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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٥البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان
، *، بولندا *، بلجيكا *، الربتغال *، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا   *، أسـتراليا  *إسـبانيا 

، *، رومانيا، سان مارينو   *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *بوليفـيا، بـيالروس   
، *ليختنشتاين،  *، كوبا *، سويسرا، فرنسا، فنلندا   *، سلوفينيا، السويد  *سـلوفاكيا 

 ، املكسـيك، اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،           *ملديـف 
 مشروع قرار*: ، اليونان*، هنغاريا*               النمسا        

 املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة -/... ٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو استعباده وعلى              إذ يؤكد من جديد      
 صورمها،حظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع 

، واالتفاقية التكميلية   ١٩٢٦ خمتلف الصكوك الدولية، مبا فيها االتفاقية اخلاصة بالرق لعام           وإذ يـدرك   
 ملنظمة العمل   ٢٩، واالتفاقية رقم    ١٩٥٦إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام          

 و احلكومات إىل استئصال هذه املمارسات،الدولية بشأن السخرة اليت حتظر مجيع أشكال الرق وتدع

 بأن إعالن وبرنامج عمل ديربان يدينان بقوة استمرار وجود الرق واملمارسات الشبيهة بالرق              وإذ يذكر  
حىت اليوم يف أجزاء من العامل، وحيثان الدول على اختاذ تدابري فوريـة على سبيل األولويـة من أجل إهناء هـذه 

 انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان،املمارسات اليت تشكل 

                                                      

 .غري األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان الدول *
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 بأن أشكال الرق املعاصرة هي مسألة عاملية تطال بتأثريها مجيع قارات العامل ومعظم بلدانه،وإذ يسلّم  

 مليون شخص،   ١٢ ألن التقدير األدىن ُيشري إىل أن عدد الناس املستعبدين يتجاوز            وإذ يساوره قلق بالغ    
 بدو،وأن املشكلة آخذة بالتزايد على ما ي

بأن التعاون الدويل الواسع فيما بني الدول وكذلك بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية             وإذ يسـلّم     
 واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة هو تعاون ضروري ملواجهة أشكال الرق املعاصرة بشكل فعال،

ملعاصرة التابع للجنة الفرعية  ما اضطلع به الفريق العامل املعين بأشكال الرق ا      وإذ يالحـظ بتقدير عظيم     
 ،١٩٧٥لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان سابقاً من أعمال وما قدمه من تقارير وتوصيات منذ إنشائه يف عام 

 االقتراحات الداعية إىل االستعاضة عن الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة            وإذ يضـع يف اعتباره     
عاجلة مسألة أشكال الرق املعاصرة داخل منظومة األمم املتحدة، هذه          مبقـرر خـاص يكون مبثابة آلية لتحسني م        

 يف استعراٍض لتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالرق ألغراض الدورة الرابعة ١٩٩٨مايو /االقتراحات اليت وضعت يف أيار
مية حلقوق اإلنسان   والعشرين للفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، ويف تقرير مفوضية األمم املتحدة السا            

؛ ويف التوصيات اليت وضعها الفريق العامل املعين (HR/PUB/02/4)" ٢٠٠٢إلغاء الرق وأشكاله املعاصر، "املعنون 
 ،٢٠٠٦بأشكال الرق املعاصرة نفسه يف دورته احلادية والثالثني املعقودة يف عام 

، ومرفقه الذي نص على ٢٠٠٧نيه يو/ حزيران١٨ املؤرخ ٥/١إىل مقرر جملس حقوق اإلنسان وإذ يشري  
أن يبـت اجمللـس يف دورته السادسة يف أنسب اآلليات ملواصلة أعمال الفريق العامل املعين بالسكان األصليني،                  
والفـريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، والفريق العامل املعين باألقليات، واملنتدى االجتماعي، وإذ يشري               

 ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/٢كذلك إىل مقرر اجمللس 

 أن الذكرى ملرور مئيت سنة على بدء إلغاء جتارة الرق عرب احمليط األطلسي تصادف يف وإذ يضع يف اعتباره 
 ، ٢٠٠٧عام 

 بأن واليات املقررين اخلاصني احلالية ال تغطي مجيع ممارسات الرق بشكل واٍف، وبأن مسألة واقتناعاً منه 
عاصرة تقتضي مزيداً من اإلبراز هلا وإعطاءها أولوية داخل منظومة األمم املتحدة إذا ما أريد               أشـكال الـرق امل    

 استئصال هذه املمارسات مرة ولألبد،

 أن يعني ملدة ثالث سنوات مقرراً خاصاً يعىن بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسباهبا  يقـرر  -١ 
 بأشكال الرق املعاصرة؛وعواقبها، كي حيل حمل الفريق العامل املعين 

 أن يقـوم املقرر اخلاص بدراسة مجيع أشكال الرق املعاصرة واملمارسات الشبيهة بالرق              يقـرر  -٢ 
 واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق     ١٩٢٦وتقدمي تقارير عنها، وخباصة تلك احملددة يف االتفاقية اخلاصة بالرق لعام            

، فضالً عن مجيع املسائل األخرى اليت يغطيها        ١٩٥٦هة بالرق لعام    وجتـارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبي     
 :الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة؛ ويقوم املقرر اخلاص يف إطار اضطالعه بواليته مبا يلي
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 تشجيع التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة بالرق؛ )أ( 

 عن أشكال الرق املعاصرة مع احلكومات، وهيئات املعاهدات،         طلـب وتلقى وتبادل املعلومات     )ب( 
واإلجراءات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من            

الستجابة املصادر املعنية، مبا فيها املعلومات املتعلقة مبمارسات الرق حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة احلالية، وا             
بفعالـية للمعلومات املوثوقة بشأن االنتهاكات املمكنة حلقوق اإلنسان وذلك بغية محاية حقوق اإلنسان لضحايا          

 الرق ومنع وقوع هذه االنتهاكات؛

التوصـية بإجراءات وتدابري تطبق على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل ملنع ممارسات الرق              )ج( 
 ومن ذلك سبل االنتصاف اليت تعاجل أسباب وعواقب أشكال الرق املعاصرة مثل             والقضاء عليها حيثما وجدت،   

 الفقر، والتمييز، والرتاع، ووجود عوامل الطلب عليها؛

التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق املعاصرة غري املشمولة بالواليات احلالية جمللس حقوق              )د( 
 اإلنسان؛

 : يف أثناء اضطالعه بواليته مبا يلي إىل املقرر اخلاص أن يقومالطلب -٣ 

النظر بدقة يف مسائل حمددة يف إطار واليته وإيراد أمثلة على املمارسات الفعالة وتقدمي توصيات                )أ( 
 ذات صلة؛

 األخذ يف االعتبار ُبعدي نوع اجلنس والسن من أبعاد أشكال الرق املعاصرة؛ )ب( 

ملعاصرة غري املشمولة بالواليات احلالية جمللس حقوق       التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق ا       )ج( 
 اإلنسان؛

 مجيع احلكومات إىل التعاون مع املقرر اخلاص وتقدمي املساعدة لـه يف أداء مهامه وواجباته يدعو -٤ 
ت املنصوص عليها يف واليته، وتزويده جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبا               

 املقرر اخلاص القيام بزيارة بلداهنا وذلك لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 األمـم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية،            يشـجع  -٥ 
ون إىل أقصى حد ممكن مع واحلكومات، واخلرباء املستقلني، واملؤسسات املعنية، واملنظمات غري احلكومية على التعا

 املقرر اخلاص يف أداء واليته؛

 إىل املقـرر اخلـاص أن يتعاون تعاوناً تاماً وفعاالً مع آليات حقوق اإلنسان وهيئات                يطلـب  -٦ 
املعاهدات القائمة اليت تشتمل وال تقتصر على املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، 

اص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، واملقرر اخلاص املعين باألشكال               واملقـرر اخل  
املعاصـرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة                

عام املعين باألطفال يف النـزاعات املسلحة، وجملس       العـنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني ال         
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أمـناء صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة، على أن يأخذ يف اعتباره التام                 
 مسامهتهم متجنباً يف الوقت ذاته التكرار يف أعماهلم؛

ة واليته إىل جملس حقوق اإلنسان       إىل املقـرر اخلاص أن يقدم تقارير سنوية عن أنشط          يطلـب  -٧ 
مشـفوعة بتوصـيات تتعلق بالتدابري اليت ينبغي اختاذها ملكافحة واستئصال أشكال الرق املعاصرة ومحاية حقوق            

 اإلنسان لضحايا هذه املمارسات؛

 إىل األمـني العـام أن يقدم إىل املقرر اخلاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية                  يطلـب  -٨ 
 .اليته على حنو فعاللالضطالع بو

 ـ ـ ـ ـ ـ


