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  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق
   وتقارير املفوضية السامية واألمني العام،اإلنسان

 ر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن آخر املستجداتتقري
  على صعيد األمم املتحدة فيما يتعلق مبكافحة االجتـار باألشخــاص،         

  *وعن أنشطة املفوضية املتعلقة هبذه املسألة                   

  موجز

رر اخلـاص املعـين باالجتـار       قملا" املعنون   ٨/١٢أُعّد هذا التقرير استجابةً لقرار جملس حقوق اإلنسان         
وأنـشطة  اليت حدثت مـؤخراً   ويستعرض التقرير التطورات السياساتية     ". باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال    

املتحدة   األممكياناتمكافحة االجتار باألشخاص اليت اضطُلع هبا مؤخراً ضمن منظومة األمم املتحدة، مبا فيها أنشطة 
املبـادئ  كما يعرض التقرير . لسامية حلقوق اإلنسان وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة ا   

  .٢٠٠٢ يف عام  حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، اليت وضعتها املفوضيةاملوصى هبا املتعلقةواملبادئ التوجيهية 

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بغية تضمينها آخر ما استجد من معلومات  *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/10/64 
6 February 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/10/64 
Page 2 

 

  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٣-   ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٣  ٥٠-   ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صعيد منظومة األمم املتحدةآخر املستجدات على  - أوالً

  ٣  ١١-   ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادرات املتخذة على نطاق املنظومة  - ألف  
  املبادرات اليت اختذهتا كيانات األمم املتحدة، مبا يف ذلك أنشطة دعم  - باء  

  ٥  ٥٠- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوطنيةاجلهود 
  ملتحدة وآليات األمم اأنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - ثانياً

  ١٤  ٧٥- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلقوق اإلنسان
  ١٤  ٦٢- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - ألف  
  ١٦  ٧٥- ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - باء  

  املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار  - ثالثا
  ١٩  ٨٦- ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باألشخاص  
  ادئ التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقوق اإلنساناملبادئ واملب  - ألف  

  ٢٠  ٨٢- ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتار باألشخاص
  وقـة حبقـا املتعلقـى هبـة املوصـاستخدام املبادئ واملبادئ التوجيهي  - باء  

  ٢١  ٨٣     . . . اإلنسان واالجتار باألشخاص، من جانب وكاالت األمم املتحدة وغريها
   حبقوقاملتعلقةالتوجيهية املوصى هبا التعليق على املبادئ واملبادئ   - جيم  

  ٢٢  ٨٥- ٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلنسان واالجتار بالبشر
  اإلنسان تفعيل املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقوق  دال  

  ٢٢  ٨٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتار بالبشر

  ٢٢  ٩٠- ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - رابعاً
  

  



A/HRC/10/64 
Page 3 

  مقدمة

ـ امل" املعنون   ٨/١٢ان  ُيقّدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنس         - ١ رر اخلـاص املعـين باالجتـار       ق
 مفوضية األمم املتحـدة الـسامية       إىلوقد طلب جملس حقوق اإلنسان      ". باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال    

 آخر املستجدات على صـعيد      يتناول أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة تقريراً       "حلقوق اإلنسان يف هذا القرار      
أنشطة املفوضية املتعلقة هبذه املسألة، مبا يف ذلك عن         ويتناول   مكافحة االجتار باألشخاص،     يف جمال ة  األمم املتحد 

 حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، الـيت وضـعتها         املوصى هبا املتعلقة  طريق عرض املبادئ واملبادئ التوجيهية      
لضمان تقدمي ير ُيقّدم يف الدورة العاشرة للمجلس ، فإن هذا التقر)١(وكما ورد يف مذكرة سابقة لألمانة". املفوضية

ويوزَّع يف وقت مبكر    حملة عامة شاملة عن املستجدات احلاصلة على صعيد منظومة األمم املتحدة يف جمال االجتار               
  .جداً قبل موعد الدورة

امهات  طلباً الستدراج مـس ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠وعمالً بطلب اجمللس، وجهت املفوضية يف         - ٢
، ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥وحىت  .  منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية       كياناتخطية من   

كانت املفوضية قد استلمت ردوداً من مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح، وشعبة                
ية، ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،     النهوض باملرأة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماع     

، )اليونيـسيف (وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة             
م ، وجامعة األم  )الفاو (ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة          
  .املتحدة، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، واملنظمة الدولية للهجرة

األمم املتحدة يف التطورات األخرية نظرة عامة على  الفصل األول فيلقي. وينقسم التقرير إىل أربعة فصول  - ٣
سياساتية الشاملة واملبادرات اليت اختـذهتا      فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص، آخذاً يف االعتبار التطورات ال         

ويعرض . أما الفصل الثاين فيستعرض أنشطة املفوضية يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص          . األمم املتحدة  كيانات
 يعرض،  وأخرياً.  التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص        ئ املبادئ واملباد  الفصل الثالثُ 

  .الرابع االستنتاجاتالفصل 

   آخر املستجدات على صعيد منظومة األمم املتحدة–أوالً 
   املبادرات املتخذة على نطاق املنظومة- ألف 

  التطورات السياساتية - ١

استمرت التطورات السياساتية من خالل القرارات والتوصيات اليت اعتمدهتا اهليئات احلكومية الدوليـة               - ٤
  .إىل نظرها يف التقارير املقدمة إليهالألمم املتحدة استناداً 

                                                      

)١( A/HRC/9/27. 
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، اعتمدت اجلمعية العامة قرارين يهدفان إىل تعزيز اجلهـود الدوليـة            ٢٠٠٨ديسمرب  /ففي كانون األول    - ٥
 املعنون ٦٣/١٥٦ ومحاية ضحايا االجتار، وخباصة النساء والفتيات، ومها القرار  باألشخاصالرامية إىل منع االجتار

  ".حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص" املعنون ٦٣/١٩٤، والقرار "فتياتاالجتار بالنساء وال"

تقارير إىل اجلمعية العامـة وإىل اجمللـس االقتـصادي    ال عدداً منويف العامني املاضيني، قدم األمني العام    - ٦
ومحاية حقوق اإلنـسان    األشخاص  بواالجتماعي، تتناول موضوع االجتار بالبشر وتتضمن توصيات ملنع االجتار          

 ٤ يف الذي ُنشر، )A/63/215(فهناك مثالً التقرير الرابع لألمني العام املتعلق باالجتار بالنساء والفتيات . )٢(للضحايا
 اعتماد هنجٍ شـامل متعـدد التخصـصات يراعـي           حقيقة أن ، والذي يسلط الضوء على      ٢٠٠٨أغسطس  /آب

من أجل إحراز تقدم يف منـع        ذوي الصلة هو أمر ضروري       أصحاب املصلحة االعتبارات اجلنسانية ويشمل مجيع     
أما تقرير األمني العام بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضـد             . ومكافحة االجتار بالنساء والفتيات   

لرتاع من متييز   فقد وّجه االنتباه إىل ما ختضع له الفتيات أثناء حاالت الرتاع وما بعد ا             ) E/CN.6/2007/2(الطفلة  
 . االجتارمبا يف ذلكوعنف، 

الذي ) A/63/90( تقرير األمني العام بشأن حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص وأما  - ٧
ر فيه التأكيد على الدور اهلام الذي تضطلع به اجلمعية العامة يف تنسيق العمل              يكرَّف ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣يف  ُنشر  

 بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء   لكل من  كافحة االجتار وتيسري التنفيذ الفعال    الدويل مل 
وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو، ومهـا              ) بروتوكول بالريمو (واألطفال  

  .رب الوطنيةالربوتوكوالن املكمالن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع

 االجتـار    جرى تناول  )٣(مجيع أشكال العنف ضد املرأة    عن  ألمني العام   املقدمة من ا   الدراسة املتعمقة    ويف  - ٨
 بشأن العنف ضـد     ٢٠٠٦وقد تضمنت دراسة األمني العام لعام       . كشكل من أشكال العنف ضد املرأة     بالنساء  

اخلدمات اخلطر وتعزيز    واقترحت تدابري للحد من عوامل       األطفال العديد من التوصيات املتعلقة باالجتار باألطفال      
  .)٤(بدرجة مرتفعة من أفراد وأسر ملخاطر االجتار املعرضني دعم وزيادةاملوجهة إىل الضحايا 

   الرئيسيةأهم املبادرات واالجتماعات - ٢

ـ      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ إىل   ١٣ُنظم يف فيينا خالل الفترة من         - ٩ ة االجتـار   أول منتدى عـاملي ملكافح
 منتـدى  اجتذبوقد  .  يف مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر        اًرئيسيباعتباره عنصراً    باألشخاص

إمكانية هي للمنتدى وثالثة الرئيسية الواضيع امليف إطار و.  بلدا١٣٠ًأكثر من مشارك من  ١ ٦٠٠ فيينا أكثر من  
أبعاد قضية االجتار بالبشر وعالقتها باألمن والتنمية وحقوق شىت ض املنتدى استعر ،والتأثري والعملالتعرض لالجتار 

أعضاء الربملانـات    شجَّع   الشراكة مع االحتاد الربملاين الدويل    يف   وسبق عقد املنتدى تنظيم منتدى برملاين        .اإلنسان

                                                      

  .E/CN.6/2007/2 و،A/63/215 و،A/63/99 و،A/63/90  الوثائقانظر )٢(
 .Corr.1 وA/61/122/Add.1الوثيقة  )٣(

  .www.violencestudy.org واملوقع A/61/299يقة الوث )٤(
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قيادات نسائية من الذي مجع معاً على مناقشة التدابري العملية واملمارسات اجليدة، وإطالق جملس القيادات النسائية 
  .خمتلف أحناء العامل

.  اجلمعية العامة، ألول مرة، مناقشة مواضيعية بشأن االجتار بالبشر         ، أجرت ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ويف    - ١٠
 فإن مثة هوة واسعة بني"إنه بالرغم من االتفاقات واملبادرات املدعومة من األمم املتحدة العامة وقال رئيس اجلمعية 

وشددت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على االلتزام القانوين . )٥("رسالة القانون والوضع على أرض الواقع
وما يتصل به من أشكال     باألشخاص  اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملنع االجتار       بللحكومات مبمارسة العناية الواجبة     

اجلوهرية لنجاح جهود مكافحة االجتار هو التعاون       وط املسبقة   وأكدت املناقشة على أن أحد الشر      .)٦(االستغالل
  . والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، واملنظمات الدولية ذات الصلة، بني الدول األعضاء فيماعلى أوسع نطاق ممكن

 ُعقد املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال            ،٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ١١
واليافعني، الذي نظمته اليونيسيف باالشتراك مع حكومة الربازيل واملنظمة الدولية إلهناء بغاء األطفال يف السياحة     

وفريـق  ) وضع حٍد الستغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية             (اآلسيوية  
استعرض املؤمتر األبعاد اجلديدة لالستغالل اجلنسي لألغـراض        و. املنظمات غري احلكومية التفاقية حقوق الطفل     

  .وتتيح الوثيقة اخلتامية للمؤمتر أساساً للمتابعة يف جماالت تشمل االجتار باألطفال. التجارية، مبا يف ذلك االجتار

 أنشطة   ذلك  األمم املتحدة، مبا يف    كياناتاملبادرات اليت اختذهتا      - باء 
  الوطنيةدعم اجلهود 

 أنشطة التنسيق - ١

، أُطلقت مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر يف شكل شراكة بني             ٢٠٠٧مارس  /يف آذار   - ١٢
 ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف            

 يف اللجنـة    أعضاء ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومجيعها        ،إلنسانومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا     
وهتدف هذه املبادرة إىل حشد جهود الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول للقضاء علـى االجتـار                 . التوجيهية
وتضطلع بتنسيق  ). www.ungift.org(وقد أُطلق موقع إلكتروين لدعم اجلهود الدعوية وحتسني التنسيق          . بالبشر

  .املبادرة جلنةٌ توجيهية جتتمع شهرياً

 التنـسيق  فريق   عن طريق الشركاء  جهود  ، تنسيق طائفة واسعة من األنشطة و      ٢٠٠٦وجيري، منذ عام      - ١٣
. ملخدرات واجلرمية املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص، الذي يترأسه مكتب األمم املتحدة املعين با            

 مـن املنظمـات    وغريهابني وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة       فيما   التنسيق والتعاون    رعايةويهدف الفريق إىل    
وتضطلع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية       . مساعدة الدول على منع االجتار بالبشر ومكافحته      من أجل   الدولية  

 وهتريـب    باألشخاص  املنظمات احلكومية الدولية املعين باالجتار     فريق االتصال بني  أعمال  حلقوق اإلنسان بتنسيق    
                                                      

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣، United Nations Daily News نشرة أخبار األمم املتحدة اليومية )٥(

 .http://www2.ohchr.org/english/press/newsFrameset-2.htmانظر املوقع  )٦(
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 لتجّمع املنظمات غري احلكوميـة املعـين      املهاجرين، الذي يضّم وكاالت األمم املتحدة ومنظمات دولية وممثلني          
ـ   . يف جمايل القانون والسياسة العامة   وخاصةً  ، ويهدف إىل تعزيز التعاون       باألشخاص باالجتار رى ومثـة آليـة أخ

هي الفريق العاملي املعين باهلجرة الذي يضّم       باألشخاص  التنسيق بني الوكاالت يف جمال مكافحة االجتار        للنهوض ب 
   . وكالة ويهدف إىل حتسني تنسيق الُنهج املتبعة إزاء اهلجرة الدولية١٨رؤساء 

   ودعم وضع السياسات، والدراسات، والبحوثمجع البيانات - ٢

ومنـذ  . بأنشطة متنوعـة لتحـسني تـوافر البيانـات    أخرى منظمات وم املتحدة  األمكياناتتضطلع    - ١٤
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، يف إطار مبادرة األمم املتحدة العاملية             يقوم،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

رة االجتـار باألشـخاص،    ظاهل الوطنية   بردود الفعل  جلمع البيانات املتعلقة     كبريةعملية  بملكافحة االجتار بالبشر،    
العدالة اجلنائية، واخلدمات فعل هبدف مجع معلومات أساسية تركز على األطر التشريعية واإلدارية للبلدان، وردود 

وستطلق شعبة النهوض باملرأة، التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، قاعدة بيانات . ضحايااملقدمة إىل ال
وستتضمن قاعدة . ، أثناء الدورة الثالثة واخلمسني للجنة وضع املرأة٢٠٠٩مارس  / آذار  العنف ضد املرأة يف    بشأن

 والسياسات ، اإلطار القانوين، مثلاالتاجمل عدد منالبيانات املذكورة معلومات عن التدابري اليت تتخذها الدول يف 
معهد األمم  كما يعمل   . سات الواعدة لضحايا، والبيانات واإلحصاءات، واملمار   إىل ا والربامج، واخلدمات املقدمة    

حمـدداً  تضمن عنصراً باألشخاص ت ملكافحة االجتار ر مشاريعيتطواملتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة على     
باألشخاص ومبـسارات  أمناط وطرائق االجتار ب املتعلقةخاصاً بالتقييم يهدف إىل مجع وحتليل املعلومات والبيانات        

  كما أنشأ املعهد ثالث قواعد بيانات تتضمن الـصكوك القانونيـة           . تهكافحالقائمة مل تدابري  ال و هوتدفقاتاالجتار  
ثاً للمراجع املتعلقـة    ذات الصلة وقائمة باملؤسسات العاملة يف جمال مكافحة االستغالل اجلنسي للقّصر وثبتاً حمدَّ            

   .)٧(باالجتار بالبشر

الجتار بالبشر بشأن ا قاعدة بيانات عاملية استحداث، على ٢٠٠٠ وتعمل املنظمة الدولية للهجرة، منذ عام  - ١٥
تعزيز القـدرات   ل لتيسري إدارة أنشطة املساعدة والعودة الطوعية وإعادة اإلدماج لضحايا االجتار، و           فريدةكأداة  

تشكل جزءاً اليت  تقاريرعدداً من ال املنظمة قريباً وستنشر. البحثية وفهم أسباب االجتار وعملياته واجتاهاته وعواقبه
 إىل بيانات غري شخـصية  تستند ، اليتهذه السلسلةو. من سلسلة البحوث املواضيعية اليت تشملها قاعدة البيانات      

  .واالجتار بالذكور واملتجرين واجلرمية املنظمةباألشخاص حتديداً قضايا إعادة االجتار  ستتناول ،حمفوظة يف النظام

تحدة ببحوث لتعميق فهم السياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لالجتار         كما اضطلعت جامعة األمم امل      - ١٦
 وقد تضمن املـشروع   .  مكافحة االجتار  محلةبالبشر وللمسامهة يف املناقشات السياساتية والتدخالت االستراتيجية يف         

غري احلكومية اليت تعمل يف ميدان       نقاشات مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات        إلجراء بعثة ميدانية إىل بنوم بن       إيفاد

                                                      

)٧( http://www.unicri.it/wwd/trafficking/legal_framework/index.php, 

http://www.unicri.it/wwd/trafficking/irisem/index.php, http://www.unicri.it/wwd/trafficking/bibliography/index.php. 
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  ":Trafficking in Humans  كتابـاً بعنـوان  ٢٠٠٨املشروع يف عام هذا وقد أصدر .  باألشخاصمكافحة االجتار
"Social, Cultural and Political Dimensions) ٨()األبعاد االجتماعية والثقافية والسياسية: االجتار بالبشر( .  

دة بيانات عاملية، ُجمعت عن طريق دراستها االستقـصائية العنقوديـة املتعـددة             وتدير اليونيسيف قاع    - ١٧
 بشأن القضايا اليت ميكن قياسها عن طريق الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، مبـا يف ذلـك                 ،)٩(املؤشرات

 اآلن بيانـات   وليست هناك حىت  .  وعمل األطفال وزواجهم وإعاقتهم وتأديبهم     ،القضايا املتعلقة بتسجيل الوالدة   
 منهجية ومؤشرات هلذا اجملال يف الستحداث وتعمل اليونيسيف مع شركائها      ، االجتار باألطفال  بشأنعاملية متاحة   

  للبحوث املتعلقة باالجتار باألطفالالشبكيليونيسيف املوقع التابع لللبحوث ينيت شويستضيف مركز إينو. املستقبل
Trafficking Research Hub website

، وهو موقع مكرس جلمع البيانات ونقل املعارف وتطوير املنهجيات )١٠(
 األخرى احلديثة دليالً مرجعياً بشأن محاية حقوق املنشوراتوتتضمن . االجتار باألطفالباملتعلقة بالبحوث املتصلة 

  South Asia in Action: Preventing and Responding to"وتقريراً بعنوان  )١١(األطفال ضحايا االجتار يف أوروبا
Child Trafficking" ) كما أصدرت اليونيسيف .)١٢() منع االجتار باألطفال والتصدي له:وهي تعملجنوب آسيا 

التقين مرجعاً لوضع السياسات املورد م هذا ويستخَد. )١٣(ماية األطفال ضحايا االجتار   املتعلقة حب املبادئ التوجيهية   
ومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلهات األخـرى         ساعد احلك هو ي املمارسات و استحداث  و

  .لخدمات يف محاية األطفال ضحايا االجتارل املقدمة

 وعمل األطفال تتضمن أمثلةً عن )السخرة(القسري  منظمة العمل الدولية تقارير شاملة عن العمل وتنشر  - ١٨
ضافة إىل ذلـك،  باإلو. املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل    املمارسات اجليدة يف جمال تنفيذ إعالن املنظمة بشأن         

مؤمتر العمل الدويل يف أثناء  العاملة، الذي دعت إىل وضعه الدول األعضاء اليدجرة هلاإلطار املتعدد األطراف فإن 
ت أمثلة على املبادئ واملمارسات اجليدة املتعلقة حبماية العمال املهـاجرين مـن املمارسـا             يشمل  ،  ٢٠٠٤عام  

أما تقرير جلنة اخلـرباء املعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات           .  باألشخاص  واالجتار القسرياالستغاللية، مبا فيها العمل     
االتفاقية  (١٩٣٠لعام اخلاصة بالسخرة تفاقية ال املتعلقة با٢٠٠٧ الدراسة االستقصائية العامة لعام عن ،والتوصيات

فحص تـأثري   معرض   فله أمهية خاصة يف      )١٤()١٠٥تفاقية رقم   اال (١٩٥٧ لعام   السخرةواتفاقية إلغاء   ) ٢٩رقم  
                                                      

 .http://www.unu.edu/unupress/2008/traffickinginhumans.htmlانظر  )٨(

 .www.childinfo.orgانظر  )٩(

)١٠( http://www.childtrafficking.org/. 

 .http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Child_Trafficking_low.pdf: متاح على املوقع )١١(

 :متاح على املوقع )١٢(
 http://www.unicef.org/infobycountry/files/IRC_CT_Asia_Summary_FINAL4. pdf. 

 :متاح على املوقع )١٣(
www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/UNICEF_Guidelines_on_the_Protection_of_Child_Victims_of_Trafficking.pdf.  

ــع   )١٤( ــى املوق ــاح عل  /http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf: مت
documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf. 
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فقـد أشـارت اللجنـة، يف الدراسـة         . اآللية الرقابية ملنظمة العمل الدولية على مكافحة االجتار باألشـخاص         
 انتباه مؤمتر العمل الدويل إىل مشكلة االجتار بالبـشر          لتوجيه ٢٠٠١االستقصائية، إىل عملها املتواصل منذ عام       

 اإلشراف الدوري على تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية املصّدق          عمليةوما انفكت   . القسريض العمل   ألغرا
) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال) ١٩٩٩لعام  (١٨٢وخباصة االتفاقية رقم (عليها واملتعلقة بعمل األطفال 

  .بلدان عدٍد من الل اجلنسي يفتثري القضايا املتعلقة باالجتار باألطفال ألغراض العمل واالستغال

منطلقـاً  وضع مبادئ توجيهية، أو وضعها بالفعل، لتكون        بألمم املتحدة حالياً    ا ويقوم عدد من كيانات     - ١٩
وتتعاون منظمة الصحة العاملية مع املنظمة الدوليـة        . لصياغة سياسات وممارسات يف جمال مكافحة االجتار بالبشر       

تـوفري مـشورة   إىل دف هتقدمي اخلدمات الصحية بشأن االجتار باألشخاص، للهجرة يف وضع مبادئ توجيهية مل   
 بعض املشاكل الـصحية  والتعّرف علىعملية غري طبية ملساعدة مقدمي اخلدمات الصحية على فهم هذه الظاهرة      

 من هذه املبادئ واملشروع األول. املرتبطة هبا والنظر يف ُنهج مأمونة ومالئمة لتوفري الرعاية الصحية لضحايا االجتار
. ٢٠٠٨يف أواخر عام  هكان ُيزمع إصدارالتوجيهية الصحية، اليت وضعها خرباء يف جمايل الصحة واالجتار بالبشر، 

  .٢٠١٠ اختبارها يف بلدان خمتلفة بغية التوصل إىل جمموعة هنائية من املبادئ التوجيهية يف عام  أن جيريوُينتظر

األمم املتحـدة   ث ووضع السياسات، حتت رعاية مبادرة       و ميدان البح  نشطة يف األ د من كما اُضطلع بعد    - ٢٠
 كل منظمة شريكة  تعهدت  يف إطار مبادرات ألفرقة خرباء      هذه األنشطة   العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، وُنظمت      

 عمليـات لالكمي  التحديد  "منتدى فيينا، على سبيل املثال، كُرست جلسة خاصة بعنوان          انعقاد  فأثناء  . بإطالقها
وستتيح املـادة   . ملناقشة الثغرات والقيود املعلوماتية يف البيانات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية         " االجتار بالبشر 
عمليات التقييم وبناء القدرات ومجع البيانات ودعم       أنشطة مثل   مبادرات أفرقة اخلرباء أدوات تدعم      املستقاة من   

 مناقشاتاملنظمة الدولية للهجرة نظمت ، على سبيل املثال، ٢٠٠٨يناير / الثاينففي كانون. )١٥(الضحايا ومحايتهم
مـن  من الباحثني البارزين     باحثاً   ٢٠شارك فيها   " ج جديدة لدراسة االجتار بالبشر    ُهتطوير نُ "لفريق خرباء بشأن    
  . خمتلف أحناء العامل

  تدابري الوقاية - ٣

  .، مبا يف ذلك أنشطة التوعية والدعوة يف دعمهاأوال التدابري الوقائية العمل يف جماألمم املتحدة كيانات تواصل   - ٢١

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة محالت توعية مكثفة بشأن قضية االجتار فقد أجرى   - ٢٢
ية والدينيـة   باملرأة والقّصر ألغراض االستغالل اجلنسي، هبدف توعية الضحايا احملـتملني والقيـادات الـسياس             

ومن أمثلة الوسـائل    . واملؤسسات العامة واجلمهور عامةً، باإلضافة إىل إذكاء الوعي باخلدمات املتاحة للضحايا          
 واإلذاعـة، واحلمـالت يف األسـواق،        اإلعالنات اليت ُتبث على التلفـاز     حمطات  : املستخدمة يف هذه احلمالت   

  .، وحلقات املائدة املستديرة املتعددة التخصصاتواللوحات اإلعالنية املتحركة، والزيارات املدرسية

                                                      

: ميكــن احلــصول علــى معلومــات إضــافية عــن مبــادرات أفرقــة اخلــرباء علــى املوقــع )١٥(
http://www.ungift.org/ungift/en/initiatives/expert-groups.html. 
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 جمموعـة   ٢٠٠٨أكتـوبر   /كما أصدر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف تشرين األول            - ٢٣
 أداة توفر التوجيه واملوارد املوصى هبا واملمارسـات  ١٢٣وتشمل اجملموعة  . ثة ملكافحة االجتار بالبشر   أدوات حمدَّ 

واملّدعني العامني واجلهات اليت والقضاة  نيانوإنفاذ القب واملوظفني املكلفني  السياسات   لواضعي موجهة   الواعدة، وهي 
   .)١٦(يف جمال مكافحة االجتار ومحاية الضحايا ومساعدهتممجيعاً تقدم خدمات للضحايا وجهات اجملتمع املدين العاملة 

، وهو حتالف جيـري    القسريعمال ملكافحة العمل    ودعت منظمة العمل الدولية إىل حتالف ملؤسسات األ         - ٢٤
 أدواٌت إرشادية للموظفني أعقبت تنظيم سلسلة من حلقات العمـل           ٢٠٠٨وقد ُنشرت يف عام     . تشكيله حالياً 

ربامج وقاية برت منظمة العمل الدولية دوعلى الصعيد الوطين، با. املوجهة لقادة جمتمع األعمال يف شىت أحناء العامل
  ظمات أرباب العمل أو غرف التجارة يف بلدان تـشمل األردن والربازيـل وروسـيا والـصني                 مشتركة مع من  

وفييت نام، كما قدمت الدعم إىل االحتادات النقابية العاملية والوطنية كي تشارك بنشاط يف منع ممارسات العمل                 
ار باألطفال، نفذت منظمة العمل     وفيما يتعلق مبكافحة االجت   .  وحتديدها، مبا فيها ممارسات االجتار بالبشر      القسري

   .)١٧(الدولية جمموعة من املبادرات دون اإلقليمية والوطنية مع احلكومات والعمال وأرباب العمل

  بناء القدرات - ٤

 جهات خمتلفة لصاحلاُتخذت تدابري لبناء القدرات يف جمال االجتار باألشخاص، وخباصة النساء والفتيات،           - ٢٥
وما فتئ . اجملتمع املدين، على الصعيدين الوطين واحمللياجلهات الفاعلة من ها احلكومات ومن أصحاب املصلحة، من

مساعدة الدول األعـضاء يف تنفيـذ        الرامية إىل    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، يف إطار واليته        
وخالل العـامني   . خاص يف مجيع املناطق   بروتوكويل بالريمو، يقدم املساعدة التقنية يف جمال مكافحة االجتار باألش         

، شرع معهد األمم املتحدة ٢٠٠٨فرباير /ويف شباط.  مشروعاً يف أحناء متفرقة من العامل٢٦، نفذ املكتب األخريين
ويتضمن . األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة يف تنفيذ برنامج بشأن االجتار بالنساء واليافعني من نيجرييا إىل إيطاليا

كما يهـدف  . لمرأةلتمكني المج أنشطة لبناء القدرات والتدريب يف نيجرييا، باإلضافة إىل أنشطة للتوعية و      الربنا
 لكي يتسىن هلم القيام البالغ الصغراملشروع إىل توسيع نطاق وصول ضحايا االجتار وضحاياه احملتملني إىل التمويل 

  .بأنشطة مدرة للدخل وقابلة لالستمرار

، العـدل مة الدولية للهجرة بأنشطة يف إطار مشاريع تتعلق باالجتار بالبـشر يف وزارات              واضطلعت املنظ   - ٢٦
واسعة   طائفة مع والتنمية، والصحة، والتعليم، باإلضافة إىل أنشطة        ة االجتماعي الرعاية، والداخلية، و  احملليةوالشؤون  

 كاجلمعيـات عملها، مع مؤسسات أخرى     ب م القيا وتتعاون املنظمة، يف سياق   . من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين     
لصليب األمحر واهلالل األمحر واملؤسسات الدينيـة، بوصـفها شـريكة يف تنفيـذ مـشاريع مكافحـة                  الوطنية ل 
  .باألشخاص  االجتار

                                                      

 .http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English. pdf: متاح على املوقع )١٦(

: ، املتاح على املوقـع "Child trafficking: the ILO’s response through IPEC", ILO, 2007انظر  )١٧(
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=6484. 
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وتركز اليونيسيف على دعم احلكومات يف بناء وتعزيز النظُم الوطنية حلماية الطفل، واليت تشمل جمموعة              - ٢٧
 الرعايـة  وخباصـة    -  القطاعات االجتماعية    على امتداد مجيع  سياسات واألنظمة واخلدمات الالزمة     القوانني وال 
وعلى صعيد الوقاية، تشمل أهداف هذه النظم دعم األسـر          .  والقضاء ،، والتعليم، والصحة، واألمن   ةاالجتماعي

 كما تدعم اليونيسيف أنشطة     .وتقويتها للحّد من اإلقصاء االجتماعي ومن خماطر االنفصال والعنف واالستغالل         
تدريب القضاة واملّدعني العامني والشرطة وموظفي اهلجرة واألخصائيني االجتماعيني يف جمال حقوق الطفل وتدابري 

  .محاية األطفال ضحايا االجتار يف صربيا واجلبل األسود وأنغوال

مة الدولية إلهناء بغـاء األطفـال يف         اليونيسيف، باالشتراك مع منظمة السياحة العاملية واملنظ       تقومكما    - ٢٨
مدونة قواعد السلوك الدولية حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي خـالل الـسفر              بدعم  السياحة اآلسيوية،   

ستغالل األطفال النشطة الكافحة امل السياحة يف وصناعةوالسياحة، وهو مشروع يهدف إىل إشراك القطاع اخلاص 
  .  باألطفاليف السياحة اجلنسية واالجتار

 بلدان على وضع إحـصاءات وطنيـة بـشأن االجتـار          ال عدد من ساعدة  مب منظمة العمل الدولية     وتقوم  - ٢٩
على املنظمة  وتعتمد  .  عن كثبٍ مع أجهزة اإلحصاء الوطنية لتحقيق هذا الغرض         ومن مث فإهنا تعمل   ،  باألشخاص

  .، لضمان استدامتهاالوطنية قوى العاملةلاملتعلقة بااألدوات املوجودة أصالً، كالدراسات االستقصائية 

كما تدعم مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر اجلهود الرامية إىل بناء قـدرات الـدول                   - ٣٠
وتتمثل إحـدى هـذه األدوات يف       . واجلهات الفاعلة غري التابعة للدول عن طريق وضع أدوات لتنمية القدرات          

. ٢٠٠٨مـايو   / خرباء يف اجتماع ُعقد يف أيار      استعرضها، اليت   نيانو يف جمال إنفاذ الق    ‘اإلسعاف األويل ‘ جمموعة
   ويقـوم . ووضعت منظمة العمل الدولية واليونيسيف دليالً تدريبياً للمساعدة يف مكافحـة االجتـار باألطفـال            

ملتحدة العاملية ملكافحة االجتار     مبادرة األمم ا   مظلةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف اهلند، حتت          
الـسياحة  "تيسري وضع مدونة لقواعد السلوك بشأن       بغية  مع رابطة آسيا واحمليط اهلادئ للسياحة       بالعمل  بالبشر،  

   ".فةاملأمونة واملشّر

فعلى .  باألشخاصعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف أنشطة مكافحة االجتار        أيضاً  وشاركت    - ٣١
 مشروع قانون األطفال يف ليبرييا، الذي يهدف إىل سـد           ةاملثال، تقوم بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا مبراجع       سبيل  

كمـا  . خارج ليبرييا بشكل احتيايل   تبين األطفال   ل التشريعات احلالية واليت تفسح اجملال       القائمة يف مجيع الثغرات   
 التبين وحركة   ياً لتنظيم عمليات  تتيح إطاراً سياسات  سرييا،   يف ليب  ة االجتماعي للرعايةتساهم البعثة يف وضع سياسة      
وترأست البعثة تقييماً دون إقليمي لألعمال املضطلع هبا يف جمال منـع االجتـار       . األطفال داخل ليبرييا وخارجها   

  . باألشخاص يف غرب أفريقيا والتصدي له

  دعم التطوير التشريعي - ٥

 حتسني قوانني مكافحـة االجتـار        على تعاون مع السلطات الوطنية    األمم املتحدة على ال    كياناتدأبت    - ٣٢
ومن األمثلة على ذلك قيام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       . باألشخاص، وخباصة النساء والفتيات   

 كامذجي على جمموعة شاملة من األحويشتمل هذا القانون النمو. بوضع قانون منوذجي يتناول االجتار باألشخاص
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تناول مجيع القضايا ذات الصلة، ويّتسم باملرونة الكافية لتلبية االحتياجات اخلاصة لطائفة متنوعة مـن الـُنظم                 ت
ملكافحة االجتار تغطي مجيع جوانب هذه اجلرمية وُتدمج متقدمة وحدات تدريبية بوضع  املكتب قامكما . القانونية

  .)١٨(٢٠٠٩ها خالل عام را إصدوسيجريحقوق اإلنسان، 

، نظمت شعبة النهوض باملرأة، التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة،           ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   - ٣٣
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اجتماعاً لفريق خرباء يف فيينا بشأن املمارسات اجليدة 

 الُنهج القانونيـة ملكافحـة االجتـار      "بشأن  خرباء  ّدمت ورقة   وقُ.  التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة      وضع يف
وضـع   اعتماد اسـتراتيجية أكثـر مشـوالً يف    آثار ذلك على:  كشكل من أشكال العنف ضد املرأة   باألشخاص

اليت  وقد اعتمد االجتماع إطاراً يشمل توصيات بشأن األحكام       . "التشريعات املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة      
إدراجها يف التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وهي توصيات تتعلق يف مجلة أمورٍ بتنفيذ هذه التـشريعات    ينبغي  

   .)١٩(، والتحقيق واإلجراءات القانونيةإليهمورصدها، وبتدابري املنع، ومحاية الضحايا ودعمهم وتقدمي املساعدة 

ه اليونيسيف واالحتاد الربملاين الدويل، ت، الذي وضع‘طفال مكافحة االجتار باأل:دليل الربملانيني‘وقد ُترجم   - ٣٤
  .ويستخدمه املشّرعون على نطاق واسع حول العامل

تقدمي املشورة التقنية بشأن مشاريع التشريعات، علّقـت        ب  املتعلقة ويف سياق والية منظمة العمل الدولية       - ٣٥
تتعلق باالجتار، يف بلدان تشمل اليت حكام األ مبا يف ذلك املنظمة على العديد من مشاريع القوانني املتعلقة باهلجرة،

 ، ولبنان ، ومجهورية مولدوفا  ، واجلمهورية العربية السورية   ، ليشيت -   وتيمور ، وأوكرانيا ،على سبيل املثال ألبانيا   
   . والواليات املتحدة األمريكية، وموريتانيا،وملديف

  من االجتارالناجني /ضحايا االجتاراملقدمة إىل دمات  اخل- ٦

تعزيز اخلـدمات   جمال  خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف      إىل   األمم املتحدة تقدمي الدعم      كياناتتواصل    - ٣٦
  .املقدمة إىل ضحايا االجتار بالبشر

وتـشمل  . وتعليمهم ورعايتهم  بيئة حتمي األطفال وحتسني صحة األطفال        تعزيزوتعمل اليونيسيف على      - ٣٧
، آليات اإلحالة، ومراكز اإليـواء، وخـدمات        بالبشراالجتار  ألطفال، مبن فيهم ضحايا     اخلدمات املوفرة جلميع ا   

كما توفر اليونيسيف التدريب    .  واملشورة القانونية  ،املشورة، والرعاية الصحية، والوصاية، والوصول إىل التعليم      
  . وخطاً ساخناً للضحايالبشر باللمنظمات غري احلكومية احمللية اليت تدير مراكز إيواء للنساء ضحايا االجتار

                                                      

: ميكن االطالع على منشورات أخرى ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية علـى املوقـع               )١٨(
http://www.unodc.org/unodc/en/human trafficking/publications.html. 

 لالجتماع، متاحة   املعلومات املتعلقة باجتماع فريق اخلرباء، مبا يف ذلك الورقات املقدمة والتقرير النهائي            )١٩(
 .http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htm: على املوقع
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 خالل السنوات العشر املاضية خدمات محاية خاصة ومـساعدة          قدمتأما املنظمة الدولية للهجرة، فقد        - ٣٨
ويتمثل اهلدف األول للمنظمة يف . واالستغاللبالبشر  شخص من ضحايا االجتار ١٥ ٠٠٠ ما جمموعه   إىل مباشرة

أو العودة الطوعية   /ر، إىل جانب تقدمي خيارات اإلدماج املأمون والدائم و        منع االجتار بالبشر ومحاية ضحايا االجتا     
 ضـحايا االجتـار     اإلناث األشخاص الذين حيظون حبماية املنظمة هم من         أغلبية ورغم أن .  إليهم وإعادة اإلدماج 

) ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٠ حالة يف الفترة من عام ١٢ ٦٨١ حالة من جمموع ٨ ٣٢٦(ألغراض االستغالل اجلنسي 
 ٣٥٥ يف نسبة الذكور ضحايا االجتار الذين حيصلون على مساعدة املنظمة وشركائها، حيث حصل    اًفإن مثة تزايد  

وخالل الفترة ذاهتا، زادت املنظمة أيضاً دعمهـا        . ٢٠٠١ يف عام    ١٩ مقابل   ٢٠٠٧منهم على املساعدة يف عام      
 ٦٠٢ إىل   ٢٠٠١ يف عام    ٥٨ من   ؤالء املستفيدين لريتفع عدد ه  لألشخاص الذين تعرضوا لالستغالل كأيٍد عاملة       

  .٢٠٠٧يف عام 

يف ) مبا يف ذلك االجتار باألطفال(باألشخاص وتنفذ منظمة العمل الدولية مشاريع تعاون تقين ملنع االجتار   - ٣٩
تتعلق بإعادة تأهيل الضحايا عن طريق التـدريب        مكونات  من هذه املشاريع    كثري  ويشمل  .  دولة عضواً  ٤٠ حنو
 وغري ذلك   البالغ الصغر  االجتماعية، وخدمات التوظيف، والتمويل      -  ى املهارات، والتعليم، واملشورة النفسية    عل

  .لضحايالتمكني المن التدابري الرامية إىل 

األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، ضمن برناجمه املتعلق باالجتار بالنـساء            ويهدف معهد     - ٤٠
 لكي يتسىن هلـم     البالغ الصغر توسيع نطاق وصول ضحايا االجتار وضحاياه احملتملني إىل التمويل          واليافعني، إىل   

  .القيام بأنشطة مدرة للدخل وقابلة لالستمرار

 لـشركائه مـن     توجيهيـة  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية دورة         نظم،  ٢٠٠٨ويف عام     - ٤١
اكات مع الشركات تركز خاصةً على إعادة تأهيـل ضـحايا االجتـار             املنظمات غري احلكومية بشأن إقامة شر     

  .وبرامج الوقاية على صعيد اجملتمعات احملليةباألشخاص 

" هباراتيا كيسان سـانغ   "وأقامت مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر شراكةً مع منظمة              - ٤٢
بالبـشر  قـضايا ضـحايا االجتـار    إخضاع ند، لضمان ارَخوهي منظمة غري حكومية يف اهلند تعمل يف والية ج    

جلسات عقد املنظمة غري احلكومية بتيسري هذه ، قامت ٢٠٠٨مايو /ويف أيار. القانونية حسب األصولللمحاكمة 
هذه اجللسات إىل نظـر      وأفضت   .استماع علنية مبشاركة ممثلني للجنة الوطنية للمرأة ومسؤولني حكوميني كبار         

  . قضية وإخضاعها لإلجراءات القضائية الرمسية٣٠٠ية يف أكثر من احمللاإلدارة 

 والـدروس  التحـديات    - تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر         - ٧
  املستخلصة والطريق إىل األمام

 لتحقيق نتائج على    جوهري األمم املتحدة، فإن اعتماد هنج كلي هو أمر          كياناتكما يتضح من أنشطة       - ٤٣
على سياسي  القضاء على االجتار بالبشر بدون إرادة سياسية والتزام ولن يتسىن. افحة االجتار باألشخاصصعيد مك

  .عد احمللي والوطين واإلقليمي والدويلعله أولوية على الصُّجلأعلى املستويات 
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كافحة االجتار   أشارت منظمة العمل الدولية، فإن جهود التنسيق، كمبادرة األمم املتحدة العاملية مل            وكما  - ٤٤
 املعلومات وحتديد املزايا النسبية للمنظمات األعضاء يف سياق مكافحة          تقاسمبالبشر، قد أثبتت فعاليتها يف جمال       

 عـن طريـق عقـد    رسم السياسات يف إذكاء الوعي العاملي والتأثري جزئياً على        أفادتكما أهنا   . االجتار بالبشر 
 ممولـة وميكن تعزيز هذه اجلهود عن طريق إنشاء أمانة مستقلة . تركةمؤمترات رفيعة املستوى وإصدار بيانات مش     

يكون فعالية عندما يصبح أكثر ما بني الوكاالت فيما وإن التعاون . بني الوكاالتفيما  إلرساء أسس التعاون اًجيد
خطط ) ذوتنفي(كما أن وضع    . وتكّمل كل منها األخرى وتضيف قيمة إىل أعماهلا       تستغل كل وكالة نقاط قوهتا      

، هو جمال    باألشخاص  األطفال واالجتار  القسري وعمل عمل وطنية بشأن طائفة من القضايا ذات الصلة، كالعمل          
  .أن يساهم التعاون بني الوكاالت يف زيادة كفاءة استخدام املواردفيه ميكن 

م على حقـوق    هنج قائ إجياد   تشجيع   معرضوتدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف           - ٤٥
، إىل جعل حقوق اإلنسان حموراً ألية استراتيجية ملكافحة االجتار قابلـة             باألشخاص اإلنسان يف مكافحة االجتار   

لالستمرار، وذلك استناداً إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص،              
  . االجتار من منظور قائم على حقوق اإلنسانذا هكمرجع يتيح إطاراً شامالً ملكافحة

 يعيش فيها األطفال يف جو خالٍ مـن العنـف           محائية اليونيسيف على احلاجة إىل هتيئة بيئة        وقد أكدت   - ٤٦
 إىل أدىن    فيها القوانني واخلدمات والسلوكيات واملمارسات     وتقلِّل ؛واالستغالل واالنفصال غري الالزم عن أسرهم     

ومن . وتعزز قدرة األطفال على التكيف    املعروفة  وتتصدى لعوامل اخلطر    لالجتار  األطفال  إمكانية تعرض    من   حد
مجيع األطفال الذين قد يكونـون      بالفائدة على   ملنع االجتار   املقدمة  واخلدمات  املضطلع هبا    األنشطة   تعوداملهم أن   

  .إلساءة واالستغالل، مبا فيها االجتارلعرضة 

زيادة كـبرية يف الـذكور ضـحايا االجتـار          حدوث  اه ملحوظ خالل السنوات األخرية يف       ويتمثل اجت   - ٤٧
 يف ذلك النساء الاليت ُيتجر نوكذلك يف األشخاص الذين ُيتجر هبم ألغراض االستغالل كأيٍد عاملة، مبباألشخاص 

 كيف ميكـن  هجرة كذلك   وقد تضمنت النقاشات اليت عقدهتا املنظمة الدولية لل       . هبن ألغراض االسترقاق املرتيل   
 كيف ميكن لوضع إطار محائي     االجتار، و  حدوث حاالت حتّد من   أن  زيادة عدد قنوات اهلجرة املأمونة والقانونية       ل

  . حتديد ضحايا االجتارأن حيسن معدل أوسع جلميع املهاجرين 

 الداخليـة   ، اهلجـرة   فإن التدهور البيئي بات سبباً هامـاً يف        ،وكما الحظ برنامج األمم املتحدة للبيئة       - ٤٨
، مما يساهم در رزق اجملتمعات احمللية األفقر على مصاتأثريه املدمر، وال سيماواخلارجية على السواء، وذلك بسبب 

وسيكون من املهم إدراج االعتبارات البيئية ضمن النقاشـات         .  هبم يف جعل أفراد هذه اجملتمعات عرضةً لالجتار      
  .ر بالبشراألسباب اجلذرية لالجتاب املتعلقة

ة أقـوى    إدار ويتطلب ذلـك  .  باألشخاص  هي ضمانة هامة ضد االجتار     األساسيةومحاية حقوق العمال      - ٤٩
وهناك أمثلة موثقة للممارسـات     .  العمل وحواراً اجتماعياً وتعاوناً مع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة         ملسائل

  .لدول األعضاء إىل ا تقدمها منظمة العمل الدولية بفضل املساعدة التقنية اليت مت توثيقهااجليدة يف هذا اجملال
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 من العدالة  فعل قويةردودباألشخاص  ويقتضي اعتماد هنجٍ قائم على حقوق اإلنسان يف مكافحة االجتار             - ٥٠
. القـوانني محاية حقوق ضحايا االجتار يف مجيع مراحل إنفاذ         مع  جتار، حيث يتعني مساءلة اجلناة      اجلنائية إزاء اال  

 إنفـاذ   فعل قوية من جانب جهـات      ردود   إجيادمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على أن         ويشدد  
 اجملتمع، من اجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية إىل مـوظفي           مستوياتالقانون يتوقف على مشاركة مجيع      

  . اهلجرة واملّدعني العامني

  لسامية حلقوق اإلنسان أنشطة مفوضية األمم املتحدة ا–ثانياً 
  وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   

   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان–ألف 

حلقوق اإلنسان العمل على مكافحة االجتار باألشخاص عن طريق السامية واصلت مفوضية األمم املتحدة   - ٥١
  .بل مجيع أصحاب املصلحةب مكافحة االجتار من ِقوضع وتعزيز هنج قائم على حقوق اإلنسان يتناول مجيع جوان

 على  ٢٠٠٨ ففي عام . وتشارك املفوضية يف عدد من األنشطة املتعلقة باالجتار باألشخاص على الصعيد القطري             -٥٢
 سبيل املثال، قدمت املفوضية إىل حكومة بنما تعليقات بشأن مشروع تشريعاهتا وإجراءاهتا املتعلقة باهلجرة تناولت أيـضاً                

وقد قُدِّمت هذه التعليقات بشكل مشترك مع املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمـة األمـم   . األحكام املتعلقة باالجتار بالبشر  
  .الالجئني ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون)اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

ني بشأن مسائل قانونية وسياساتية     وُعقدت يف نيبال مشاورتان مع املسؤولني احلكوميني الوطنيني واحمللي          - ٥٣
 دورات تدريبية ملمثلي اللجنة الوطنية ٢٠٠٦ديسمرب / تتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، كما ُنظمت يف كانون األول

 التنسيق والشراكة بشأن مشروع حبثي مع مكتب املقرر         ٢٠٠٧وقد بدأ يف عام     . حلقوق اإلنسان وممثلي احلكومة   
الضعف اجلنساين، واالجتار بالبشر، وحقوق اإلنسان يف       " حلقوق اإلنسان يف نيبال، بشأن       الوطين باللجنة الوطنية  

  .٢٠٠٩، ومن املقرر إمتامه يف عام "غريب نيبال

وشاركت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف إعداد مشاريع بشأن مكافحة االجتار بالبشر                - ٥٤
فهي تعمل يف مشروع مشترك مع منظمـة العمـل          .  تابعة لألمم املتحدة   يف تايلند، بالتعاون مع وكاالت أخرى     

الدولية ووزارة العمل اللبنانية بشأن مكافحة االجتار بالبشر يتعلق بوضع عقد منوذجي للعاملني املهاجرين يف لبنان، 
  . يف حماولة ملنع االجتار بالبشر

ا، وبالتعاون مع أعضاء فريق األمم املتحدة       كما عملت املفوضية يف شراكة مع حكومة مجهورية مولدوف          - ٥٥
، على تعزيز اإلطار التشريعي ملكافحة االجتار بالبشر، وتطـوير قـدرات    ٢٠٠٨القطري واجملتمع املدين، يف عام      

  .اجملتمع املدين على املشاركة يف جهود مكافحة االجتار بالبشر

جـرين  ملقاضـاة املتَّ  يف إعداد دليل مرجعي     وشارك مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا           - ٥٦
 رابطة احملامني األمريكية، واسـُتخدم الـدليل ألول مـرة يف            ذلكبتنظيم  وقد قامت   باألشخاص يف الكامريون،    
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، نظَّم ٢٠٠٨أكتوبر /ويف تشرين األول.  لتدريب مدريب الشرطة على مكافحة االجتار بالبشر٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 االجتار  بشأناجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، يف ليربفيل، بالغابون، مشاورة خرباء           شراكة مع   ز، يف   املرك

  . خبريا٢٥ًباألطفال يف وسط أفريقيا مبشاركة 

قوق اإلنسان يف عضوية اللجنة التوجيهية ملبادرة األمم املتحدة        األمم املتحدة السامية حل   وتشارك مفوضية     - ٥٧
البشر، وشاركت يف منتدى فيينا، مبا يف ذلك حلقة العمل املعنية بالوقاية االستباقية، اليت              العاملية ملكافحة االجتار ب   

وتشارك املفوضية أيضاً يف . ناقشت الرساالت املناسبة ووسائط اإلعالم املبتكرة، وسبل منع الطلب، وقياس النجاح
 بـني الـشركاء   فيمـا   تعزيز التعاون   الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالعنف ضد األطفال، الذي يستهدف           

اخلرباء التابع لتحالف   بني  تنسيق  الوتشارك املفوضية أيضاً يف فريق      . ، مبا يف ذلك يف جمال االجتار بالبشر       املختلفني
عـن    لألشخاص املتاجر هبم واملهاجرين    منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، الذي يستهدف تعزيز حقوق اإلنسان         

  .ة البحوث والدعوطريق

مكافحة االجتار "عنوان  حلقة دراسية برعاية وحضور، شاركت املفوضية يف ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ويف   - ٥٨
 ملمثلي الدول األعضاء يف نيويـورك،       بصورة رئيسية ، ُعقدت   " من أجل احلماية وبناء القدرات     شراكات: بالبشر

 حلقوق  ة السامي ةوقد افتتح نائب املفوض   .  اخلاص مبشاركة ممثلني ملوظفي األمم املتحدة، واجملتمع املدين، والقطاع       
حقوق اإلنسان يف مكافحة االجتار من القائم على لنهج لاإلنسان احللقة الدراسية، ودعا إىل ضرورة التنفيذ الفعال 

  .املصلحة   مجيع أصحابجانب

 /األولحكومة املكسيك يف تنظيم حلقـة دراسـية دوليـة يف تـشرين              مع   املفوضية أيضاً    واشتركت  - ٥٩
 محاية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة، مع إيالء اهتمام خاص حلماية األطفال املهاجرين غري بشأن ٢٠٠٨  أكتوبر

  . هبماملصحوبني وخماطر وقوعهم ضحايا لالجتار

عن العنف ضد األطفال اليت تناولت عدة وساعدت املفوضية اخلبري املستقل يف إعداد دراسة األمم املتحدة   - ٦٠
 وتـستهدف   هلذه الدراسة، متثل منهاجا للعمل    وأعدت املفوضية استراتيجية متابعة     . األطفالب منها االجتار    قضايا

وعقدت املفوضية ثالث مشاورات خرباء مع مركز إينوشينيت        . إدماج توصيات الدراسة يف مجيع أنشطة املفوضية      
  .باألشخاص  منهجيات البحوث املتعلقة باالجتاربشأنف يللبحوث التابع لليونيس

وشاركت املفوضية كذلك يف املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واليافعني، املعقود   - ٦١
 حقـوق اإلنـسان     بشأن نظمتها املفوضية    ،وقد مجعت حلقة عمل   . ٢٠٠٨نوفمرب  /يف الربازيل يف تشرين الثاين    

ت املقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار  مشلر باألطفال، جمموعة من احملاورينومكافحة االجتا
بالبشر، وال سيما النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، ورئيس اللجنة املعنية بالقـضاء        

كتب األمم  على التمييز ضد املرأة، وممثلي كل من املنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وم              
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومدير مؤسسة ريكي مارتن، ومؤسس مشروع يوري، وهي منظمـة غـري                

  .كني األطفال الفقراء يف اجملتمعحكومية مقرها مدينة ريو تعمل على تعليم ومت
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ل، وما إذا كـان      هبم يف العم   املتَّجر كيفية مقاضاة الضالعني يف استغالل       بشأنوقد جرت مناقشة مهمة       - ٦٢
 استخدام إطار العدالة اجلنائية الدولية الفعَّالاالجتار، وما إذا كان من املناسب أو من الطلب على ذلك سيحد من 

بشأن كيفية تناول مسألة وقد أصدرت املفوضية ورقة حتلل الوالية القضائية الدولية بغية توفري توجيهات . يف ذلك
  .غراض جنسيةألضحايا االجتار بالبشر ن مقاضاة زبائن اخلدمات املقدمة م

   آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان- باء 

  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان - ١

 قضية االجتار بالبشر والقضايا املتصلة هبا يف إطار         منتظمهيئات معاهدات حقوق اإلنسان بشكل      تطرح    - ٦٣
 اعتماددات عن قلقها إزاء استمرار عملية االجتار برغم عاهاملهيئات وقد أعربت . ارير الدول األطرافالنظر يف تق

  . الدول تشريعات وخطط عمل وطنية وتدابري أخرى يف هذا الصدد

 ٨ و ٣قوق اإلنسان مراراً أن االجتار بالبشر يشكل انتهاكاً حمتمالً للمـواد            املعنية حب لجنة  الوقد أكدت     - ٦٤
ث التدابري املناهضة لالجتار بالبشر تأثرياً ضـاراً  حِدن أن ُت اللجنة بوجود خماطر م   وسلَّمت.  من العهد  ٢٦ و ٢٤و

أن زيادة تعرض النساء لالجتار بسبب التمييز بشكل حمدد  اللجنة وذكرت. موحرياهتاألشخاص املتَّجر هبم حبقوق 
  .)٢٠(والعنف ضدهن ميكن التصدي له مبجموعة من التدابري العملية

ال التمييز ضد املرأة صراحة على حظر االجتار بالنساء واستغالهلن يف وتنص اتفاقية القضاء على مجيع أشك  - ٦٥
قضية الطلب يف إطار تأجيج عملية االجتار املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  اللجنة وتناولت). ٦املادة (البغاء 

. ونية واالستغاللية لالجتار بالبشرجر هبم، واحلاجة إىل إذكاء وعي اجلمهور بالطبيعية غري القانتَّبالبشر، واستغالل امل
ـ  الضحايا للتعاون مـع الـسلطات        استعداداشتراط  املمارسة املتمثلة يف    وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء       نحهم مل

  .)٢١(إقامة  تصاريح

 إىلضحايا االجتار بالبشر، اسـتناداً فقـط        تعذيب إىل أمهية تقدمي املساعدة إىل       وأشارت جلنة مناهضة ال     - ٦٦
  .)٢٢(، بغض النظر عن تعاوهنم مع احملققني من عدمهاحتياجهم

 والعمل القسري أو    فضالً عن االستغالل اجلنسي لألطفال     قية حقوق الطفل االجتار باألطفال    وحتظر اتفا   - ٦٧
وتعرب ديباجة الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن ). ٣٥املادة (العمل االستغاليل لألطفال 

االجتار الدويل باألطفال الواسع    " إزاء   القلقفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، عن بالغ           بيع األط 
                                                      

 من الوثيقة ٢١ و٢٠، والفقرتني CCPR/CO/84/SVN من الوثيقة ١١انظر  على سبيل املثال الفقرة  )٢٠(
CCPR/CO/84/THA من الوثيقة ١٥، والفقرة CCPR/CO/82/ALB.  

 من الوثيقة ٢٥ و٢٤، والفقرتني CEDAW/C/FRA/CO/6 من الوثيقة ٣١ و٣٠ظر الفقرتني ان )٢١(
CEDAW/C/MEX/CO/6. 

  .CAT/C/AUS/CO/3 من الوثيقة ٣٢انظر مثالً الفقرة  )٢٢(
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وقد تناولت جلنة حقـوق     ". النطاق واملتزايد وذلك لغرض بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية           
كما تناولت .)٢٣( لالجتار بالبشر وما يتصل به من استغاللالطفل قضية الطلب بوصفها جزءاً من االستجابة الشاملة

يشكل  "ه إىل أن٦، حيث أشارت يف تعليقها العام رقم ذويهم عن واملنفصلنياللجنة قضية األطفال غري املصحوبني 
خـاطر  أحد امل حالة األطفال الذين وقعوا من قَْبل ضحايا لالجتار،          يف   )٢٤("إعادة االجتار هبم  االجتار باألطفال أو    

  .العديدة اليت يواجهها األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم

  جمللس حقوق اإلنسانالتابعة اإلجراءات اخلاصة  - ٢

 جبوانب حقوق اإلنسان لـضحايا      ُيعىن سان يف دورهتا الستني تعيني مقرر خاص      قررت جلنة حقوق اإلن     - ٦٨
املقدم  وقد ركزت املقررة اخلاصة يف تقريرها املواضيعي األول .)٢٥(االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال

رها املواضيعي الثـاين علـى   واشتمل تقري. )٢٦(إىل اللجنة على تعريف االجتار بالبشر وآثاره على حقوق اإلنسان    
إىل توصـيات   اجلنسي ألغـراض جتاريـة، باإلضـافة        لعالقة بني االجتار والطلب على االستغالل       دراسة بشأن ا  

ة جمللس حقوق اإلنسان على     إىل الدورة الرابع  املقدم  واشتمل تقريرها   . )٢٧(كومات قائمة على حقوق اإلنسان    للح
وأوصت املقررة بأن تنفذ الدول القوانني اليت متنـع         . )٢٨(لزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص     دراسة عن ا  

 وختـضعها   ن ُتجرِّم عمليات االجتـار باألشـخاص       الطلب، وأ  تثبطاليت  ، مبا يف ذلك التدابري       باألشخاص االجتار
  .لضحاياللمقاضاة، وأن تقدم املساعدة واحلماية إىل ا

  والية املقرر اخلاص املعين٢٠٠٨مارس /روقد مدَّد جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة املعقودة يف آذا  - ٦٩
 التنسيق الوثيق مـع     عمل يف إطار من   باحية، لي األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل       مبسألة بيع   

 منهم املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، أخـذاً يف االعتبـار                مقررين آخرين 
األطفال وبغاء   كال املقررين اخلاصني، احلايل والسابق، املعنيني مبسألة بيع          قاموقد  . )٢٩(التكامل بني جمايل عملهما   

وقد . )٣١( واملواضيعية )٣٠(قضية االجتار يف تقاريرمها القطرية    بتناول   يف املواد اإلباحية،     طفال واستغالل األطفال  األ
                                                      

  .CRC/C/KEN/CO/2 من الوثيقة ٦٦ و٦٥انظر مثالً الفقرتني  )٢٣(
ألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن املتعلق مبعاملة ا) ٢٠٠٥(٦جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٢٤(

  .٥٢ذويهم خارج بلدهم األصلي، الفقرة 
  .٢٠٠٤/١١٠املقرر  )٢٥(
)٢٦( E/CN.4/2005/71. 

)٢٧( E/CN.4/2006/62.  
)٢٨( A/HRC/4/23.  
  .٧/١٣القرار  )٢٩(
)٣٠( E/CN.4/2005/78/Add.2, E/CN.4/2006/67/Add.2, E/CN.4/2006/67/Add.3, A/HRC/4/31/Add.2, 

A/HRC/7/8/Add.2. .  
)٣١( A/HRC/9/21 and E/CN.4/2006/67. 
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سـبتمرب  / إىل جملس حقوق اإلنـسان يف أيلـول      املقررة اخلاصة احلالية، يف تقريرها السنوي األول املقدم        أشارت
ميكن أن ُيفسَّر من    " بيع األطفال "يتها، هي أن مفهوم     قضايا معينة تتعلق بالتعاريف، ذات صلة بوال      إىل  ،  ٢٠٠٨

وأضافت يف تقريرها أن املنظور عرب الوطين واإلقليمي سيمثل . )٣٢("االجتار باألطفال"منظور ضيق أو واسع ليشمل 
املنسقة مع ُمكلفني آخرين بواليـات مبوجـب         وأضافة إىل الزيارات املشتركة     باإلأولوية يف الزيارات القطرية،     

  .إلجراءات اخلاصةا

مسألة االجتـار باألشـخاص،      وتناولت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه           - ٧٠
، يف تقريريها املواضيعيني إىل الدورتني احلادية والستني والثانية والستني للجنة حقـوق             سيما النساء والفتيات    وال

 أوجه التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأة، املقدم إىل الدورة الرابعـة             عن فقد أكدت يف تقريرها      .)٣٣(اإلنسان
 يف وعرضت. ، على أن حاالت الزواج القسري ينبغي أن ُتعترب من حاالت االجتار بالبشر)٣٤(جمللس حقوق اإلنسان

  .)٣٥(مؤشرات بشأن العنف ضد النساء، مبا يف ذلك املؤشرات املتعلقة باالجتارهلا  تقريرآخر 

، مسألة االجتار باألشـخاص يف    منتظم حبقوق اإلنسان للمهاجرين، بشكل      ة املعني ة اخلاص ةتناول املقرر وت  - ٧١
 يف حاالت كثرية إىل احلكومات،    رسائلرسل  وهي تُ . علقة باهلجرة العابرة للحدود    القضايا املت  عن اسياق تقاريره 

وقـد  . أة، واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص      باالشتراك مع املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املر        
تجرمي اهلجرة غري القانونية، ب املتعلق، ٢٠٠٨فرباير / من تقريره السنوي األخري يف شباطفرعاًخصَّص املقرر اخلاص 
  . بني االجتار باألشخاص وهتريب األشخاصالتمييز، حيث أكد على )٣٦(ملسألة االجتار بالبشر

ُيعـىن بأشـكال الـرق       والية جديدة ملقرر خاص      ،٦/١٤ق اإلنسان، مبوجب قراره     وأنشأ جملس حقو    - ٧٢
وهتدف املقـررة   . ، ليحل حمل الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة        ا وعواقبه ا أسباهب املعاصرة، مبا يف ذلك   

. ى الرجال والنساء واألطفالأسباب العمل القسري وعواقبه وكيفية تأثريه عل"تناول إىل اخلاصة املعنية هبذه الوالية 
  .)٣٧(االقتصادي لألطفالمل األطفال بوصفه يتصل باالستغالل  خاص على العمل املرتيل وعبوجهوسوف تركز 

  

  

  
                                                      

 .A/HRC/9/21 من ١٦الفقرة  )٣٢(

)٣٣( E/CN.4/2005/72و E/CN.4/2006/61.  
)٣٤( A/HRC/4/34. 

)٣٥( A/HRC/7/6. 

)٣٦( A/HRC/7/12. 

)٣٧( A/HRC/9/20, summary.  
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  جملس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل - ٣

يع الدول  بشأن حقوق الطفل، الذي يدعو مج٧/٢٩اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة القرار   - ٧٣
إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على االجتار باألطفال وجترميه، وإىل زيادة التعاون ملنع إنشاء شبكات االجتار 

  .باألطفال وتفكيكها، وتلبية احتياجات الضحايا

 بشأن حقوق املهاجرين، الـذي يـشجع   ٩/٥واعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته التاسعة، القرار         - ٧٤
الدول على سن تشريعات حملية واختاذ املزيد من التدابري الفعالة ملكافحة االجتار باملهاجرين وهتريبهم على الصعيد                

  . الدويل، واملقاضاة على ذلك، وعلى توفري احلماية واملساعدة للضحايا

 /نيـسان وناقش الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل، الـذي عقـد دورتـه األوىل يف                  - ٧٥
، مشكلة االجتار بالنساء والفتيات، ووضع توصيات للتصدي هلذه ٢٠٠٨مايو / ودورته الثانية يف أيار٢٠٠٨  أبريل

  . بلداً من البلدان االثنني والثالثني موضع الدراسة٢٢الظاهرة يف 

  ى هباـة املوصـادئ التوجيهيـ املبادئ واملب–ثالثاً 
  شخاصحبقوق اإلنسان واالجتار باألاملتعلقة 

، إىل تعزيز ودعم هنج قائم       باألشخاص  يف مسألة االجتار   عملهاسعت مفوضية حقوق اإلنسان، منذ بدء         - ٧٦
 سلسلة من األدوات استحداثوركزت املفوضية على . على حقوق اإلنسان يستهدف مكافحة االجتار باألشخاص

وهيئات حقوق اإلنسان، واملنظمات غـري   الدول، واملنظمات الدولية احلكومية،    جانباليت ميكن استخدامها من     
وكان األساس هلذا العمل    . احلكومية، واألفراد، من أجل تعزيز هدف منع االجتار بالبشر ومحاية حقوق ضحاياه           

، اليت أعدهتا املفوضية يف )٣٨( حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاصاملتعلقةهو املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا 
 باإلصدار املرتقب   الصك ومن املقرر تعزيز هذا   . شاور مع وكاالت األمم املتحدة وخرباء دوليني      ت بال ٢٠٠٢عام  

وتدعو . ولدليل تنفيذي هلالتعليق مفصل على هذه املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقوق اإلنسان،     
وهو هنج  :  باألشخاص نسان ملكافحة االجتار  هذه املبادئ واملبادئ التوجيهية صراحة إىل هنج قائم على حقوق اإل          

 حنو تعزيز ومحاية     عملياً  توجهاً وموجَّهعلى القانون الدويل، مبا يف ذلك معايري حقوق اإلنسان،          يف قواعده   يرتكز  
اليت حتدث  طرق  ل حتليالً ل   باألشخاص ويتطلب أي هنج قائم على حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار        . حقوق اإلنسان 

حقـوق  قـانون   اللتزامات الدول مبوجـب  حقوق اإلنسان يف مجيع مراحل دورة االجتار، وحتليالً    ات  هبا انتهاك 
 يقوم املمارسات التمييزية والتوزع غري العادل للسلطة، اليت وإصالحويسعى هذا النهج إىل حتديد . الدويلاإلنسان 

  .الضحايا من العدالةحتافظ على إفالت املتَّجرين من العقاب وحترم عليها االجتار، واليت 

  

  

                                                      

)٣٨( E/2002/68/Add.1. 
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  هيـة املوصى هباادئ التوجيـادئ واملبـ املب–ألف 
   حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص   املتعلقة

، ٢٠٠٢ يوليـه /قتصادي واالجتماعي، يف متـوز    أحالت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل اجمللس اال         - ٧٧
وقد بيَّنت املفوضة . تعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاصاملاملوصى هبا جمموعة من املبادئ واملبادئ التوجيهية 

 إىل  الواضحةيف تقريرها املصاحب هلذه الوثيقة أن وضع املبادئ واملبادئ التوجيهية جاء تلبية من مكتبها للحاجة                
ـ      .  تتعلق بقضية االجتار   ياساتية عملية مرتكزة على احلقوق    توجيهات س  ية والحظت املفوضة الـسامية أن مفوض

اعتمدت املبادئ واملبادئ التوجيهية كإطار عمل ونقطة مرجعية لعملها يف هـذه القـضية،              قد  حقوق اإلنسان   
وشجعت الدول واملنظمات احلكومية الدولية على االستفادة من هذه املبادئ واملبادئ التوجيهيـة يف جهودهـا                

  .)٣٩(جر هبمجتار ومحاية حقوق األشخاص املُتَّالرامية إىل منع اال

 أفـراد مـن    غري رمسية واسعة النطاق، شارك فيها        ئ واملبادئ التوجيهية مثرة مشاورات    ومتثل هذه املباد    - ٧٨
تعمل يف مكافحـة  أخرى اخلرباء واملمارسني، وممثلون لوكاالت األمم املتحدة وبراجمها وملنظمات حكومية دولية     

 املبادئ يف تعزيز وتيسري إدماج منظور حقـوق         ويتمثل الغرض من هذه   .  والقضايا املتصلة به    باألشخاص االجتار
  . باألشخاص الوطنية واإلقليمية والدولية املناهضة لالجتاروالتدخالتاإلنسان يف القوانني والسياسات 

ويقصد  مبدأ   ١٧يحتوي اجلزء األول على     ف. وتقسَّم املبادئ واملبادئ التوجيهية، مثلما يوحي العنوان، إىل جزأين          -٧٩
وقد .  اإلنسان قوقة قضية االجتار بشكل قائم على ح      مواجهاً إلعداد وتنفيذ وتقييم تدابري      ، معاً، أساساً قوي   تشكلهبا أن   

  .والتدخالت قياس القوانني والسياسات باالستناد إليها، ميكن ثبتُصممت املبادئ حبيث ُتستخدم كقائمة 

احلماية واملساعدة؛  ومنع االجتار؛   وان؛  أولوية حقوق اإلنس  : وقد ُصنفت املبادئ حتت أربعة عناوين هي        - ٨٠
 يف مجيع مراحل    لعمليات التدخّ  املبادئ املدرجة حتت العنوان األول على        وتنطبق. والتجرمي واملعاقبة واإلنصاف  

أما املبادئ املدرجة حتت العناوين الثالثة التالية فتحـدد  .  لالستغاللواإلخضاعالتوظيف، والنقل،   : دورة االجتار 
التدابري الوقائية قبل االجتار بالشخص؛ وتدابري محاية       : ختلفة يف دورة االجتار   املوقات  األ التدخل يف    ومعاملهدف  

  .جريننائية واملدنية املتخذة ضد املتَّومساعدة األشخاص الذين تعرضوا لالجتار؛ واإلجراءات اجل

معظمها يتعلق بواحد أو أكثر مـن        مبدأً توجيهياً،    ١١ من   جمموعةوحيتوي اجلزء الثاين من الوثيقة على         - ٨١
، فإن املبادئ التوجيهية تستهدف توفري توجيهات عملية للدول،          العامة وعلى عكس املبادئ  . ويتوسع فيه املبادئ  

، واملنظمات غري احلكومية، وغريها، بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها لضمان ترمجة             الدولية واملنظمات احلكومية 
  .دابري فعالة وواقعيةاملبادئ الرئيسية إىل ت

دوليـة  نية  قانومعايري   ، باستخدام وتؤسِّس املبادئ واملبادئ التوجيهية إطاراً للممارسة اجليدة، كما أهنا          - ٨٢
نائية، واحتجـاز  جماالت مثل التشريع، وتدابري العدالة اجلمقبولة، تتيح للدول توجيهات أكثر حتديداً وتفصيالً يف   

  .عمهم ود ومحاية الضحايا،الضحايا
                                                      

  .٦٢، الفقرة E/2002/68 الوثيقة )٣٩(
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   حبقوق اإلنساناملتعلقة استخدام املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا –باء 
   وكاالت األمم املتحدة وغريهاجانبواالجتار باألشخاص، من 

عديد من وثـائق الـسياسات والنـصوص        ال باملبادئ واملبادئ التوجيهية يف      ٢٠٠٢ منذ عام    ُيستشهد  - ٨٣
ريعي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبـا           التفسريية، وال سيما الدليل التش    

جملس ( أحكام االتفاقية األوروبية ملكافحة االجتار والتعليق على، )مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   (
الدول األمريكية باستخدام هـذه     اليت اعتمدهتا هيئات أوروبية شىت ومنظمة       وقد أوصت القرارات    . )٤٠()أوروبا

.  باألشـخاص   املناهضة لالجتار  األعمالاملبادئ واملبادئ التوجيهية يف إدماج حقوق اإلنسان كإطار معياري يف           
 وكاالت األمم املتحدة املعنية     واسعي النطاق من جانب   وحتظى هذه املبادئ واملبادئ التوجيهية بدعم واستخدام        

ف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،      ي مبا فيها شعبة النهوض باملرأة، واليونيس      أكثر من غريها هبذه القضية،    
واملشروع املشترك بني وكاالت األمم املتحدة بشأن االجتار باألشخاص يف منطقة ميكونغ الكربى دون اإلقليمية،               

، ومكتب األمم املتحدة )٤١(ة والعدالةوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمي
وقد اعتمدت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص هذه . )٤٢(املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة العمل الدولية

األوضاع احملددة  وال تزال تستخدمها كأداة لتقييم واستعراض       كأساس وإطار لعملها،    املبادئ واملبادئ التوجيهية    
وقد .  باألشخاص فعالية االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية املناهضة لالجتار     د القطري، ويف تقييم مدى      على الصعي 

ومـن بـني هـذه       يف جمال الدعوة،     هودها وج ادئ واملبادئ التوجيهية يف حبوثها     إىل املب  ت منظمات دولية  أشار
 العفـو   منظمةات أخرى غري حكومية تشمل       االحتاد الربملاين الدويل، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظم       املنظمات

الدولية، واجلمعية الدولية ملكافحة الرق، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة احلقوق العاملية، واملنظمة الدولية 
، ومنظمة إنقاذ الطفولـة،  "األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان   " األطفال يف السياحة اآلسيوية، ومنظمة       بغاءإلهناء  

  .العاملي ملكافحة االجتار بالنساءوالتحالف 

  
                                                      

)٤٠(  Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Council of 

Europe Treaty Series No.197, 16 May 2005،  تـشرين  ١٧ويف . ٢٠٠٨فرباير / شباط١بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف 
 ، دولة قد صدقت على االتفاقية؛ وباب االنضمام إىل االتفاقية مفتوح أمام مجيع الدول             ١٩ كانت   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .عضاء فيهاألعضاء يف جملس أوروبا وغري األ
  املبادئ واملبادئ التوجيهية بشكل خاص يفوالعدالة معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميةنفذ   )٤١(

برنامج تدرييب قبل االنتشار وأثناء اخلدمة ملوظفي   : االجتار بالبشر وعمليات دعم السالم    "وضع املقررات التدريبية، انظر     
 ".إنفاذ القانون الدويل

 Human:انظـر  دمت منظمة العمل الدولية هذه املبادئ واملبادئ التوجيهيـة باستفاضـة؛  استخ  )٤٢(

Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidance for Legislation and Law Enforcement (Geneva, ILO, 

2005); B. Olateru-Olagbegi and A. Ikpeme, Review of Legislation and Policies in Nigeria on Human 

Trafficking and Forced Labour, (Geneva, ILO, 2006); Combating trafficking in children for labour 

exploitation: a resource kit for policy makers and practitioners (2008).   
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   املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هباق علىالتعلي –جيم 
   حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشراملتعلقة

تاحة مزيد من التوجيه بشأن املبادئ واملبـادئ التوجيهيـة          إل ٢٠٠٢ منذ عام    صدرت نداءات متكررة    - ٨٤
 املعنيـة   اجلهـات ، واحلكومات، ومنظمات اجملتمع املدين، وغريها مـن          الدولية املوصى هبا للمنظمات احلكومية   

ملبـادئ  تعليق مفصل على ا   ، استجابت املفوضية بوضع     ٢٠٠٨ففي عام   .  باألشخاص مببادرات مكافحة االجتار  
 يف ليـق التعويتمثل الغرض من هذا .  حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشراملتعلقةالعامة واملبادئ التوجيهية املوصى هبا      

تقدمي حتليل قانوين وسياسايت شامل جلميع جوانب هذه املبادئ واملبادئ التوجيهية، مما يساعد على اسـتخدامها                
  .القانون الدويل والسياسات الدوليةبالبشر تستند متاماً إىل  تدابري ملكافحة االجتار الستحداث وتطبيقكأداة 

 الـدول والوكـاالت     فضالً عن أعمال  إلنسان الدولية،    آليات حقوق ا   أعمال من   التعليقويستفيد هذا     - ٨٥
بيـد أن هـذا     . ، يف تعزيز هنج حقوق اإلنسان الذي تدعو إليه هذه املبادئ واملبادئ التوجيهية            احلكومية الدولية 
، ال تزال الـدول     فمثالً. ج األخرى ُهنُّأن إيالء أولوية حلقوق اإلنسان ال يعين إبطال األهداف وال         التعليق يوضح   

ومع ذلك،  .  باألشخاص  تدابري قوية وفعالة يف جمال العدالة اجلنائية من أجل التصدي لالجتار           استحداثاجة إىل   حب
هذه التدابري، يتعني دراسة ورصد تأثري هذه اخلطوة وتأثري التدابري بشكل عـام    كل تدبري من    ففي كل خطوة من     
مكافحة االجتار هو منعه، ومحاية األفراد من انتهاك        وينبغي أن يكون اهلدف النهائي لتدابري       . على حقوق اإلنسان  

وقد ُصـمم هـذا   . نتيجة لالجتار، وتقدمي املساعدة عند عدم منع أو عدم إمكانية منع هذه االنتهاكات        حقوقهم  
جتار كأداة لتحليل أداء اجلهات الفاعلة املعنية فيما يتعلق بالتزاماهتا القانونية مبنع اال           التعليق حبيث ميكن استخدامه     

وكـاالت األمـم    اختريوا بصورة رئيسية من      فريق من اخلرباء،     قاموقد  .  به، والتصدي هلما   املتصلواالستغالل  
 إدراج نتائج هذه املراجعة يف وجيري حالياً. التعليقاجلودة التقنية ملشروع مبراجعة املتحدة وآليات حقوق اإلنسان، 

  . ٢٠٠٩لنصف األول من عام يف االتعليق الذي من املنتظر أن يتاح للجمهور 

   حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشراملتعلقة تفعيل املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا –دال 

 مزيد من األدوات، استحداثإمكانية مدى قوق اإلنسان حالياً يف األمم املتحدة السامية حلتنظر مفوضية   - ٨٦
طبقـاً  ،   باألشخاص ا يف ضمان فعالية تدابري مكافحة االجتار       دليل تنفيذي عملي، لدعم جهود الدول وغريه       مثل

ومن شأن مثل هـذه األداة      . القائمة والناشئة وضمان أن تعكس هذه التدابري املمارسات اجليدة        للمعايري الدولية،   
 على  خطط العمل الوطنية املناهضة لالجتار باألشخاص من منظور قائمبشأن مراجعةأيضاً أن توفر التوجيه العملي 

  .حقوق اإلنسان

   االستنتاجات–رابعاً 
ففي كل عام، يتعرض ماليني من البشر للخداع،        . إن نطاق مشكلة االجتار يكاد يستعصي على الوصف         - ٨٧

. منهاهلم الفرار وُيجربون أو ُيكرهون بطرق أخرى على اخلضوع ألوضاع جيري استغالهلم فيها وال ميكن والبيع، 
تولد مليارات الدوالرات وتعمـل دون التعـرض        ة لصناعة اجلرمية عرب الوطنية اليت       ويشكل هؤالء الضحايا سلع   

 وتتوسـع  .القوانني، باإلضافة، يف كثري من احلاالت، إىل الفساد والتواطؤ      نظراً لعدم كفاءة إنفاذ     للعقاب تقريباً،   
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م املساواة، ونقص فرص العمل،  ملظاهر عدالواسع بسبب االنتشار  احملتملني يف كل مكان من العامل     دائرة الضحايا 
  .وافتقاد األمن الغذائي واملعيشي، والعنف، والرتاعات، والتمييز، والفقر

 اخلطـر،   نـواقيس وقد سعى الشركاء يف مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبـشر إىل دق                 - ٨٨
 تنسيق األنشطة بني كيانـات      زادوا من ا  واستنهاض اجلهود للتصدي لالجتار بالبشر، من خالل منتدى فيينا، كم         

.  تطورات مشجعة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدوليةوحدثت،  بالبشراألمم املتحدة املعنية مبكافحة االجتار
على حنو  تقدم  إحراز   آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، من التبليغ عن          عن طريق وقد متكنت الدول األعضاء،     

  .املتخذة ملكافحة االجتار من منظور حقوق اإلنسانتدابري متزايد وعن ال

فقـد  .  غري فعالة إىل حد بعيد     باألشخاصالجتار  لعواقب البشرية ل  ومع ذلك ال تزال حماوالت التصدي ل        - ٨٩
 استهدفت هذه اجلهود محايتهم، نظراً ألن ذات األشخاص الذينكان لبعض جهود مكافحة االجتار تأثري ضار على 

املتزايد ومع التركيز الدويل    . القواننييف عمليات إنفاذ    " أضراراً تبعية "جتار يصبحون يف بعض األحيان      ضحايا اال 
أن من غري املمكن مواجهة التجارة العامليـة يف         ب ُسلِّم العامل يف السنوات األخرية،      على نطاق على االجتار بالبشر    

 وضع  وبأنه جيب ن، والتنمية البشرية، واألمن البشري،      دون التزامات مشتركة حبقوق اإلنسا    مواجهة فعالة   البشر  
  . ملكافحة االجتارذات مصداقيةحقوق اإلنسان يف صميم أي استراتيجية 

يشكل االجتار باألشخاص انتهاكاً حلقوق اإلنسان، ال ميكن التغلب عليه إال بتـضافر جهـود مجيـع                 و  - ٩٠
أسـباهبا  هذه الظاهرة، وفهم    ىل معلومات سليمة حول      إ األطراف الفاعلة، داخل احلكومات وخارجها، استناداً     

 التنسيق على الصعيدين اإلقليمي والدويل، ولكن حتسنيوقد أُحرز تقدم يف . التدخالت املختلفةوعواقبها، وفعالية 
ومثة حاجـة إىل التـصدي      .  وتنفيذ أفضل االستراتيجيات   لتقاسم أفضل املمارسات   بذل مزيد من اجلهود      ينبغي

  .األمم املتحدةداخل على الصعيدين الوطين والدويل مبا يف ذلك حقاً شكل متكامل للمشكلة ب

 -  -  -  -  -  

  


