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  موجز

، ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ الفترة من    يغطيو،  ٨/١٢يقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           
  .٢٠٠٩مارس /هام منصبها، إىل آذارالذي تولت فيه املقررة اخلاصة موهو التاريخ 

 األول من التقرير منظوراً عاملياً لظاهرة االجتـار باألشـخاص واجتاهاهتـا، وأشـكاهلا،               الفرعيطرح  و  
 اليت تعرب عن خمتلـف       هبا ة املتسقة واملوثوق  حصائيومظاهرها، مبا يف ذلك التحديات املتعلقة بنقص املعلومات اإل        

 بروتوكول منع االجتار    كما يرد يف   تعريف االجتار باألشخاص     الفرع هذا   يعرضكما  . أبعاد عملية االجتار بالبشر   
  . واملعاقبة عليه، وكذلك نطاق الوالية املعنية باالجتار باألشخاص وقمعه النساء واألطفالوخباصةباألشخاص، 

 الثاين من التقرير اإلطار القانوين والسياسايت، وال سيما أُطر حقوق اإلنـسان وآليـات               فرعالويتناول    
  . د الدويل واإلقليمي والوطينكافحة االجتار باألشخاص على الصعم

 اليت تعتزم عملال الثالث لتحديد رؤية وجدول أعمال املقررة اخلاصة بشأن واليتها وأساليب الفرعوأُفرد   
  .املوكلة إليها إىل حتقيق تقدم حنو تنفيذ الوالية ، سعياًتطبيقها

  .ؤمتراتخمتلف امل أنشطة املقررة اخلاصة، مبا يف ذلك مشاركتها يف بإجياز الرابع الفرع ويعرض  

  . اخلامس على استنتاجات املقررة اخلاصة وتوصياهتاالفرعوأخرياً، حيتوي   
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  مقدمة

والية املقـررة   متديد   فيه اجمللس    ررق، الذي   ٨/١٢يقدَّم هذا التقرير مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان           - ١
  .اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال

 الـيت كُلفـت      السيدة جوي نغوزي إيزيلو    املقدم إىل اجمللس من   وهذا التقرير هو التقرير السنوي األول         - ٢
اليت كُلفت هبذه الوالية مـن عـام         خلفاً للسيدة سيغما هدى      وهي تأيت . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨  بواليتها يف 

  .٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٤

، وقرر متديد الوالية فترة     ٨/١٢والية املقررة اخلاصة مبوجب قراره      يف   اجمللس يف دورته الثامنة      نظروقد    - ٣
ميثل انتهاكاً حلقوق اإلنسان ويقوِّض التمتع حبقوق       الذي  االجتار باألشخاص   القلق إزاء    يؤكد   مماثالث سنوات،   

منـسقني  ميثل حتدياً خطرياً لإلنسانية، ويتطلب استئصاله تقييماً واستجابة         ال يزال   فاالجتار باألشخاص   . نساناإل
  .واملقصدالعبور بلدان  واألصليةبلدان المتعدد األطراف بني  حقيقيتعاون عن طريق على املستوى الدويل 

ة واألنشطة املضطلع هبا منذ تولت مهام منصبها وتستعرض املقررة اخلاصة يف هذا التقرير املعلومات الوارد  - ٤
  .٢٠٠٨أغسطس / آب١يف 

 االسـتبيانات املرسـلة إىل      املـستمدة مـن   وقد استفادت املقررة اخلاصة من قدر هائل من املعلومات            - ٥
ولكن نظـراً   . احلكومات، واملشاورات، وإسهامات خمتلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم املنظمات غري احلكومية          

منذ تويل املقررة اخلاصة مهام منصبها، فهي ال تقدم حتليالً معمَّقاً لقضايا أو شـكاوى               اليت مضت   لفترة  لقصر ا 
  . معينة، وإمنا حتدد إطاراً موضوعياً ومنهجياً، وتطرح رؤيتها بشأن مباشرهتا لواليتها يف السنوات املقبلة

  سيما النساء واألطفالة باالجتار باألشخاص، ال والية املقررة اخلاصة املعني - أوالً
   استعراض عام ملشكلة االجتار باألشخاص- ألف 

يواجه العامل اليوم مشكلة جسيمة تتمثل يف االجتار باألشخاص ، وهي مشكلة حتركها نفس القوة الـيت                   - ٦
ـ        . توافر العرض والطلب   املتمثلة يف وحترك عوملة األسواق،     امل، ويقع الرجال والنساء واألطفال يف مجيع أحناء الع

وباعتبار االجتار باألشخاص أحد األنشطة اإلجرامية . يةرقيق عصرجتارة ملا أصبح يشكل  بدرجات متفاوتة، ضحية
ويبني .  يف العامل، فإنه يسفر عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان لألشخاص املتجر هبم ولكرامتهم             األسرع منواً 

كومات أنه مل يكد يسلم بلد من أضرار االجتار باألشخاص، فإما حتليل االستبيان املرسل من املقررة اخلاصة إىل احل
ستغالهلم يف أغراض جنسية أو يف العمل       الأن تنطلق منه أو تعربه أو تقصده النساء واألطفال والرجال املتجر هبم             

 ما تعرب   اًكثريويقع االجتار باألشخاص داخل احلدود الوطنية أو عربها، حيث          ). والعمل اجلربي  ة املرتلي العبودية(
  . واحدة من الناس العديد من احلدود قبل أن تصل إىل مقصدها النهائيدفعة

وبينما تركز الدراسات املتعلقة باالجتار باألشخاص عادة على االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي، هناك               - ٧
 نزع   أو العبوديةاثلة للرق، أو    ماملمارسات  املاخلدمة القسرية، أو الرق أو       وأ العمل اجلربي أغراض أخرى مهمة تشمل     
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 تـثري كما أن املعلومات اإلحصائية املتاحة      . ويندر وجود بيانات دقيقة يف جمال االجتار بالبشر       . )١(أعضاء اجلسم 
ومثة سبب آخر لذلك هـو أن       . األشخاص املهربني واملهاجرين غري الشرعيني    مشاكل ألهنا كثرياً ما تشمل أيضاً       

غني املتجر هبم ألغراض االستغالل اجلنسي، نادراً ما يقدمون بالغات عن وقوعهم ضحايا الضحايا، وال سيما البال
هـذه  كما أنه يف البلدان اليت تفتقر إىل تشريعات مناهضة لالجتار باألشخاص، ال يتم تسجيل ضـحايا                 . لالجتار

 معظم األشخاص املتجر هبم     ومع ذلك فإن من املتفق عليه على نطاق واسع أن         . ليس هلا وجود قانوين   اليت  رمية  اجل
وأن حركة االجتار الذين يعانون سوء احلالة االجتماعية واالقتصادية، على املستوى الدويل هم من النساء واألطفال 

 احلصول  يكونأما االجتار الداخلي باألشخاص، فقد      . األساسية تنطلق من البلدان النامية إىل البلدان األكثر ثراء        
  .أن األرقام احلالية تقل كثرياً عن الواقعيعتقد ، كما  صعوبة أكثرعلى أرقام بشأنه

ظاهرة معقدة، ويزيدها تعقيداً طبيعتها السرية واستخدام تكنولوجيا املعلومات         هو  االجتار باألشخاص   و  - ٨
كة  تستمر حر،االجتار باألشخاص داخل احلدود الوطنية ظاهرة واسعة النطاقبينما يشكل  و.  للتجنيد احلديثة أداةً 

عدة وبرغم الصعوبات اإلحصائية، حاولت     . أبعاداً دائمة التغري  واالجتار بني البلدان وتثري مزيداً من القلق الدويل         
 ٢,٥ويفترض مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن حنو . منظمات أو مؤسسات تقدير حجم املشكلة

ري جتنيدهم أو اإليقاع هبم أو نقلهم أو استغالهلم، وهـي           مليون شخص يف العامل، يف أي نقطة زمنية معينة، جي         
 إىل أن ٢٠٠٧لعام بشأن االجتار باألشخاص ويشري تقرير وزارة اخلارجية األمريكية      . عملية تسمى االجتار بالبشر   

الجتار  من النساء واألطفال جيري االجتار هبم سنوياً عرب احلدود الوطنية، خبالف ماليني آخرين يتم ا٨٠٠ ٠٠٠حنو 
 يف املائة من الضحايا املتجر هبم عرب احلدود الوطنية هم من النـساء              ٨٠ويقدَّر أن حنو    . هبم داخل حدود بلداهنم   

ووفقاً ملا ذكره املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة         .  يف املائة  ٥٠أن نسبة القُصَّر تصل إىل      والفتيات، و 
ويشري . )٢( يف العامل، داخل البلدان أو عرب احلدودل جيري االجتار هبم سنوياً مليون طف١,٢، فإن حنو )اليونيسيف(

 يف العـامل    للعمل اجلربي عدد األشخاص اخلاضعني     إىل أن    ٢٠٠٥تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية يف عام         
 أي العمل اجلربي فاالجتار ميثل نسبة يعتد هبا من حاالت.  شخص٢ ٤٥٠ ٠٠٠نتيجة لالجتار يقدَّر مبا ال يقل عن 

 اليت يفرضها وكالء القطاع العمل اجلربي وحوايل ربع حاالت العمل اجلربي يف املائة من إمجايل حاالت ٢٠حوايل 
ومع ذلك، تشري تقديرات منظمة . أن االجتار جيري ألغراض االستغالل اجلنسيوكثرياً ما ُيفترض  .)٣(اخلاص عنوة

 الضحايا ُيتجر هبم لغرض االستغالل يف العمل، يف حني ُيتجر بنسبة            جمموعمن   يف املائة    ٣٢العمل الدولية إىل أن     
  .)٤( يف املائة لكال الغرضني٢٥ يف املائة لغرض االستغالل اجلنسي، وبنسبة ٤٣

 احلاجة جلمع ومعاجلة البيانات بطريقة منهجية ومنسقة وتظهر هذه التقديرات متناقضة فيما بينها ومع أن  - ٩
 عاملياً على أن االجتار باألشخاص يأخـذ أشـكاالً     فإهنا تعكس توافق آراء      عن حجم املشكلة،     كي تعرب بوضوح  

. عديدة وخمتلفة يف مجيع مناطق العامل، وأنه يشكل انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان وللقوانني اجلنائية احمللية والدولية
                                                      

 .ر يف بنني ونيجرييا وتوغومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، تدابري مكافحة االجتار بالبش )١(

 .٢٠٠٨ مماثلة يف تقرير إجراءات منظمة العمل الدولية ملكافحة االجتار بالبشر، ترد أرقام )٢(

 .ILO, A Global Alliance Against Forced Labour, 2005, p. 14انظر أيضا . نفسهاملرجع  )٣(

 .نفسهاملرجع  )٤(
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، يف  " وخطـري  ضخم" أن االجتار باألشخاص      على استبيان املقررة اخلاصة إىل     ردهاوقد أشارت بعض البلدان يف      
ومع ذلك، فإن الرأي السائد هو أن ". آخذ يف االخنفاض ولكنه ال يزال خطرياً"حني أشارت بلدان أخرى إىل أنه  
 على االستبيان إىل أن االجتار باألشخاص       ردهاوقد أشارت إحدى الدول يف      . االجتار باألشخاص مشكلة خطرية   

من حيث الشخص الذي ُيتجر به، تبعاً للمنطقة يتفاوت أيضاً االجتار و". ب وصف حجمهاه يصعجرمية خفية وأن"
  .املنشأ واملقصدووالقطاع الذي يعمل به، 

ومن وجهة النظر االقتصادية، أصبح االجتار باألشخاص جتارة عاملية تدر أرباحاً هائلة على املتجرين وعلى   - ١٠
  .كات جسيمة حلقوق اإلنسان، وتسبب مشاكل خطرية للحكوماتشبكات اجلرمية املنظمة، وتسفر عن انتها

لعدم وجود إحصاءات منهجية موثوق هبا، يصعب التوصل إىل حتديد دقيق ملا إذا كان عدد حاالت ونظراً   - ١١
ولذلك فإن اخلطوة األوىل يف سبيل حتقيق فهم أمشل للظاهرة . وسبب التزايد أو التناقصاالجتار يتزايد أم يتناقص، 

  .)٥(وال شك أن هذه املهمة شاقة إىل حد بعيد.  وشاملة هباات موثوقءتمثل يف جتميع إحصات

تعزيز تبادل املعلومـات    " على   ٨/١٢من قراره   ) ك(٢وقد حث جملس حقوق اإلنسان الدول يف الفقرة           - ١٢
لك عن طريق مجع    وقدرات مجع البيانات كأسلوب لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذ             

  ."بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس والسن

املنسق يف تنظيم البيانات ونشرها، بالتعاون  هذا اهلدف والقيام بدور السعي لبلوغوتعتزم املقررة اخلاصة    - ١٣
ص باألشخااجلودة إال باالعتراف الكامل خبطورة االجتار        ولن تتوافر البيانات العالية   . الوثيق مع أصحاب املصلحة   

وما مل تتخذ   .  آليات مناسبة على الصعيد العاملي حلماية الضحايا       وبوضعباعتباره انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان،      
احلكومات ووكاالت إنفاذ القانون اخلطوات الالزمة للتصدي لالجتار باألشخاص من منظور حقـوق اإلنـسان               

، ودون أي عناية بالضحايا،     اهتمامشخاص دون   ومنظور إنفاذ القانون، فسوف تستمر معظم حاالت االجتار باأل        
. جيدة تستند إىل بياناتسياسات سليمة وجود  اخلطوات املقبلة على وتتوقف. ودون معاقبة املتجرين باألشخاص

 /على املستوى العاملي، مثل منتدى فيينا ملكافحة االجتـار باألشـخاص املعقـود يف شـباط               ومبادرات التوعية   
 املقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان، وجتديد والية املقررة اخلاصـة املعنيـة             ة السامي ة املفوض ، وتقرير ٢٠٠٨  فرباير

  .خطوات مهمة يف هذا االجتاهمجيعها باالجتار باألشخاص، 

   تعريف الوالية ونطاقها–باء 

 نفاذ بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء         )٦(٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٥بدأ يف     - ١٤
 واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب               ، وقمعه واألطفال

 لالجتار باألشخاص، وهو يعرِّف االجتـار     حتديداًويتصدى هذا الربوتوكول    ). بروتوكول بالريمو (احلدود الوطنية   
                                                      

 ,٠٢٤Workshop: Quantifying Human Trafficking, its Impact and the Response to itر ـانظ )٥(

13-15 February 2008, Vienna Forum, UNGIFT, background paper, p.2. 

 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ولة على الربوتوكول حىت  د١١٩صدَّقت  )٦(
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جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم " االجتار باألشخاص" بتعبري يقصد: على النحو التايل) أ(٣باألشخاص يف املادة 
أو إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القـسر أو االختطـاف أو                 

لنيـل  االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا                   
ويشمل االستغالل، كحد أدىن، استغالل دعـارة  . موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض االستغالل 

الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، 
  ."أو االستعباد أو نزع األعضاء

األشخاص استخدام القُصَّر يف األنشطة اجلنسية التجارية، ولو كان ذلـك دون            ويشمل تعريف االجتار ب     - ١٥
كما يشمل األشخاص احملتجزين بغري إرادهتم لغرض تسديد َدْين علـيهم،           . استخدام القوة أو االحتيال أو القسر     

ـ          .  الدين إساروهي ممارسة تعرف باسم      ل ال تـسمح    فاملوافقة األولية من جانب الضحية على السفر أو أداء عم
لصاحب العمل فيما بعد بأن يقيد حرية ذلك الشخص أو أن يستخدم القوة أو التهديد حلمله على تسديد ما عليه 

 خمتلفة تشمل حقوق اإلنسان، ومكافحـة اجلرميـة         زواياوميكن النظر إىل االجتار باألشخاص من عدة        . من َدْين 
 األفضليضع حقوق اإلنسان يف صميم مجيع اجلهود هو         كامل  واتباع هنج مت  . والعدالة اجلنائية، واهلجرة، والعمل   
  . تحقيق تغيري هادف ومستدام يف التصدي للمشكلةل وكوسيلةبالنسبة إىل والية املقررة اخلاصة، 

  :ويغطي نطاق والية املقررة اخلاصة مجيع أشكال االجتار باألشخاص ومظاهره، ومن مث فهو يشمل ما يلي  - ١٦

مثالً ( وُيقصد هبم األطفال الذين ُيتجر هبم ألغراض جنسية، وللتبين، وللعمل - ال االجتار باألطف   )١(  
، )يف خدمة املنازل، وجمالسة صغار األطفال، والتسول، واألنشطة اإلجرامية مثل بيع املخدرات، وما إىل ذلـك               

 بأن الفتيات فقط هن االعتقاد األويلو.  كمرتزقة أو كجنود، أو كرقيق جنسي- وللمشاركة يف الرتاعات املسلحة 
الـذكور واسـتغالهلم    فهناك تزايد يف حاالت االجتار باألطفال       ،   مل يعد صاحلاً   الالئي ُيتجر هبن ألغراض جنسية    

   ال ُيشتبه فيها، مثل الرياضة؛يف إطار جماالتألغراض جنسية 

ا الشكل مـن     فالواقع أن هذ   -  وغريه من سبل االستغالل      العمل اجلربي االجتار بالرجال لغرض      )٢(  
، بوجه خاص، ُيتجر هبم ألغـراض       والصبيانفالرجال  .  عناية كبرية  دون أن يوىل  أشكال االجتار آخذ يف التفشي      

  االستغالل يف أعمال التشييد والبناء، ويف الزراعة، ويف صيد األمساك والتعدين؛ 

، واالستغالل يف أغـراض  االجتار بالنساء والفتيات لغرض الزواج باإلكراه، واإلكراه على البغاء   )٣(  
 -  )، ويف املصانع واملناجم، وغري ذلك من أمناط العمليةدمة املرتلاخلمبا يف ذلك العمل يف  (والعمل اجلربيجنسية، 

 تركز ٌجل البيانات املتاحة بشأن      ولذا على االجتار باألشخاص ألغراض جنسية،       وينصب االهتمام، بطبيعة احلال،   
األشكال األخرى لالجتار بالنساء استكشاف  املقررة اخلاصة تواصلوسوف  . اجلانباالجتار باألشخاص على هذا     

   من جماالت العمل؛ ا وغريهيةدمة املرتلاخللغرض استغالهلن يف العمل، وال سيما يف 

 احلصول  ويصعب - االجتار بالبشر لغرض نزع أعضاء اجلسم وأجزاء وأنسجة أخرى من اجلسم              )٤(  
اجتاهاً متنامياً وسوقاً رائجة، وينبغي دراسته عن يشهد  أصبح لكنهذا الشكل من االجتار، على حقائق وأرقام عن ه

  . تدخالت مناسبةصياغةكثب من أجل 
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أشكال أخرى غري منتظمة لالجتار باألشخاص، مثل االجتار ألغراض إقامـة شـعائر معينـة،                 )٥(  
  .بالسجناء  واالجتار

  :ار، عند وضع جدول أعماهلا، القضايا املهمة التالية املتعلقة باالجتاروسوف تأخذ املقررة اخلاصة يف االعتب  - ١٧

  ندرة البحوث والبيانات  •
  اهلجرة وروابطها باالجتار باألشخاص  •
  )اإليدز (فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسبوالروابط بني االجتار   •
  الرتاعات والروابط بني االجتار باألشخاص   •
  األهداف اإلمنائية لأللفيةوالروابط بني االجتار باألشخاص   •
  العنف اجلنساين وعدم املساواة بني اجلنسنيوالروابط بني االجتار باألشخاص   •
  إجراء دراسة معمَّقة بشأن الطلب على ضحايا االجتار بالبشر  •
أوى واحلماية والدعم النفسي     القانونية والطبية، وتوفري امل    - تقدمي املساعدة واخلدمات املتكاملة       •

  واالجتماعي لضحايا االجتار
  .تعزيز التعاون على الصعد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي  •

 االجتار  تشعبأوجه  جوانب و  واملوارد املتاحة، دراسة مجيع      يةقدرة البشر المن حيث   وكان من املتعذر،      - ١٨
سوف تبذل املقررة اخلاصة جهـوداً      واحملددة بثالث سنوات،    ة الوالية   باألشخاص، املشار إليها أعاله، خالل مد     

صادقة، يف إطار تركيزها على قضية االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، من أجل تناول جماالت العمل                
ويشمل ذلك، على سبيل املثـال ال احلـصر، االجتـار           . حمدودةفيها  تدخالت  الاليت مل تدرس من قبل أو كانت        

 األمن اإلنـساين،    وانعداموالصبيان، والتصدي لألسباب اجلذرية مثل عدم املساواة بني اجلنسني والفقر           بالرجال  
كما ستعمل املقررة اخلاصة على . باعتبارها أحد األسباب اجلذريةبصورة خاصة " العمالة الرخيصة"والطلب على 

واألهم من ذلك أهنا ستعمل . قطاع واملنطقةاجلنس والعمر والنوع تيسري وضع إطار لقاعدة بيانات مصنَّفة حبسب 
على تعزيز هنج مرتكز على حقوق اإلنسان، يهدف إىل توفري سبل االنتصاف لضحايا االجتار، مبا يف ذلك تعزيز                  

  .  عملية حتقيق العدالةيف إطارالتركيز على تعويضهم 

   اإلطار القانوين والسياسايت- ثانياً 
اك خطري حلقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف احلرية واحلق يف عدم التعرض        انتههو   االجتار باألشخاص    إن  - ١٩

؛ واحلق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية أو الالإنسانية، واحلق يف عدم التعرض للعنف،      ة القسري العبوديةللرق أو   
  . واحلق يف الصحة، وحقوق أخرى
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   الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان–ألف 

صكوك حلقـوق   عدة  توكول بالريمو، اعتمدت األمم املتحدة ووكاالهتا على مر السنني          قبل اعتماد برو    - ٢٠
  :وتشمل هذه الصكوك ما يلي. اإلنسان، تشمل أحكاماً تتعلق بالتصدي لالجتار باألشخاص

  )٢٥، ٢٣، ٢٢، ٤، ٢، ١املواد (اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   •
  )٢٦، ٢٣، ١٤، ١٢، ٩، ٨، ٧، ٣، ٢املواد (ياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس  •
، ٧،  ٦،  ٣،  ٢وخباصة املـواد    (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          •

  )١٢، و١١، ١٠
  )٧()١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١١، ٩، ٦، ٢املواد (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   •
  )٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٨، ١٩، ١٦، ٧املواد (ل اتفاقية حقوق الطف  •
واسـتغالل   األطفـال    وبغاءبيع األطفال   بتفاقية حقوق الطفل املتعلق     الالربوتوكول االختياري     •

  )٨، ٣، ٢، ١املواد (األطفال يف املواد اإلباحية 
املواد (الرتاعات املسلحة الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف   •

  )٤ إىل ١من 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة                 •

  )١٤، ١٣، ٣، ١وخباصة املواد (
  )٦، ٥، ٢املواد (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   •
  )٦، ٢، ١املواد ( املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي ٢٩الدولية رقم اتفاقية منظمة العمل   •
  )٣ -  ١املواد ( بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   •
وخباصـة  ( بشأن حظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال          ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        •

  ))١(٣  املادة
  دولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم االتفاقية ال  •
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة   •

  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  ))ج)(٢(دة واملا) ج)(١(٧وخباصة املادة (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   •

                                                      

 على أن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، حتديداً ٦تنص املادة  )٧(
 .كافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأةمل
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، ١املواد  (االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق             •
٨()٧، ٦، ٥، ٣(.  

  )٣ و٢املادتان (إعالن اجلمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة   •
  إعالن وبرنامج عمل فيينا  •
  .منهاج عمل بيجني  •

   والسياسات على الصعيد اإلقليميطار القانويناإل –باء 

 بدأ نفاذهاعلى الصعيد اإلقليمي، تعترب اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، اليت         - ٢١
وقد .  الستخدام هنج قائم على احلقوق يف مكافحة االجتار باألشخاصممتازاً، مثاالً إقليمياً    ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط 

ة تعريف االجتار الوارد يف بروتوكول بالريمو، وجتاوزت نطاق هذا التعريف بالتأكيد على مبـدأ    اعتمدت االتفاقي 
 أن هذه االتفاقية ومن املهم اإلشارة إىل. )٩(عدم التمييز وبإدراج ضمانات حلماية احلقوق وتقدمي املساعدة للضحايا
   .متاحة للتصديق عليها من جانب الدول غري األعضاء يف جملس أوروبا

اتفاقية منع االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء ومكافحته، اليت         : ومثة صكوك إقليمية أخرى، تشمل      - ٢٢
؛ اتفاقية البلدان األمريكية بشأن     ٢٠٠٢اعتمدهتا الدول األعضاء يف رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي يف عام            

اتفاقية بيليم  " ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله         االجتار الدويل باألحداث، واتفاقية البلدان األمريكية     
؛ )١٢(؛ امليثاق األفريقـي حلقـوق الطفـل ورفاهـه         )١١(؛ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب     )١٠("دو بارا 

 وهناك .)١٣(الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، واخلاص حبقوق املرأة يف أفريقيا
أيضاً مبادرات دون إقليمية مهمة جديرة بالذكر، مثل خطة العمل املشتركة بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب                
أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ملكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال يف غـرب     

  ).٢٠٠٩- ٢٠٠٦(أفريقيا ووسط أفريقيا 

                                                      

 .١٩٥٣، املعدلة بالربوتوكول الصادر يف عام ١٩٢٦عام ل االتفاقية اخلاصة بالرق انظر أيضاً )٨(

 .١٦ إىل ١٠ واملواد من ٦ إىل ١ بصورة خاصة املواد من انظر )٩(

 أحد باعتبارهاالجتار باألشخاص ) ب(٢  املادةوتذكر من اتفاقية بيليم دو بارا العنف، ٢تعرِّف املادة  )١٠(
 .أشكال العنف ضد النساء

 .٦١ و٦٠و) ٣(١٨و ١٥و ٥و ٢انظر املواد  )١١(

 . حتديدا٢٩ًاملادة  )١٢(

 االجتار باألطفال والنساء وتطالب الدول مبقاضاة مرتكيب هذا االجتار ٤من املادة ) ز)(٢(الفقرة حتظر  )١٣(
 .٢٤ و١٣ و١١ و٣ و٢: ى ذات الصلة هيواملواد األخر. ومحاية املعرضني ملخاطر االجتار
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 اتفاقية اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي تعريفاً مماثالً للتعريف الـوارد يف بروتوكـول              وقد اعتمدت   - ٢٣
املشتركة بني االحتاد األفريقي واالحتاد ومثة مبادرات أفريقية أخرى ذات صلة تشمل خطة عمل واغادوغو . بالريمو

الحتاد األفريقي املنقحة بشأن مكافحـة      ملكافحة االجتار بالبشر وخاصةً النساء واألطفال، وخطة عمل ا        األورويب  
  ).٢٠١٢- ٢٠٠٧(املخدرات ومنع اجلرمية 

ويوصي املقرَّر الذي اُتخذ مؤخراً بشأن تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي مـن أجـل                   - ٢٤
تقدمي ملتحدة يف نيويورك بمكافحة االجتار بالبشر، املمثلني الدائمني للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي لدى األمم ا

 خطة عمل شاملة ملكافحة االجتار بالبشر حتت رعاية رئيس اجلمعية العامة لألمـم              بشأنمفاوضات   ءاقتراح وبد 
 وخطط العمل اإلقليمية األخرى وخاصـةً خطـة العمـل           ٢٠٠٦املتحدة مع اعتبار خطة عمل واغادوغو لعام        

حول مكافحة االجتار بالبشر، أساساً للموقف األفريقي والتنسيق يا للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقالتمهيدية 
  .)١٤(مع الدول األعضاء املعنية األخرى اليت لديها خطط عمل أو مواقف مماثلة

فقد .  مكافحة االجتار باألشخاص، هي منظمة الكومنولث      تعمل على ومثة منظمة حكومية دولية أخرى        - ٢٥
منولث، الذي اعتمده رؤساء حكومات بلدان الكومنولث يف مؤمتر القمـة           اعترف إعالن أسو روك جملموعة الكو     

، بتنامي مشكلة االجتار باألشخاص، وجدَّد االلتزام مبكافحة هذه الكارثة عـن            ٢٠٠٣املعقود يف أبوجا يف عام      
 ١٠ إىل   ٧ وزراء العدل يف الكومنولث، املعقود يف إدنربة يف الفترة من            اجتماعكما ركز   . طريق التعاون الدويل  

، على القضايا القانونية املتعلقة باالجتار باألشـخاص وسـبل حتـسني اإلطـار القـانوين يف                 ٢٠٠٨يوليه  /متوز
  . األعضاء  الدول

ومـع  . ال شك اإلطار القانوين املعياري الرئيسي ملكافحة االجتار باألشـخاص         بروتوكول بالريمو هو ب   و  - ٢٦
عدد من صكوك حقـوق     بيتعلق حبقوق ضحايا االجتار ميكن سّدها       ذلك، فإن أي ثغرة يف هذا الربوتوكول فيما         

  .اإلنسان الدولية واإلقليمية املذكورة أعاله

آلية تعاونية مرتكزة على حوار تفاعلي مع الدول موضع         وهو  ويتيح نظام االستعراض الدوري الشامل،        - ٢٧
 حالةساعد يف رصد يالبلدان، كما أنه  حقوق اإلنسان يف   حلالةاالستعراض، فرصة فريدة إلجراء استعراض شامل       
الدول اليت مت استعراضها يف إطار عمليـة        حىت اآلن، قامت    و. االجتار باألشخاص يف البلدان اجلاري استعراضها     

وهذا تطور جدير بكل الترحيب     . مشكلة االجتار باألشخاص  مجيعها تقريباً بدراسة    االستعراض الدوري الشامل    
  .)١٥( مكافحة االجتار بالبشراجلهود الرامية إىلوسيعزز 

                                                      

الفترة يف  االحتاد األفريقي، املنعقدة يف شرم الشيخ، مبصر، جلمعيةاعُتمد يف الدورة العادية احلادية عشرة  )١٤(
 .)Assembly/AU/Dec.207(XI), para. 7( ٢٠٠٨يولية /  متوز١ إىل هيوني/ران حزي٣٠من 

وقد ناقشت معظم عمليات االستعراض . ٢٠٠٨ عام  يف أول دورتني ُعقدتا يف بلدا٣٢ًمت استعراض  )١٥(
 الدولة موضع تدعوكما تضمنت معظم االستعراضات توصية . الدوري الشامل اليت أُجريت حىت اآلن قضية االجتار بالبشر

 .التصدي لقضية االجتار باألشخاصإىل االستعراض 
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   األنظمة القانونية الوطنية- جيم 

ُتعد بعض أشكال االجتار باألشخاص أو األنشطة املتصلة به جرمية خطرية يف القوانني اجلنائية أو قـوانني         - ٢٨
ن املقررة اخلاصة  املقدمة من الدول على االستبيان املُرسل مالردودوتثبت . العقوبات املطبَّقة يف معظم بلدان العامل

ألغراض البغاء؛ غري أن عدداً قليالً من البلدان ُيجـرِّم االجتـار            أن معظم البلدان ُتجرِّم االجتار بالنساء واألطفال        
  . أو ُيجرِّم االجتار بالرجالالعمل اجلربيلغرض 

اً يف العديد    دولة على بروتوكول بالريمو حىت اآلن، ال يزال مستوى تنفيذه منخفض           ١١٩وبرغم تصديق     - ٢٩
لعدم وجود تشريعات وطنية شاملة وموارد إلنفاذ القوانني، ونقـص          ، نظراً   األصليةبلدان  المن البلدان، مبا فيها     

  .اإلرادة السياسية

 من بروتوكول بالريمو على أن أغراضه هي منع ومكافحة االجتار باألشخاص، ومحايـة              ٢وتنص املادة     - ٣٠
  .تعزيز التعاون على حتقيق هذه األهدافضحايا ذلك االجتار ومساعدهتم، و

  :، على ما يلي"املنع والتعاون والتدابري األخرى" من الربوتوكول، حتت عنوان ٩وتنص املادة   - ٣١

تتخذ الدول األطراف أو ُتعزِّز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف، تدابري   - ٤"
وخباصة النساء واألطفال، مستضعفني أمام االجتار، مثـل        لتخفيف وطأة العوامل اليت جتعل األشخاص،       

  . الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص

تعتمد الدول األطراف أو ُتعزز تدابري تشريعية أو تدابري أخرى، مثل التدابري التعليمية أو   - ٥
تشجيع الطلـب    عدماالجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، من أجل            

  ".الذي ُيحفِّز مجيع أشكال استغالل األشخاص، اليت ُتفضي إىل االجتار، وخباصة استغالل النساء واألطفال

 مسألة التدابري التشريعية الوطنية املُتَخذة للتصدي ملشكلة االجتـار أن عـدداً             بشأن الدول   ردودوتبني    - ٣٢
بالريمو، َشَرعت يف إجـراء إصـالحات        ألطراف يف بروتوكول  ، وال سيما الدول ا    )١٦(ُيستهان به من البلدان     ال

 شكل تعديل القوانني اجلنائية القائمة أو وضع تشريعات جديدة مناهضة لالجتار،            أحيان كثرية تشريعية أخذت يف    
الثناء، جيب توجيه االهتمام حنو ضمان أن تكون التشريعات اجلديدة          ب جديرةومع أن هذه اخلطوات     . أو كليهما 

اهضة لالجتار متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأن تكون واسعة بالقدر الذي يسمح بتوفري احلماية                املن
  . للضحايا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم

الجتار مـن منظـور   ل ما يكون جمرد تعديل القوانني اجلنائية القائمة غري كاٍف نظراً ألهنا تتصدى  وكثرياً  - ٣٣
وتستلزم أي استجابة تشريعية شاملة تشريعات إضافية تتصدى أيـضاً للجوانـب            .  فقط دوداجلرمية ومراقبة احل  

                                                      

 هناك اثنتان وأربعون دولة، ٢٠٠٨ديسمرب /  كانون األول٤ دولة قدمت إجابات حىت ٥٨ جمموعمن  )١٦(
 جرمية ملنعمعنية باالجتار باألشخاص أو عدَّلت قوانينها اجلنائية وقوانني العقوبات املعمول هبا مستقلة لديها قوانني جديدة 

 .أو ملواءمة تشريعاهتا مبا يتوافق مع بروتوكول بالريمو/واالجتار بالبشر واملعاقبة عليها، 
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اليت تلقتها املقررة الردود من األمور املشجعة اليت أظهرهتا و. األخرى لالجتار باألشخاص، وخباصة حقوق الضحايا
 محاية حقوق الضحايا، اليت     سّن تشريعات هتدف إىل   لخطوات  اختذ   من البلدان    اًعددأن  اخلاصة على االستبيان،    

  . ما ُتنتهك أثناء عملية االجتار هبم، إضافة إىل تشريعات لتجرمي االجتار باألشخاصكثرياً

 معينة، أو جلاناً خمصصة مـشتركة     هيئاتبالفعل خطط عمل وطنية وأنشأت      بعض الدول   كما اعتمدت     - ٣٤
قوق اإلنـسان أن  حلك، ميكن للمؤسسات الوطنية     وباإلضافة إىل ذل  . بني الوزارات، للتصدي لالجتار باألشخاص    

  . مكافحة االجتارالرامية إىلالسياسات والربامج تعىن ب

 ١٢ يف على االسـتبيان،     ردوداًاحلكومات الثماين والستني اليت قدمت      الغالبية العظمى من    وقد شرعت     - ٣٥
ت الثنائية ودون اإلقليمية مع حكومات االتفاقاإبرام ، يف تعاون دويل اختذ عدة أشكال، منها ٢٠٠٩فرباير /شباط

يف جماالت منها، أخرى، أو مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية أو املنظمات الدولية األخرى، 
  . املعنية بإنفاذ القانونوكاالهتاتبادل املعلومات واالستخبار من خالل مثالً، 

ا التعاون احلايل يف تعزيز جدول األعمال العـاملي الرامـي إىل            وتعتزم املقررة اخلاصة االستفادة من هذ       - ٣٦
وتستند بالدعوة إىل اعتماد تشريعات وطنية تركز على الضحايا         خباصة فيما يتعلق    مكافحة االجتار باألشخاص، و   

 ويف هذا السياق، سوف تتعاون املقررة اخلاصة مع أصحاب املصلحة، وتدعم وضع تشريعات منوذجية .إىل احلقوق
  .راعى فيها منظور حقوق اإلنسانيملكافحة االجتار 

   حتديد جدول األعمال وأساليب العمل- ثالثاً 
اليت أوكلها إليهـا    تحقيق أهداف الوالية    لديناميكية  الستراتيجيات  خمتلف اال  املقررة اخلاصة    ستستخدم  - ٣٧

 مشاورات بإجراء على نطاق واسع، واألهم من ذلك أهنا ستتخذ هنجاً قائماً على املشاركة. جملس حقوق اإلنسان
وسوف تلتمس املـشاركة  . مع مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك التشاور مع اجملتمع املدين، وإجراء حوار بنَّاء            

حصيلة جهود مجاعية، حيث    هو بالفعل   جدول األعمال احملدد يف هذا التقرير       و. املباشرة يف مجيع جوانب عملها    
خباصة املعلومات املتعلقة  على االستبيان، وردهاومات الواردة من خمتلف احلكومات يف اعتمد يف صياغته على املعل

األولويات وكذلك على املشاورات واإلسهامات املقدَّمة من أطراف أخرى فاعلة تعمـل يف جمـال مكافحـة                 ب
  .باألشخاص  االجتار

وسوف .  ضد ضحايا االجتاررتكبةاملنتهاكات حقوق اإلنسان الوسوف تويل املقررة اخلاصة عناية خاصة   - ٣٨
مـع   آليات وطنية تساعد على حتديد الضحايا وتوفر هلم احلماية واملـساعدة،             وضعتتعاون مع احلكومات على     

  .السماح يف الوقت نفسه مبقاضاة املتجرين باألشخاص ومعاقبتهم

ب            - ٣٩ . عدون قبل أن ُيتبني أهنم ضحايا     ومن املهم أال يعاَمل ضحايا االجتار معاملة املهاجرين غري الشرعيني، فُي
يف إجـراءات   بتعاوهنم كشهود   املساعدة للضحايا   ربط تقدمي   ؤدي  يوسوف تعمل املقررة اخلاصة على ضمان أال        

 املقررة اخلاصة تعزيز التعاون الدويل ستواصلكما .  هبم، إىل اإلضرار بسالمة الضحايا وحقوقهم  ينمقاضاة املتجر 
 هنج يركز على حقـوق  واعتماد للدول مبا ميكِّن هذه الدول من مباشرة عملية اإلصالح  واملساعدة التقنية املقدمة  

اإلنسان يف مسعاها إىل مكافحة االجتار باألشخاص، وفقاً للمبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيمـا يتعلـق                 
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، والـيت   )E/2002/68/Add.1(حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص اليت أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           
 يف تعزيز وتيسري إدماج منظور حقوق اإلنسان يف القوانني والسياسات والتدخالت الوطنية الرئيسيةتتمثل رسالتها 

  . مبكافحة االجتار باألشخاصاملتعلقةواإلقليمية والدولية 

   بالبشر البيانات املتعلقة جبميع أشكال االجتاروتنظيم مجع املعلومات األساسية - ألف 

ما يتصل بذلك من مـسائل      عن األشخاص املُتجر هبم و    هبا   احلصول على معلومات إحصائية موثوق       إن  - ٤٠
 إىل حد    الشمول أو املوثوقية   يفتقر إىل  من مصادر عديدة، ولكن معظمها       تردت  ءافاإلحصا. حتدياً رئيسياً يشكل  
دول األعضاء من أجل حلّ هذه املشكلة وتيسري        وتستهدف والية املقررة اخلاصة بذل جهود متضافرة مع ال        . بعيد

وقد أجنـزت   . طار الالزم إلعداد قاعدة معلومات متسقة ومنهجية عن مجيع أشكال االجتار باألشخاص           توفري اإل 
جوانـب  خمتلف  بعض الوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية عمالً ملموساً وجيداً يف تقصي وتوثيق             

  .اصعملية االجتار باألشخ

 واالجتار باألطفـال لغـرض      )١٧(عن العمل اجلربي  فقد أجنزت منظمة العمل الدولية عمالً بالغ الشمول           - ٤١
عملية االجتـار باألطفـال لغـرض       ) اليونيسيف(كما وثَّقت منظمة األمم املتحدة للطفولة       . استغالهلم يف العمل  
عن احلاالت  " البيانات املطبوعة "مور، على توثيق    وركَّزت املنظمة الدولية للهجرة، من مجلة أ      . االستغالل اجلنسي 

 املنظمة الدولية للهجرة    منحتهماملعروفة أو املُبلَّغ عنها، مثل عدد النساء واألطفال أو األشخاص املُتجر هبم الذين              
الـسنوي عـن االجتـار      الواليات املتحـدة    ويقدم تقرير   .  مع شركائها يف مجيع أحناء العامل      بالتعاوناملساعدة  

وتوفر قاعدة بيانات مكتب األمم املتحدة . معلومات عن األشخاص املُتجر هبم يف مجيع أحناء العامل )١٨(األشخاصب
املعين باملخدرات واجلرمية منظوراً للعدالة اجلنائية، يركز جزئياً على حتسني الفعالية والقدرات املؤسسية للـدول               

 جـرائمهم ومحايـة      عائدات وتعقبضاة املتجرين باألشخاص     يف بروتوكول بالريمو مبا ميكِّنها من مقا       األطراف
مجيع هذه األعمال مهمة وستسعى املقررة اخلاصة ليس إىل االستفادة منها فحسب، وإمنا االعتمـاد               و. الضحايا

  .عليها أيضاً يف إطار شراكة تعاونية تستهدف حتسني تنسيق املعلومات ونشرها

. يف إطار أنشطتها األوىل بإرسال استبيان إىل الدول األعضاء    خلاصة   املقررة ا  قامتهذا اهلدف،   لتحقيق  و  - ٤٢
معلومات عمَّا إذا   ) ١(: ويهدف هذا االستبيان املوجز إىل مجع معلومات أساسية، ويغطي بأسئلته اخلمسة ما يلي            

                                                      

 إىل زيادة الوعي العاملي بظاهرة العمل اجلربيدولية اخلاص مبكافحة يهدف برنامج منظمة العمل ال )١٧(
يف مجيع أحناء العامل، وهو يقدم مساعدة تقنية للحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب األعمال  العمل اجلربي

 .لوضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة ملنع هذا الشكل اخلطري من أشكال االستغالل يف العمل

 وزارة اخلارجية بإعداد تقرير ٢٠٠٠نون محاية ضحايا االجتار باألشخاص الصادر يف عام كلَّف قا )١٨(
 من حيث ،تقييم جهود احلكومات يف مكافحة االجتار باألشخاص حول العامللسنوي عن حالة االجتار باألشخاص 

متديد العمل بإجراءات محاية قانون و. )املستوى األول(االمتثال جملموعة من املعايري الدنيا للقضاء على االجتار باألشخاص 
 املعايري، بطرق يكمل األسس اليت تستند إليها هذه ، إضافة إىل تعديالت أخرى، ٢٠٠٣االجتار الصادر يف عام ضحايا 

 تقرير االجتار وكان.  إىل اإلدانة واألحكاممنها إضافة النظر ال إىل إجراءات التحقيق واملقاضاة فحسب وإمنا أيضاً
 . أول تقرير ُيعد مبوجب قانون تأهيل ضحايا االجتار٢٠٠٤اص الصادر يف عام باألشخ
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خـذت لتنفيـذ    ، فما هي اإلجراءات الالحقة اليت اتُ      طرفاً؛ فإن كان البلد      يف بروتوكول بالريمو   اًطرفكان البلد   
 يف الربوتوكول، فهل توجد تشريعات وطنية       طرفاًالربوتوكول وحتويله إىل إطار قانوين داخلي؛ وإن مل يكن البلد           

وكالة وطنية متخصـصة علـى      معلومات عما إذا كانت هناك      ) ٢(حمددة للتصدي لقضية االجتار باألشخاص؛      
نوع التعاون الدويل الذي    ) ٣(؛  فحة االجتار باألشخاص  مية إىل مكا  املستوى القطري تتوىل تنسيق اإلجراءات الرا     

 حـددهتا األولوية الـيت    ) ٤( احلكومة فيما يتعلق باالجتار باألشخاص خالل اإلثين عشر شهراً املاضية؛            قامت به 
مدى انتشار مشكلة   ) ٥(؛  أعمكافحة االجتار بالبشر يف بلداهنا أو يف مناطقها أو بصورة           مب فيما يتعلق احلكومات  

حجم وخطورة عملية االجتـار؛     وجتار باألشخاص، سواء أكان البلد مصدراً أم معرباً أم مقصداً للُمتَجر هبم،             اال
  . الذي ُيعترب أكثر تفشياًهجانبأو االجتار وأخرياً شكل 

 ليس  حناء العامل  دولة قدَّمت إجابات حىت اآلن من مجيع أ        ٦٨حجم املعلومات الكبري الذي مت مجعه من        و  - ٤٣
يساعد يف  بشكل منسَّق وسهل االستخدام،     اً فحسب، وإمنا يبيِّن أن مبقدورنا معاً أن جنري تنظيماً للبيانات            رائع

  .ىل القضاء على االجتار باألشخاص السياسات والتدخالت املباشرة الرامية إصياغة

  الجتار التركيز على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا ا-  باء

ي أن تكون حقوق اإلنسان يف صلب أي جهد يبذل ألجـل مكافحـة االجتـار يف                 ال شك يف أنه ينبغ      - ٤٤
فاالجتار انتهاك خطري حلقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف احلرية ويف الكرامة اإلنسانية . األشخاص أو القضاء عليه  

ر يف أحيان كثرية،    وزيادة على ذلك، يرتبط االجتا    . وحق اإلنسان يف أالّ خيضع لالسترقاق أو يكره على العبودية         
ومن . مثلما يتبني من التجارب يف خمتلف أحناء العامل، بانتهاك طائفة واسعة من حقوق اإلنسان األساسية األخرى         

احلقوق اليت ُتنتهك، على سبيل املثال ال احلصر، حق اإلنسان يف عدم التعرض للتمييز، وحقه يف احلياة ويف األمن                   
سانية، وحقه يف عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الالإنسانية أو املهينة، وحقه على شخصه، وحقه يف الكرامة اإلن

يف أن ُيعترف به كشخص أمام القانون، وحقه يف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي، وحقه يف الوصول إىل العدالة     
، وحقه يف التعـويض ويف      واحلصول على املساعدة والتمثيل القانونيني، وحقه يف املساواة يف احلماية أمام القانون           

سبيل انتصاف فّعال، وحقه يف احلصول على املساعدة غري املشروطة، وحقه يف حرمة احلياة اخلاصة، وحقـه يف                  
حرية التنقل، وحقه يف احلصول على املعلومات ويف حرية التعبري، وحقه يف حرية تكوين مجعيات، وحقـه يف أن                   

ق ويف أالّ يتعرض للعمل القسري أو اإللزامي، وحقه يف التمتع بشروط            ُيستمع إليه، وحقه يف أالّ خيضع لالسترقا      
عمل عادلة ومواتية، وحقه يف تقاضي أجر، وحقه يف األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي، وحقه يف الـزواج،                  

  .نسنيوحقه يف الصحة، وحقه يف السالمة البدنية، وحقه يف تقرير املصري اإلجنايب، وحقه يف املساواة بني اجل

  البشربمبادئ موصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وباالجتار 

، وضعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان جمموعة من املبادئ واملبادئ التوجيهية بغرض            ٢٠٠٢يف عام     - ٤٥
  .تقدمي اإلرشاد العملي والقائم على احلقوق يف جمال وضع السياسات املتعلقة مبنع االجتار وحبماية ضحاياه

  : بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها١وفيما يلي نص املبدأ التوجيهي   - ٤٦
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. تشكل انتهاكات حقوق اإلنسان يف الوقت ذاته سبباً من أسباب االجتار باألشخاص وإحدى نتائجـه              "
 كافة حمور مجيع التدابري الرامية إىل منع هذا االجتار        وعليه، فإنه من األساسي جعل محاية حقوق اإلنسان         

 يف حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص،     سلبياً  تؤثر تدابري مكافحة االجتار تأثرياً     الوينبغي أ . والقضاء عليه 
  ." والالجئني وطاليب اللجوءوخباصة حقوق أولئك الذين مت االجتار هبم واملهاجرين واملشردين داخلياً

  : باألشخاص ما يليوتكرر املبادئ املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار  - ٤٧

تكون حقوق اإلنسان لألشخاص املتجر هبم حمور اجلهود الرامية إىل منع : "أولوية حقوق اإلنسان  )١(  
دابري مكافحة االجتار تأثرياً سـلبياً يف       وال تؤثر ت  . ... االجتار ومكافحته، ومحاية ضحاياه ومساعدهتم وإنصافهم     

حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص، خاصة حقوق أولئك الذين مت االجتار هبم واملهاجرين واملـشردين داخليـاً                
  ".والالجئني وطاليب اللجوء

تعاجل االستراتيجيات الرامية إىل منع االجتار مسألة الطلب بوصفها أحد األسباب           : "منع االجتار   )٢(  
تعمل الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن تعاجل أعماهلا العوامل اليت تزيد            "، و "ذرية لالجتار باألشخاص  اجل

  ".من ضعف األشخاص يف مواجهة االجتار هبم، مبا فيها التفاوت والفقر ومجيع أشكال التمييز

املزيد مـن االسـتغالل     تعمل الدول على محاية األشخاص املتجر هبم من         : "احلماية واملساعدة   )٣(  
وليست هذه احلماية والرعايـة     .  الكافية والضرر، وعلى أن تتاح هلم سبل احلصول على الرعاية البدنية والنفسية          

ال "ومن اجلدير باإلشارة أنه ". مشروطة بقدرة الشخص املتجر به أو عزمه على التعاون خالل اإلجراءات القضائية
جه هلم التهمة أو تتم مقاضاهتم بسبب عدم قانونية دخـوهلم بلـدان العبـور               ُيعتقل األشخاص املتجر هبم أو ُتو     

نتيجة مباشرة لوضعهم إذا كان تورطهم هذا هو  يف أنشطة غري قانونية تورطهموالوجهة أو إقامتهم هبا، أو بسبب 
  ".كأشخاص مت االجتار هبم

 تشريعية وغريها لتجرمي االجتـار      تعتمد الدول ما يلزم من تدابري     : "التجرمي واملعاقبة واإلنصاف    )٤(  
وتقوم الدول فعالً بـالتحقيق يف      . باألشخاص وجترمي األفعال املكونة لالجتار باألشخاص والتصرفات املرتبطة به        

االجتار باألشخاص، مبا فيه األفعال املكونة له والتصرفات املرتبطة به، ومبقاضاة القائمني به واحلكم عليهم، سواء                
وتعمل الدول على أن مينح األشخاص املتجر هبم سـبل  . ... كومية أو عناصر غري تابعة للدولة     ارتكبته عناصر ح  

  ".انتصاف قانونية فعالة ومناسبة

  األشخاصب التوعية بأمور منها األسباب اجلذرية لالجتار -  جيم

َشَرك االجتـار   ومن الواضح أن العديد من الضحايا يقعون يف         . هناك حاجة للتوعية من أجل منع االجتار        - ٤٨
  .بسبب آماهلم يف احلصول على فرص عمل ومعيشة أفضل يف بلدان املقصد

وقد أدى تنامي الفقر وارتفاع معدل البطالة يف صفوف الشباب يف العديد من البلدان األصلية إىل زيادة                   - ٤٩
إلمداد بأعداد كبرية من القوة     كما أن قوانني اهلجرة وسياساهتا املقيِّدة تقف عائقاً أمام ا         . سهولة التعرض لالجتار  
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ويساعد هذا األمر يف . البشرية من بلدان املصدر لتلبية الطلب الكبري على اليد العاملة الرخيصة يف البلدان املضيفة     
  .)١٩(إنشاء سوق مرحبة للمتاجرين

جلة الطلـب  ومثلما جاء يف بروتوكول بالريمو، جتب معاجلة العوامل اليت جتعل الناس عرضة لالجتار ومعا             - ٥٠
وهو أمر تزيد يف تأكيده املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيمـا يتعلـق              . عليه يف استراتيجيات منع االجتار    

 أنه جيب أن تعاجل االستراتيجياُت ٧ ويف املبدأ التوجيهي ٤فقد جاء يف املبدأ . حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص
 باعتباره من األسباب اجلذرية وعلى الدول أن تضمن تصدي تدخالهتا للعوامل اهلادفة إىل منع االجتار عامل الطلب

  .اليت تزيد من سهولة التعرض لالجتار ومن مجلة تلك العوامل عدم املساواة والفقر والتمييز والتحيز جبميع أشكاهلما

يف احلصول "رغبة وتعريف الطلب، وهو مصطلح اقتصادي، ميكن تكييفه مع سياق االجتار فيوصف بأنه ال  - ٥١
وللطلـب  . )٢٠("على قوة عاملة الستغالهلا وعلى خدمات ُتنتهك ألجلها حقوق اإلنسان للشخص الذي يقدمها            

والطلب على اليد العاملة الرخيصة وعلى خدم املنازل؛ والطلب على          عدة أوجه منها الطلب لالستغالل اجلنسي؛       
ع والزواج باإلكراه؛ والطلب ألغراض األنشطة اإلجرامية أو نزع األعضاء وبيعها؛ والطلب على التبين غري املشرو 

ومثلما الحظ عدة مؤلفني زادت العوملة، من الطلب علـى اليـد            . )٢١(ألغراض التسول أو لالستغالل يف اجليش     
  .)٢٢(العاملة واخلدمات الرخيصة وعلى السياحة اجلنسية

ومدى استغالل األشخاص املتجر هبم بعد وصوهلم       الطلب يف عملية االجتار عموماً إىل طبيعة        جانب  حييل  "و  - ٥٢
إىل الوجهة املقصودة، وإىل العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والقانونية والتنموية الـيت تـشكِّل               

فهمه على أنه الطلب على بغاء أو عمل أو خدمات          "بالضرورة  فإنه ليس   من مث   و. )٢٣("الطلب وتيسِّر عملية االجتار   
بل جيب فهم الطلب مبعناه الواسع باعتباره أي فعل يشجع أي شكل من أشكال االستغالل الـذي                 . ضحية االجتار 

  .)٢٤("يؤدي بدوره إىل االجتار

                                                      

)١٩( BEST PRACTICE- Report of the Expert Group on Strategies for Combating Trafficking of 

Women and Children, Commonwealth Secretariat, 2003, p.17. 

، ٢٠٠٨، "جمموعة أدوات ملكافحة االجتار باألشخاص"ة، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي )٢٠(
 .٤٥٧ص 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر،              )٢١(
“Human Trafficking: an overview”, 2008, p. 13. 

 Sector Project against Trafficking in Women (Eds.)- Challenging Trafficking inانظـر   )٢٢(

Persons, Theoretical Debate and Practical Approaches (Nomos, 2005). Also, Cameron and Newman (Eds.), 

Trafficking in Humans (United Nations University Press, 2008). 

، ٢٠٠٨، "ملكافحة االجتار باألشخاصجمموعة أدوات "مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  )٢٣(
 .٤٥٧ص 

)٢٤( E/CN.4/2006/62 ٥٢، الفقرة. 
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  وقد حددت مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحـة االجتار بالبشر ثالثة مـستويات للطلـب املتعلـق                  - ٥٣
  :)٢٥(بذلك االجتار

  )أرباب العمل، أو املالك، أو املديرون، أو املتعاقدون من الباطن (طلب أرباب العمل  •  
، والشركات املشترية   )يف قطاع اجلنس  (طلبات املستهلكني أو زبائن البغايا أو املنفعني خبدماهتم           •

  )اخلدمة يف املنازل(، وأفراد األسر املعيشية )يف الصناعة التحويلية(
اجملنِّدون، والوكالء، والناقلون، وغريهم ممن يشاركون عن       (لية  األطراف الثالثة املتورطة يف العم      •

  ).علم يف حركة نقل األشخاص ألغراض االستغالل

، سيعاجل األسـباب اجلذريـة      ١مما ال جدال فيه أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدف            "و  - ٥٤
فقر، واليأس، واحلروب، واألزمات، واجلهل، ووضع ومثلما سبقت اإلشارة عن حق، فإن االجتار يغذيه ال. لالجتار

  .)٢٦("النساء غري املساوي لوضع الرجال يف معظم اجملتمعات

لكل شخص، بوصفه عضواً يف اجملتمع،      : " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه       ٢٢وتنص املادة     - ٥٥
قومي والتعاون الدويل، ومبا يتفق مع هيكل حق يف الضمان االجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خالل اجملهود ال

". كل دولة ومواردها، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ال غىن عنها لكرامته ولنمو شخصيته حبرية              
 حق الشخص فيما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة، أو املرض، أو العجز،              ٢٥وعالوة على ذلك، ترسخ املادة      

  . الشيخوخة، أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته واليت تفقده أسباب عيشهأو الترمل، أو

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحلق يف العمـل،             ٦وتعترف املادة     - ٥٦
وتنص تلك  . ةالذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبري                  

املادة على أن تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتأمني هذا احلق الذي يشمل حقَّ كل شـخص يف التمتـع                    
  :٧بشروط عمل عادلة ومرضية وفق ما تنص عليه املادة 

  :مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن  )أ"(  

 دون أي متييز، على أن أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل  ‘١‘
يضمن للمرأة خصوصاً متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من تلك اليت يتمتع             

  هبا الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوى العمل؛

                                                      

، ٢٠٠٨، "جمموعة أدوات ملكافحة االجتار باألشخاص"مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  )٢٥(
 .٤٥٧ص 

)٢٦( BEST PRACTICE- Report of the Expert Group on Strategies for Combating Trafficking of 

Women and Children, Commonwealth Secretariat, 2003 P. 5. 
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  عيشاً كرمياً هلم وألسرهم طبقاً ألحكام هذا العهد؛  ‘٢‘

  ظروف عمل تكفل السالمة والصحة؛  )ب(

رص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة، دون إخـضاع       تساوي اجلميع يف ف     )ج(
  ذلك إالّ العتباري األقدمية والكفاءة؛

االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، واإلجـازات الدوريـة            )د(
  ".املدفوعة األجر، وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرمسية

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ١٠ من املادة ٣ة وزيادة على ذلك، تنص الفقر  - ٥٧
  :والثقافية على

وجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني، دون أي متييز بسبب النسب "
. واالجتمـاعي ومن الواجب محاية األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي         . أو غريه من الظروف   

كما جيب جعل القانون يعاقب على استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفـساد أخالقهـم أو اإلضـرار              
وعلى الدول أيضاً أن تفرض حدوداً      . بصحتهم أو هتديد حياهتم باخلطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي         

  ".ويعاقب عليهدنيا للسن حيظر القانون استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور 

وستشجع املقررة اخلاصة على معاجلة األسباب اجلذرية لالجتار وتدعو إىل القيام هبا يف سياق األهـداف                  - ٥٨
اإلمنائية لأللفية، اليت حددت غايات منها ما يتعلق بالفقر واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وهـي املرتبطـة                  

  .رض الناس لالجتارجوهرياً بالعوامل اليت تزيد من سهولة تع

   خطة العمل العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص- دال 

، وضع خطة عمل ٢٠٠٨يوليه /طلبت اجلمعية العامة لالحتاد األفريقي، يف دورهتا املعقودة يف القاهرة يف متوز  - ٥٩
 أن الفكرة جـاءت يف      وهي ترى . وترحب املقررة اخلاصة هبذا الطلب    . عاملية ملكافحة االجتار بالبشر جبميع أشكاله     

أواهنا وأهنا تتضمن هدفاً ستعمل الوالية جبد على حتقيقه كمجهود مجاعي بالتشاور مع مجيع الدول األعضاء وغريهم   
وقد صار من الضرورة املُلحة وضع خطة عمل عاملية ذات أهداف كمية قابلة للقياس وحمددة   . من أصحاب املصلحة  

تصادية لتحقيق الغرض واألهداف األساسية من تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان،           األجل حلشد اإلرادة السياسية واالق    
  .خاصة يف إطار بروتوكول بالريمو واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

، أن احلاجة إىل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ A/61/144والحظت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٦٠
اجلهود العاملية، مبا يف ذلك التعاون الدويل وبرامج املساعدة التقنية، للقضاء على االجتار باألشخاص، تتطلب التزاماً 
  .سياسياً قوياً ومسؤولية مشتركة وتعاوناً نشطاً من جانب مجيع حكومات البلدان األصلية وبلدان العبور واملقصد

ولدى املقـررة اخلاصـة     . ية ستكون أداة لتحقيق هذه األهداف     ومما ال جدال فيه أن خطة العمل العامل         - ٦١
  .استعداد ورغبة يف تسخري طاقتها للسعي إىل وضع جدول األعمال العاملي هذا هبدف القضاء على االجتار بالبشر
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  الفضلى يف مجيع أحناء العامل/ تعلم وتبادل املمارسات اجليدة- هاء 

 اتباعها يف العمل االتصالُ واالستماع، وتعلُّم وتبادل املمارسـات          من الطرق اليت تقترح املقررة اخلاصة       - ٦٢
وهي ستأخذ بزمام املبادرة يف عملها أثناء رصدها وتوثيقها حلاالت االجتـار علـى              . اجليدة يف مجيع أحناء العامل    

داناً أخرى  ويف حني أن بعض البلدان قد جنحت بشكل معقول يف مكافحة االجتار بالبشر، فإن بل              . الصعيد العاملي 
وحيد من قدرهتا، يف بعض احلاالت، االفتقار إىل أفكار خالقة وإىل أمثلة على أساليب . ال تزال متخلفة عن الركب

  .جنحت يف مكافحة االجتار وليس االفتقار إىل املوارد

ـ            - ٦٣ ي التعلـيم،  ونستطيع جمتمعني تعلَُّم وتبادل االستراتيجيات الرامية إىل منع االجتار يف قطاعات خمتلفة ه
والدعوة، وتنوير وتوعية اجلمهور، والتمكني االقتصادي الذي يعمم مراعاة املنظور اجلنساين ويأخذ بنهج قـائم               

  .على احلقوق يف كل من بلدان املصَدر وبلدان املقصد

عـاملي  ويف حلقة عمل تتعلق باالجتار ُعقدت برعاية املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف أثناء املـؤمتر ال                 - ٦٤
الثالث املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، سنحت الفرصة للمقررة اخلاصة ألن تشاهد شريط فيـديو               

وهـي مل   . وثائقياً، أعدته مؤسسة ريكي مارتني، هبدف توعية الناس وتنبيههم ملخاطر االجتار يف أمريكا الالتينية             
يصال الرسالة بوضوح إىل اجلمهور املستهدف، بل إهنا مقتنعة بأن          تتأثر فقط بالطريقة اليت قُدمت هبا املعلومات إل       

  .علينا إشراك مزيد من الشخصيات العامة ذات الشعبية يف مكافحة االجتار باألشخاص

وكثرية جداً هي النهج املبتكرة واملختلفة اليت ميكن االستفادة منها لكن ما قد ُيفتقر إليه هو جهة تنسيق                    - ٦٥
. وستقوم الوالية بدور نقطة االلتقاء تلك     . وتقدمي تعليقات بشأهنا إىل أصحاب املصلحة اآلخرين      لتتبع تلك النهج    

وأثناء القيام مبهمة توثيق املمارسات اجليدة وتبادهلا، ستوىل عناية خاصة للمشاريع واملبادرات اليت خضعت للتقييم 
وسيكرَّس جزء من التقارير املقبلة اليت . جتار بالبشرواليت أثبتت البحوث القائمة على األدلة فعاليتها يف التصدي لال

املمارسات الفضلى بني مجيع العناصر الفاعلة علـى        /ستعدها املقررة اخلاصة لتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة      
كما أن البعثات والزيـارات     . الصعيد العاملي ولعرض قصص إنسانية من واقع احلياة لضحايا االجتار ولناجني منه           

  .لقطرية ستتيح فرصة فريدة للوالية كي توثق تلك املعلوماتا

املشاورات والتعاون مع احلكومات ومع املنظمات احلكومية الدولية   - واو 
  وغري ذلك من اآلليات اإلقليمية القائمة والوكاالت املتخصصة

 متعددة األطـراف، وقـد   لقد كان هناك عدد من املبادرات احلديثة بني البلدان نتيجة اتفاقات ثنائية أو       - ٦٦
وتشتمل . وافقت بلدان على جمموعة متنوعة من التدابري لتبادل املعلومات والتعاون يف جمال مكافحة االجتار بالبشر
ومن املهم . االتفاقات على تلك املربمة بني بلدان متجاورة وكذلك بني بلدان مرسلة وأخرى مستقبلة وبلدان عبور

احلاالت، تعمل الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني من بلدان خمتلفة بالتعاون فيما بينها            اإلشارة إىل أنه يف عدد من       
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النجاح يف مكافحـة  "ولن حيَرز . وجيب االتفاق على إجراءات حمددة لكل بلد على حدة     . مبوجب اتفاقات ثنائية  
  .)٢٧("االجتار إالّ بروح من الشراكة عرب احلدود ومبشاركة اجملتمع بكافة شرائحه

وستعزز املقررة اخلاصة التعاون مع آليات أخرى قائمة على الصعيد اإلقليمي كاللجنة األفريقية حلقـوق           - ٦٧
  .اإلنسان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجملس أوروبا وآليات االحتاد األورويب

 حلقوق اإلنسان، ومع    وعالوة على ذلك، ستعمل املقررة اخلاصة مع احلكومات، ومع املؤسسات الوطنية            - ٦٨
املنظمات احلكومية الدولية، والوكاالت املتخصصة، لتشجيع التعاون والعمل املتسق على كل من املستوى الدويل              

  .واإلقليمي والوطين

   التعاون واملبادرات املشتركة مع أصحاب الواليات ذات الصلة- زاي 

يات قائمة منها، على سبيل املثال ال احلصر، املقرر         أحاطت املقررة اخلاصة علماً بالتداخل احملتمل مع وال         - ٦٩
اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، واملقرر اخلـاص املعـين                 
بأشكال الرق املعاصرة، واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد                 

ويؤمل أن ُيعقـد خـالل   . رار اجلهودـوقد بدأت بالفعل مناقشات مع الواليتني األخريتني لتفادي تك  . اإلباحية
دة يف توضيح التداخالت بني بعض من هذه الواليـات ذات           ـاألشهر املقبلة اجتماع مهم واستراتيجي للمساع     

يف قيمة إىل عمل املقررة اخلاصة املعنية       الصلة وحتديد نطاقها، إىل جانب اختاذ مبادرات مشتركة تستطيع أن تض          
  .باالجتار باألشخاص

   التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان- حاء 

من بني آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، تقوم هيئاُت املعاهدات بدور هام يف مكافحة االجتار   - ٧٠
ملرأة، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،        وهي اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا        - بالبشر  

واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، 
  .هوستعمل املقررة اخلاصة على حنو يتالءم مع عمل هيئات املعاهدات هذ. واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين

وقد سنحت الفرصـة للمقررة اخلاصة، من خالل عملها، ألن جتتمع وتتشـاور وتتفاعل مـع بعـض                  - ٧١
هيئات املعاهدات، وال سيما جلنة حقوق الطفل، ورئيس اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة وبعـض                  

نة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد       وستواصل املقررة اخلاصة، أثناء عملها، االتصال باللج      . أعضاء هذه اللجنة  
 من اتفاقية القضاء على مجيـع أشكال التمييز ضد املرأة حتظـر االجتـار              ٦وينبغي االشارة إىل أن املادة      . املرأة

بالنساء واستغالهلن يف البغاء، وإىل أنه باستطاعة كلتا الواليتني خلق حالة من التآزر لضمان مساءلة الدول فيما                 
  .ملشكلةيتعلق هبذه ا

                                                      

البيان الذي ألقاه رئيس اجلمعية العامة خالل املناقشة املواضيعية اخلاصة اليت أفردهتا اجلمعية العامـة                )٢٧(
 . يف نيويورك٢٠٠٨يونيه / حزيران٣لالجتار بالبشر واليت ُعقدت يوم 
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   املشاورات مع منظمات اجملتمع املدين ومع القطاع اخلاص- طاء 

ستتشاور املقررة اخلاصة، يف إطار القيام بواليتها، مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية اليت   - ٧٢
 وعقدت عدداً من وقد اتصلت املقررة اخلاصة بالفعل هبذه الفئة من أصحاب املصلحة. تعمل على مكافحة االجتار

وقدم عدد ال بأس به من منظمات اجملتمع املدين، وخصوصاً املنظمات الدولية غري احلكوميـة،               . املشاورات معها 
وستتشاور املقررة اخلاصة وتِقيم . )٢٨(مدخالت ستؤخذ بعني االعتبار يف التخطيط للعمل املستقبلي املتعلق بالوالية

وستتـصل  . الوطنية واحمللية، خاصة أثناء البعثات القطرية اليت ستقوم هبا       شراكات مع طائفة واسعة من املنظمات       
أيضاً بالقطاع اخلاص، وبالعناصر الفاعلة يف قطاع السياحة ووسائط اإلعالم على وجـه اخلـصوص، لبحـث                 

ـ              ةً، إمكانيات إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص ال تقتصر على تناول االجتار بالبشر، وبالقاصرين خاص
  .ألغراض االستغالل اجلنسي، وإمنا تتناول الطلب على اليد العاملة الرخيصة يف القطاع اخلاص

   األنشطة املنفذة منذ تعيني املقررة اخلاصة- رابعاً 
، شاركت يف مؤمتر اخلرباء الدويل املعقود ٢٠٠٨أغسطس / آب١بعد أن تولت املقررة اخلاصة مهامها يف   - ٧٣

مبناسبة الذكرى اخلامسة عشرة ملؤمتر فيينا العاملي " املعايري العاملية واإلجراءات احمللية"ت عنوان يف فيينا، بالنمسا، حت
وشاركت املقـررة   . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩ و ٢٨يومي  ) ١٥+ إعالن وبرنامج عمل فيينا     (حلقوق اإلنسان   

تحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان اخلاصة يف الفريق العامل املعين بدور آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم امل
  .يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، شاركت املقررة اخلاصة يف اجتماع تـشاوري بـشأن خطـة عمـل              ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣ويف    - ٧٤
  .الكومنولث اخلاصة باالجتار بالبشر نظمته أمانة الكومنولث يف لندن، حيث ألقت املقررة اخلاصة خطاباً رئيسياً

، حضرت املقررة اخلاصة دورة توجيهية ألصحاب واليات اإلجراءات ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦ويف   - ٧٥
ومكَّنها ذلك االجتماع من التشاور والتنسيق مع       . اخلاصة اجلدد نظمتها جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة يف جنيف        

  .اخلاصةزمالئها من املقررين اخلاصني ومن اإلملام بدور جلنة تنسيق اإلجراءات 

، حضرت املقررة اخلاصة سلسلة من االجتماعات اإلعالمية ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨ و٧ويف يومي   - ٧٦
التوجيهية اخلاصـة بأصحاب الواليات املعيَّنني حديثاً، نظمتها شعبـة اإلجراءات اخلاصة يف املفوضية الـسامية              

  .حلقوق اإلنسان جبنيف

، عقدت املقررة اخلاصة أيضاً مشاورات أولية مع        ٢٠٠٨أكتوبر  /ن األول  تشري ١٠ إىل   ٦ويف الفترة من      - ٧٧
فاجتمعت بلجنة حقوق الطفل، وبعدة ممثلني عن بعثات دبلوماسـية          . منظمات يف جنيف يتصل عملها بواليتها     

                                                      

رض اإلنسان؛ وهيومان رايتس ووتش؛ والتحالف العاملي االحتاد الدويل أل: من املنظمات اليت استجابت )٢٨(
ومجعية مكافحة الرق؛ واملساواة اآلن؛ ومركـز الدميقراطيـة         وائتالف مكافحة االجتار باملرأة؛     ملناهضة االجتار بالنساء؛    

 .غرب أفريقيا؛ ومنظمة الرؤية العاملية الدوليةلوالتنمية 
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 وعقدت، باإلضافة إىل  . دائمة، وعن منظمات غري حكومية، وعن منظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة           
  .ذلك، مؤمتراً عرب اهلاتف مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

، أرسلت املقررة اخلاصة استبياناً باللغـات اإلنكليزيـة والفرنـسية           ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٧٨
ق منها يف عملها واإلسبانية إىل مجيع الدول األعضاء جلمع بعض املعلومات األساسية بشأن مشكلة االجتار كي تنطل

  .املقبل وكي تتمكن من حتديد أولوياهتا

نوفمرب، شاركت املقررة اخلاصة يف الـدورة العاديـة الرابعـة           / تشرين الثاين  ١٢ إىل   ٨ويف الفترة من      - ٧٩
واألربعني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، حيث شاركت يف عدد من األحداث، كـان مـن                 

كما . رار ملكافحة االجتار بالبشر يف أفريقيا والتعاون مع أصحاب مصلحة آخرين يف صياغتهمجلتها طرح مشروع ق
قدمت ورقة تتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر يف أفريقيا يف إطار حدث نظمته شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية 

ـ            تـشرين  ١٠ضافته يف أبوجـا يـوم     حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا، واست
  . كل من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف أبوجا ومبادرة اجملتمع املفتوح لغرب أفريقيا٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

، حضرت املقررة اخلاصة منتدى التنمية األفريقي       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ إىل   ١٧ويف الفترة من      - ٨٠
العمل من أجل املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، وإهناء العنف ضد           "عنوان  السادس يف أديس أبابا الذي محل       

ومن ضـمن  . ، ونظمته اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واالحتاد األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي        "املرأة يف أفريقيا  
آن األوان للقيام : ر بالنساء واستغالهلناالجتا"األنشطة اليت قامت هبا املقررة اخلاصة أثناء املؤمتر، تقدمي ورقة بعنوان 

وشاركت أيضاً يف األنشطة التحضريية ملؤمتر صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة           ". بعمل إقليمي لوقف االجتار   
  .فيما يتعلق مبسألة العنف ضد املرأة

قليمية يف أفريقيا   ، شاركت املقررة اخلاصة يف مشاورة إ      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ و ٢١ويف يومي     - ٨١
إقامة الروابط وتوسيعها بغية تعزيز "نظمها، يف نريويب، التحالف العاملي ملناهضة االجتار بالنساء وتناولت موضوع 

  ".حقوق اإلنسان لألشخاص املتجر هبم وللمهاجرين يف أفريقيا

ي لألطفال واملراهقني املعقود يف وشاركت املقررة اخلاصة يف املؤمتر العاملي الثالث املعين باالستغالل اجلنس  - ٨٢
 شخص من القارات ٣ ٠٠٠، والذي مجع أكثر من ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و٢٥ريو دي جانريو ما بني 

أشكال "وقامت املقررة بتيسري اجتماع فريق خرباء رفيع املستوى تناول موضوع .  مراهق٣٠٠اخلمس، كان منهم 
، وشاركت يف عدة حلقات عمل منها حلقة العمل املتعلقـة           "هاته اجلديدة االستغالل اجلنسي التجاري وسيناريو   

  .بتطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار باألطفال

، كانت املقررة اخلاصـة يف نيويـورك لعقـد          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١ إىل   ٧ويف الفترة من      - ٨٣
سمرب، يف اجتماع إعالمي خاص باخلرباء ويف اجتمـاع   دي/ كانون األول  ١٠ و ٩فشاركت، يف يومي    . مشاورات

مائدة مستديرة تناول االجتار بالبشر واحلقوق اجلنسية واالشتغال باجلنس والصحة، نظمه برنامج الصحة العامـة               
مل التابع ملبادرة اجملتمع املفتوح، وبرنامج كلية واشنطن للحقوق يف اجلامعة األمريكية املعين باالجتار بالبشر وبالع              

القسري، حيث التقت ببعض أصحاب املصلحة من اهلند، وكمبوديا، وأملانيا، والربازيل، وقريغيزستان، وبولندا،             
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ديسمرب، عقدت املقررة اخلاصة اجتماعات تشاورية مع فريـق         / كانون األول  ٨ويف  . وتايلند، والواليات املتحدة  
معت باللجنة التوجيهية لشبكة نيويـورك ملكافحـة   منظمة هيومان رايتس ووتش املعين بقضايا االجتار، كما اجت   

والتقت بعدد من أصحاب املصلحة ملناقشة مسألة دمج االشتغال باجلنس واالجتار، خاصةً ألهنا تـرتبط               . االجتار
والتقت املقررة اخلاصة أيضاً مبنظمـات دوليـة        . بتزايد االهتمام العاملي مؤخراً مبكافحة االجتار يف صناعة اجلنس        

ىن مبسائل االجتار، ومن بينها منظمة املساواة اآلن، اليت يوجد مقرها يف نيويورك، ومشروع جنم القطب،  أخرى تع 
  .الذي يوجد مقره يف واشنطن العاصمة

، شاركت املقررة اخلاصة يف إصدار بيان صحفي مـشترك مـع            ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    - ٨٤
اول الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         آخرين من أصحاب واليات االجراءات اخلاصة تن      

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، شاركت املقررة اخلاصة يف مؤمتر الرابطة الربملانية للكومنولـث          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤ و ٣ويف يومي     - ٨٥
مبقر الربملان يف لندن " لى التحدياتزيادة املنافع والتغلب ع: اهلجرة الدولية واالجتار بالبشر"الذي عقد حتت عنوان 

  .وألقت خالله خطاباً رئيسياً

، تعتزم املقررة اخلاصة املشاركة يف املؤمتر الذي سُيعقد يف البحرين بعنوان الجتار             ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   - ٨٦
 تعتـزم   والذي سيناقش الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام ملكافحة االجتار بالبشر، كمـا           " على مفترق الطرق  

  .املشاركة يف مؤمتر برملانيي الكومنولث بشأن اهلجرة الدولية واالجتار بالبشر الذي سُيعقد يف لندن

، استقصت إمكانية إجـراء  ٢٠٠٨أكتوبر /وأثناء املشاورات اليت عقدهتا املقررة اخلاصة يف تشرين األول         - ٨٧
 وهي تتشاور مع اليابان لتحديد التواريخ اليت ٢٠٠٩وتلقت دعوة لزيارة بولندا وبيالروس يف عام . زيارات قطرية

  .ميكن أن تقوم فيها بزيارة قطرية

   االستنتاجات والتوصيات- خامساً 
  االستنتاجات

فيما خيص التحديات املرتبطة مبعاجلة مسألة االجتار بالبشر، يشكل االفتقار إىل بيانات موثوق       •
حد السبل الفعالة ملكافحة االجتـار      ولذلك السبب، سيتطلب أ   . هبا وكاملة مشكلة رئيسية   

باألشخاص زيادة تبادل املعلومات بني الدول عن طريق التعاون الثنائي واملتعدد األطـراف             
وزيادة القدرات يف جمال مجع البيانات، بوسائل منها مجع البيانات املفصلة حسب السن ونوع 

  .اجلنس بطريقة منهجية

رة للحدود، فإنه ال توجد دولة تستطيع التصدي لـه          وحيث إن االجتار يف غالبه ظاهرة عاب        •
وهكذا فإن هناك حاجة إىل زيادة التعاون بني الدول . مبفردها وبالتايل فإن التعاون أمر حتمي

  . وزيادة قدرهتا على معاجلة قبول وإدماج ضحايا االجتار من جديد مبا يتوافق وحقوق اإلنسان
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 احمللي ويف القطاعات غري املنظَّمة من االقتصاد ويشتغلون وكثرياً ما ُيخفى الضحايا يف اجملتمع  •
باجلنس، أو يوظَّفون للخدمة يف املنازل أو التسول أو الرتاعات املسلحة أو العمل الزراعي؛              

ورغم أن االجتار يتـشابك مـع       . لذلك جيب ختصيص موارد إلنفاذ القانون وجلرب الضحايا       
باملخدرات والسالح، فإنه جيب على الـدول أن        أنشطة إجرامية أخرى كالتهريب واالجتار      

تتفادى تناول مسألة االجتار فقط من منطلق أنه جرمية ومن منظور مراقبة احلدود أو التعامل               
فهناك حاجة إىل اتباع ُنهج متعددة املـستويات        . ق باهلجرة ـمعها على أهنا جمرد مسألة تتعل     

 ومكافحة اجلرمية والعدالة اجلنائيـة،      تركِّز على جوانب خمتلفة من ضمنها حقوق اإلنسان،       
  .واهلجرة، والعمل

ال جتري معاجلة كافية لألسباب اجلذرية لالجتار كالطلب علـى اليـد العاملـة الرخيـصة،        •
والسياحة اجلنسية، وانتشار الفقر، والتمييز بني اجلنسني، والرتاعات، والفساد، والسياسات          

  .ا املهاجروناملقيِّدة للهجرة يف البلدان اليت يقصده

يؤدي االجتار باألشخاص إىل حدوث انتهاكات تراكمية حلقوق اإلنسان، وجيب االعتـراف              •
أّما فيما يتعلق بوالية املقررة اخلاصة، فإن التحدي        . هبذا الترابط يف أي جمهود ُيبذل للتدخل      

بني احلقيقي ال يتمثل فقط يف اعتماد استراتيجيات تؤدي فعلياً إىل القـبض علـى املـرتك               
بل يفضَّل وضع استراتيجيات تركِّز على الضحية أيضاً، عن طريق االعتـراف            . ومعاقبتهم

باالنتهاكات اليت تعرضت هلا وتوفري سبل اجلرب هلا، ومتكينها من التعبري عن نفسها علناً دون               
أن تتعرض لإليذاء أو اخلطر أو الوصم مرتني، وتستهدف يف الوقت ذاته األسباب اجلذريـة               

وجيب أن تركز تلك االستراتيجيات على الناس، مع مراعاة أن االجتار بالبشر . ار بالبشرلالجت
يعين أناساً يكون حقُّهم األساسي يف أن يعيشوا يف مأمن خاصة من اخلوف والعوز معرضـاً                

  لذا، فإنه  . وعلينا أن نعترف بكرامة الضحايا وحبقهم يف البقاء ويف التنمية         . للتهديد املستمر 
  . عن عدالة اجلرب يف مكافحة االجتار بالبشرال غىن

عند التصدي لألسباب اجلذرية، جيب البحث عن ُنهج مبتكرة ملعاجلة مشكلة االجتار بالبشر               •
وترى املقررة اخلاصة أن االستراتيجيات الدولية واإلقليمية والوطنية ملكافحة االجتار          . املعقدة

ملعاقبة واملنع وتعزيز التعاون الدويل من جهة، وعلى ترتكز على احلماية واملالحقة القضائية وا 
. إنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم من جهة أخرى لكي يقوموا بدور بّناء يف اجملتمع

  .وسيتم استجالء هذه الركائز بتفصيل أكرب يف األعمال والتقارير املقبلة

رة متبصرة يف هذه الظاهرة وتأمل      حنن اآلن أحوج ما نكون إىل أفكار جديدة خمتلفة وإىل نظ            •
اليت طبقناها يف املاضي والبدء يف اقتـراح        " احللول"املقررة اخلاصة أن نستطيع معاً متحيص       
  .طرق أفضل ملعاجلة مشكلة االجتار بالبشر
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  التوصيات

ُتحث الدول على التصديق على بروتوكول منع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء                •
عاقبة عليه وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          واألطفال، وقمعه وامل  

  .وأفراد أسرهم
ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية إلدراج أحكام بروتوكول بالريمو يف نظامها القـانوين                •

) مثالً إنشاء وكالة،(الداخلي وذلك بوسائل منها إنشاء آليات وطنية مكرَّسة ملكافحة االجتار 
  .عتماد خطة عمل يراعى فيها إطار حقوق اإلنسانوا

فيما يتعلق جبمع وإدارة البيانات، ُتحث الدول على إنشاء آليات منسَّقة جلمع البيانات بغية                •
  .حتسني مجع البيانات واإلبالغ عن مجيع أشكال االجتار لضمان فعالية الربجمة والرصد

ية ملكافحة االجتار ولتحسني التعاون عن      ُتحث الدول على العمل ألجل وضع خطة عمل عامل          •
طريق إبرام االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف للقيام بأعمال مشتركة ملكافحـة االجتـار             

  .بالبشر بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد
لة االجتار  ينبغي للدول أن تنظم باستمرار محالت لبناء القدرات والتوعية والتنبيه بشأن مسأ             •

باألشخاص لفائدة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وخباصة أفراد الـشرطة والعـاملون يف             
  .القضاء وسلطات اهلجرة، ولفائدة عامة اجلمهور

ينبغي للدول أن تتقيد باملبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان وباالجتـار                 •
مية حلقوق اإلنسان وأن تدرجها يف إطارها القـانوين         باألشخاص اليت وضعتها املفوضية السا    

  .والسياسايت ملكافحة مجيع أشكال االجتار بالبشر
ينبغي للدول أن تضمن اشتمال تشريعاهتا على أحكام متينة تركز على الطفل بغية مكافحة                •

االجتار باألطفال وأن تضمن تنفيذ تلك األحكام مع إيالء أعلى قدر من االعتبـار حلقـوق                
وينبغي أن تتضمن السياسات املتمركزة حول الطفل ُنظُم إبالغ تكـون يف            . الطفل ورفاهه 

متناول الطفل، وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني لضمان إنقاذ الضحايا من األطفال            
وإعادة إدماجهم بطرق تراعي وضعهم كأطفال وعدم معاملتهم كمجرمني، ولضمان إشراك           

لعمل الوطنية ويف سياسات وبرامج مكافحة االجتار بوصـفهم شـركاء           األطفال يف خطط ا   
  . ومشاركني على قدم املساواة

ينبغي أن تتعاون احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وأن تتخذ              •
اراً خطوات لضمان أالّ تؤثر التدابري املعتمدة لغرض منع ومكافحة االجتار باألشخاص تأثرياً ض

  .على حقوق وكرامة األشخاص مبن فيهم أولئك الذين مت االجتار هبم
ينبغي للدول أن توفر جلميع األشخاص املُتاجر هبم سبل احلصول على الـدعم واملـساعدة                 •

وينبغي أالّ يكون منح وضـع اإلقامـة        . املتخصصني، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين     
  .خلدمات مشروطاً باملشاركة يف اإلجراءات اجلنائيةأو احلصول على ا/املؤقتة أو الدائمة و
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ينبغي أن تنظر الدول يف تعيني مقرر وطين يتوىل االتصال باملقررة اخلاصة جلمع املعلومـات                 •
  .املتعلقة باالجتار باألشخاص وتبادهلا ومعاجلتها ورصد ما ُيتخذ من تدابري

ألسباب اجلذرية لالجتار كتنامي الفقـر      ينبغي للدول أن تنظر يف القيام بعمل عاجل ملعاجلة ا           •
وتفشي البطالة يف صفوف الشباب وعدم املساواة بني اجلنسني مما يزيد سهولة تعرض الناس،            

  .وخباصة النساء والفتيات، لالجتار

 اليت ردت على االستبيان وقدمت تعليقات       )٢٩(وتعرب املقررة اخلاصة عن امتناهنا جلميع احلكومات        
والغاية هي إشراك مجيع الدول . شد الدول اليت مل ترد عليه بعد أن تتخذ خطوات للقيام بذلكبّناءة عليه وتنا

األعضاء يف مجع ونشر املعلومات ألن االجتار باألشخاص مشكلة شائعة تقتضي املعاجلة على الصعيد العـاملي                
اصة الحقاً حتلـيالً مفـصالً      وستقدم التقارير اليت ستضعها املقررة اخل     . والتعاون الوثيق بني الدول األعضاء    

وستنشر تلك التقارير علـى موقـع       . للمعلومات اليت حصلت عليها وللمناقشات واالستنتاجات املتعلقة هبا       
  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتيسري االطالع عليها

 -  -  -  -  -  
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