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                 جملس حقوق اإلنسان
                    الدورة اخلامسة عشرة

                  من جدول األعمال ٣   و ٢        البندان 
        حلقوق                                        التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية

                  امية واألمني العام                          اإلنسان وتقارير املفوضية الس
  واالقتصادية حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيةتعزيز ومحاية مجيع 
  فية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقا

                                      هنج قائم على حقوق اإلنسان ملكافحـة          : "                          تقرير عن احللقة الدراسية       
                             تنفيـذ املبـادئ واملبـادئ        .                 التحديات والفرص   :               االجتار باألشخاص 

   "                                                    جيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص    التو
   * )    ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ٢٨   و  ٢٧      جنيف،  (

       إضافة    

                                                                        اآلراء بشأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقـوق               
                       اإلنسان واالجتار باألشخاص

__________           

  .                تقدمي هذه الوثيقة  ر    ّ تأّخ   *  
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      موجز    
                                 املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصـى                            آلراء أصحاب املصلحة بشأن                        ً    يوفر هذا التقرير جتميعاً   

                                                                                  هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، حسبما طلب يف قرار جملس حقـوق              
   .                                            بشأن االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال ٣ /  ١١       اإلنسان 
                                                                          م هذا التجميع يف سياق احللقة الدراسية اليت تـستهدف حتديـد الفـرص                  ّ ويقّد  

                                                                      ة يف جمال تطوير تصد قائم على احلقوق لالجتار باألشخاص بغية اإلقرار                             والتحديات القائم 
                                                                                           باملمارسات اجليدة الناشئة ومواصلة تعزيز التطبيق العملي للمبادئ واملبادئ التوجيهيـة،           

                   /         أيـار    ٢٨    و   ٢٧                                      وعقدت احللقة الدراسية يف جنيـف يف          .  ٣ /  ١١                       حسبما ورد يف القرار     
   .    ٢٠١٠     مايو 

  



A/HRC/15/27/Add.1 

3 GE.10-16086 

         احملتويات
        الصفحة        لفقـرات ا 

   ٤   ٤- ١  .....................................................................     مقدمة  -    ً أوالً  
  ارـان واالجتـوق اإلنسـتقدمي املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبق  -      ًثانيا   

  ٥  ٩-٥  ................................................................باألشخاص     
   ٦   ٩  .............                                                         استخدام وكاالت األمم املتحدة وغريها للمبادئ واملبادئ التوجيهية     

  ٧  ٥٧-١٠  ناشئة يف تطبيق املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هباالتجارب واملمارسات اجليدة ال  -      ًثالثا   
  هنج قائم على حقوق اإلنساناملمارسات اجليدة والفرص الناشئة عند تطبيق  - ألف     

  ١١  ٣٢-٢٢  ...................................ومحاية ودعم الضحايا اهلويةلتحديد 
  انتطبيق هنج قائم على حقوق اإلنساملمارسات اجليدة والفرص الناشئة عند   -  باء     

  ١٥  ٣٧-٣٣  .......................................استجابات العدالة اجلنائيةبشأن 
  يق هنج قائم على حقوق اإلنساناملمارسات اجليدة والفرص الناشئة عند تطب - جيم  

  ١٧  ٤٦-٣٨  ..........................................................االجتارملنع 
  ٢٠  ٥٧-٤٧  .......................التحديات يف تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان - دال  
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       مقدمة  -   ً أوالً   
                   بـشأن االجتـار      ٣ /  ١١                     حقـوق اإلنـسان                     بقرار جملـس                    ً    م هذا التقرير عمالً      ّ يقّد  - ١

                                                                                       باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، الذي طلب فيه اجمللس إىل املفوضية السامية حلقوق             
                                                                       حلقة دراسية تستمر يومني لتحديد الفرص والتحديات القائمة يف جمـال            "                  اإلنسان أن تنظم    

                          ارسات اجليـدة الناشـئة                                                                     تطوير تصد قائم على احلقوق لالجتار باألشخاص بغية اإلقرار باملم         
                                                                                               ومواصلة تعزيز التطبيق العملي للمبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق              

                                                                            وللقرار، عقـدت حلقـة دراسـية يف جنيـف           ) ٩        الفقرة     " (                  ن واالجتار باألشخاص       اإلنسا
   .    ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ٢٨   و  ٢٧  يف 
   أن  "                                سان كذلك إىل املفوضية الـسامية                                           وباإلضافة إىل ذلك، طلب جملس حقوق اإلن        - ٢

                                                                                         تنشر املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص،            
                                                                                       وأن جتمع آراء أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلكومات ومراقبو األمم املتحدة وهيئات األمم             

                                    اإلقليمية واملنظمات غـري احلكوميـة                                                          املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها املعنية واهليئات       
                                                                                        واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بشأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا، وبـشأن            
                                                                                           التجارب واملمارسات اجليدة الناشئة عند تطبيقها وأن تتيح للمجلس جمموعـة اآلراء هـذه              

    ).A/HRC/15/27 (                                          إىل تقرير من احللقة الدراسية اليت تستمر يومني   "       كإضافة
                                                                            وطلبت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، من أجل إعـداد التجميـع، آراء شـىت           - ٣

                                    وأعد هذا التقريـر علـى أسـاس          .     ٢٠٠٩       يوليه   /                                   أصحاب املصلحة مبذكرة شفوية يف متوز     
                                                األرجنـتني وإسـبانيا وإسـتونيا وأملانيـا          : )١ (                                 واردة من الدول األعضاء التالية                املعلومات ال 

                                                                     اي والبحرين وبلجيكا وبنغالديش وبنما وتوغو وجامايكـا واجلزائـر                             وإندونيسيا وأوروغو 
                                                                                           واجلمهورية التشيكية واجلمهورية العربية السورية وسلوفاكيا وصربيا وغواتيمـاال وغيانـا           
                                                                                         وفنلندا وقطر وكازاخستان وكندا وكولومبيا والتفيا ولبنان ومدغشقر واملكسيك واململكـة           

                                                          الشمالية وموريشيوس والنمسا ونيوزيلنـدا والواليـات               آيرلندا                           املتحدة لربيطانيا العظمى و   
         كيانـات    :                                         كما وردت معلومات من مصادر أخرى، مبا يف ذلك  .                          املتحدة األمريكية واليونان 

                                                                                      األمم املتحدة، مثل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وصندوق األمم املتحدة            
                                               يونيسيف، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث                                                   اإلمنائي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وال     

                                       املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمن       :                                                      اجلرمية والعدالة؛ واملنظمات احلكومية الدولية التالية     
                                                                                       والتعاون يف أوروبا، مبا يف ذلك مكتبها للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وجملـس             

          الدوليـة    "       إيكبات "                       ات غري حكومية مثل منظمة                                         أوروبا ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ ومن منظم    
           الـدويل      حتاد                                                                             والتحالف العاملي ملكافحة االجتار باملرأة، وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واال         

__________           

  .                                       طالع عليها يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  لال                                       املعلومات الواردة من الدول األعضاء متاحة   ) ١ (
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                  ومجهورية إيران          آيرلندا                                                              ألرض اإلنسان؛ ومن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان من إسبانيا و         
                          باملسامهات املقدمـة إىل         ً أيضاً      ً علماً        لتقرير              وحييط هذا ا    .                                اإلسالمية ولكسمربغ ونيبال واهلند   

   .              احللقة الدراسية
                                      يشتمل على مقدمة موجزة ومعلومات                 ً  الفرع ثانياً   :                                  والتقرير مؤلف على النحو التايل      - ٤

                                                                                           أساسية بشأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان واالجتـار              
                                             للخربات واملمارسات اجليدة الناشئة فيمـا             ً   جتميعاً                                 ً      باألشخاص، على حني يشمل الفرع ثالثاً     

                                                                                         يتعلق بتطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان يف سياق حتديـد اهلويـة ومحايـة الـضحايا                 
                        التحديات اليت حددها        ً أيضاً                  ، يظهر التجميع          ً وختاماً  .                                         واستجابات العدالة اجلنائية ومنع االجتار    

   .                         نسان ملكافحة االجتار باألشخاص                                        أصحاب املصلحة يف تطبيق هنج قائم على حقوق اإل

                                                                       تقدمي املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان            -       ً ثانياً  
                واالجتار باألشخاص

                     ، جمموعة من املبادئ        ٢٠٠٢       يوليه   /                                             أرسلت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف متوز        - ٥
                                    نسان واالجتار باألشـخاص إىل اجمللـس                                                           واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإل       

                                               وبينت املفوضة السامية يف تقريرها املرفق هبذه          ). E/2002/68/Add.1 (                     االقتصادي واالجتماعي   
                                                                                             الوثيقة أن وضع املبادئ واملبادئ التوجيهية كان استجابة املفوضية للحاجـة الواضـحة إىل              

                        وأشارت إىل أن املفوضية      .   ار                                                           توجيه عملي للسياسات القائمة على احلقوق بشأن قضية االجت        
                   ونقطة مرجعيـة                                                                    ً         السامية حلقوق اإلنسان اعتمدت املبادئ واملبادئ التوجيهية بوصفها إطاراً        

                                                                                         لعملها بشأن هذه القضية وشجعت الدول واملنظمات احلكومية الدولية على االستفادة منها            
                   مـن الوثيقـة       ٦٢          الفقـرة    (                                                           يف جهودها ملنع االجتار ومحاية حقوق اإلنسان للمتاجر هبـم           

E/2002/68.(    
                                                                                 ومتثل املبادئ واملبادئ التوجيهية نتيجة مشاورات غري رمسية واسعة النطاق مشلـت              - ٦

                                           عن ممثلي وكـاالت وبـرامج األمـم املتحـدة        ً فضالً                                خرباء وممارسني بصفتهم الشخصية،     
     وكان   .                                                                                   واملنظمات احلكومية الدولية األخرى املهتمة مبجال االجتار وما يتصل به من القضايا           

                                                                                       الغرض منها هو تعزيز وتيسري إدماج منظور حقوق اإلنـسان يف القـوانني والـسياسات               
   .                                                        والتدخالت الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة مبكافحة االجتار

            وحيتوى اجلزء    .   ين أ                                  هية، حسبما يشري العنوان، إىل جز                                    وتنقسم املبادئ واملبادئ التوجي     - ٧
                                                         ة، توفري أساس متني لتطوير وتنفيذ وتقييم تصد قـائم                                مبدأ تستهدف، جمتمع     ١٧           األول على   

                                                                وصممت املبادئ لالستخدام كثبت تقاس عليه القوانني والـسياسات           .                  على احلقوق لالجتار  
                                        أولوية حقوق اإلنسان؛ ومنـع االجتـار؛         :                                  واملبادئ منظمة حتت أربعة عناوين      .         والتدخالت

                                     تنطبق املبادئ الواردة حتت العنوان األول  و  .                                            واحلماية واملساعدة؛ والتجرمي واملعاقبة واإلنصاف 
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         وتـشتمل    .                                 التجنيد والنقل واخلضوع لالستغالل     :                                        على التدخل يف مجيع مراحل دورة االجتار      
                                                                                             املبادئ الواردة حتت العناوين اليت تليه على هدف وبارامترات التدخل يف األوقات املختلفـة              

                                به؛ وتدابري محاية ومـساعدة             ً   متاجراً                                          التدابري الوقائية قبل أن يصبح شخص ما        :             لدورة االجتار 
   .                                                                    األشخاص الذين أصبحوا متاجرا هبم؛ واإلجراءات اجلنائية واملدنية ضد املتاجرين

  .                                       ، خيص ويغطي معظمها مبدأ أو أكثـر              ً توجيهياً       ً   مبدأً   ١١                         وحيتوي اجلزء الثاين على       - ٨
          الدوليـة                                                                                 وتستهدف املبادئ التوجيهية توفري توجيه عملي للـدول واملنظمـات احلكوميـة             

                                                                                       واملنظمات غري احلكومية وغريها بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها لضمان أن تترجم املبادئ             
             للممارسات                                      ً     وتنشئ املبادئ واملبادئ التوجيهية إطاراً      .                                      األساسية إىل استجابات فعالة وواقعية    

      إىل         ً   وتفصيالً   ً داً                                                                                 اجليدة وتوفر، باستخدام املعايري القانونية الدولية املقبولة، إرشادات أكثر حتدي         
                                                                                          الدول يف جماالت مثل التشريعات واستجابات العدالة اجلنائية، واحتجاز الـضحايا ومحايـة             

   .               ومساعدة الضحايا

                                                           استخدام وكاالت األمم املتحدة وغريها للمبادئ واملبادئ التوجيهية    
                                                                     ، استشهد باملبادئ واملبادئ التوجيهيـة يف العديـد مـن وثـائق                 ٢٠٠٢          منذ عام     - ٩

                                                                                         سات العامة والنصوص التفسريية، أمهها الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة                 السيا
                                      والتعليق على أحكام اتفاقية جملس أوروبا    )٢ (                                           ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها

                                      وأوصت القرارات اليت اعتمـدهتا شـىت         .  )٣ (                                         املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتار باألشخاص    
                                                                               ية ومنظمة الدول األمريكية بأن تستخدم املبادئ واملبادئ التوجيهية يف إدماج               وروب      ات األ     اهليئ

                               وهناك استخدام ودعـم واسـع        .                                                    حقوق اإلنسان كإطار قياسي يف أعمال مكافحة االجتار       
                                                                                      النطاق للمبادئ واملبادئ التوجيهية بني وكاالت األمم األكثر مشاركة يف هذه القضية، مبا يف        

                                                                            م املرأة، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومشروع األمم                        ذلك شعبة تقد  
                                                                                       املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين مبكافحة االجتار باألشخاص يف منطقة ميكونغ الفرعيـة             
                                                                                                              الكربى وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومعهد األمم املتحدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة     

                          

__________           

  .E.05.V.2                               منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   ) ٢ (
                         /                                                  ودخلت االتفاقيـة حيـز النفـاذ يف أول شـباط             ).     ٢٠٠٥ (   ١٩٧        ، رقم                               سلسلة اتفاقيات جملس أوروبا     ) ٣ (

                    ليها وهى مفتوحـة                        دولة قد صدقت ع      ٢٦         ، كانت       ٢٠٠٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠     وحىت    .     ٢٠٠٨       فرباير  
  .                                          األعضاء وغري األعضاء يف جملس أوربا على السواء-                             لالنضمام إليها أمام مجيع الدول 
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  .  )٥ (                                                                           ، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة العمـل الدوليـة            )٤ (        والعدالة
                                                                                   واعتمدت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفـال، املبـادئ       

   الت                                                                                      واملبادئ التوجيهية كأساس وإطار لعملها وتستخدمها كأداة تقييم واسـتعراض للحـا           
                                                                                            احملددة على املستوى القطري ويف تقييم فعالية االستراتيجيات الوطنية واإلقليميـة ملكافحـة             

                              الربملاين الـدويل واملنظمـة         حتاد                                                   كما أن املنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك اال          .      االجتار
        ومرصد                                                           عن املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمة العفو الدولية،       ً فضالً                  الدولية للهجرة،   

                                                                                           حقوق اإلنسان الدويل ملكافحة الرق، واحلقوق العاملية، ومنظمة إيكبات الدولية، وأطباء من            
                                                         األطفال، والتحالف العاملي ملكافحة االجتار باملرأة، قد              أنقذوا                            أجل حقوق اإلنسان، ومنظمة     

   .  ان                                                                       أشارت إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية يف حبوثها وجهودها يف الدفاع عن حقوق اإلنس

                                                                        التجارب واملمارسة اجليدة الناشئة يف تطبيق املبادئ واملبادئ التوجيهية           -       ً ثالثاً  
          املوصى هبا

                                                                                    أكدت أغلبية اجلهات اجمليبة يف إجاباهتا على أن النهج القائم على حقوق اإلنـسان                -  ١٠
     صـر                بـشأن العنا         ً    متناميـاً                                                         ً       ملكافحة االجتار يتمتع اآلن بدعم واسع االنتشار وأن هناك اتفاقاً      

                                وأشارت الردود، بصفة عامة، إىل أن   .                                                 األساسية لنهج فعال قائم على احلقوق ملكافحة االجتار   
                                                                               املبادئ واملبادئ التوجيهية كانت مفيدة يف وضع استجابات قائمة على احلقوق وأهنا تستخدم 
                                                                                      على نطاق واسع يف تشكيل استراتيجيات وإجراءات مكافحة االجتار وتكفـل إدراج هنـج              

   .                             سان يف القانون والسياسة العامة        حقوق اإلن
                                                                                  ومن زاوية التطوير القانوين، استرشدت اجلزائر واجلمهوريـة العربيـة الـسورية              -  ١١

                                                                                          وغواتيماال وغيانا، ضمن بلدان أخرى، بالنهج القائم على حقوق اإلنـسان بـصفة عامـة              
  .       الجتـار                                                                                   وباملبادئ واملبادئ التوجيهية بصفة خاصة، عند وضع أو تنقيح تشريعات مكافحة ا           

                                                                                             وعلى سبيل املثال، استرشدت غيانا باملبادئ واملبادئ التوجيهيـة يف تنفيـذ اسـتراتيجيات              
   .    ٢٠٠٥                                                 مكافحة االجتار مثل قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام 

__________           

         األشـخاص   ب         االجتـار    "     نظر   ا                                                                             نفذ املعهد املبادئ واملبادئ التوجيهية بصفة خاصة يف وضع مناهج تدريبية،              ) ٤ (
   ".                       ي إنفاذ القوانني الدوليني                أثناء اخلدمة ملوظف /                         الربنامج التدرييب قبل اخلدمة  :                  وعمليات دعم السالم

                 االجتار باألشـخاص     :                                                                                   استخدمت منظمة العمل الدولية على نطاق واسع املبادئ واملبادئ التوجيهية، أنظر            ) ٥ (
                                                   جنيـف، منظمـة العمـل        (                                              مبادئ توجيهية للتشريعات وإنفـاذ القـوانني        :                         واالستغالل القسري للعمال  

                                             استعراض التشريعات والـسياسات يف نيجرييـا                إكبيمي،    .   وأ         أوالبيغي    -        أوالترو  .     ؛ ب  )    ٢٠٠٥          الدولية،  
         األطفـال   ب               ومكافحة االجتار     ؛   )    ٢٠٠٦                               جنيف، منظمة العمل الدولية،      (   ،                 األشخاص والسخرة  ب             بشأن االجتار   

                                                               جنيـف، منظمـة العمـل        (                                                جمموعة مـوارد لـصانعي الـسياسات واملمارسـني          :                  لالستغالل يف العمل  
   ).    ٢٠٠٨         الدولية، 
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                                                                                    ويف جمال تطوير السياسات العامة، أشارت إسبانيا والبحرين وفنلندا وقطر وغريهـا              -  ١٢
                                             وعلى سبيل املثال، نقحت فنلندا خطة عملها         .                 ملبادئ التوجيهية                              إىل أهنا استرشدت باملبادئ وا    

                                            النهج القائم على حقوق اإلنسان ملكافحة                           ً      حبيث أدرجت فيها متاماً        ٢٠٠٨                 احلكومية يف عام    
                                    الذي يشغل منصب املقرر الـوطين       -                                              وأشار أمني املظامل املعين باألقليات يف فنلندا          .      االجتار

                           إىل املبـادئ واملبـادئ      -      ٢٠٠٩       يناير   /                    ص منذ كانون الثاين                              املعين مبكافحة االجتار باألشخا   
                                                                                              التوجيهية بوصفها أداة مفيدة يف تقييم استراتيجيات وأنشطة مكافحة االجتار الفنلنديـة ويف             

                                                  كما أن املبادئ واملبادئ التوجيهية ستـستخدم يف          .                                   تقدمي توصيات إلدخال حتسينات عليها    
                                                التشريعات والتدابري اليت تـستهدف مكافحـة                                                  وضع توصيات باختاذ إجراءات لزيادة تطوير     

                                                             وذكرت إسبانيا يف تقريرها أن املبادئ واملبادئ التوجيهيـة           .     ٢٠١٠                        االجتار حبلول هناية عام     
                                                                           على تطوير السياسة الوطنية، مبا يف ذلك اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار                  ً   مشجعاً           ً  كانت حافزاً 

   .    ٢٠٠٨      ديسمرب  /              يف كانون األول                                      باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي اليت اعتمدت
                                                                                وأكدت بلدان أخرى، منها إستونيا وبلجيكا وسلوفاكيا وكولومبيا أهنا استرشدت            -  ١٣

                                                                                                  باملبادئ واملبادئ التوجيهية يف تنفيذ أطر سياساهتا القائمة بالفعل ملكافحـة االجتـار علـى              
   .            الصعيد الوطين

                                حسبما سـلف ذكـره، فـإن                                                          وعلى الرغم من تطبيق املبادئ واملبادئ التوجيهية        -  ١٤
                                                                                             مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية اجمليبة أكدت بصفة عامة أنه من السابق ألوانه التعليق على              
                                                                                            فعالية استخدام املبادئ واملبادئ التوجيهية على الصعيد الوطين، بالنظر إىل اختالف الظروف            

   .                    االجتماعية واالقتصادية
                                              التوجيهية والنهج القـائم علـى حقـوق                                                 كما ذكرت التقارير أن املبادئ واملبادئ       -  ١٥

                                                                                اإلنسان كان هلما دور هام يف وضع املعايري والسياسات العامة علـى املـستوى احلكـومي       
                                                                                      وعلى سبيل املثال، استخدم جملس أوروبا املبادئ واملبادئ التوجيهية يف دعم االتفاقية              .      الدويل

                            األحكام املنصوص عليها يف                                                               املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتار باألشخاص وإدراج عدد من       
          التقريـر   "             والواقع أن     .                                                               ً         املبادئ واملبادئ التوجيهية يف االتفاقيات بوصفها قواعد ملزمة قانوناً        

                                                   حقوق اإلنسان لألشخاص املتاجر هبم ستكون يف صميم كافة      "                    لالتفاقية يؤكد أن      "        التفسريي
                       دة الضحايا وتوفري سـبل                                                                اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة االجتار باألشخاص ومحاية ومساع        

                                                               ، حسبما هو منصوص عليه يف املبدأ األول من املبادئ واملبادئ            )   ١٢٥        الفقرة     " (          اإلنصاف هلم 
                                 ذلك أن هذا الـصك القـانوين،         .                                                       التوجيهية اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

               بري الـواردة يف            ت والتـدا     طلبا                                                          بفرضه التزامات قانونية صارمة على األطراف باالمتثال إىل املت   
  .                                                                                            االتفاقية، يضمن ويعزز نفس القيم واملبادئ املنصوص عليها يف املبادئ واملبادئ التوجيهيـة            

                     /                   تـشرين الثـاين      ٣٠       وحـىت     .     ٢٠٠٨         فربايـر    /       شباط  ١                                 ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف      
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   ها               قت ووقعت علي       ّ  قد صدّ    )٦ (                                    من الدول األعضاء يف جملس أوروبا        ٢٦         ، كانت       ٢٠٠٩       نوفمرب  
                                            واالتفاقية ليست مقتصرة على أعضاء جملس        . )٧ (             دولة أخرى    ١٥                     مل تصدق عليها بعد           ولكن  

   .            يف االتفاقية                   ً ية أن يصبحوا أطرافاً    وروب                       لغري األعضاء واجلماعة األ    ً أيضاً                    أوروبا؛ ذلك أنه جيوز 
                                                                                  وتؤيد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املنظور املرتكز على حقوق اإلنسان وتيسر              -  ١٦
                                 كما تدعم املنظمـة منظـور حقـوق      .                                             جه يف القوانني والسياسات والتدخالت الوطنية         إدما

                                                ويبقى ذلك يف صميم كافة األنشطة الـواردة يف           .                                       اإلنسان على الصعيدين اإلقليمي والدويل    
                                                                          إىل االلتزامـات الـسياسية ذات الـصلة للمنظمـة                                             ً     برامج املنظمة ملكافحة االجتار، استناداً    

           ، آخذة يف       ٢٠٠٢                                               وقد وضعت هذه االلتزامات، اليت بدأت يف عام           .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٠        للفترة  
        ويكـرس    .                                                                             احلسبان على النحو الواجب املبادئ واملبادئ التوجيهية ملفوضية حقوق اإلنسان         

                                                                                          مكتب املنظمة املعين باملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان الكثري من عمله لتعزيز إنـشاء             
  .                                                  كجزء من النهج القائم على احلقـوق ملكافحـة االجتـار                                 آليات وطنية يف الدول املشاركة   

                                                                                           وذكرت تقارير منظمة املؤمتر اإلسالمي ما يفيد إنشاء جلنة مستقلة دائمة حلقوق اإلنسان من              
   .                                                       أجل التركيز على حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة االجتار باألشخاص

                           بادئ التوجيهيـة مفيـدة                                                              وترى كيانات األمم املتحدة اخلمسة اجمليبة أن املبادئ وامل          -  ١٧
                            وترى اليونيسيف أن املبادئ      .                                                  ، وبصفة خاصة جبانب الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان            ً عملياً

                                                                                           واملبادئ التوجيهية موجزة ومستقيمة وسهلة الفهم والترمجة إىل أنشطة عملية دون صـعوبة             
          األعـضاء،                                                                               كما أن املبادئ واملبادئ التوجيهية ذات فائدة عملية يف العمل مع الدول               .     تذكر

           ز منها على                                                                ّ وتستخدمها اليونيسيف جبانب الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان، وخباصة ما يركّ
   .          حقوق الطفل

                                                                                وتستخدم الكتيبات اإلرشادية واملنشورات اليت تصدرها منظمة العمـل الدوليـة              -  ١٨
                                                                  وعلى سبيل املثـال، نـشرت املنظمـة يف           .                                              املبادئ واملبادئ التوجيهية وتشري إىل أحكامها     

                                مبادئ توجيهية للتشريع وإنفاذ      :                                            االجتار باألشخاص واالستغالل القسري للعمال         ٢٠٠٥     عام  
                                                                                  ويسلط هذا الدليل الضوء على الصلة الوثيقة بني االتفاقيات األساسية اليت وضعت              .        القوانني

  ء                                                                                       يف إطار املنظمة والتنفيذ اإلجيايب لربوتوكول منع االجتار باألشـخاص، ال سـيما النـسا              
                                                                                            واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب             

                                                              ويشري إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية، ويظهر الصلة بني حقوق           )                بروتوكول االجتار  (         الوطنية  
__________           

                                                                                                             رمينيا وإسبانيا وألبانيا وبلجيكا والبوسنة واهلرسك والربتغال وبلغاريـا وبولنـدا ومجهوريـة مقـدونيا                أ  ) ٦ (
                                                                                                        اليوغوسالفية السابقة وجورجيا والدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وصربيا وفرنسا وكرواتيا وقربص           

           آيرلنـدا                           ملتحدة لربيطانيا العظمى و                                                                      ومالطة ومجهورية مولدوفا واجلبل األسود والتفيا ولكسمربغ واململكة ا        
  .                         الشمالية والنمسا والنرويج

                                                                                             وأيسلندا وإيطاليا وأوكرانيا وتركيا وسان مارينو والسويد وسويسرا وفنلندا وليتوانيا                  آيرلندا                  أملانيا وأندورا و    ) ٧ (
  .                         وهنغاريا وهولندا واليونان
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                                     ، نشرت املنظمـة مكافحـة االجتـار            ٢٠٠٨         ويف عام     .                                اإلنسان واحلقوق األساسية للعمال   
             ويشري املنشور    .                                         جمموعة موارد لصانعي السياسات واملمارسني      :                        طفال لالستغالل يف العمل      باأل

                                                                                     إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية ويستمد منها، ويشدد على أمهية التصدي لبعد االسـتغالل يف       
                                                           مث نشرت املنظمة بالتعاون مع اليونيسيف يف إطار املبادرة           .                                 العمل من أبعاد االجتار باألطفال    

                             الدليل التدرييب ملكافحـة         ٢٠٠٩                                                             عاملية ملكافحة االجتار بالبشر التابعة لألمم املتحدة يف عام            ال
                                                                                     االجتار باألطفال لالستغالل يف العمل واجلنس وغري ذلك من أشكال االستغالل، الذي يستند             

   .                           إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية
                            كتب األمم املتحـدة املعـين                                                          كما استخدم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وم         -  ١٩

                                                                                       باملخدرات واجلرمية املبادئ واملبادئ التوجيهية يف وضع سياسات وبرامج للتصدي لالجتار يف            
                                                                        وعلى سبيل املثال، يدعم الصندوق تنفيذ املبادئ واملبادئ التوجيهية يف            .                   خمتلف مناطق العامل  

                   وات ملكافحة االجتـار                                                         شىت براجمه ومشاريعه، وعلى األخص، يف منشور الصندوق جمموعة أد 
                                الذي وضع يف إطار املبادرة العاملية   .              دليل للربملانيني  :                              باألشخاص؛ مكافحة االجتار باألشخاص

   /       نيـسان  (                 الربملاين الـدويل     حتاد                                                             ملكافحة االجتار بالبشر التابعة لألمم املتحدة، بالتعاون مع اال      
                       كول منع االجتار باألشخاص،                                       إطار للعمل من أجل التنفيذ الفعال لربوتو "     ؛ ويف  )    ٢٠٠٩      أبريل 

                                          ، الذي وضعه مكتب األمم املتحدة املعـين         "                                             سيما النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه       ال
                                                                                          باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، مبا فيها مفوضية األمـم املتحـدة              

   .           حلقوق اإلنسان
     ويرى   .                         ظمات غري احلكومية اجمليبة                                                     كما كانت املبادئ واملبادئ التوجيهية مفيدة للمن        -  ٢٠

                                                                                           ائتالف مكافحة االجتار بالنساء، ومنظمة إيكبات الدولية، والتحالف العاملي ملكافحة االجتار            
                                                                                           بالنساء أن للمبادئ واملبادئ التوجيهية ووضع هنج قائم على حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار             

                                      اليت من قبيل تلك الـيت تتعلـق                                                           باألشخاص أمهيتها الكبرية واملستحسنة، وخباصة األحكام     
                                                                                     بالشراكة بني إنفاذ القوانني واملنظمات غري احلكومية، وتؤكد هذه املنظمات على اسـتخدام        

                          وعلى سبيل املثال، وضـع       .                                                                 املبادئ واملبادئ التوجيهية يف التحليل القياسي للممارسة اجليدة       
                           وضية يف احلـسبان وكـذلك                                                             الدويل ألرض اإلنسان املبادئ واملبادئ التوجيهية للمف          حتاد  اال

                                                                                           املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اليونيسيف حلماية ضحايا االجتار مـن األطفـال يف إعـداد               
                                                   ، مبـا يتماشـى مـع املبـدأ            حتاد                            وتركز املشاريع امليدانية لال     .                          احلمالت واملشاريع امليدانية  

                        حقوق اإلنسان، على حكم                                                            من املبادئ واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها مفوضية          ٨          التوجيهي  
  .                                                                                        رعاية ودعم األطفال املتاجر هبم، معترفا بذلك حبقوقهم واحتياجـاهتم احملـددة كأطفـال             

                                                             ، بغية تفادي اآلثار السلبية لعمله يف مكافحـة االجتـار،              حتاد                           وباإلضافة إىل ذلك، وضع اال    
        غـري                           عودة األطفـال األجانـب     "                                                  سيما االجتار عرب احلدود، ورقة سياسة عامة بشأن            وال

                                                                     وتتوسع ورقة السياسة هذه يف وضع املعايري باالسـتناد إىل املبـادئ              .          يف أوروبا   "        املصحوبني
                                                                                                واملبادئ التوجيهية لتقييم ما إذا كانت اإلعادة إىل بلد املنشأ ختدم املصاحل الفضلى للطفـل،               

   .     العكس   أو
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            ب واملمارسة                على التجار                                                     ً        وتسلط األقسام الفرعية التالية الضوء بصورة أكثر حتديداً         -  ٢١
                                                                                              اجليدة الناشئة فيما يتعلق بتطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان يف سياق حتديد اهلوية ومحاية               

   .                                           الضحايا واستجابة العدالة اجلنائية ومنع االجتار

                                                                            املمارسات اجليدة والفرص الناشئة عند تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنـسان              -     ألف  
                                 لتحديد اهلوية ومحاية ودعم الضحايا

                                                                             أكد أصحاب املصلحة، يف ردودهم أن محاية ودعم الضحايا يدخل يف صميم هنـج                -  ٢٢
                                                         وينبغي تقدمي هذه احلماية واملساعدة علـى أسـاس غـري             .                            حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار   

                                                                   وحسبما توضح املبادئ واملبادئ التوجيهية بصورة جلية، ينبغي عـدم          .                  مشروط وغري متييزي  
                                        كما ينبغي عدم احتجـازهم يف مراكـز          .                    املتصلة بأوضاعهم                            جترمي الضحايا بسبب اجلرائم   

  ّ                                               وبّين اجمليبون أن اإلخفاق يف حتديد هوية ضـحايا           .                                        املهاجرين أو السجون أو أماكن اإليواء     
      ً   أيـضاً                         وجيب أن تتاح للضحايا       .                                                       االجتار ميثل عقبة خطرية أمام االعتراف حبقوقهم ومحايتهم       

  .                                         ذلك التعويض، عن األضرار اليت ارتكبت حبقهم                                         إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف، مبا يف      
                                    وتتطلب حالة الضحايا من األطفـال        .                                          ً        ولضحايا االجتار حق يف محايتهم من الضرر مستقبالً       

   .                           بأوجه ضعفهم وحقوقهم اخلاصة     ً  خاصاً       ً اهتماماً

              الدول األعضاء  - ١  
        محاية                                                                          اختذت اجلمهورية التشيكية خطوات لرفع الوعي والتركيز بصورة صرحية على           -  ٢٣

                             مع القـوى الفاعلـة يف           ً أيضاً                                                وحتاول كازاخستان دعم الضحايا فرادى وتتعاون         .        الضحايا
                                                       وتشدد سلوفاكيا على ضرورة دعم البحث والتطوير هبدف احلصول    .                        اجملتمع املدين يف العملية   

                                                        ومتثل محاية الضحايا نقطة تركيز أساسـية يف اململكـة            .                                 على منوذج فعال ملساعدة الضحايا    
              وتـرد يف رد      .                                                       ً              ، غري أن تشجيع الضحايا على إبالغ السلطات ال يزال ميثل حتـدياً                  املتحدة

                                                                                                  اململكة املتحدة قائمة بعدد املشاريع والتدابري اليت تعزز قضية محاية الضحايا مثل آلية اإلحالة              
       حتـاد                      عن خطة عمـل اال        ً فضالً   ،   "                        العيون الزرقاء املعصوبة   "      ومحلة    "    بويب "                 الوطنية ومشروع   

                            وتؤكد على الدور األساسـي       )     ٢٠٠٥ (                                         أن االجتار اليت أطلقتها اململكة املتحدة            يب بش  و    األور
                                   ووجدت الواليات املتحدة، من خـالل        .                                             ملركز اململكة املتحدة ملكافحة االجتار باألشخاص     

                                                                                    إعادة تأهيل الضحايا، ماديا ونفسيا، توفر فائدة مضافة هي متكينهم من املشاركة             "            جتربتها أن   
                            وتشدد الواليات املتحدة على أن    ".                                 حقة القضائية الناجحة ملن استغلوهم                   بصورة أكمل يف املال   

                                                                                     الصعوبات املتأصلة يف بناء الثقة ما بني الضحية ومن يتناول قضيته متثل إحـدى التحـديات      
                                                                                       الرئيسية اليت واجهتها، ومن مث فإن احلكومة تكفل أن يسهل املنـسقون واالختـصاصيون              

                                           وبينت أن إمكانية توفري متـرمجني مـدربني          .              إىل الضحية                                الفنيون املدربون توفري اخلدمات   
   .                                         ً واالحتياجات املعقدة للضحايا ال تزال متثل حتدياً
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                                                                             واستضافت أوروغواي يف اآلونة األخرية حلقتني دراسيتني دوليتني تركز عملها على            -  ٢٤
  .  ا                                                                            برامج دعم ضحايا االجتار، غري أهنا الحظت صعوبة زيادة عدد اخلدمات اخلاصة للـضحاي     

         وأشـارت    .                                                                              وأنشأ عدد من البلدان مراكز خاصة إليواء ضحايا االعتداءات اجلنسية واالجتار          
                                                                                          قطر إىل ضرورة تزويد الضحايا باملأوى والدعم القانوين واحلق يف االستئناف أمام احملـاكم              

        وذكـرت    .                                                                         والتماس سبل االنتصاف والتعويض والدعم الطيب والنفسي وخدمات الترمجـة         
                                      للضعفاء لضمان إدماجهم يف اجملتمع وتوفر      ً   خاصاً                           ً     ية السورية أهنا تويل اهتماماً                   اجلمهورية العرب 

                              ومن املمارسات اجليدة الناشئة      .                                                              هلم الدعم واحترام احلقوق بغية استعادة إنسانيتهم وكرامتهم       
   .                                                            يف توغو التعاون بني شىت القوى الفاعلة يف توفري املساعدة إىل الضحايا

          لبنان،  -                                                            فعال بني املديرية العامة لألمن العام ورابطة كاريتاس                                 ويف لبنان، يوجد تعاون     -  ٢٥
         ساعة،    ٢٤                                                                                      حيث توفر كاريتاس مساعدة مالية وطبية إىل الضحايا وتدير عيادة طبية على مدار              

                                                                                    وتساعد يف تزويد ضحايا االجتار من النساء مبأوى مؤقت وخدمات للتصدي الحتياجـاهتن             
                                                        ني حلول دائمة ملستقبلهن، مبا يف ذلك إعادة التأهيـل                                      كما تعمل الرابطة على تأم      .        األساسية

                                                          وشكلت جلنة التيسري الوطنية اليت تضم أعضاء مـن وزارة            .                              الطوعي هلن يف بلداهنن األصلية    
                                                                                              الداخلية وشؤون البلديات واملديرية العامة لألمن العام ووزارة الشؤون االجتماعيـة ووزارة            

                                             منظمة العمل الدوليـة وجهـات أخـرى،                             لبنان، حتت إشراف   -                        العمل ورابطة كاريتاس    
                                                                                           باإلضافة إىل ممثلني عن سفارات بلدان العمال املهـاجرين، مثـل الفلـبني وسـري النكـا                 

                                                                 ً            وهتدف هذه اللجنة إىل وضع تشريع مناسب لضمان حقوق عامالت املنازل وفقاً             .         وبنغالديش
                     خمتلفـة لتوعيـة                                                           ووضع، نتيجة لذلك عقد توظيف منوذجي وترجم إىل لغات          .                 للقانون اللبناين 

      إىل       اجملـي                                                                                عامالت املنازل األجنبيات بشروط التوظيف وحقوقهن مبوجب القانون اللبناين قبل           
   .                                                            عن مساعدة أرباب العمل الذين يستأجرون عامالت املنازل األجنبيات   ً فضالً       لبنان، 
  ،                                                                             ويف مدغشقر، ميثل االجتار بعمال املنازل الستغالهلم يف العمل واالستعباد املـرتيل             -  ٢٦
                       واختذت احلكومة إجراءات     .                                                          عن االجتار باألطفال يف سياق التبين الدويل مشاكل كبرية            ً فضالً

                                                                                              شىت ملكافحة االجتار، مبا يف ذلك إنتاج فيلم يطلق عليه اسم فاندريكا، إلثارة الوعي بـشأن                
  .                                                                                         خمتلف أنواع االجتار الداخلي يف مدغشقر، وال سيما األطفال اإلناث يف املنـاطق الريفيـة              

                                                                                      ستخدمت املبادئ واملبادئ التوجيهية بصورة فعالة يف مكافحة االجتار باألشخاص يف بنما؛              وا
                                                                                          واضطلع البلد، مع وضع هذه املبادئ يف االعتبار، بأنشطة وبرامج واستراتيجيات ملكافحـة             
                                                                                            االجتار يف جمال محاية الضحايا والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك التحقيقات يف اجلرائم واملالحقة              

   .            قضائية بشأهنا  ال

                         املنظمات احلكومية الدولية  - ٢  
                                                                                     تشدد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا على أنه ينبغي أن ينظر إىل االجتار كمشكلة                -  ٢٧

                                                                                              متعلقة حبقوق اإلنسان ال كمشكلة إنفاذ للقوانني أو مراقبة اهلجرة؛ وهبذه الطريقة ال يعـاد               
                                               ة الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية أو دون                                                      الضحايا إىل بلداهنم األصلية دون توفري إمكاني      
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                                                                                       وال يسعى الضحايا إىل احلصول علـى املـساعدة الـصحية             .                          تقدمي معلومات عن حقوقهم   
     مكتب  /                                منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     (                                                  أو غريها خشية جترميهم أو افتضاحهم أو ترحيلهم         

                                            ملنظمة الدولية للهجرة يف أوكرانيا مساعدة              وتوفر ا    ).                                   املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان   
                                                                                              يف إعادة التأهيل الشاملة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومركز إعـادة تأهيـل طـيب                

   .            لضحايا االجتار
                                                                                     وفيما يتعلق باتفاقية جملس أوروبا، تستهدف السمات والتدابري الرئيسية منع االجتار             -  ٢٨

   :                            اجرين قضائيا على النحو التايل                               باألشخاص ومحاية ضحاياه ومالحقة املت
                                                                         متثل االتفاقية أول صك دويل ملزم قانونا يؤكد أن االجتار باألشخاص ميثل               ) أ (  
                                                                                 حلقوق اإلنسان وجرمية حبق كرامة ونزاهة اإلنسان، ولذلك فإن احتـرام حقـوق                     ً انتهاكاً

                لـضحايا جمـرد                                                                              اإلنسان ومحاية الضحايا ميثالن أمسى هدفني هلذه االتفاقية وال ميكن اعتبار ا           
                                                       وعلى العكس فإهنم هم السبب األساسي ملكافحة هـذا          -                             ً    أدوات ملالحقة املتاجرين قضائياً   

                      الشكل اجلديد من الرق؛
                                                                          ال حيدد أي نص دويل آخر الضحايا، مما يتيح لكل دولة حتديد مـن هـو                   ) ب (  

            با، هو أي                                  والضحية، يف اتفاقية جملس أورو      .                                               الضحية ومن مث يستحق تدابري احلماية واملساعدة      
  -                                 وال صلة لرضا الضحية باالسـتغالل       .                                             شخص خيضع لالجتار حسبما هو حمدد يف االتفاقية       

                                                                                            وجيب أن يعترف بضحايا االجتار على هذا النحو بغية منع الشرطة والسلطات العامـة مـن                
                                     معاملتهم كمهاجرين غري شرعيني أو جمرمني؛

                        إللزامية وخباصة املساعدة                                                    يستحق ضحايا االجتار طائفة من تدابري املساعدة ا          ) ج (  
                                           وللضحايا احلق يف احلصول على تعويض وجيـب          .                                          املادية والنفسية ودعم إدماجهم يف اجملتمع     

                        وجيب منح الضحايا فترة      .                                                                أن تعتمد الدول األطراف تدابري تشريعية وغريها لضمان التعويض        
                     اجرين واختاذ قـرار                                   للتعايف واهلرب من سطوة املت          ً   يوماً   ٣٠                                  للتعايف والتفكري ملدة ال تقل عن       

       إما                                                                               ً             بشأن إمكانية تعاوهنم مع سلطات إنفاذ القوانني؛ وجيوز منح الضحايا تصريح إقامة جمدداً            
                                                   أو على أساس تعاون الضحايا مع سلطات إنفاذ القوانني؛ /               ألسباب إنسانية و

                                                                        االتفاقية على إمكانية جترمي من استخدموا خدمات الضحية إذا كانوا              ّ تنّص   ) د (  
   .                      ن الشخص كان ضحية االجتار          على علم بأ

                    كيانات األمم املتحدة  - ٣  
                                                                                أشارت اليونيسيف إىل أن من بني املمارسات اجليدة الناشئة يف وضـع مبـادرات                -  ٢٩

                   يف وضـع الـربامج       )                      اليت هي عكس الرمزية    (                                         ملكافحة االجتار مشاركة األطفال املوضوعية      
                                     التوجيهية حق الطفل يف أن تؤخذ                             من املبادئ واملبادئ    ٨                        ويؤكد املبدأ التوجيهي      .        واألنشطة

           وباإلضـافة    .                            من اتفاقية حقوق الطفل      ١٢                                                 وجهات نظره يف احلسبان كما هو وارد يف املادة          
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                                                                                         إىل ذلك، فإن االستماع إىل أقوال الضحايا وجتارهبم يكفل أن تكون الـربامج واملـشاريع               
   .     االجتار                                                              مركزة على التصدي لالحتياجات والثغرات اليت يبينها من كابدوا جرمية 

                                                                                    وتسعى منظمة العمل الدولية، من خالل نطاق واسع من مشاريع التعاون التقين، إىل               -  ٣٠
       ومجعـت    .                                                                                  تعزيز وتنفيذ معايري العمل الدولية، مبا يف ذلك املعايري املتصلة باالجتار باألشخاص          

                                                                                       املنظمة من خالل تقييم مشاريعها معلومات عن املمارسات اجليدة بـشأن منـع االجتـار               
            تعرض لالجتار                                             أمهية فهم عوامل اخلطر اليت ينشأ عنها ال         )  أ (                           شخاص ومحاية الضحايا مثل        باأل

                     املهمشة إىل اخلـدمات                                   أمهية حتسني سبل وصول اجملموعات        )  ب   ( ؛                   قبل تدخالت التخطيط  
                                                                      وضع خطط وطنية شاملة بشأن إجراءات مكافحة االجتار، اليت تشمل مجيع             )  ج   ( ؛       األساسية

   ؛ )                            مبا يف ذلك خمصصات من امليزانيـة  (                        دابري محاية وتعويضات حمددة                       أشكال االجتار، وتوفري ت  
              ؛                  اخلفـاء                                                                             تنظيم ومراقبة وكاالت التشغيل اخلاصة، مبا يف ذلك الوكاالت اليت جتنـد يف                )  د (
                                أمهية تقدمي مساعدة حمددة حـسب        )  و (                                          تعيني مقرر مستقل معين باالجتار باألشخاص،         )  ه (

                                           يف ذلك تعليم األطفال الذين هـم دون           مبا                     واجهون خطر االجتار،                              السن إىل األطفال الذين ي    
                                                                                       احلد األدىن لسن العمل وتدريبهم على املهارات وتقدمي خدمات التوظيف هلم وإجياد عمـل              

                                                        االضطالع جبهود لتحسني مجع البيانات مع املراعاة الواجبة          )  ز   ( ؛                 باب يف سن العمل           كرمي للش 
   .            حلقوق الضحايا

       كومية             املنظمات غري احل  - ٤  
                                                                                   حسبما ذكر ائتالف مكافحة االجتار بالنساء، فإن ال غىن عن اتفاقات تفـاهم بـني                 -  ٣١

                                                                                        بلدان املصدر واملقصد؛ وينبغي أن يستهدف احلد من الطلب على االستغالل اجلنسي التجاري             
                                                                                             عن طريق خلق مثبطات وعدم جترمي ضحايا االجتار؛ وينبغي أن يقاس النجاح مبراقبة التشريعات              

   .                                                               دة ومدى توفر إمكانية وصول الضحايا إىل اخلدمات ونوعية اخلدمات نفسها    اجلدي

                             املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - ٥  
   :                                                    شددت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على القضايا التالية  -  ٣٢

                                                                          ينبغي أن يتاح هلذه املؤسسات تقدمي تقارير عن قـضية االجتـار ومحايـة                 ) أ (  
                                                             ة معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مثل اللجنة املعنية بالقضاء                       الضحايا إىل هيئات مراقب

                       يف اجللسات املوضوعية        ً أيضاً                                                                    على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق الطفل، وأن تشارك           
   ؛ )                                 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند (                   بشأن قضايا االجتار       اإلنسان         جمللس حقوق 

                                                     سسات الريادة يف النهوض بطائفة واسعة من املبـادرات                           ينبغي أن تكون للمؤ      ) ب (  
   ؛ )                   أمني املظامل يف إسبانيا   (  ١١                                                      اليت تسعى إىل حتقيق األهداف املنصوص عليها يف املبدأ التوجيهي 

                                                                   حتديد األسباب اجلذرية والعوامل اليت تؤدي إىل االجتار باألشخاص حسب             ) ج (  
                                                                                           املنطقة اليت حيدث فيها، واعتماد استراتيجيات خاصة للتصدي لالجتار ومنعه بغيـة تعـديل              
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         اللجنـة   (                                                                                   وتنقيح القوانني واملمارسات اليت ال تتطابق مع النهج الذي يركز على الـضحايا              
   ؛ )                      مجهورية إيران اإلسالمية-                     اإلسالمية حلقوق اإلنسان

                                                                          ال يكون الضحايا مهيئني يف كثري من األحيان ملتابعة احتياجاهتم، غـري أن                ) د (  
                                                                                     إنشاء وحدة ملكافحة االجتار باألشخاص يف وزارة العدل واملـساواة وإصـالح القـوانني              

             محاية أفـضل                                                                على املمارسة اجليدة يف تعزيز جهود التنسيق بشأن توفري                              ً   األيرلندية يقدم مثاالً  
   ؛ )                            اللجنة األيرلندية حلقوق اإلنسان (           إىل الضحايا 

                                                                       ال غىن عن التركيز بصفة خاصة على حتسني نظم اإلنذار املبكر لتحديـد                ) ه (  
                                                                                             هوية ضحايا االجتار احملتملني، مع اغتنام فرصة إقامتهم يف املراكز اإلدارية مثل نقاط احلدود              

                                                  غي اختاذ تدابري خاصة لتحديد هوية األطفال غـري                                                    أو مراكز اإلقامة املؤقتة للمهاجرين؛ وينب     
                                                                   وإدراج القضية على جدول أعمال اإلدارات اإلقليمية؛ وضمان أن                اعدهتم،            املصحوبني ومس 

                                                                                       تغري الوكاالت والسلطات العامة نظرهتا وأن تركز بقدر أكرب علـى مكافحـة اسـتغالل               
                           ة الضحايا بسبب اجلـرائم                                                                 األشخاص وليس يف املقام األول على خرق قوانني اهلجرة ومعاقب         

   ؛ )      سبانيا             أمني املظامل يف إ (                املتصلة بأوضاعهم 
                                                                            إن إنشاء آلية مؤسسية يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيبال مسؤولة               ) و (  

                                                                                        عن منع االجتار ومحاية حقوق األشخاص املتاجر هبم، ونشر تقرير سنوي بشأن حالة االجتار،              
                                                         كآليات لرصد أثر قوانني وسياسات وبـرامج مكافحـة                                            ال سيما يف النساء واألطفال، أفاد     

   .                                وخباصة كيفية تأثريها على ال ضحايا   سان                  االجتار على حقوق اإلن

                                                                            املمارسات اجليدة والفرص الناشئة عند تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنـسان              -     باء  
           ة اجلنائية                    بشأن استجابات العدال

                                   لة األساسية بني استجابات العدالة                                                  أكدت ردود أصحاب املصلحة زيادة الوعي بالص        -  ٣٣
                                                   وشدد أغلبية اجمليبني على أنه ينبغي أن تـستهدف           .                                       اجلنائية ملكافحة االجتار ومحاية الضحايا    

                                                                                         استجابات العدالة اجلنائية ملكافحة االجتار إهناء إفالت املتاجرين من العقاب وضمان العدالـة        
                                     رب واملمارسات اجليدة الناشئة الـيت                                                   ويقدم هذا الفرع موجزا لبعض اآلراء والتجا        .   يا     للضحا

   .                                                                 يتقامسها أصحاب املصلحة بشأن هنج حقوق اإلنسان الستجابات العدالة اجلنائية

      عضاء        الدول األ  - ١  
                                                                             سلطت جامايكا الضوء على ضرورة وجود قوة عمل خمصصة يف الشرطة الوطنيـة               -  ٣٤

                   فل ختصيص احلكومـة                                                                   لتناول قضية االجتار باألشخاص وتشريعات قوية ملكافحة االجتار تك        
              ويف أملانيـا،     .                                                                    ً           املزيد من االعتمادات للتحقيق وتعزيز اإلجراءات اليت يالحق هبا اجلناة قضائياً          

                                                                         التوجيهية مع املعايري األملانية وأدجمت بالفعل يف األعمـال اليوميـة                بادئ                   تتطابق املبادئ وامل  
                      تخصصة ميثـل ممارسـة                                                             وثبت أن التعاون بني الشرطة واملنظمات غري احلكومية امل          .       للشرطة
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                                                                                          ناجحة لتحسني إدماج منظور حقوق اإلنسان يف التطبيق العملي للمبادئ واملبادئ التوجيهية            
                                                                     وعلى سبيل املثال، يقاس أثر تدابري مكافحة االجتار يف حالة اجلرائم             .                       ملكافحة االجتار بالنساء  

               الشرطة اجلنائية                                                                       كل عام من خالل تقرير حالة سنوي بشأن االجتار باألشخاص ينشره مكتب           
                                                                                       كما شرع املكتب يف برامج حبث جيريها إما معهد علـم اجلرميـة               ). www.bk.de (    ية     حتاد  اال

                                                أنشئت وحدة حلماية الطفل بالتعاون مع إدارة               موريشيوس،    ويف    .                              أو مؤسسة يتم التعاقد معها    
           عتـداءات،                                                                           الشرطة لتوفري مساعدة عاجلة، حسب االقتضاء، وحلماية األطفال ضـحايا اال          

                             دون سابق ميعاد يف كـانون       /                                  كما أنشئ مركز للرعاية النهارية      .                         وخباصة االعتداءات اجلنسية  
                               األطفال ضحايا االعتداء اجلنـسي   ة                               يف بل فيالج، موريشيوس ملساعد        ٢٠٠٣       ديسمرب   /    األول

                                                                                    واالستغالل، مبن يف ذلك ضحايا االجتار، واملساعدة على إدماجهم يف اجملتمـع والتـصدي              
                                                                  وأتيح خط ساخن خاص إىل عامة اجلمهور إلحالـة قـضايا دعـارة               .           ت تعافيهم        الحتياجا

   .                 األطفال إىل السلطات
                                                                              ونظمت وزارة خارجية املكسيك، بالتنسيق مع املنظمة غري احلكومية بروموخري، يف             -  ٣٥

                                                                 حلقة دراسية دولية بشأن العنف ضد النساء ودور الـشرطة،               ٢٠٠٩        أكتوبر   /           تشرين األول 
                              واشتملت احللقة الدراسية على      .                              ي ومستوى الواليات والبلديات      حتاد     ى اال                 موجهة إىل املستو  

                                                               باالجتار باألشخاص، يف حماولة لرفع الوعي يف أجهزة الـشرطة                ملتصلة                      منوذج قياس للقضايا ا   
                   وأنشأت أوروغـواي     .                                                                بشأن مسؤولياهتا األساسية يف ضمان أمن وصحة ضحايا هذه اجلرمية         

                                                      سي التجاري وغري التجاري لألطفال واملراهقني، سـاعدت                                      جلنة للقضاء على االستغالل اجلن    
                                             النساء واألطفال واملراهقني من االجتار، مع        ة                                         على وضع قانون يدعم استحداث خطط حلماي      

                      وأنشأت كولومبيا جلنة     .                                                                   إيالء اهتمام خاص لتطبيق هنج حقوق اإلنسان على العدالة اجلنائية         
                                      املشورة إىل احلكومة بشأن اإلجراءات         ً يضاً أ                                            متعددة املؤسسات مكرسة حلقوق اإلنسان تقدم       

                                        يف نظام العدالة اجلنائية إىل ضحايا            ً   خاصاً                     ً   وتويل األرجنتني اهتماماً    .                      الالزمة للتصدي لالجتار  
                                                       وتقترح اجلمهورية العربية السورية توظيف املزيد مـن          .                                  االجتار، وال سيما النساء واألطفال    

              وحسبما ذكـر     .                              عملية التحقيقات بشأن االجتار                                                النساء يف جمال إنفاذ القوانني للمساعدة يف        
                        بني مـوظفي إنفـاذ            ً   وثيقاً        ً   تعاوناً    نشئ                                                      لبنان، فإنه من الالزم توقيع مذكرات تفاهم رمسية ت        
   .                                          القوانني واجملتمع املدين، وخباصة من مقدمي اخلدمات

                                             املنظمات احلكومية الدولية وكيانات األمم املتحدة  - ٢  
                                                     ن يف أوروبا أنه يف الوقت احلايل ال يتـصدى مجيـع                                      الحظت منظمة األمن والتعاو     -  ٣٦

                                                                                    أصحاب املصلحة لالجتار بوصفه مشكلة حقوق إنسان ولكن بوصفه يف املقام األول مشكلة             
                                                                وشددت املنظمة على أنه ينبغي أن تكـون املبـادئ واملبـادئ              .                            إنفاذ قوانني ومراقبة هجرة   
                                 ن أي استراتيجية وطنية بـشأن                                        عدد من العناصر جزءا من مكو        يل                         التوجيهية اليت تضع تفاص   

                                               وجيب أن يتصدى إنفاذ القوانني الفعال ال جملرد          .                                         العدالة اجلنائية للتصدي لالجتار باألشخاص    
                                             للقضايا الشديدة التعقيد واملتعـددة األوجـه       ً أيضاً                                      تطبيق القانون يف احلاالت الفردية، ولكن   
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                ويقتـضي هـذا      .            ار باألشخاص                             املنشأ وأسباب وآثار االجت     ن                    ذات الصلة ببلدا              ً  األوسع نطاقاً 
                                                                                           إجراءات استراتيجية منسقة وطويلة األجل ومتعددة الوكاالت وتعاونية الطابع تستفيد مـن            
                                                                                      مشاركة مجيع مستويات اجملتمع ومسامهاته، من اجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية إىل            

                املتاجر هبـم يف                                         وجيب أن تكون حقوق اإلنسان لألشخاص         .                             مسؤويل اهلجرة ووكالء النيابة   
                                                                                      صميم جهود مكافحة االجتار وجيب محايتهم يف مجيع مراحل عملية إنفاذ القـوانني ومـن               
                                                                                         الضروري أال جيرم موظفو إنفاذ القوانني األشخاص املتاجر هبم ولكن عليهم احترام حقوقهم             

   .      حبقهم   فوه                                                  وتلبية احتياجاهتم اخلاصة، مع حماسبة اجلناة على ما اقتر

                                        احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          املنظمات غري  - ٣  
                                                                         أشارت منظمة إيكبات الدولية إىل أن نزعة جترمي الضحايا متثل مشكلة مـستمرة يف      -  ٣٧

                                                                       وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند إىل ممارسات جيدة نشأت             .               عدد من الدول  
     ووضع   .                   ار العابر للحدود                                                              من حبث اإلجراءات اليت أدت إىل حل عدد قليل من حاالت االجت           

                                                                   للتحقيق يف االجتار ومقاضاة اجلناة بالتعاون مع وكاالت الرعاية             الية                     ضباط اتصال يف كل و    
ُ                                                        وُدرب هؤالء الضباط على كيفية تطبيق املبادئ واملبادئ التوجيهية  .          االجتماعية  .   

  ن                                                                           املمارسات اجليدة والفرص الناشئة عند تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنـسا             -     جيم  
           ملنع االجتار

                                        مبنع االجتار، وأن هذا يتطلب منـها              ً   دولياً         ً   قانونياً                              ً      د اجمليبون أن على الدول التزاماً       ّ أكّ  -  ٣٨
                                                                                       حبث وتناول العوامل العديدة اليت تسهم يف ضعف األشخاص أمام االجتار الذي ميثل السبب              

                    جارية العاملية اليت                        يدية؛ والسياسات الت   ي                                                        الرئيسي له، مبا يف ذلك نظم اهلجرة غري العادلة والتق         
                                                                                           حاالت عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها، والتمييز ضد اجملموعات الضعيفة، مبـا                   تفاقم

                                                                                          يف ذلك النساء واألطفال واملهاجرين واألقليات، والطلب على السلع واخلدمات اليت تنتج من             
             طبيق هنج حقوق                                                كما شدد اجمليبون على جهودهم للتصدي لالجتار من خالل ت  .          خالل االجتار

                                                                                       ملنعه، مبا يف ذلك التركيز على تدابري مثل متكني املرأة ومعاجلة الفقر ونقص فـرص                 ن     اإلنسا
                                                                                         التعليم والوظائف والتوعية، ومشاركة اجملتمع برمته والعمـل مـع الـشركات وتـدريب              

   .                                                                       املسؤولني، اليت متثل مجيعها استراتيجيات هامة ملنع االجتار وما يتصل به من استغالل

              الدول األعضاء  - ١  
                                                                                تشدد إستونيا بصورة خاصة على إجراءات منع االجتار وأشـارت إىل أن عملـها                -  ٣٩

                                    وشكلت األجهزة القضائية والتشريعية      .                                                      الوقائي يف هذا اجملال حقق بصفة عامة نتيجة إجيابية        
                                                                                        يف غواتيماال، مع ممثلي اجملتمع املدين واملنظمات احلكومية الدولية، جلنـة مـشتركة بـني               

                                    واهلدف من اللجنة أن تكون هيئـة         .     ٢٠٠٤                    باألشخاص يف عام          االجتار                 املؤسسات ملكافحة   
                                                                                         مشتركة بني املؤسسات للتشاور وإدارة وصياغة املبادرات والوصـول إىل توافـق يف اآلراء              
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  .                                                                                       بشأن مكافحة االجتار باألشخاص بصورة فعالة، مبا يتمشى مع القانون الـدويل والـوطين             
                                           إىل وضع سياسة عامة شـاملة ملكافحـة                 التعاون،                   جة هلذا التنسيق و                        وعمدت غواتيماال، نتي  

-    ٢٠٠٧                                          عن خطة العمل االستراتيجية للفتـرة           ً فضالً                                 االجتار باألشخاص ومحاية الضحايا،     
                                                                                 ولدى أمانة األمن العام يف املكسيك برنامج ملنع االجتار ومساعدة ضحايا االجتـار               .     ٢٠١٧

                          التجاريـة واملطـارات      ئ                   ياحة ومناطق املوان                                           يستهدف موظفي اخلدمة املدنية وخدمات الس     
                                                                                     والسكك احلديدية والشركات ومسؤويل احلدود، بغية وضع استراتيجيات وبناء القدرات يف           

   .                            شىت املؤسسات ملكافحة ومنع االجتار
                                                                          ، أعلن وزير األمن العام يف كندا عن شراكة مع الرابطة الكندية ملنع                 ٢٠٠٩         ويف عام     -  ٤٠

                                                       وتوفر الشراكة إمكانيـة االتـصال خبـط املـشورة         .                توعية وطنية                       اجلرمية للشروع يف محلة   
                                                          كما أشارت كندا يف تقاريرها إىل التزامهـا بالتنفيـذ            .                     الوطين يف الرابطة    ١-   ٨٠٠        اهلاتفي  

         ً   سياسياً                         ً    ومتثل هذه السياسة التزاماً     .                                بشأن مكافحة االجتار باألشخاص         لناتو                 الشامل لسياسة ا  
                                                              دنيني العاملني حتت قيادة الناتو الضلوع يف أنـشطة االجتـار                                        حيظر على القوات واملوظفني امل    

                                                                  ويضطلع جبهود لضمان توفري املعرفة والقيم واملهارات الالزمـة إىل            .                    باألشخاص أو تسهيله  
                                                                   واملقاولني املدنيني الكنديني املشاركني يف بعثات دولية، على غرار               كندية                      مجيع أفراد القوات ال   

                                                             لذي يوفر إىل مجيع موظفي إنفاذ القوانني الـذين خيتـارون                                         التدريب على مكافحة االجتار ا    
   .                                                     للمشاركة يف بعثات حفظ السالم الدولية يف هاييت وكوت ديفوار

                                                       ، أطلقت حكومة الواليات املتحدة، مـن خـالل وزارة الـصحة        ٢٠٠٤         ويف عام     -  ٤١
          ة باالجتار                                                                                  واخلدمات اإلنسانية، محلة إنقاذ وإعادة تأهيل ضحايا االجتار كمجهود وطين للتوعي          

                        كما تشمل هذه احلملـة       .                                                          باألشخاص من خالل وسائط اإلعالم وبناء االئتالفات والتدريب       
    ٢٤                                                        االجتار باألشخاص وإتاحة خط هاتفي وطين على مـدار               افحة                       املركز الوطين ملوارد مك   

                                                                                   ساعة وخط ساخن على اإلنترنت يوفران لضحايا االجتار املساعدة وإنفاذ القوانني ومقـدمي       
     إىل     ٢٠٠٧        ديـسمرب   /                         ويف الفترة من كـانون األول   .                          االجتماعية ومتطوعي اإلغاثة         اخلدمات  

         طلـب      ٥٥٣                 مكاملة، منها     ٤     ١٤٧      موعه                             وحدها، تلقى املركز ما جم         ٢٠٠٨       سبتمرب   /     أيلول
                               إلحالة الضحايا إىل مراكـز          ً طلباً     ٣٩٨                                            مشورة بشأن حوادث حمتملة لالجتار باألشخاص و      

           للتدريب      ً طلباً     ١٦٧                            امة بشأن االجتار باألشخاص و                               مكاملة تلتمس معلومات ع       ٩٤٩          الرعاية و 
              يف املائـة      ٤٠        كان    ،                                                 ومن بني املكاملات اليت تشري إىل حاالت اجتار حمتملة          .                  واملساعدة التقنية 

                       يف املائة يـشري إىل        ١٨                                                                 منها يشري إىل اجتار بأشخاص أجانب، على حني كان ما يقرب من             
           كما شـرع     .                                    تصاريح إقامة دائمة قانونية فيها                                                 اجتار مبواطين الواليات املتحدة أو ممن لديهم        

          الـوعي       زيادة                                                                         املركز يف برنامج جترييب لإلخطار عن االجتار باألشخاص يف الواليات املتحدة ل           
                                                                                               العام ومساعدة الضحايا من مواطين الواليات املتحدة وممن لديهم تصاريح إقامة قانونية دائمة             

                                         لتجرييب لإلخطار األشخاص املـشتبه بـأهنم                       وزود الربنامج ا    .                            الذين يكونون ضحايا االجتار   
        حـدة،                                                                                   ضحايا اجتار مبعلومات بشأن الفوائد واخلدمات اليت يستحقها مواطنو الواليـات املت           

          حالـة      ٢٤٠                                                      ونتيجة لذلك، حددت مثان منظمات غري حكومية مشاركة           .             حبكم جنسيتهم 
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                   ى معلومـات مـن          عل                                                       ً         ضحايا حمتملني لالجتار الداخلي يف الواليات املتحدة، حصلوا مجيعاً        
   .                                               برنامج اإلخطار التابع للمركز بشأن املساعدة املمكنة

                                       شددت إندونيسيا على أمهية منع االجتار        :                                              وأثار أصحاب املصلحة القضايا احملددة التالية       -  ٤٢
                                                                                              يف املقام األول؛ وتعاجل التفيا القضية بأنشطة تعليمية وأنشطة دعم للضحايا؛ وتستخدم قطـر              

                                 يشرح األئمة يف املساجد كيف حيظـر       :                              التعليم يف عملها ملنع االجتار                            الدين كشكل من أشكال     
                                                                                        االجتار؛ أما نيوزيلندا فهي تركز بصورة أساسية على منع االجتار، الذي يشكل أساس                 سالم  اإل

                                                                                       خطة العمل ملنع االجتار باألشخاص؛ وتشدد كازاخستان على ضرورة التعاون القوي بـشأن             
  :                                                          واملنظمات غري احلكومية، وخباصة يف محالت اإلعالم والتوعية                                       املنع بني موظفي إنفاذ القوانني    

                                                                       ، نظمت وزارات الداخلية والعدل والتربية والعلـوم، مـع سـفارة                ٢٠٠٩       سبتمرب   /  ول      يف أيل 
         ً   مسرحياً                                                                        ً           الواليات املتحدة يف كازاخستان والرابطة النسائية، وهى منظمة غري حكومية، عرضاً          

ـ  "                                        من شهادات ضحايا االجتـار، ومحلـة                 ً  ، مستمداً                                 جنوم الليل للطالب من أستانا           ً معنوناً                 ل  ُ  قُ
                                                             منشورات وكتيبات معلومات وأقراص مدجمة بـشأن القـضية؛          ع                 اشتملت على توزي    "        ال للرق 

                                                                                               وتقامست اليونان مع غريها جتربتها وممارستها اجليدة يف تطبيق إجـراءات يف ميـدان التعلـيم                
   .              بغية منع االجتار                                          والتدريب والتوعية والتعاون الداخلي والدويل 

                                             املنظمات احلكومية الدولية وكيانات األمم املتحدة  - ٢  
                                                                                أنشأ جملس أوروبا آليات رصد مبوجب اتفاقيته بشأن إجراءات مكافحـة االجتـار               -  ٤٣

                                                                                       باألشخاص لتقييم مدى النجاح يف مكافحة االجتار؛ وتقيس املنظمة الدوليـة للـهجرة يف              
                                                  االجتار من خالل الرصد املنتظم وتقيـيم مـشاريع                                               مجهورية مولدوفا مدى النجاح يف منع       

                                                         الرئيسية ملنع االجتار باألشـخاص املنـصوص عليهـا يف                تدابري           ومن بني ال    .              مكافحة االجتار 
                                                                                       االتفاقية توعية األشخاص الضعفاء أمام االجتـار واإلجـراءات الـيت تـستهدف تثبـيط               

    ".        املستهلكني "
                                         ئي للمرأة ملنطقة جنويب آسيا الفرعيـة                                               واستخدم مكتب صندوق األمم املتحدة اإلمنا       -  ٤٤

          حتسني محاية   "                                                                               املبادئ واملبادئ التوجيهية على نطاق واسع يف تصميم وتنفيذ مشروعه املعنون            
    ".                              حقوق اإلنسان من أجل منع االجتار-                                        الناجني من االجتار والنساء واألطفال الضعفاء 

                    املنظمات غري احلكومية  - ٣  
         الضرر         ً   معنوناً                                    ً       العاملي ملكافحة االجتار بالنساء منشوراً                     ، أنتج التحالف      ٢٠٠٧        يف عام     -  ٤٥

                                                                                  أثر تدابري مكافحة االجتار على حقوق اإلنسان حول العامل، الذي يـستند بـصورة                :      اجلانيب
  .                                                                         من املبادئ واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها مفوضية حقـوق اإلنـسان            ٣                   دقيقة على املبدأ    

                   يف حقوق اإلنسان          ً   سلبياً                 ً    جيب أال تؤثر تأثرياً    "      الجتار                              على أن تدابري مكافحة ا        بدأ             وينص هذا امل  
              وأعد منـشور      ".                                                                   وكرامة األشخاص، خاصة حقوق أولئك الذين مت االجتار هبم واملهاجرين         

                                   بأن ترصد وأن تقـيم الـدول         ٣                                                           الضرر اجلانيب كاستجابة للطلب الوارد يف املبدأ التوجيهي         
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                                   العالقات اليت تربط مقاصد قـوانني       "     مية                       واملنظمات غري احلكو        دولية                     واملنظمات احلكومية ال  
                 بني التدابري اليت    "                    وأن تكفل التمييز      "                                                وسياسات وتدخالت االجتار باألشخاص وأثرها احلقيقي     

                                                                 ، والتدابري اليت قد يترتب عليها انتقال املشكلة من مكان إىل                                    ً     حتد من االجتار باألشخاص فعلياً    
           ال يذكر                            ً      ا ورد يف التقارير، أن عدداً                            من خالل حبثها، حسبم        ظمة،          ووجدت املن    ".          مكان آخر 

                                                                                    من الوكاالت احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية استجاب إىل           
   .                                            حد كبري ملشورة املبادئ واملبادئ التوجيهية حىت اآلن

                             املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - ٤  
                                  د يتركز بصفة خاصة على أمهيـة                                                           يف نيبال، تظهر أدلة أن االجتار يزداد وأن التشدي          -  ٤٦

                     ؛ ويتركز جزء مـن      )                                       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيبال      (                              اإلبالغ الفعال وأنشطة الرصد     
                                                                                          اإلجراءات اإلسبانية، حسبما أشار أمني املظامل يف إسبانيا، على حتسني اإلنذار املبكر ومحاية             

                                     يا تنفذ قوانني تشدد على خطة عمل                                       وأشار أمني املظامل إىل أن إسبان       .                     ضحايا االجتار احملتملني  
                                        وأدجمت إسبانيا توصيات شىت للتفرقة بـني       .                              عن مساعدة ومحاية الضحايا       ً فضالً             ملنع االجتار،   

                                                                                            منع االجتار واملعاجلة واملساعدة اليت تقدم إىل الضحايا كطريقة لتيسري املنع واخلدمات املقدمة             
   .                                إىل الضحايا ونظام العدالة اجلنائية

          ق اإلنسان                          ات يف تطبيق هنج قائم على حقو      التحدي  -     دال  
                                                                                        على الرغم من التقدم اهلام الذي أحرز يف ميدان مكافحة االجتار، فإنه ال تزال هناك                 -  ٤٧

                                                                                            حتديات بشأن التطبيق الكامل للمبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق              
                             ايا الـيت حـددها أصـحاب                                     ويقدم هذا الفصل موجزا للقض      .                        اإلنسان واالجتار باألشخاص  

   .                           املصلحة املختلفني بوصفها حتديات

              الدول األعضاء  - ١  
                                                                                     فيما يتعلق بأملانيا، ميثل التحدي الرئيسي يف مكافحة االجتار الوصـول إىل توافـق                -  ٤٨

                               وهناك حتد مـستمر يف تنفيـذ         .                                                           سياسي يف اآلراء بشأن التدابري اليت يتعني اختاذها ملكافحته        
                                                             ر هو حتقيق توازن بني جماالت املصلحة املختلفة هـذه، إىل جانـب                            سياسات مكافحة االجتا  

   .                                                حقوق اإلنسان هو املبدأ املوجه جلميع التدابري املتخذة  هنج             ضمان أن يكون 
                                                                               وهناك قضايا حمددة تثري حتديات، أشار إليها أصحاب املـصلحة يف اسـتجاباهتم،               -  ٤٩

                                       حصائية املوثوق هبا والقابلة للمقارنة                                         هناك حتد يتمثل يف مجع البيانات اإل        :                    تشتمل على ما يلي   
                                                                    ؛ ويتعني تعزيز مجع البيانات املوثوق هبا وتبادل املعلومات، وخباصة           )                        إسبانيا وصربيا والنمسا   (

                         أوروغواي وبنغالديش وقطر    (                      ؛ والتوعية الفعالة     )      أملانيا (                                قضية االجتار الستغالل العمال       ن   بشأ
                 ؛ وحتديد هويـة     )       بنغالديش (                اء على الفقر                                       والتصدي لألسباب اجلذرية، مثل القض      )        والنمسا

                                                                                           الضحايا وكيفية الوصول إىل الضحايا غري املعروفني بعد، وكيفية التحقيق مع مرتكيب جرائم             
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  ؛  )        فنلنـدا  (               عابرين البلد    /                                        عندما يكون الضحايا جمرد مارين خالل             ً   قضائياً        مالحقتهم        االجتار و 
                                   من اجملتمع املـدين بـشأن االجتـار                                                              وينبغي االضطالع مبزيد من اجلهود حلفز القوى الفاعلة         

                                                                                       باألشخاص والتشديد على أن املشكلة تتجاوز جمال االستغالل اجلنسي وأنه ينبغي أن يكون             
                                                          ؛ وصعوبة التمييز بني االجتار واجلرائم املماثلة األخـرى،          )        كولومبيا   ( ا                     الضحايا على وعي هبذ   

                          جة إىل حلقـات دراسـية                                                                     مثل هتريب املهاجرين، الذي تنتج عنه نفقات غري ضرورية؛ واحلا         
               ؛ والـصعوبات    )       غيانـا  (                                                                   تدريبية سنوية بسبب التغيري السريع يف العاملني يف وسائط اإلعالم           

                                                                   تواجه قيودا اقتصادية شديدة حيتمل أن تعوق اخلطوات الضرورية                                         املتعلقة بالبلدان النامية اليت   
    ).      جاميكا (             ملواجهة االجتار 

                                        ملعرفة والوعي حبقوق اإلنسان واالجتار بني                                            وأشارت إندونيسيا إىل اخنفاض مستوى ا       -  ٥٠
                                                                                         عامة اجلمهور واالفتقار إىل املهنيني املدربني واملؤهلني الذين يشاركون يف مكافحة االجتـار؛             
                                                                                   وحتسني التنسيق بني الوكاالت القطاعية واإلقليمية بشأن مكافحة االجتار، بالنظر إىل االتساع     

                                                  فتقار إىل التمويل الكايف املكرس ألنشطة مكافحـة                                           للمنطقة اجلغرافية املشمولة؛ واال          الشاسع
                                                                                           االجتار وال سيما التمويل احملدود لوضع برامج إعادة تأهيل اجتماعي خاصة للنساء واألطفال             
                                                                                        ضحايا االجتار؛ وطول عملية ووقت إعادة تأهيل ضحايا االجتار بصفة خاصة والعدد احملدود             

                                            واملقاطعات؛ باإلضافة إىل املشاركة احملدودة                                     املتخصصني املوجودين يف املناطق          ملسؤولني     من ا 
                                                                                        للحكومات احمللية يف تنفيذ استراتيجيات احلكومة املركزية بشأن مكافحة االجتار؛ واحلاجـة            
                                                                                      إىل االضطالع بربامج لبناء القدرات لألخصائيني االجتماعيني؛ واحلاجة إىل مواصلة مراقبـة            

   .                     لدى العودة إىل أسرهم  يا     الضحا
                                                    يعوق عدم كفاية التمويل التنفيذ الكامل للمبادئ         :                       يبون القضايا التالية              كما حدد اجمل    -  ٥١

                            ؛ وحيـد عـدم االسـتقرار        )           أوكرانيا -                                 التفيا واملنظمة الدولية للهجرة      (                    واملبادئ التوجيهية   
  ؛  )     لبنان (                                                                                السياسي من قدرة البلدان على اعتماد التشريعات اليت تتصدى لالجتار باألشخاص            

                                                                        ماعية والثقافية القائمة اليت جتعل مركز النساء واألطفال أقل ميـزة                                والتصدي لألوضاع االجت  
                                              ؛ ودعم التعاون األفقي بني املؤسسات املماثلة        )    توغو (                                       من مركز الرجل، والقضاء على الفقر       

                                                                                        يف شىت البلدان؛ ووضع برامج خاصة تركز على الضحايا؛ وضمان مستوى ثابت من املوارد              
                                                                ة تدريب أعلى؛ وضمان املوارد املالية وكفالة التنفيذ املناسب                       تتمتع بدرج    ليت                   البشرية الكافية ا  

                                                                   ؛ فيما جتعل القيم اجملتمعية والثقافية الـضحايا يف كـثري مـن              )    بنما (                         لقوانني اهلجرة يف البلد     
                                                                          األحيان عازفني عن اإلبالغ عن اجلرائم؛ وزيادة االجتار وخباصة لالستغالل اجلنسي، يف سياق 

      ٢٠٠٠                                         ؛ وتدفقات اهلجرة الكبرية منـذ عـام          )     سوريا (          املسلح                 حاالت الرتاع   ل         اهلجرة خال 
                                                                                       وزيادة عدد األفراد الذين يدفعهم الفقر واحلاجة إىل أيدي املتاجرين باألشـخاص؛ وتوعيـة         

                             بشأنه؛ وإنشاء نظام دعم مناسب   "          غري متسامح "                                      عامة اجلمهور مبخاطر االجتار بغية خلق اجتاه 
                                                  ماعية والعمالية والقانونية للحمايـة مـن االجتـار                                        للضحايا، ينبغي أن يشمل اجلوانب االجت  

                                                                             ؛ وحيتاج املسؤولون املشتركون يف تطبيق قوانني مكافحة االجتار إىل التدريب علـى          )       إسبانيا (
                             ؛ وصعوبات تشجيع الـضحايا      )   قطر (                                                     هنج يركز على الضحايا بغية تقدمي مساعدة أكرب هلم          
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  ؛  )                       اململكة املتحدة ومدغشقر   (            في للجرمية                 والطابع اخل     ئية                                   على اإلبالغ أو دعم اإلجراءات اجلنا     
                          ؛ وتوافر املترمجني، وخباصة     )        أوكرانيا (                                                   وعدم إمكان مصادرة األصول دون عملية حتقيق مايل         

                     لة يف بناء الثقـة                                                                      ّ            إذا كانت اللغة األصلية للضحية غري معروفة إىل حد ما؛ والتعقيدات املتأصّ           
                                     االجتـار ومـن يتنـاولون حـاالهتم؛                    ما بعد         رابات                                   بني الضحايا الذين يعانون من اضط        ما

                                                                                     واالحتياجات املعقدة للضحايا، وخباصة عندما جتهد جمموعة من الضحايا قـدرة مقـدمي             
                                                                                     اخلدمات من املنظمات غري احلكومية؛ وضمان توفري التدريب جلميع مستويات موظفي إنفاذ            

          الواليـات   (    مني         كمجر         معاملتهم                                                           القوانني لتحديد هوية الضحايا احملتملني ومحايتهم، بدال من         
   .                                               ؛ وإنشاء قواعد بيانات مناسبة لتسجيل ظاهرة االجتار )      املتحدة

                                              املنظمات احلكومية الدولية وكيانات األمم املتحدة   - ٢  
                                                                              الحظت املنظمة الدولية للهجرة يف مجهورية مولدوفا وجورجيا صعوبة حتديد هوية             -  ٥٢

                                    ادئ واملبادئ التوجيهيـة اعتمـدت                                                             ضحايا االجتار وتعريف االجتار نفسه، بالنظر إىل أن املب        
                                 وبينت اليونيسيف أن التحـديات       .               جترميي االجتاه                                    ً      تعريف بروتوكول االجتار، الذي ميثل هنجاً     

                                                                          تأييد استعمال املبادئ واملبادئ التوجيهية كأداة عمليـة للممارسـني               فاية               تكمن يف عدم ك   
                          بحوث اجلرمية والعدالة أن                               ويرى معهد األمم املتحدة ل      .                                   املنوطة هبم مسؤولية مكافحة االجتار    
  .                    ج والتعاريف الوطنية                              لنوعية للظاهرة بسبب اختالف النه                                    من الصعب قياس النتائج والبيانات ا   

                                                                         املتحدة اإلمنائي للمرأة صعوبات يف تطبيق املبادئ واملبادئ التوجيهية،           م                 وواجه صندوق األم  
                         ل، فإن األطر القانونية                    وعلى سبيل املثا    .                                                 نامجة عن تعدد طبقات وتسلسل احلقوق ذات الصلة       

                                                                                         لبعض البلدان جترم االجتار، مما يؤدي إىل إخافة العاملني يف جمال اجلنس، الذين يتفادون من مث          
                                                                       إقصاء منظمات اجملتمع املدين من املسامهة يف حتديد هوية ضحايا االجتار              أن     كما    .        السلطات

                     حقـوق اإلنـسان؛                                                                        دليل على أنه ليست كل الدول تنظر إىل االجتار كمشكلة من مشاكل           
           كما أسهمت    .                                                                                ويرى بعضها أهنا تتعلق بدرجة أكرب بإنفاذ القوانني أو مشكلة مراقبة للهجرة           

                                                                  زيادة االجتار بالعمال، واالفتقار إىل مبادرات حتديـد االجتـار                                       األزمة االقتصادية العاملية يف   
           شـرعيني                                                                                  بالعمال والتحقيق فيه مما ترك كثريا من الضحايا يوصمون بأهنم مهاجرون غـري            

    ).                                    مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان /                            منظمة األمن والتعاون يف أوروبا (
                             :                                                                                         وفيما يتعلق مبنظمة العمل الدولية، فإهنا ترى أن القضايا التاليـة وثيقـة الـصلة                -  ٥٣

                                                                                التزام الدول األعضاء بدعم قياس االجتار باألشخاص مبا يف ذلـك االجتـار باألطفـال؛        )  أ (
                                                                                 حتديد هوية ضحايا االجتار لالستغالل يف العمل واإلحالة إىل تدابري املساعدة اخلاصة؛              )  ب ( و
                                                                                                     يف تطبيق قوانني اهلجرة اليت متنع الضحايا احملـتملني مـن التمـاس العدالـة؛                 االة   املغ  )  ج ( و
              تقار إىل الوعي    االف  )  ه (                                                           عدم فعالية إنفاذ القوانني اليت جترم مرتكيب االجتار باألشخاص؛ و      )  د ( و

                              ؛  )                              مبا يف ذلك مفتـشيات العمـل       (                                                        بني هيئات إنفاذ القوانني بشأن االجتار والعمل القسري         
                                               عدم كفاية تقدمي العون وتـوفري اخلـدمات إىل           )  ز (                              إىل آليات تعاون فعالة؛ و       ار     االفتق  )  و ( و
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ـ     )  ح (                                                  األطفال واألسر البعيدة اليت تواجه خطر االجتار؛ و                             دابري منـع االجتـار                    عدم مالءمة ت
   .       باألشخاص

                    املنظمات غري احلكومية  - ٣  
                                                                                  حددت منظمة إيكبات الدولية التحديات التالية يف تنفيذ هنـج حقـوق اإلنـسان                -  ٥٤

                                                          الرصد والتقييم الفعاالن ألنشطة مكافحة االجتار؛ واالفتقار         :                            وحقوق الطفل ملكافحة االجتار   
                                  احلكومات وموظفو إنفاذ القـوانني      (    فل                                                 إىل فهم أصحاب املصلحة اآلخرين لنهج حقوق الط       

                                                                      الذي أدى إىل خفض أولوية قضايا األطفال، واالفتقار إىل التخـصص يف              )              والقطاع اخلاص 
                                                                                           اخلدمات املقدمة إىل األطفال املتاجر هبم؛ وعلى الرغم من االلتزام حبقوق الطفل، فإن جهود              

                               فل خالل التحقيـق والعمليـة                                                                   إنفاذ القوانني ملقاضاة املتاجرين وتنفيذ إجراءات صديقة للط       
                                                      جترمي األطفال املتاجر هبم يف العديد من البلدان حىت اآلن؛       يوع                                 القانونية ال تزال ضعيفة، مع ش     

                                                                               ً              وتفاقم نقص املوارد املوجهة إىل الربامج واألنشطة يف تعزيز حقوق الطفل واختاذ ذلك طابعاً             
                             املالية االقتصادية احلالية                                                        لدى احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بسبب األزمة             ً مؤسسياً

                       ، مبا يف ذلك األطفال، على                         ً  ضعف قدرة أقل السكان حظاً     زيادة                             الواسعة النطاق اليت أدت إىل    
                                                                                            حني أدت إىل اخنفاض قدرة البلدان املاحنة على تقدمي الدعم التقليدي للعمل يف جمال مكافحة               

                      على االجتار باألطفـال      "      الطلب "                                                       االجتار؛ كما ال تتصدى احلكومات على النحو الكايف إىل          
   .             لالستغالل اجلنسي

                                                                     الدويل ألرض اإلنسان، ال تزال حتديات عديدة تعوق التنفيذ الكامل              حتاد     لال      ً ووفقاً  -  ٥٥
                                                     ً           ذلك أن حتديد هوية ضحايا االجتار من األطفال ال يزال ضعيفاً            .                            للمبادئ واملبادئ التوجيهية  

                                           ئم من قبل سلطات إنفاذ القوانني فيمـا                                                وال يزال هناك افتقار إىل التحقيق املال        .           بصفة خاصة 
   أو  /                                                   أو أنشطة غري قانونية يعزى إىل استغالل األطفال و         /                              اخنراط األطفال يف التسول و      ن       إذا كا 
                                                                                   وباإلضافة إىل ذلك، فإنه حىت على الرغم من أن الدول تشري بصورة متعاظمـة إىل                 .      االجتار

                                  ضها ال يزال يطبق ممارسات مثـل                                                            هنج حقوق اإلنسان يف التصدي لالجتار باألطفال، فإن بع        
                                                              وال غىن عن أن تعزز مجيع الدول جهودهـا ملعاجلـة اإلقـصاء               .       األطفال                احتجاز وترحيل   

                                                                                       االجتماعي والتمييز لضمان محاية أفضل ملواطنيها من االجتار وغريه من انتهاكات حقـوق             
                  نه حىت يف حالـة                                                               ويسلم ائتالف مكافحة االجتار بالنساء بأن مثة حتديا هو أ           .                اإلنسان القاسية 

                  تنفيذ وختـصيص    -                                                                             الدول اليت تعتمد قوانني وأطر قانونية مالئمة، فإن اخلطوة اهلامة التالية            
                                              غري موجودة يف كثري من األحيان؛ وال يتصدى         -                                       االعتمادات لدعم قوانني مكافحة االجتار      

  .      رميـة                                                                                  للطلب كأولوية؛ وال يكفي أن تعتمد الدول قوانني تعترف بأن االجتار باألشخاص ج            
                                             تفتقر إىل والية واضحة بشأن نقاط هامـة                 التوجيهية                                       كما يرى االئتالف أن املبادئ واملبادئ       

  .                                                                                          مثل تعريف االجتار الذي خيتلف، يف رأيها، عن التعريف الوارد يف بروتوكول منع االجتـار              
                                             وحمدود النطاق لالجتار يف قوانينـها ممـا               ً   جزئياً                                     ً       ومن هنا، فإن بعض الدول اعتمدت تعريفاً      

   .                                         يقصي الكثري من الضحايا عن احلصول على مساعدة
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                                                                              وال ميكن أن تنجح سياسات مكافحة االجتار دون إطار حلقوق اإلنسان يغري مفهوم               -  ٥٦
                                                                                            الكيفية اليت ينظر هبا مسؤولو إنفاذ القوانني واجملتمع املدين إىل ضحايا االجتار وأولئك الـذين           

                                   يغذي السوق، وهذا ما الحظه التحالف                                         يشاركون يف استغالهلم عن طريق خلق الطلب الذي
                                                               وبني التحالف أن مثة طريقة قوية لتعزيز التعاون على املستوى           .                  االجتار بالنساء       كافحة         العاملي مل 

                                                                                      الوطين هي إظهار االتساق على املستوى الدويل من قبل وكاالت األمم املتحـدة وخباصـة               
                                     حقوق اإلنسان بالعمل معا، علـى                                                          مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية      

                          وإن من شأن إدراج مقـاييس    .                                       النهج القائم على احلقوق ملكافحة االجتار     عزيز                سبيل املثال، لت  
                                                                                              يف املبادئ واملبادئ التوجيهية يف شكل آلية مستقرة الستعراض اتفاقية األمم املتحدة املعنيـة              

           وباإلضـافة    .                       وسة لتحقيق هذا االتساق                                                         باجلرمية املنظمة عرب الوطنية أن ميثل طريقة فعالة وملم        
            اليت تتحـدث    "      احلقوق "                                                      التحالف العاملي إىل املفارقة يف خطاب الدول بشأن           ار            إىل ذلك، أش  

                                                    دون التمسك حبقوق اإلنسان يف اسـتجاباهتا ملكافحـة           "                     هنج قائم على احلقوق    "           عن تنفيذ   
                         عرض هلا املهاجرون فـإن               اليت يت                                 ً     ودون التصدي للمساوئ األوسع نطاقاً      .                  االجتار يف ممارستها  

   .   ساق                      االجتار سيستمر على قدم و

                             املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - ٤  
                                                                  يرلندية حلقوق اإلنسان أن اإلخفاق يف التفرقة بصورة واضحة بـني            آل              ترى اللجنة ا    -  ٥٧

             كمـا الحظـت     .                                                              ً      قوانني وسياسات اهلجرة والقوانني والسياسات املتصلة باالجتار ميثل حتدياً     
                 وتواجه اللجنـة     .                                                          االتساق واختالف التفسري يف تطبيق مؤشرات ضحايا االجتار                   اللجنة عدم 

                                                               من التحديات، مبا يف ذلك عدم وجود أية قـوانني شـاملة                  ً   عدداً      إلنسان                اإلسالمية حلقوق ا  
                                                                                 بشأن معىن االجتار، واالفتقار إىل تعريف موحد بشأن القضية، واالفتقار إىل تـدابري داعمـة    

                                                                         قار إىل الدورات التدريبية، ووجود قوانني متييزية، واالفتقار إىل الرصد                                حلماية الضحايا، واالفت  
                                      وتفتقر اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان       .                        شاملة جلمع املعلومات      نات                      وعدم وجود قاعدة بيا   

                                          وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف         .                                                 ذاهتا إىل الوسائل الكافية الختاذ إجراءات فعالة      
                                                                          أن التحديات اليت تواجه عملها تشمل نقص املـوارد البـشرية املـاهرة                                 نيبال يف تقاريرها    

                                                     غري احلكومية، واالفتقـار إىل التكامـل بـني الـسياسة       ات                            والتنسيق، وضعف تآزر املنظم   
   .                                       واملمارسة واالفتقار إىل قاعدة بيانات وطنية

        


