الرردين قررائ  يف صررناعاا مثررل صررناعة أفررران  -20
. ويرتكررا إسررار (22)جال وإنترراف األسرراور، و ريهرراالاراعررة ومصررايد األمسررا  والتعرردين ووياكررة ال رر

الدين، أساساً، يف مقا عا ال ند والبنجال يف الاراعة، ويف صناعة ااج ر وي  كثرياً ما  ضج 
أسررررر بأكمسهررررا لإلسررررار. واحملاصصررررون الاراعيررررون الررررذين ل  سكررررون أرضرررراً )اارررراريح( يف ال ررررند 

ررر )البرراثريا ( يف البنجررال هرر  أك ثررر النررا  تررأثراً بإسررار الرردين. وأ فيررد بررأن العمررال وصررانعو ااج 
رتفر برمن قبل ورا  م سحني أو يف األسر تجاون الذين  ضعون اذا ااسار كثرياً ما حي   أفرال حي 

. وتبني  التقديراا (23)د بشدة من ورية تنقسه  ه  وأفرال أسره  عس  ال وا أسره  كرهائن، وحي  
إا  2011رتة املمترردة مررن عرراز باك ررتان والررا تتصررل بررالف الررا ذكرهتررا  نررة وقرروق اان رران يف

يف ال رررند أن أكررررب عررردل مرررن عمسيررراا امل ررررتقني بشرررأن عررردل أوامرررر حتريرررر العمرررال  2014 عررراز
التحريررررر وررررد  يف مقا عرررراا مريبررررور مررررا  وسرررراندار وأومركرررروا. وعررررالوة عسرررر  ذلررررك، كرررران 

، ترررأثري سرررسث عسررر  2010عررراز لسكررروار  ال بيعيرررة، مثرررل الفيضررراناا املومسيرررة الرررا وررردث  يف 
القرائ  عسر  ااجررة يف ق اعراا العمرل السررتقاقي م توياا إسار الدين يف الاراعة، وزالا مرن 

عديدة مثل البنا  وصناعة ااج رر
يف باك رتان، بصرورة رئي رية، فيمرا برني قرائ  . وإسرار الردين (24)

ني الررذين حتولرروا مررن ااندوسررية األقسيرراا، مثررل  ررري امل ررسمني )اانرردو  أو امل رريحيني( أو امل ررسم
 . (25)إا ااسالز

__________ 

   م اةة قدمتها املنءمة الدولية املناهضة لسرق. (19)
(20) SOMO, Captured by Cotton: Exploited Dalit Girls Produce Garments in India for European and 

US Markets (May 2011), p. 14. Available from www.somo.nl/publications-en/Publication_3673 . 

(21) Shikha Sethia, “Bonded labourers”, India Exclusion Report 2013-14, p. 208 . 
(22) Human Rights Commission of Pakistan, State of Human Rights in 2011, p. 204 Available from 

http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/pdf/AR2011-A.pdf . 
(23) Human Rights Commission of Pakistan, State of Human Rights in 2013, p. 82. Available from 

http://hrcp-web.org/publication/book-genre/annual-reports/ . 

(24) Siddharth Kara, Bonded Labor: Tackling the System of Slavery in South Asia (New York, 
Columbia University Press, 2012), p. 71 . 

 Aly Ercelawnو Green Rural Development Organization؛ وم راةة مرن Gulshan-e-John مرن م راةة (25)

and Muhammad Nauman, Pakistan Institute of Labour Education and Research, “Bonded labour in 

Pakistan: an overview”, working paper (ILO, 2001), pp. 3-7 . 
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ويف نيبال،  كن أن يوجد إسار الدين يف ق اعاا مثل الاراعة، وتربيرة املاشرية، والعمرل  -21
. ويبررني  تقيرري  (26)املنررايل، وصررناعة أفررران ااجررر، واملن رروجاا امل رررزة، وصررناعة تك ررري ا جررارة

شرر ص يف نيبررال  ضررعون لسعمررل  547 000  أن هنررا 2011أجرترره األمرر  املتحرردة يف عرراز 
. وذ كرررر أن ن ررربة كبررررية مرررن العمرررال امل ررررتقني  ضرررج لألشررركال (27)ا رررربي والعمرررل السررررتقاقي

. (30)أو الكمايررررا (29)، أو اااليررررا(28)شررررروا -التقسيديررررة لسعمررررل السرررررتقاقي الاراعرررري، مثررررل ااررررروا 
ررررا  البيررة عمررال الكمايررا مررن العمررل السرررتقاقي ع قررب الررذي  2000صرردور إعررالن عرراز  وو 

.  ررري أنرره ل ترراال (31)(2002)2058أب ررل النءرراز وسررن  قررانون وءررر العمررل السرررتقاقي رقرر  
، وماصرة عنرردما مل تفسر  إجررا اا ا كومررة ااالفرة إا حتديرد العمررال هنرا  بقايرا لنءرراز الكمايرا

، أب سرر  ا كومررة 2008امل رررتقني وحتريررره  وإعررالة تررأهيسه  يف الوصررول إا هررؤل . ويف عرراز 
نءاز اااليا وألد  ليون العمال امل رتقني مبوجب هذا النءاز، ولكن قيل إن بعضره  بقري عالقراً 

ز وجول برنام  إعالة تأهيل شامل. وبي ن  لراسة أجرهتا منءمرة العمرل يف إسار الدين نتيجة عد
وتناولرر  العمررل ا ررربي لسبررالدني واأل فررال يف الاراعررة، مررج  2010و 2008الدوليررة بررني عررامي 

شرررروا يف وسرررج وشررررق تررراراي ونءررراز اااليرررا يف أقصررر   -الرتكيرررا بوجررره مررراع عسررر  نءررراز اارررروا 
يف املائرة مرن البرالدني يف القرو   72شرروا واااليرا مثسر   -لسهرروا  وي رتن هيسا، أن األسر املنالية

يف املائررة مررن األ فررال العررامسني  33.5. كمررا قررد را لراسررة منءمررة العمررل الدوليررة أن (32)العامسررة
سررنة  ضررعون  17سررنواا و اًل والررذين يرررتاوق عمررره  بررني عررح فرر 89 545البررال  عرردله  

__________ 

(26) Walk Free Foundation, Global Slavery Index 2013, p. 50.  
(27) United Nations country team in Nepal (2011), A Country Analysis with a Human Face, updated 

February 2013, p. 32. Available from http://un.org.np/reports/country-analysis-2011 .  

ا رررار  وراعرري املاشرررية( عسررر  أسرررا  يرررومي أو أسررربوعي أو شرررهري املرجررج نف ررره. ي رررت دز عامرررل ااروا/شرررروا ) (28)
فة مرن عقرول السرت داز، الشرفوية أو الكتابيرة. وترنص اتفاقراا العقرول هرذا  البراً عسر  العمرل مقابرل بأنواو  تس

ا صررول عسرر  أر  أو عسرر  ق رر  مررن احملصررول، أو عسرر  العمررل مقابررل لفعررة سررنوية أو لفررج فائرردة عسرر  قررر . 
ر ، حترر  ضرردو  ل لصررام مالررك األوعررالوة عسرر  ذلررك،  كررن أيضرراً إر رراز زوجررة العامررل وأ فالرره عسرر  العمرر

هتديداا مثل إجباره  عس  ت ديد كامل قروضه  ب رعة أو ورما   من تقاس  احملصرول أو رفرن مرنحه   أو
 ILO, Forced Labour of Adults and Childrenقرضراً يف أوقراا األزمراا واسرت داز العنرف ضرده . أيضراً  

in the Agriculture Sector of Nepal (ILO Country Office for Nepal, 2013), series No. 11, p. xiii .
 https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/Nepal_FL%20of%20Adults%20&%20متاورررررة عسررررر  املوقرررررج 

Children%20in%20the%20Agriculture%20S.pdf . 
سكرون أرضراً مردينون (. اااليرا )العمرال الاراعيرون( هر  عمرال ل  2011فرير  األمر  املتحردة الق رري يف نيبرال ) (29)

لصاوب األر   ك  العرف بديون مل ت دل بعد، وأوياناً عسر  مرد  أجيرال. وبالترايل، فرإ   ل يتسقرون أجرراً 
مقابل العمل الاراعي واملنايل الذي يقومون به. وي  م  لبعضره  برااجرة إا اانرد مرالل موسر  الركرول ليك ربوا 

 . Far Western Hillسائد يف مقا عاا بعن املال لت ديد ليو  . وهذا النءاز 

يشمل نءاز كمايا العامل الاراعي الذي يقج يف ااسار  صوله عس  قر  مرن صراوب األر  يف بدايرة عالقرة  (30)
 العمل. 

   م اةة من املنءمة الدولية ملناهضة الرق.  (31)

(32) ILO, Forced Labour of Adults and Children in the Agriculture Sector of Nepal (ILO Country 
Office for Nepal, 2013), series No. 11, pp. 59 and 60 . 



A/HRC/33/46 

GE.16-11363 12 

يف املائة من اانرا . وتفيرد التقرارير  38نه  ه  من الذكور ويف املائة م 62لسعمل ا ربي، وأن 
 بقرررة ذوي الالرردالي ، مررن هررر  لسعمررل السرررتقاقي بررأن الدالبيررة العءمررر  مررن العمررال اخلاضرررعني 

 . (33)الشعول األصسية أو أفرال األقسياا الدينيةمن دنيا ، أو ال 

 أمريلا الالتعنعة   
ا ماعرراا املهمشررة، ومنهررا  ، بصررورة رئي ررية،ر الرردينويف أمريكررا الالتينيررة،  ضررج اسررا -22

تسررك الررا تعرراين الفقررر، والشررعول األصررسية، وتسررك الررا تعرريب يف املنررا   الريفيررة، واألشرر اع 
ضرحايا إسرار الردين لسعمرل لامرل مكران إقرامته  ي  رتقدز املنحدرون من أصل أفريقي. وكثرياً ما 

اريررررة جديرررردة. وهرررر  يعمسررررون يف  ائفررررة مررررن أو ينقسررررون إا منررررا   تشررررهد ت رررروراا جتبالررررذاا 
. وتفيرررد (34)والاراعرررة ،الصرررناعاا تشرررمل إنتررراف الفحررر  النبرررا  وا ديرررد اخلررراز وجتهيرررا األمشرررال

تقارير بأن إسار الدين قائ  يف بسدان مثل لولة بوليفيا املتعدلة القومياا و واتيمال وبرريو وير  
 . (35)توجد ن ب عالية من الشعول األصسية

الرا و ثقرر  يف هرذا البسردان قصرررية املردة وبرذا، فإ ررا العمررل السررتقاقي   ورالا ومعءر -23
لعمررال عررالة لإلسررار فرررتة موسرر  . في ضررج ا(36)تشرربه  ااسررار ا ديررد  الررذي ورل وصررفه أعررالا

العمررال بوجرره عرراز عررن  ريرر  مقرراويل وي  ررتقدز يبقررون فيرره ملرردة أ ررول إل يف وررالا قسيسررة.  ول
الرررديون و ون لسعمرررال سرررسفاً ويعررردو   برررأجر لئررر  وبشررررو  عمرررل مواتيرررة. عمرررل أو وسررر ا  يقررردم

ت رررتمر  البررراً يف السرررتقداز األصرررسية الرررا يتكبررردها العرررامسون مرررن مرررالل ال رررسف املقدمرررة وقررر  
الزليال ب بب إجرا  اقت اعاا من أجرره  مرن لون معرفرة ال ربب أو ب ربب البيرج بالن ريية يف 

البضرائج املعيشرية بأسرعار مضر مة يف كثرري مرن األويران. ويف   ازن يديرها أصحال العمل لبيرج
إن النعاال ا درايف ملواقج العمل، ومنج أصرحال العمرل إقامرة أي تبراللا برني ا الا، بعن 

ل يرتكررررران لسعمرررررال بررررردائل أمرررررر . ويرررررذكر أن األ فرررررال والن رررررا   ،العمرررررال والتجرررررار اخلرررررارجيني
 املهاز أو يقدمون مدماا منالية إا مالك األر .  ي اعدون أفرال األسرة الذكور يف ألا 

ويف بريو، تفيد التقارير بأن إسار الدين حيد  يف صناعاا ق ج األشجار  ري القرانوين  -24
واسررت راف األمشررال ويقررج ضررحيته يف العررالة أفرررال املي ررتياو  )وهرر  أفرررال مررن أصررل كولونيررايل 

__________ 

 م اةة من املنءمة الدولية ملناهضة الرق.  (33)
(34) ILO, The Cost of Coercion: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference, ninety-eighth 

session (2009), report I (B), pp. 8 and 19. Available from www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_106268.pdf; and submission from ILO . 

   .  http://www.cepal.org/en/infografias/los-pueblos-indigenas-en-america-latinaانءر  (35)

(36) Eduardo Bedoya Garland, Alvaro Bedoya Silva‐Santisteban and Patrick Belser, “Debt bondage 
and ethnic discrimination in Latin America”, in Forced Labor: Coercion and Exploitation in the 

Private Economy, Beate Andrees and Patrick Belser, eds. (Boulder, Colorado; Lynne Rienner 

Publishers, ILO; 2009), pp. 42 and 45 .  
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. وجررر  حتديررد شرركسني (37)ةاألمررازون البريوفيررمن قررة الشررعول األصررسية يف أفرررال وأهسرري  ررتسج( و 
األمرازون. ويف الشركل األول، يرت  من قة من أشكال العمل ا ربي يف أنش ة ق ج األشجار يف 

مررج العمررال املنتمررني إا الشررعول األصررسية لسقيرراز بأنشرر ة يف لتمعرراهت  بالررذاا، أمررا يف التعاقررد 
الشرركل الثرراين، فيررت  اسررت داز هررؤل  مررج عمررال املي ررتياو  يف  يمرراا لق ررج األشررجار  سكهررا 
مديرو مشاريج األمشال. ويت  ضرمان إنفراذ الرتتيبراا برني العمرال وأصرحال العمرل، يف بعرن 

 . (38)ل التهديداا والتجاوزاا، مبا يف ذلك العنف املدينا الا، من مال
ويف لولرررة بوليفيررررا املتعرررردلة القوميررراا، أ فيررررد بررررأن إسررررار الررردين قررررائ  يف أوسررررا   اعررررة  -25

يف من قررة شرراكو وأسررا  عمررال الشررعول األصررسية واملي ررتياو  يف لسشررعول األصررسية  رروارانيح 
. وتعمرررررل  اعرررررة (39)زيسررررري يف شرررررقي األمرررررازونمرررراارو ال ررررركر، وفيمرررررا يتصررررل بإنتررررراف ا ررررروز الربا

والفاصروليا   ،أساسراً، يف لرال الاراعرة وتربيرة املاشرية ويف أنشر ة مرن قبيرل إنتراف الرذرة ، وارانيح
وصرريد ا يوانرراا. ويقررد ر أن عرردلاً كبرررياً مررن  ،وصرريد األمسررا  ،والثمررار ،واملررانيهوا، ومرروز ا نررة

 ضررج اسررار الرردين والعمررل ا ررربي ولررذا، ي سرر  عسرر  أسررر  اعررة  رروارانيح يف شرراكو البوليفيررة 
. وعالوة عسر  ذلرك، يهراجر إا سرانتاكروز وتار را كرل (40)هذا األسر اس   ا تمعاا األسرية 

. (41)سررنة مررالل موسرر  وصررال ال رركر عشررراا االف مررن عمررال الشررعول األصررسية وأسررره 
 . (42)لالست داز enganche بل وس ا  أو مقاولني وفقاً لنءازهؤل  من ق  وي  تقدز 

__________ 

(37) Eduardo Bedoya Garland and Alvaro Bedoya Silva-Santisteban, “El trabajo forzoso en la 
extracción de la madera en la Amazonía peruana”, working paper (Geneva, ILO, 2005), p. ix; and 

Bhavna Sharma, “Contemporary forms of slavery in Peru” (Anti-Slavery International, 2006), p. 3 .  

(38) Eduardo Bedoya Garland, Alvaro Bedoya Silva‐Santisteban and Patrick Belser, “Debt bondage 
and ethnic discrimination in Latin America”, in Forced Labor: Coercion and Exploitation in the 

Private Economy, p. 44 .  

   املرجج نف ه.  (39)

(40) Inter-American Commission on Human Rights, “Captive communities: situation of the Guarani 
indigenous people and contemporary forms of slavery in the Bolivian Chaco”, 2009 .  

(41) Eduardo Bedoya Garland and Alvaro Bedoya Silva‐Santisteban, “Enganche y servidumbre por 
deudas en Bolivia” (ILO, 2005), p. 1.  

(42) Inter-American Commission on Human Rights, “Captive communities: situation of the Guarani 

indigenous people and contemporary forms of slavery in the Bolivian Chaco”, 2009, p. 7 ًووفقرا  .
الردين والعمرل ا رربي  ولوفرا   إا والرة مرن إسرار engancheلدراسة أجرهتا منءمرة العمرل الدوليرة يفضري نءراز 

العمرررل يف املكررران الرررذي حيررردلا  هرررذا الررردين، ل يوجرررد أمررراز املررراارو الرررذي حيصرررل عسررر  سرررسفة ميرررار  مرررر سرررو 
ول ي رررت يج املررراارو أن ي ررردل ال رررسفة نقررردياً أو أن يبحررر  عرررن  (...))الوسررريج أو املقررراول(  enganchador الرررر

وبالترايل،  (...)ون أيضاً يف وضج ي م  لره بالبحر  عرن عمرل  مرر م تقدز  مر يع يه املايد من املال ول يك
هررو نءرراز حيصررل فيرره العامررل عسرر  عمررل ي ررتتبج فقدانرره لسحريررة وحيررد  يف  يررال سرروق  engancheفررإن نءرراز 

 عمل مت ور . 
 Eduardo Bedoya Garland and Alvaro Bedoya Silva‐Santisteban, “Enganche yانءررر أيضرراً   

servidumbre por deudas en Bolivia”, pp. 1 and 2 . 
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ويف برررارا واي، لررروور أن إسرررار الررردين قرررائ  فيمرررا برررني أفررررال  اعررراا إثنيرررة  تسفرررة مرررن  -26
الشرررعول األصرررسية يف مررراارو لرتبيرررة املاشرررية ذاا تكنولوجيرررا متدنيرررة تقسيديرررة يف أمررراكن نائيرررة مرررن 

صررري األجررل وهرو عمررل ق شرراندا. وي ررت دز عمرال مؤقتررون لسقيرراز بعمرل يرردع  (43)من قرة شرراكو
يتقاضررون هررؤل  أجررراً مترردنياً جررداً أو ل  ويتقاضرر يتمثررل يف تنءيررف ا قررول أو جسررب احملصررول، 

أي أجررر لقررا  عمسهرر  بعررد أن  صرر  أصررحال العمررل مبررال  مررن أجرروره  مقابررل املرروال املشرررتاة 
 playeros  رررت دز العمرررال الررردائمون، الرررذين ي سررر  عسررريه  اسررر . وي  (44)البسررردة ررران بالررردين مرررن 

)عمررال مررررش املاشرررية( لتأليررة لموعرررة متنوعرررة مررن املهررراز مثرررل ق ررج ا  رررب أو وسرررب البقرررر ويف 
بصرررورة مباشررررة أو  رررري مباشررررة يف هرررذا العمرررل ر مررراً عرررنه  ب ررربب وي  رررتبقون بعرررن ا رررالا، 

ضرحايا اا رايل لعردل الأن  2005يف عراز منءمرة العمرل الدوليرة وقرد را الديون الرا عقردوها. 
 . (45)8 000يبس  بارا واي من عمال الشعول األصسية يف إسار الدين 

 العمرل السررتقاقي ،   ويف الربازيل، إن أعسر  معردل انتشرار ملرا ي رم  عسر  حنرو شرائج ب -27
يالورررر يف الصرررناعاا املقرتنرررة بإنتررراف سرررسج أساسرررية مثرررل  (46)الرررذي يشرررمل نارسرررة إسرررار الررردين

وكذلك بإنتراف منتجراا أمرر  مثرل الفحر   (47)والق ن وال كر والنب املواشي ا ية وفول الصويا
النبا  واايثانول. ومن بني املنا   الا لوور فيها انتشرار كبرري لسعمرل السررتقاقي وليراا برارا، 
ررو، ومارا رراو، وتوكررانتينح، وباهيررا، وهرري وليرراا لرروور فيهررا أيضرراً ارتفرراو م ررتو   ومرراتو جروس 

يف  gatos. ويسجرأ وسر ا  العمرل املعروفرون باسر  (48)ف من أجل تربية املاشريةالعنف وإزالة األورا 
العررالة إا اسررتدالل العمررال مبررنحه  سررسفاً نقديررة ونقسهرر  لانرراً إا موقررج العمررل. ومررا أن يصررل 

سنة، و  يصربحوا  34و 18العمال إا هنا ، ومعءمه  من الذكور الذين يرتاوق عمره  بني 
تاعونره بالردين مررن مروال مرن امل ررازن الرا يرديرها صرراوب العمرل ومرا يفررر  مردينيني نتيجرة ملررا يب

 عسيه  من رسوز مقابل ألواا العمل واملبي  والنقل. 
__________ 

  م اةة من بارا واي.  (43)

(44) Eduardo Bedoya Garland and Alvaro Bedoya Silva-Santisteban, “Servidumbre por deudas y 
marginación en el Chaco de Paraguay” (ILO, 2005), p. ix .  

   املرجج نف ه.  (45)
أنررررررره حتويرررررررل شررررررر ص إا مرررررررن قرررررررانون العقوبررررررراا الربازيسررررررري ب 149السررررررررتقاقي يف املرررررررالة يعرررررررر ف العمرررررررل  (46)

قة أو إمضررراعه لشررررو  العبرررد، أي إمضررراو شررر ص لسعمرررل ا رررربي أو أعمرررال يوميرررة شرررا بوضرررج شررربيه وضرررج
العمرررل أو نثرررل  تقيرررد، عسررر  أي حنرررو كررران، وريرررة وركتررره ب ررربب ليرررن عقررردا جتررراا صررراوب أو مهينرررة عمرررل

 Nicola Philips and Leonardo Sakamoto, “The dynamics of adverse انءررر العمررل. صرراوب

incorporation in global production networks: poverty, vulnerability and ‘slave labour’ in 

Brazil”, Chronic Poverty Research Centre working paper No. 175 (2011), p. 6. Available at 

http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/ChronicPoverty_RC/WP175_Philips-Sakamoto.pdf.  
 .  12املرجج نف ه، الصفحة  (47)

(48) Leonardo Sakamoto, “‘Slave labour’ in Brazil”, in Forced Labor: Coercion and Exploitation in 

the Private Economy, Beate Andrees and Patrick Belser, eds. (Boulder, Colorado; Lynne Rienner 

Publishers, ILO; 2009), pp. 19 and 21 . 
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 العماع المهامرون وإ ار الدين -معم 
إن إسرار الردين يف سرياق هجررة األيردي العامسرة والجترار اجتراا  كرن مالوءتره يف عرردل  -28

ر من البسدان والق اعراا. ويقرج   ااسرار باقرتاضره  املرال بأسرعار ر  العمرال املهراجرون  البراً يف ش 
فائدة باهءة لدفج رسوز استقدامه  أو  صوا  عس  لفعة سسفاً من الوس ا  لضمان العمرل يف 
بسرررد املقصرررد. وعنررردما يصرررل املهررراجرون إا بسرررد املقصرررد، ير مرررون  البررراً عسررر  العمرررل يف أوضررراو 

راكم  عسيه . وعالوة عسر  ذلرك،  ضرج العمرال عرالة لستهديرداا قاسية لت ديد الديون الا ت
وااسرررا اا البدنيرررة، ويواجهرررون يف بعرررن ا رررالا قيرررولاً صرررارمة عسررر  وريرررة ترررنقسه . وتترررألف 
الدالبية العءم  من األش اع الذين يهر برون إا أمريكرا الشرمالية وأوروبرا والشررق األوسرج وإا 

ن  ارسرررون لموعرررة متنوعرررة مرررن األعمرررال الرررا تشرررمل بسررردان متقدمرررة أمرررر  مرررن عمرررال مهررراجري
العمررل املنررايل والعمررل الاراعرري والبدررا  والعمررل يف املصررانج، وكثرررياً مررا يررت  الررتحك  هبرر  مررن مررالل 

 إسار الدين و ريا من االياا. 
ويف الشرق األوسج،  ثل العمال املهاجرون ن بة كبررية مرن األيردي العامسرة يف البحررين  -29

وعمرران وق ررر واملمسكررة العربيررة ال ررعولية واامرراراا العربيررة املتحرردة األعضررا  يف لسررح  والكوير 
التعاون اخلسيجي، ول سيما يف الق او اخلاع. ويعترب نءاز الرعاية الفرلي، املعرروف باسر  نءراز 
الكفالة، والذي يربج است داز وإقامة العامل بصاوب عمل ودل، ترتيبراً  عرل العامرل يف وضرج 

التبعية جتاا صاوب العمل ويشجج عس  التجاوزاا، مبرا يف ذلرك إسرار الردين. والرسروز الرا  من
تفرضررها وكررالا اسررتقداز العمررال لقررا  ترتيبرراا ال ررفر وعقررول العمررل و ررري ذلررك مررن اخلرردماا 

  األز. ونتيجررررة لررررذلك، كثرررررياً جتعررررل العمررررال املهرررراجرين يقعررررون يف شررررر  إسررررار الرررردين يف بسرررردا 
مررررال املهرررراجرون مرررردينني لررررد  الوصررررول إا بسررررد املقصررررد. ويضرررراف إا ذلررررك أن يكررررون الع مررررا

نارساا مثل مصالرة جروازاا ال رفر أو عردز لفرج األجرور، أو لفرج مبسر  يقرل عرن األجرور، أو 
تررأمري الرردفج، أو اسررتبدال العقررد، تعترررب نارسرراا ت رراه  يف إسررار الرردين. وأكثررر النررا  تعرضرراً 

 ن ه  ااسيويون الذين يعمسون كعمال مهاجرين وك دز يف املنازل. اسار الدين يف هذا البسدا
ن استدالل العمال املهاجرين عن  ري  إسار الردين قرائ  أيضراً يف جنرول بأوأ فيد أيضاً  -30

شرق  سيا. ففي تايسند، ذ كر أن العمال املهاجرين، وه  أساساً من البسدان ا اورة مثل كمبوليرا 
ا يررة الشررعبية وميانررار، قررد أ مضررعوا ملمارسرراا اسررت داز مالعررة  كررن أن و هوريررة لو الد قر 

. فكثررررياً مرررا يدرررر  العمرررال بالعمرررل عسررر  قررروارل لصررريد (49)تفضررري إا ورررالا مرررن إسرررار الررردين
سررروا تكررراليف ال رررمك لون أن ي سرررب مرررنه  تكررراليف ولكرررن مرررا أن يشررررعوا يف العمرررل وررر  حيم  

 . (50)عالية ونفقاا ال فر، بأسعار فائدةاستقدامه  
__________ 

(49) Verité, “Recruitment practices and migrant labour conditions in Nestlé’s Thai shrimp supply 
chain: an examination of forced labour and other human rights risks endemic to the Thai seafood 

sector”, p. 13.  

 م اةة مقدمة من مؤس ة وقوق اان ان والتنمية.  (50)
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 أمثلة على تدابعر وطنعة تهدف إلى من  إ ار الدين والقضاء علعه -رابعاا  
ا ذ عدل من البسدان امل تسفة تدابري، من بينها وضج تشريعاا وسياساا وبررام ، مرن  -31

أجررل منررج واستيصررال إسررار الرردين ومررا يتصررل برره مررن أشرركال العبوليررة. وتنرراقب ألنرراا أمثسررة عسرر  
 ، كما ترل يف املرف  معسوماا إضافية يف هذا الشأن. هذا التدابري

 األحلام الد يورية الميعلقة بإ ار الدين -ألف 
يف جنرررول  سررريا، تتضرررمن الدسررراتري الو نيرررة لعررردة بسررردان أوكامررراً تنبثررر  عنهرررا مباشررررة  -32

ررن   بشررأن إسررار الرردين. وعسرر  سرربيل املثررال، حتءررر املررالة  مررن الدسررتور  23تشررريعاا إضررافية س 
)إسرار الردين( و رري ذلرك مرن أشركال العمرل ا رربي املماثسرة،  begarوالر  اندي الجتار بالبشر،ا

والعمررل الرررق مررن الدسررتور الباك ررتاين  11وتعترررب هررذا ا ءررر وقرراً واجررب النفرراذ. وحتءررر املررالة 
مرررن الدسرررتور النيبرررايل إسرررار الررردين و رررريا مرررن أشررركال العمرررل ا رررربي  29ا رررربي. وحتءرررر املرررالة 

تررنص عسرر  أن صرراوب العمررل الررذي  ررالف هررذا ا ءررر  ررب أن يرردفج تعويضرراً. ويف الربازيررل، و 
مرررن الدسرررتور عسررر  مصرررالرة املمتسكررراا الريفيرررة أو ا ضررررية الرررا يتبرررني فيهرررا  243ترررنص املرررالة 

 . (51)است داز العمل السرتقاقي وعس   صيصها لإلصالق الاراعي وااسكان الجتماعي

 لسعا ات والبرامج الميعلقة بإ ار الديناليشريعات وا -باء 
يف جنول  سيا، س ن   تشريعاا ودلة بشأن إسار الدين و ريها من التشرريعاا ذاا  -33

الصسة ملكافحة إسار الدين يف ااند ونيبال وباك تان. ففي ااند، مت، مبوجب قانون إب ال نءاز 
قيراز بالل عامل مضج له من أي الترااز وإعفا  كالنءاز املذكور ، إب ال 1976إسار الدين لعاز 

. وحيءررر القررانون أيضرراً مررن  ال ررسف لسعمررال اخلاضررعني اسررار الرردين بالررديونيتصررل فيمررا بعمررل 
سراز ا كومرراا احملسيررة بإعررالة تأهيررل العمررال الررذين أ عتقرروا مررن إسررار الرردين ويفررر  عسرر  ا نرراة وي  

 بيرة. ويرنص القرانون عسر  إنشرا رو  2 000أقصراها ثرال  سرنواا و رامرة أقصراها عقوبة سجن 
القتصررررررالي إعررررررالة التأهيررررررل  رررررران يقءررررررة عسرررررر  م ررررررتو  املقا عرررررراا واألقضررررررية، ينررررررا  هبررررررا  

تنءري  وءرر و والجتماعي  لسعمال الذين مضعوا اسار الدين. وإضرافة إا ذلرك، حيءرر قرانون 
معينة مرن سنة يف أنواو  14مشاركة األ فال الذين يقل عمره  عن  1986عمل األ فال لعاز 

مرن قرانون العقوبراا  374لة األعمال اخل رة وينء  شرو  العمل يف أنواو أمرر . ومبوجرب املرا
، حيءرررر 370عسررر  إر ررراز أي شررر ص عسررر  العمرررل ر مررراً عنررره ومبوجرررب املرررالة اانررردي، يعاقرررب 

الجتررار بالبشررر بدررر  السررتدالل، ويشررمل ذلررك  السررتدالل البرردين أو أي شرركل مررن أشرركال 
والررق أو املمارسراا الشربيهة برالرق، والعبوليرة، أو نراو األعضرا  الق رري .  . ن ريالستدالل ا

__________ 

(51) ILO, “Application of international labour standards 2016 (I): report of the Committee of Experts 
on the Application of Conventions and Recommendations”, p. 179 .  
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 1989وحيءرر قرانون منرج ارتكرال أعمرال ووشرية ضرد ال بقراا املصرنفة والقبائرل املصرنفة لعرراز 
 إمضاو أي فرل من أفرال ال بقاا أو القبائل املصنفة لسعمل ا ربي أو السرتقاقي. 

الصررررالر  ،لعمرررال امل رررررتقني املرعررر  مركايرررراً إعرررالة تأهيررررل ايرررنص نءرررراز ويف اانرررد أيضرررراً،  -34
ر ،1978 عاز إعرالة ن  عس  أن تتكفل ا كومة املركاية والولياا، عس  قردز امل راواة، بتكسفرة م 

 روبية.  20 000وينص عس  من  العامل تعويضاً مببس  التأهيل 
( العمررررررل 2002)2058رقرررررر   ويف نيبررررررال، أب ررررررل قررررررانون وءررررررر العمررررررل السرررررررتقاقي -35

عس  أن  يج الديون الا يعقدها األشر اع  2002. وينص قانون عاز (52)السرتقاقي يف البسد
اعرالة تأهيرل ورصرد األشر اع يف إ ار إسار الدين تعترب ل ية وبا سرة، ويقضري بإنشرا   ران 

عس  أيضاً  2002ز الذين أ عتقوا من العمل السرتقاقي يف عدل من املقا عاا. وينص قانون عا
، عرضرر  وزارة إصررالق وإلارة األراضرري 2010فررر  عقوبرراا و رامرراا عسرر  ا نرراة. ويف عرراز 

اعررالة ، يبررني  وقرروق املعتقررني مررن هررذا النءرراز، وينشرر  صررندوقاً هاليررامشررروو قررانون  ءررر نءرراز 
ر يق ر وإجرا اا مقاضاة واستيناف، وينص عسر  فرر  عقوبرة.  رري أن مشرروو القرانون مل التأهيل

إعالة تأهيرل ، أصدرا ا كومة  مبالئ توجيهية بشأن 2011بعد بصفة قانون. ويف أيار/مايو 
نشررأ عسرر  م ررتو  املقا عرراا لعمررال املعتقررني مررن نءرراز هاليررا ورصررده  ، تفررو   فرررق عمررل ت  ا

لتحدي  املعسوماا عن العمرال املعتقرني وتوزيرج ب اقراا هويرة عسريه  يف  ضرون سرتة أشرهر مرن 
 تعرف عسيه . تاريخ ال
الرررذي أب رررل  1992ويف باك رررتان، صررردر قرررانون وءرررر نءررراز العمرررل السررررتقاقي لعررراز  -36

العمررل السرررتقاقي يف  يررج أحنررا  البسررد. وحيءررر هررذا القررانون تقرردو أي قررر  أو سررسفة مبوجررب 
نءرراز العمررل السرررتقاقي أو إر رراز شرر ص عسرر  القيرراز بررأي شرركل مررن أشرركال العمررل ا ررربي. 

نون أيضرراً  يررج اللتاامرراا املتعسقررة بت ررديد أي ليررن يتعسرر  هبررذا العمررل ويررنص عسرر  ويسدرري القررا
ألررف  50 رامررة قرردرها  سررنواا و/أو فررر  5معاقبررة ا نرراة بال ررجن ملرردة ترررتاوق بررني سررنتني و

القرانون وكومراا املقا عراا إنشرا   ران يقءرة عسر  م رتو  املقا عراا لتنفيرذ  روبية. ويفرو  
ل العمرال الرذين مضرعوا لسعمرل السررتقاقي. وتبرني قواعرد وءرر نءراز العمرل القانون وإعالة تأهي
م ررؤولية  تسررف وكررالا التنفيررذ وتررنص عسرر  إنشررا  صررندوق اعررالة  1995السرررتقاقي لعرراز 

، وضرع  ا كومرة سياسرة و نيرة 2001تأهيل العمال الرذين أ عتقروا مرن ذلرك العمرل. ويف عراز 
والتامرر  فيهررا بالقضررا  عسيرره وبإنشررا  صررندوق اعررالة  وم ررة عمررل اب ررال العمررل السرررتقاقي

 .  (53)التأهيل

__________ 

   م اةة من املنءمة الدولية ملناهضة الرق.  (52)

(53) Pakistan Institute of Labour Education and Research, “Effectiveness of interventions for the 
release and rehabilitation of bonded labourers in Pakistan”, p. 11 . 
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 2015أيسول/سرربتمرب  10الصررالر يف  031-2015ز القررانون رقرر  ويف موريتانيررا،  ررر   -37
. ويررنص القررانون عسررر  (54)الررردينإسررار الرررق ويعاقررب عسرر  املمارسررراا الشرربيهة بررالرق، مبرررا فيهررا 

برفرج سرنواا عسر  األقرل(  5 اتعر  بأهسيرة قانونيرة ملردة إمكانية أن تقوز أ راف ثالثة )تسرك الرا
 (. 23)املالة القضائية وأن تكون  رفاً يف ااجرا اا لعو  
أي (، عسرررر  إمضرررراو 1-233ويف أملانيررررا، يعاقررررب، مبوجررررب القررررانون ا نررررائي )املررررالة  -38

 10أشررررهر و 6الرررردين بال ررررجن ملرررردة ترررررتاوق بررررني سررررار سررررنة ا 21شرررر ص يقررررل عمرررررا عررررن 
سرررنواا مبوجرررب  4ال رررجن ملررردة الررردين بإسرررار . ويف أسررررتاليا، يعاقرررب عسررر  جر رررة (55)اسرررنوا
. وعررالوة عسرر  ذلررك، اعتمرردا وكومررة أسرررتاليا م ررة (56)مررن القررانون ا نررائي 8-271 املررالة

إسررار ، تتضررمن إجرررا اا ملكافحررة 2019-2015عمررل و نيررة ملكافحررة الجتررار والرررق لسفرررتة 
ملعا رة األوردا  ا  ريمة  2015الدين. وتشمل تدابري أمر  إنشا  فرقرة عمرل كالينرا يف عراز 

مثررل العمررل  ررري املشررروو والوتيررال يف تأشرررياا الرردمول، واسررتدالل العمررال، مررج الرتكيررا عسرر  
وإنشررررا  فريرررر  العمررررل الرررروزاري  مايررررة وررررامسي  ،وعسرررر  الاراعررررةصررررناعاا مثررررل إنترررراف األ ذيررررة، 

ا ال لينءر يف مياراا ال ياساا الواجب اتباعها  ماية العمرال األجانرب لضعفا  االتأشرياا 
 ا ال يف أسرتاليا. الضعفا  

الةةدين واليحةةديات القائمةةة فعمةةا إ ةةار اليةةي تةةدف  إلةةى الرئعسةةعة العوامةة   -خامساا  
 ييعلق بالقضاء علعه كلعاا 

 العوام  الدافعة -ألف 
 والحوامز أمام اليعلعمالفقرا وانعدام العم  الالئقا   

فتفيرد الردين يف  يرج أرجرا  العرامل. الا تقول إا إسرار الرئي ية العوامل يعد الفقر أود  -39
يف ورالا مرن الفقرر عسر  األ سرب،  ،الذين يتعرضون اسار الردين يعيشرونالعمال التقارير بأن 

أر   صررررول عسرررر  ا، ل  سكررررون أيررررة أصررررول ول ي ررررت يعون العررررالةت ررررتمر عرررررب أجيررررال. ويف 
إسررار ويفتقرررون إا التعسرري  والرعايررة الصررحية و/أو فرررع العمررل الالئرر . وتقررج أ سبيررته  يف شررر  

الدين ألن املصدر الوويد لالئتمان الرذي  كرنه  أن حيصرسوا عسيره هرو رل عمسهر  أو الشر ص 
يف   أن أوررردا  ا يرراة، كررراملر  أو وقررروو ورررال  أو وصرررول زواف. وقرررد تبرررني  اسرررتقدمه الررذي 
بشركل عراز تاف أيضراً وحي   .الدينإسار  س  ا اجة إا القرو  الا  كن أن تؤلي إا األسرة، 

 إا القرو  لتأمني سبل العيب واجرا  استثماراا مثل حت ني املنال. 
__________ 

(54) ILO, “Application of international labour standards 2016 (I): report of the Committee of Experts 
on the Application of Conventions and Recommendations”, p. 200 . 

 م اةة من أملانيا.  (55)
 م اةة من أسرتاليا.  (56)
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األمرر  ،تعسري  كبررية ةالدين مل تت  ا  يف العالة فرصرإسار واألش اع الذين يقعون يف  -40
 كثرررري مرررن األويررران إا األميرررة وجهرررل ا  رررال. ويرررؤلي ذلرررك إا انعرررداز الرررذي يفضررري هبررر  يف

ميررراراا العمرررل البرررديل أمرررامه  و عسهررر  عرضرررة لالسرررتدالل مرررن قبرررل أصرررحال العمرررل. واألميرررة 
العمررال أن يتالعبرروا ي ررتقدمون وجهررل ا  ررال يتيحرران ألصررحال العمررل أو لألشرر اع الررذين 

سربباً رئي رياً ال راب  يف السرت داز املرن فن بالقرو  وبأسرعار الفائردة واألجرور. ويعتررب األجرر 
الرردين، نءررراً إا اضرر رار العمررال إا  سررب قرررو  أو سررسف لتد يررة اوتياجرراا املعيشررة سررار ا

 األساسية. 

 اليمععز  
ضرررة لستمييرررا، مثرررل بعرررن ا ماعرررراا ينتمررري العمرررال امل ررررتقون، عرررالة، إا أقسيرررراا عر  -41

العرقيرررة، والن رررا ، والشرررعول األصرررسية، واألشررر اع ذوي ال بقرررة  الررردنيا ، والعمرررال املهررراجرين. 
والتمييرررا الرررذي تعانيررره هرررذا ا ماعررراا حيرررول يف كثرررري مرررن األويررران لون وصرررواا عسررر  التعسررري  

بررررة العمررررال امل رررررتقني والرعايررررة الصررررحية واملررررا  النءيررررف والئتمرررران. ويضرررراف إا ذلررررك أن م ال
وأشركال باملعامسة العاللة أو مقراومته  لالسرتدالل كثررياً مرا جتعسهر  يواجهرون عقوبراا اجتماعيرة 

ار. والتمييررا عسرر  التمييررا أو النعترراق مررن ااسرربشرركل أكرررب إمكانيررة تدسرربه  مررن املقا عررة تقيررد 
ج عامررة فح ررب، بررل مررن الررذي يواجهرره العمررال امل رررتقون يررأ  يف بعررن ا ررالا، ل مررن ا تمرر

 أفرال  مرين من نفح  اعاا األقسياا أيضاً. 
أل ن كثرياً ما ي  رتبعدن سار وعدز امل اواة والتمييا بني ا ن ني  عل الن ا  عرضة لإل -42

مررن سرروق العمررل وبالتررايل، ين ررر ن يف أعمررال ل تت سررب مهررارة ومتدنيررة األجررر. وعررالوة عسرر  
األ فررال املنتمرررني إا  اعررراا األقسيرراا عامرررل حيررد مرررن فررررع  ذلررك، إن التمييرررا املمررار  ضرررد

وصوا  بشكل كامل عس  فرع التعسري  ويايرد برذلك مرن إمكران تعرضره  لالسرتدالل. ويواجره 
العديد من العمال امل رتقني، مبن فيه  الن ا  واأل فال، أشكاًل متعدلة ومتقا عرة مرن التمييرا، 

الدين وحتد يف الوق  ذاته من فررع انعتراقه  مرن سار ا تايد إا ود كبري من إمكانية تعرضه 
 . ااسارهذا 

 هجرة العماع المحفوفة بالم اطر  
الررردين. إسرررار تبرررني أن هجررررة العمرررال احملفوفرررة بامل رررا ر هررري أورررد العوامرررل الدافعرررة إا  -43

فالعمرررال املهررراجرون يكونرررون يف كثرررري مرررن األويررران عرضرررة لالسرررتدالل ب ررربب مرررا يواجهونررره مرررن 
وواجا يف ا صول عس  أشركال ا مايرة املتروفرة ملروا ك البسرد الرذي هراجروا إليره وب ربب العردا  
الجتماعي جتاا األجانب عامة. واخليراراا الرا يقردز عسيهرا املهراجرون فيمرا يتعسر  بترأمني عمرل 

ز يف يف اخلارف كثرياً ما ت تند إا معسوماا مدسو ة ووعول مالعة فيما يتعسر  بشررو  السرت دا
الفتقرررار إا املعرفرررة املاليرررة قرررد يرررؤلي إا إسرررا ة فهررر  القررررو  املعقرررولة لررردفج و بسررردان املقصرررد. 

فرا هرؤل  عسر  عقرد حيكمرا أن عردز وجرول بردائل يف بسردان املهراجرين األصرسية  كرن أن   ،الرسوز
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قرو  تفر  عسيها أسرعار فائردة باهءرة. ويضراف إا ذلرك أن عردز وجرول تنءري  فعرال لق راو 
وترأمر  ،عد و الضمريم تقدمو العمال ، واملمارساا  ري األمالقية الا يتبعها تقداز العمالاس

هرذا لفعه، وفر  رسوز باهءرة لقرا  اخلردماا، إن كرل تعسي  أصحال العمل يف لفج األجر أو 
 الدين سو اً. إسار ايد والا ت كن أن األمور 

 الدينإ ار ء على اليحديات الرئعسعة القائمة في مجاع القضا -باء 
والقضرررا  عسيررره، الررردين إسرررار ملنرررج عسررر  الرررر   مرررن ا هرررول الرررا برررذلتها  تسرررف البسررردان  -44
 تاال هنا  حتدياا قائمة فيما يتعس  با اذ تدابري مناسبة يف هذا الصدل، منها   ل
الرررردين و قرررروق العمررررال و ريهررررا مررررن إسررررار عرررردز إنفرررراذ التشررررريعاا املتعسقررررة ب )أ( 

الرردين اانفرراذ املناسررب، وعرردز وجررول تشررريج ورردل إسررار عسرر  بالقضررا  ذاا الصررسة التشررريعاا 
  الدين يف بعن البسدان؛إسار ماع ب

الرردين ألعمررال إسررار عرردز تنفيررذ ترردابري قانونيررة  كررن أن انررج تعررر  ضررحايا  )ل( 
 ت دز القانون ا نائي ملعاقبة ا ناة )عس  سبيل املثال، إجرا  موجا يف والا انتقامية عندما ي  

الرردين( وماصررة عنرردما يشرركل الضررحايا وا نررراة جررا اً مررن ا تمررج نف رره، أو عرردز وجرررول إسررار 
 تدابري قانونية من هذا القبيل؛ 

 اسرررتقدازعررردز وجرررول أ رررر تنءيميرررة ومراقبرررة فيمرررا يتعسررر  بوكرررالا أو مساسررررة  )ف( 
أو يقدمون سسفاً إا العمال املهاجرين فيوقعو   يف استقداز مفر ة الذين يفرضون رسوز العمال 
 الديون؛

اامكانيررررة احملرررردولة لالوتكرررراز إا القضررررا  وا صررررول عسرررر  سرررربل النتصرررراف  )ل( 
ال . وكثررياً مررا يءرل أفررر اخلاضرعون لإلسررارالفعالرة ويرررتبج ذلرك  البرراً برالتمييا الررذي يعانيره العمررال 

ا ماعراا الرا تشرركل أقسيراا يواجهرون التمييررا واملضرايقة والعنرف عنرردما ي رعون إا الوتكرراز 
 ؛ النءاز القضائيإا 
اخلاضرررعني عررردز فعاليرررة أو عررردز وجرررول  ليررراا مناسررربة لتحديرررد هويرررة العمرررال  )ه( 

و ررري  ،ي، مبررا يف ذلررك الفتقررار إا برررام  جاريررة لتحديررد ااويررة ترردار يف الق رراعني الرمسررلإلسررار
. ومررن بررني التحرردياا اخلاضررعني لإلسررارالرمسرري والفتقررار إا  رررق معينررة لتحديررد هويررة العمررال 

األمررر  القائمررة يف هررذا الشررأن عرردز كفايررة املرروارل امل صصررة أل رررا  حتديررد ااويررة؛ عرردز ا رراذ 
ار إا بيانراا الدين والعثور عسيها؛ والفتقإسار امل ؤولني موقفاً استباقياً يف البح  عن والا 

 كررن ا صررول عسيهررا عررن  ريرر  إجرررا  استقصررا اا لتحديررد عرردل األشرر اع الررذين  ضررعون 
الرردين أكثررر شرريوعاً؛ وعرردز اعرررتاف ال ررس اا إسررار الرردين والق اعرراا الررا يكررون فيهررا سررار ا

 الدين املومسي؛ إسار الدين، مثل سار باألشكال ا ديدة ا
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العمررررال تعرررايف  ا مايرررة وامل ررراعدة مرررن أجرررل أوجررره القصرررور القائمرررة يف تررروفري )و( 
وسائل بديسة لك ب الررزق يف ا  وماصة فيما يتعس  بضمان أن توفر  ،امل رتقني وإعالة لله 

وعررالوة عسرر  ذلررك، ل ترراال هنررا  إ ررار شرررو  عمررل لئقررة حتررول لون وقرروعه  ثانيررة يف الرررق. 
لردم ، ل سريما وأن األشر اع الرذي حتدياا بشرأن اسرتفالة هرؤل  مرن بررام  التعرايف وإعرالة ا

 ضرررعون اسرررار الررردين ل  سكرررون يف الدالرررب م رررتنداا قانونيرررة وأنررره ل توجرررد تررردابري مناسررربة 
 لضمان وصوا  ب رعة عس  هذا امل تنداا؛ 

عرردز وجررول ترردابري ت ررتهدف عسرر  وجرره التحديررد تعيررني العوامررل الررا ت رربب  )ز( 
ميرة، وعردز إمكانيرة ا صرول عسر  عمرل لئر ، وااقصرا  إسار الدين أو ت هسه، مثل الفقرر، واأل

الجتمرررراعي، والتمييررررا، وكررررذلك عرررردز وجررررول ترررردابري لستصرررردي لسضرررردو  الثقافيررررة والقتصررررالية 
املفروضرررة يف بعرررن البسررردان )فيمرررا يتعسررر  برررالاواف مرررثاًل( وضرررمان ا صرررول عسررر  التعسررري  والرعايرررة 

 الصحية والضمان الجتماعي؛ 
الف ال، الرذي ورد  مرن فعاليرة حتديرد هويرة األشر اع الرذين  ضرعون لسعمرل  )ق( 

السرررررتقاقي وإعترررراقه  وتعررررافيه  يف بعررررن البسرررردان الررررا ي ررررول فيهررررا إسررررار الرررردين. ويف بعررررن 
ا الا، تتأثر ال س اا بالضدج الذي  ارسه أصحال العمل الذين يشدسون مناصب قوية يف 

جتماعية. ويف هذا ال ياق، يالور أن أصحال العمل، عندما ا تمج أو ينتمون إا الن ب ال
 يالوقون قانونياً،  كن أن يتهموا خبرق قوانني أكثر ليونة من القوانني املتعسقة بإسار الدين. 

وض  نهج ميلام  دائم على حقوق اإلنسان لمن  إ ار الةدين والقضةاء  - ا  اا  
 علعه
بعرال مرن أشركال الررق املعاصررة  رح األفرررال يف إن إسرار الردين شركل معقرد ومتعردل األ -45

 يج أرجا  العامل. وبدية منج إسار الدين والقضا  عسيره بصرورة فعالرة،  رب عسر  ا كومراا أن 
تضررج برررام  عمررل شررامسة ومتكامسررة ت ررتند إا املعررايري الدوليررة  قرروق اان رران وكررذلك إا  را  

متعررردلة األوجررره وأن تشرررمل تررردابري تشرررريعية  األشررر اع املترررأثرين. و رررب أن تكرررون هرررذا الرررنه 
وسياساتية فعالة يف منج إسار الدين والقضا  عسيه من مالل التقسيل من إمكانية تعر  الفرل لره 
وزيالة ت وير اا ار القانوين واملؤس ي. وت بني  ألناا رعية املقررة اخلاصة لنه  متكامل قائ  عسر  

 وقوق اان ان من هذا القبيل. 
ن سن  قوانني حتءرر إسرار الردين وتعاقرب ا نراة العقرال املناسرب أمرر أساسري ك  روة إ -46

أوا حنو منج هرذا الءراهرة واستيصرااا. و رب تنفيرذ مثرل هرذا القروانني فعسيراً، مبرا يف ذلرك تسرك 
املتعسقة بتنءي  وكالا اسرتقداز العمرال، وا ر  يف إنشرا  هرذا الوكرالا، ولفرج األجرور. و رب 

وارل الالزمة لضمان تنفيذ القوانني تنفيذاً كاماًل عس   يج م توياا ا كومة. و ب  صيص امل
إقامررة هياكررل وعمسيرراا مؤس ررية إلاريررة فعالررة لتنفيررذ التشررريج املتعسرر  بإسررار الرردين. ويتعررني، يف 
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إ ار جهول التنفيذ هذا، توعية وتدريب امل ؤولني عن إنفاذ القانون و رريه  مرن م رؤويل الدولرة 
  لال القوانني املتعسقة بإسار الدين ووقوق الضحايا. يف
وإا جانب مثل هذا التشريعاا، ينبدي أن تت ذ ا كومة  يج اخل رواا املمكنرة ملنرج  -47

التمييا والتصدي له، بوصف ذلك اسرتاتيجية وقائية رئي ية ملكافحة إسرار الردين. وينبدري وضرج 
إمكانيرررة التعرررر  لالسرررتدالل لصرررام ال ررركان الرررذين تشرررريج ملكافحرررة التمييرررا، وبررررام  حترررد مرررن 

إزالرررة بالهتمررراز بوجررره مررراع إا ينبدررري يف إ رررار هرررذا ا هرررول، و يترررأثرون عرررالة بإسرررار الررردين. 
األ فررال املنتمررني إا  اعرراا ضررعيفة عسرر  التعسرري . وإضررافة إا وصررول ا ررواجا الررا تعرررت  

 ا تمرج عامرة أن ي راعد عسر  ا رد مرن ذلك، من شأن معا ة أوجه الالم اواة برني ا ن رني يف
ر لسن را  نفرح الفررع الرا عدل الن ا  السروا   ضرعن اسرار الردين. ويعرد ا ررع عسر  أن تروف  

ر   ر  توفر لسرجال وأن يتمتعن بنفح ا قوق يف العمرل م روة رئي رية لسحيسولرة لون وقروعهن يف ش 
 إسار الدين. 

براملوارل واملرروهفني وتردريب هرؤل  بديرة ضررمان  و رب تاويرد جهراز التفترريب عسر  العمرل -48
منهررا عسرر   ،املراقبررة الفعالررة لالمتثررال لسقرروانني املتعسقررة بإسررار الرردين وكررذلك لقرروانني عمررل أمررر 

سربيل املثررال القرروانني املتعسقررة بالعمررل ا رربي، وعمررل األ فررال، والضررمان الجتمرراعي، واألجررور، 
النقابررراا، والتفررراو  ا مررراعي، وامل ررراواة. وارررذا وشررررو  العمرررل، والصرررحة وال رررالمة، وتكررروين 

مبرا يسراز مرن املروارل ملراقبرة الق راعني الرمسري و رري عس  العمل التفتيب جهاز الدر ، ينبدي تاويد 
الرمسرري عسرر  ال رروا . وينبدرري أن يضررمن تنءرري  سرروق العمررل أيضرراً صررون ا رر  يف وريررة تكرروين 

 ا ماعي. ا معياا والتجمج ال سمي وا   يف التفاو  
وينبدرري إجرررا  استقصررا اا و نيررة و/أو إقسيميررة شررامسة لتحديررد هويررة األشرر اع الررذين  -49

أن تتضرررمن هرررذا الستقصرررا اا معسومررراا مفصرررسة عرررن هرررؤل  و  ، ضرررعون لسعمرررل السررررتقاقي
  ب ال ن وا نح وا ن ية وال بقة أو ا ماعة ااثنيرة، ولتحديرد الصرناعاا الرا ي رول فيهرا 

 ين. ويعد وجول بياناا مفصسة م وة ضرورية لوضج سياساا ونء  ونارساا فعالة. إسار الد
وينبدي أل تكون هنا  فجوة زمنية بني حتديد هوية األش اع اخلاضرعني اسرار الردين  -50

، من جهة أمر . ويتعني ا اذ تدابري فعالة إعالة التأهيلوالشروو يف تدابري  ،وإعتقاه  من جهة
وإعررالة الرردم  لسحيسولررة لون الوقرروو لرردلاً يف إسررار الرردين ويتعررني تصررمي  هررذا  اعررالة التأهيررل

أن تضررمن ترردابري إعررالة التأهيررل مررورل رزق و  ،مررن ااسررار الترردابري بالتشرراور مررج العمررال املعتقررني
مثررل ب اقرراا  ،ويقتضرري ذلررك إصرردار م ررتنداا قانونيررة .م ررتداماً لسعمررال املعتقررني مررن ااسررار

تتررري  اررر  أيضررراً السرررتفالة مرررن الضرررمان الجتمررراعي و رررري ذلرررك مرررن  ،ملرررياللااويرررة وشرررهالاا ا
اخلدماا الا تديرها ا كومة. وينبدي أن ت ضم ن لأل فال الذين  ضعون اسرار الردين إمكانيرة 

 ا صول عس  التعسي  لدع  إعالة تأهيسه  الكامل. 
ون اسرار الردين أو الرذين إن القياز بعمسياا تردمل لردع  اكرني البرالدني الرذين  ضرع -51

يكونون عرضة اسار الدين أمر ضروري لفائردة األفررال املعنيرني ولألجيرال القالمرة، عسر  ال روا . 
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ومررن شررأن املبررالراا الررا تضررمن إمكانيررة وصررول العمررال امل رررتقني عسرر  أر ، مثررل ااصررالق 
عمرراًل إنتاجيرراً وررراً كرراماًل، ترتيبرراا اسررتيجار أكثررر إنصررافاً، و تترري  الاراعرري يف املنررا   الريفيررة، و 

وتدريباً عسر  املهراراا، وائتمانراً مي روراً، أن تعراز اكرني العمرال امل ررتقني وأن انرج إسرار الردين. 
ويضرراف إا ذلررك أن تنفيررذ مشرراريج ت ررهل إمكانيررة السررتفالة مررن برررام  ائتمرران منءمررة، سرروا  

لون وقرروو العمررال يف شررر  لدرر  إنشررا  مشررروو أز ل ررد اوتياجرراا ش صررية،  كررن أن حيررول 
 إسار الدين. 

سممارسرررراا لوفيمررررا يتعسرررر  بالعمررررال املهرررراجرين الررررذين  ضررررعون اسررررار الرررردين نتيجررررة  -52
، يتعني عس  الدول أن تنفذ برنالاً شاماًل من املبالراا. وينبدري لسجهة الا استقدمته  التع فية

وبنرا  قرردراا املهراجرين احملتمسررني  ،والتردريب عسرر  ااجررة املأمونررة ،أن يشرمل ذلررك إذكرا  الرروعي
اسرتقداز وتنءري  وكرالا  ،وموهفي ا كوماا احملسية وا كومة املركاية، ومنءماا ا تمج املردين

 بشأن هذا امل ألة. وإقامة تعاون إقسيمي ولويل  ،والوس ا  تنءيماً فعالً العمال 

 اا ينيامات واليولعات - ابعاا  
 اا ينيامات -ألف 

ممار ةةة إ ةةار الةةدين  ةةائدة فةةي ممعةة  أنحةةاء العةةالم فةةي د اعةةات عديةةدة مةةن إن  -53
ااديةا  وتمس بشل  خاص األق اص الذين ينيمون إلى أدلعةاتا بمةا فةي ذلةك النسةاء 
واألطفةةاع والشةةعوص األلةةلعة واألقةة اص ذوو ال بقةةة والةةدنعاوا والعمةةاع المهةةامرون  وإن 

فرا  األدلعةات وانعةدام البةدائ  ااديةةا ية الميةوفرة الفقر واألمعة واليمععز اليي يعاني منها أ
ا تيةةرل لهةةم مةةن خعةةار  ةةوأ طلةةة دةةرص أو  ةةلفة مةةن ألةةحاص األعمةةاع أو مةةن  الهةةم

وذلةك ليلبعةة احيعامةاتهم األ ا ةعة مقابة  عملهةم أو عمة   ااألق اص الذين يسيقدمونهم
 ون أمةةةر  أ ةةةرهم  وينيهةةةي األمةةةر باألقةةة اص الةةةذين ي ضةةةعون إل ةةةار الةةةدين إلةةةى العمةةة 

برمر يق  عةن الحةد األ نةى كةي يسةد وا الةديون اليةي عقةدوها أو السةلف اليةي تلقوهةاا  أو
نهم  وعةةالوة علةةى ذلةةكا  حيةةى ولةةو كانةة  دعمةةة العمةة  الةةذت يقومةةون بةةه تيجةةاو  مبلةة   يةةو 

ألقةةلاع م يلفةةةة مةةن اليعسةةةفا منهةةا طةةةوع ال اضةةةعون لر ةةار كثعةةراا مةةا يع ضلةةة  العمةةاع 
 ةةةاعات العمةةة ا واألذأ البةةةدني والنفسةةةيا والعنةةةف  وإ ةةةار الةةةدين  ةةةائد فةةةي اللثعةةةر مةةةن 

ا بمةا هويعو  ذلك إلى عدم دعةام اللثعةر مةن الحلومةات بينفعةذ تشةري  فعةاع بشةرن االبلدان
ا لةةه ومةةو  أومةةه دةةةور فةةي مجةةاات تحديةةد هويةةة األقةة اص الةةذين ي ضةةعونفةةي ذلةةك 

عيادهم وإعا ة تةرهعلهما ومقاضةاة الجنةاةا كمةا يعةو  إلةى نقةص البعانةات الميعلقةة بمةدأ وإ
 انيشار إ ار الدينا وضعف  عا ة القانونا واإلدةاء ااميماعيا واليمععز  

الوامبةةةا اليةةزام بممار ةةة دةةدر مةةن ويقةة  علةةى الةةدوعا بمومةةة مععةةار بةةذع العنايةةة  -54
الحةةرص لمنةة  األفعةةاع الضةةارة اليةةي يقةةوم بهةةا أفةةرا  عةةا يون واليةةةدت لهةةا  وبشةةل  أكثةةر 
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تحديةةةدااا مةةةن وامبهةةةا أن تحمةةةي النةةةاإل الةةةذين ي ضةةةعون إل ةةةار الةةةدين مةةةن خةةةالع ات ةةةاذ 
يقعةوا إمراءات منا بة ليحديد هوييهم وإعا ة ترهعلهم في األملعن القةعر وال وي  كي ا 

وضةمان ولةوع الضةحايا إلةى  امن مديد في ذلك اإل ارا و ن تشةري  بشةرن إ ةار الةدين
العدالةةة و ةةب  اانيةةةاف  وعةةالوة علةةى ذلةةكا علةةى الدولةةة اليةةزام بمنةة  إ ةةار الةةدين مةةن 
خةةةالع منةةة  اليمععةةةزا وتن،ةةةعم األمةةةورا وإنفةةةاذ دةةةانون العمةةة ا وتن،ةةةعم ممار ةةةات ا ةةةيقدام 

 اضععن إل ةار الةدين مةن أعمةاع العنةف فةي  ةعاق األنشة ة العماعا وحماية األق اص ال
  اليجارية 

أت نهةةج قةةام  ودةةائم علةةى حقةةوق اإلنسةةان لليةةةدت إل ةةار ييمحةةور وينبغةةي أن  -55
عيقةوا أع اميثاع الدوع اليزاماتها بمومة القانون الدولي وتملةعن العمةاع الةذين حوع الدين 

  وتبةعن أ نةاب باليفةةع  تولةعات بشةرن لهةذا اإل ةارواألقة اص األكثةر عرضةة من اإل ار 
 تنفعذ نهج من هذا القبع   

 تولعات إلى الدوع األعضاء -باء 
 اإلطار المؤ سي والقانوني  

 علةةةةةةى ممعةةةةةة  الةةةةةةةلول الدولعةةةةةةة ذات الةةةةةةةلة اليةةةةةةي تح،ةةةةةةر الةةةةةةرق  أن تةةةةةةةدق
والممار ةةات الشةةبعهة بةةالرق ومعرهةةا مةةن الةةةلول الدولعةةة الميعلقةةة بالقضةةاء علةةى 

الملحةةةق بااتفادعةةةة الميعلقةةةة بالعمةةة   2014عةةةام  إ ةةةار الةةةدينا ومنهةةةا بروتوكةةةوع
فقةةة (  وينبغةةي للةةدوع أن تجعة  تشةةريعاتها الوطنعةةة ميوا29)ردةةم  1930الجبةرت 

 ىم إ ار الدين على النحو المنا ةة وتةنص علةم  هذب المعايعر الدولعة كعما تجر  
 عقوبات منا بة بشرن اانيهاكات  

   أن تضةةمن ح،ةةر إ ةةار الةةدين كجريمةةة محةةد ة ضةةمن األطةةر القانونعةةة الوطنعةةةا مةة
النص على عقوبات منا بة بشرن اانيهاكةات  وينبغةي إ راإ إ ةار الةدين كانيهةال 

لة مثة  العمة  الجبةرت أو لعام  بةورة منفةلة عن ظواهر أخرأ ذات مسيق  يع 
 ااتجار  

  وإضةةافة إلةةى ذلةةكا أن تضةةمن أن تةةنص األحلةةام اليشةةريععة ذات الةةةلة علةةى أن
 ار الدين هي إل اممع  الديون المعقو ة خالع أية فيرة كان الش ص ي ض  فعه

  يون امعة وباطلة  

   عةةةة قةةةاملة للقضةةةاء علةةةى أقةةةلاع الةةةرق ث خ ةةةم عمةةة  وطنأن تضةةة  و أو تحةةةد
إ ةار الةدين  وينبغةي أن تيضةمن خ ةم العمة  الوطنعةة تةدابعر  هةاالمعالةرةا بمةا فع

عيقةةون مةةن لمنةة  إ ةةار الةةدين والقضةةاء علعةةها ولضةةمان حمايةةة األقةة اص الةةذين يع 
 إ ار الدين  



A/HRC/33/46 

25 GE.16-11363 

 وتةةوع عهم يةةدرية للمسةةؤولعن عةةن إنفةةاذ القةةانون والمسةةؤولعن عةةن العمةة  أن تةوفر ال
على المسيويعن الوطني والمحلةي بشةرن تحديةد هويةة األقة اص الةذين ي ضةعون 
إل ةةار الةةدين وبشةةرن تنفعةةذ اليشةةري  الميعلةةق بإ ةةار الةةدين فةةي حةةاع ومةةو ب ومعةةر 
ذلك من دوانعن العم  ذات الةلة الها فة إلى اليةدت إل ار الةدين  وينبغةي أن 

رب مةن القةوانعن ذات الةةلة تضمن الدوع إنفاذ اليشري  الميعلق بإ ةار الةدين ومعة
الها فة إلى اليةدت إل ةار الةدينا وأن تضةمن ان بةاق هةذب القةوانعن علةى ممعة  

 لعماع وعلى ممع  د اعات ااديةا   ا

   ي السةةل ات الم يةةةة بشةةرن تحديةةد هويةةة ضةةحايا إ ةةار الةةدين علةةى نحةةو أن تةةوع
درية دةائم راء تفعاعا بر العة منها وض  مبا ئ تومعهعة وإمراءات محد ة وإم

 على حقوق اإلنسان  

  أن تسيفعد من ددرات ومعارف مفيشعة العمة  بغعةة اكيشةاف حةاات إ ةار الةدين
ومعالجيهةةةةا  وأن تضةةةةمن أن تشةةةةم  المفيشةةةةعة ممعةةةة  الق اعةةةةات الميةةةةرثرة بإ ةةةةار 

 المومو ة في الق اع معر الر مي   الدينا بما فعها تلك

  حماية الجماعات اليي يملن  أن تضمن وض  تشري  دوت يح،ر اليمععز من أم
 لاع اليمععز الميعد ة والميقاطعة  أن تةبح عرضة إل ار الدين بسبة أق

   أن تضةةمن وضةة  تشةةري  يةةن،م  فةة  األمةةور وأن تلةةون هةةذب األحلةةام ميوافقةةة مةة
االيزامات المنةوص علعهةا فةي اتفادعةة من،مةة العمة  الدولعةة الميعلقةة بالسعا ةة 

 (  117)ردم  1962عايعر األ ا عة(ا ااميماععة )األهداف والم

 اليعلعما وتوفر فرص العم  الالئقالحد من الفقرا والحق في   

  المسيدامةا أن توال  وتو   البرامج الها فة إلةى في  عاق تنفعذ أهداف الينمعة
 ملانعة تعرص األفرا  إل ار الدين  الحد من الفقرا اليي تقل  من إ

 د مةةةن إملانعةةةة ميمةةةاعي األ ا ةةةي بغعةةةة الحةةةتحةةةرص علةةةى تةةةوفعر الضةةةمان اا أن
 اليعرص إل ار الدين  

 السةةةلان مةةةن إعمةةةاع تي ةةةذ ممعةةة  ال  ةةةوات المملنةةةة ليملةةةعن ممعةةة  أفةةةرا   أن
 حقهم في اليعلعم  

 تضةةمن تن،ةةعم مؤ سةةات الق ةةاع ال ةةاص تن،عمةةاا فعةةااا علةةى نحةةو ييماقةةى مةة   أن
 قوق اإلنسان  المبا ئ اليومعهعة بشرن األعماع اليجارية وح

 تسيثمر في برامج تعسر توفعر فرص للناإل إليجا  عم  ائق لضمان أن تلون  أن
 ديهم بدائ  اديةا ية إل ار الدين  ل
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 تضمن ااحيرام اللام  للحق في حريةة تلةوين الجمععةات والحةق فةي اليجمة   أن
السلمي فضالا عن الحةق فةي اليفةاوص الجمةاعيا بغعةة  عةم العمة  الالئةق ودةدرة 

  ار الدين على الدفاع عن حقودهم  العماع ال اضععن إل

 من  اليمععز والقضاء علعه  
  كمةةا ذعكةةر أعةةالبا أن تضةةمن وضةة  تشةةري  ليحمةةي مةةن اليمععةةز األقةة اص األكثةةر

 للحعلولة  ون حدوث حاات ا يغالع  عرضة إل ار الدين 
 توامههةةا تقةةوم بحمةةالت توععةةة عامةةة للينديةةد برقةةلاع الولةةم واليحامةة  اليةةي  أن

 توععة السلان بحقوق هذب الجماعات  الجماعات المعرضة إل ار الدين و 
 تجرت تدريباا دائماا علةى حقةوق اإلنسةان بشةرن منة  ممعة  أقةلاع اليمععةز فةي  أن

 ممع  مؤ سات الدولة والقضاء علعه  
 تدرإ في المناهج اليعلعمعة أحلاماا تهةدف إلةى منة  ولةم السةلان المعرضةعن  أن

 حام  علعهم  ين واليإل ار الد
 تضمن لضحايا إ ةار الةدينا علةى دةدم المسةاواة مة  معةرهما إملانعةة الولةوع  أن

إلةةةى العدالةةةة وإلةةةى  ةةةب  اانيةةةةاف الفعالةةةة  وينبغةةةي للةةةدوع أن تضةةةمن أا  يوامةةةه 
األق اص ال اضعون إل ار الدين الذين يليمسون ااحيلام إلى الن،ةام القضةائي 

 ماع حقودهم بمومة القانون  تععق إع موادف تمععزية و أو  عا ات
 تزي  ممع  أقلاع اليمععز اليي تؤثر ترثعراا  لبعاا علةى حقةوق مماعةات مععنةةا  أن

   منها الفيعات والشعوص األللعة واألطفاع المهامرونا في اليعلعم

 حماية العماع المهامرين  

 وامةة  اليةةي كمةةا ذعكةةر أعةةالبا أن تسةةيثمر فةةي وضةة  بةةدائ  اديةةةا ية للحةةد مةةن الع
 حيماع اليعرص لال يغالع في العم   تدف  األفرا  إلى الهجرة وا

  أن تض  ن،امةاا قةامالا لين،ةعم ممار ةات ا ةيقدام العمةاع المهةامرين تشةم  ح،ةر
دمهم وللو ة اء ذوت فرص ر وم ا يقدام وإلةدار تةراخعص للجهةات اليةي تسةيق

 الةلة اآلخرين  

  لضمان رلد حالة العمةاع المهةامرين رلةداا أن تعم  بلدان المنشر والمقةد معاا
 اا وتوفعر ن،م حماية منا بة لهم  فعا
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 تحديد الهويةا ومم  البعاناتا وتقديم المساعدةا وإعا ة اليرهع   

   أن تجةةةرت ا يقةةةةاءات وطنعةةةة و أو إدلعمعةةةة ليحديةةةد هويةةةة ضةةةحايا إ ةةةار الةةةدين
معلومات مفةلة عن األق اص الميةرثرينا  وينبغي أن تيضمن هذب اا يقةاءات

مةةةةنفة بحسةةةة السةةةن والجةةةنس والجنسةةةعة وال بقةةةة والجماعةةةة اإلثنعةةةةا وكةةةذلك 
معلومةةات عةةن الةةةناعات اليةةي يسةةو  فعهةةا إ ةةار الةةدين  وينبغةةي أن تشةةم  هةةذب 
اا يقةةةةاءات المنةةةاطق النائعةةةة وأمةةةاكن العمةةة  معةةةر الر ةةةمعة  وينبغةةةي ا ةةةي دام 

ات و عا ةةات   تشةةريعهةةذب اا يقةةةاءات كر ةةاإل لوضةةالبعانةةات المجمعةةة مةةن 
 وبرامج فعالة  

  ينبغيا فةي تةةمعم هةذب اا يقةةاءاتا إ راإ أحلةام تةنص علةى تقةديم مسةاعدة
فورية إلى األق اص الذين ييبعن أنهم ي ضةعون إل ةار الةدين  ويجةة أن تضةمن 

يقامعةة اع انال  وات المي ذة  المة العماع وحمةاييهم مةن أيةة تهديةدات أو أعمة
 من مانة ألحاص العم   

  أن تض  برامج قاملة تيعح للعماع الذين ييبعن أنهم ي ضعون إل ار الدين القدرة
 عه إلعماع حقهم في إعا ة اليرهع   على الحةوع على الدعم الذت يحيامون إل

 أن تضةةمن ا يشةةةارة العمةةةاع ال اضةةععن إل ةةةار الةةةدين بشةةل  كامةةة  بشةةةرن وضةةة  
 ة اليرهع   برامج المساعدة وإعا 

  أن تقوما في إطار هذب الجهو ا بإلدار ب ادةات هويةة لخقة اص الةذين خضةعوا
مان ااميمةاعي  ابقاا إل ار الدين كي تضمن إملان حةولهم على مساعدة الضة

 وال دمات الحلومعة  

  عنةدما يةيم اليعةرف علةةى أطفةاع ي ضةعون إل ةار الةةدينا أن تضةمن تملةعن هةةؤاء
لةدعم إعةا ة   اا على اليعلعم وأن تض  أحلاماا محةد ةاألطفاع من الحةوع مجد

  مجهم  

 ار الةدين بغعةة أن تضمن توفعر فةرص العمة  الالئةق لخقة اص الةذين خضةعوا إل ة
  عم إعا ة ترهعلهم  

 واإلنةاف اااحيلام إلى العدالة  

  أن تي ةةةذ ممعةةة  اليةةةدابعر الفعالةةةة الال مةةةة لضةةةمان  ةةةب  انيةةةةاف منا ةةةبة وفعالةةةة
ار الةةدينا علةةى النحةةو المنةةةوص علعةةه فةةي اإلعةةالن العةةالمي لحقةةوق لضةةحايا إ ةة

اإلنسةةةةةان والعهةةةةةد الةةةةةدولي ال ةةةةةاص بةةةةةالحقوق المدنعةةةةةة والسعا ةةةةةعةا وبروتوكةةةةةوع 
 (  29)ردم  1930الملحق بااتفادعة الميعلقة بالعم  الجبرت  2014 عام
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 وق أن تةةدرص مةةوظفي القضةةاء علةةى األحلةةام القانونعةةة الميعلقةةة بإ ةةار الةةدين وحقةة
 حو فعاع  ضمان إنفاذ اليشري  على نالضحاياا ل

  أن تي ذ ممع  ال  وات المملنة إلدامة  عا ة القانون فعلعااا وخالة من خةالع
ا ةة تعزيز ددرة القضةاء علةى ضةمان إنفةاذ القةوانعن ذات الةةلة علةى النحةو المن

 وعلى الدوام  

 ين خضةعوا  ةابقاا أن تنشئ آلعات لحماية الضحايا من أم  حماية األقة اص الةذ
 مراءات القضائعة  في  عاق اإلإل ار الدين 

  أن تض  برامج توععة ميعد ة األومه تسيهدف األق اص ال اضععن إل ار الدين
انيةاف فةي والسلان المعرضعن لهذا اإل ار لضمان توععيهم بحقودهم وبسب  ا

 حاع ودوع انيهاكات  

 علةى ممعة  الجهةات المسةؤولة عةن  أن تضمن ت بعق العقوبات الجزائعةة واإل اريةة
إ امةةة إ ةةار الةةدين وأن تملةةن ممعةة  الضةةحايا مةةن الحةةةوع علةةى  ةةب  انيةةةاف 

 نوبا بما في ذلك اليعويض المنا ة  مقاب  األذأ الذت عا
    


