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  موجز

إىل جملـس    هذا التقرير    ،وعواقبهتقدم املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه            
  .٦/١٤الً بقراره حقوق اإلنسان عم

أشارت إليـه   وكما  . بشكل أكثر تفصيالً   العمل القسري مسألة  وتستطلع املقررة اخلاصة يف هذا التقرير       
 أهم مثال   العمل االستعبادي، الذي ُيعد   املقررة اخلاصة يف تقريرها األويل، فإهنا ركزت أيضاً يف هذا التقرير على             

  .على العمل القسري

 موضوع يهم العـامل     و ه ،من أشكال الرق  العمل االستعبادي، بوصفه شكالً     أن  وتعتقد املقررة اخلاصة    
ن إ و،اخلفية اجلديدة اليت بدأت بالظهوريف أشكاله التقليدي وال ال يف شكله  على النحو الكايف  ومل يعالَج . بأسره

كمـا  .  باملوضـوع  كانت بلدان عديدة قد صدقت على اتفاقيات الرق واتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة            
 وجدت املقررة اخلاصة أنه يف احلاالت اليت تتوفر فيها قوانني عن العمل القسري، يكون تنفيـذ هـذه القـوانني           

  وبـرامج قليلـة للغايـة تعـاجل موضـوع         إال سياسـات     وفضالً عن ذلك، مل جتد املقررة اخلاصـة       . حمدوداً
  .العمل االستعبادي

مل للقضاء على هذه الظاهرة يتطلب إرادة سياسية قوية وتنـسيق           وتعتقد املقررة اخلاصة أن العمل الشا     
  . لتنفيذ القانون الدويل ومحاية حقوق اجلميعاحلكوماتأعمال العديد من 

 املقررة اخلاصة أيضاً يف استنتاجاهتا احلكومات واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة             يوصتو
ـ      واجلهات الفاعلة اخلاصة باختاذ تـدابري        ة واحلمايـة ملكافحـة العمـل القـسري         حمـددة للوقايـة واملالحق

  .والعمل االستعبادي

متعددة وفقد أجرت مناقشات ثنائية     . كما عقدت املقررة اخلاصة مشاورات موسعة فيما يتعلق بواليتها        
 مبا يف ذلك مع الدول األطراف، واشتركت مع وكاالت منظومة األمم املتحدة وأجـرت مـشاورات                 ،األطراف

كما حضرت حلقات دراسية للخـرباء      . واسعة النطاق مع اجملتمع املدين ومشاورات مباشرة مع اجملتمعات احمللية         
مجيع تقدمي معلومات عن مة للغاية يف مساعدة املقررة اخلاصة على     قّيكانت  هذه املشاورات   أن  وثبت   .ومؤمترات

  . جوانب واليتها
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   مقدمة- أوالً 
 الذي طلب فيه من املقررة اخلاصـة تقـدمي          ٦/١٤هذا التقرير مقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           - ١

 (A/HRC/9/20)اصة يف تقريرها األويل     وكما أشارت إليه املقررة اخل    . تقارير سنوية إىل اجمللس عن أنشطة الوالية      
  . للعمل االستعباديهتماماً خاصاًفإهنا ستركز على العمل القسري وستويل ا

يف دراسة املنظور العاملي ومجع     لتساعدها  وأرسلت املقررة اخلاصة استبياناً إىل البعثات الدائمة يف جنيف            - ٢
 بلـداً علـى هـذا       ٣٠ وقد أجاب    .العمل االستعبادي  معلومات عن التشريعات واملبادرات الوطنية اليت تعاجل      

إىل منظمات غري حكومية تعمل مع ضحايا       استبيان عن العمل االستعبادي     وفضالً عن ذلك، أُرسل     . )١(االستبيان
  .)٢(وتلقت املقررة اخلاصة ردوداً من أربع منظمات غري حكومية.  والعمل االستعباديالعمل القسري

   أنشطة الوالية- ثانياً 
االجتماعات املعقودة مع احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة             - ألف 

  واملنظمات غري احلكومية

مشاورات مع احلكومات وكذلك مع وكاالت األمم املتحـدة         ،  خالل هذا العام   أجرت املقررة اخلاصة،    - ٣
خلاصة على مجـع    وقد ساعدت هذه املشاورات املقررة ا     . املصلحةومنظمات غري حكومية وغريها من أصحاب       

  . مناقشة جماالت األولوية حبسب املواضيع وإمكانيات تقدمي الدعم والتعاونو ،املعلومات

   املشاورات اإلقليمية- باء 

 تـشرين   ٢٥ و ٢٤ شاركت املقررة اخلاصة مع املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين يـومي               - ٤
ن عمال اخلدمة املرتلية املهاجرين العاملني يف منطقـة آسـيا            يف مشاورة إقليمية مشتركة ع     ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

 ومنظمة تنـسيق    )٣(وقد قام منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية         . واحمليط اهلادئ يف مانيال   
وهـذه  . ه املشاورة ، بتنظيم هذ  )٥( والتحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء     ،)٤(األحباث املتعلقة باإليدز والتنقل   

                                                      

أذربيجان، األردن، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، بولندا، بريو، تركيا، ترينيداد وتوبـاغو،             )١(
يسرا، شيلي، صربيا، عمان، فرتويال، قربص، كندا، كولومبيا، لبنان، مصر،          اجلزائر، رومانيا، السلفادور، السنغال، سو    

 .املغرب، املكسيك، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، اليونان

اجلمعية الدولية ملكافحة الرق، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، واحتاد العمـل يف باكـستان وأرض               )٢(
 . اهلند-   البشر

  باملرأة والقانون والتنميـة ومقـره يف تـشيانغ مـاي، بتايلنـد، انظـر               منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين     )٣(
www.apwld.org. 

 .www.caramasia.orgانظر . ومقرها يف كواالملبورإلحباث املتعلقة باإليدز والتنقل، منظمة تنسيق ا )٤(

  www.gaatw.org انظر.  ومقره يف بانكوك،التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء )٥(
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   ،املنظمات تقوم بتوجيه شبكات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تدعو إىل محاية وتعزيز حقوق العمال املهـاجرين                
وكان عنوان العـرض    . وتشن محالت هلذا الغرض   ،  وال سيما العامالت املهاجرات، املسجالت وغري املسجالت      

  ".ت يف االقتصاد غري الرمسي والعمل يف اخلدمة املرتليةالعامالت املهاجرا"الذي قدمته املقررة اخلاصة 

   املؤمترات- جيم 

، ُوجهت إىل املقررة اخلاصة دعوة إللقاء كلمة يف مدرسة كندي احلكومية            ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٤يف    - ٥
  .بالبشر كلمتها مواضيع تتعلق بالعمل القسري واالجتار تناولتوقد . يف جامعة هارفرد عن أشكال الرق املعاصرة

الـسادس  ؤمتر امل ، حضرت املقررة اخلاصة حلقة دراسية تقنية ملتابعة   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣ و ٢٢ويف    - ٦
لتحالف ملكافحة االجتار باألشخاص الذي عقدته يف فيينا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن املقررين الوطنيني ل

وقد حتدثت عن واليتها فيما يتعلق بالرق والدور الذي         . تحدثنيوكانت املقررة اخلاصة أهم امل    . واآلليات املكافئة 
  ات اليت تتخذها الـدول فيمـا يتعلـق        يؤديه املقررون الوطنيون على املستوى الوطين يف رصد اإلجراء        ميكن أن   

  .حبقوق اإلنسان

ي واالجتار  كما حضرت املقررة اخلاصة مؤمتر االحتاد الدويل لنقابات العمال بشأن مكافحة العمل القسر              - ٧
وكان عنوان العرض الذي قدمتـه      . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ و ٢١املعقود يف أثينا يف الفترة بني       بالبشر  

وقد عاجلت مواضيع من قبيل عمال اخلدمة املرتلية، وعمل األطفال، " القسريمنظور عاملي للعمل "املقررة اخلاصة 
  .والعمل القسري يف االقتصاد غري الرمسي

، مع املقرر اخلاص املعـين      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ و ٢٥ضرت املقررة اخلاصة يف الفترة بني       وح  - ٨
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية واملقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنـسان                

ث املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال واملـراهقني  لالجتار باألشخاص، وال سيما املرأة والطفل، املؤمتر العاملي الثال     
ات املـسؤولية   مبـادر "وشاركت يف فريق رفيع املستوى معين مبوضـوع         . دي جانريو بالربازيل   املعقود يف ريو  

، املتوارثة لـرق األطفـال     كلمتها أسوأ أشكال عمل األطفال، واألشكال        وتناولت يف ". االجتماعية للشركات 
املقررة اخلاصة أفـضل املمارسـات      عرضت  كما  . وعمل األطفال الذي تلجأ إليه الشركات      ،واالستعباد املرتيل 

  .واملنهجيات ملكافحة عمل األطفال

، ُدعيت املقررة اخلاصة وكذلك مقررون خاصون مخسة آخـرون مـن            ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٢ويف    - ٩
 للتحدث أمام فريق يناقش إدمـاج املنظـور         اإلجراءات اخلاصة وممثل عن اجملتمع املدين،     يف إطار   املكلفني بوالية   

املقررة اخلاصة طرقاً ملموسة إلدماج نوع اجلـنس يف عمـل           وعرضت  . اجلنساين يف عمل جملس حقوق اإلنسان     
  .اإلجراءات اخلاصة، ويف واليتها ويف عمل صندوق األمم املتحدة االستئماين الطوعي املعين بأشكال الرق املعاصرة

يف حلقة دراسية للخرباء عـن  ، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣ و ٢يف يومي   ،  خلاصةوشاركت املقررة ا    - ١٠
جملس أوروبا بالتعاون مع وزارة املساواة بني اجلنسني نظمها   مبكافحة االجتار بالبشر،     ةاتفاقية جملس أوروبا املتعلق   

، أوضحت فيه واليتها  افتتاحياًوألقت املقررة اخلاصة خطاباً. يف مدريدوعقدت ووزارة الشؤون اخلارجية إلسبانيا 
  .وطرق عملها واجملاالت اليت تعتزم تغطيتها أثناء واليتها لفترة ثالث سنوات
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، اختارت جلنة الدول األطراف يف االتفاقية املقررة اخلاصة لتكون عضواً ٢٠٠٨ديسمرب /ويف كانون األول  - ١١
ويف . بشر، الذي سيقوم مبراقبـة االمتثـال لالتفاقيـة         مكافحة االجتار بال   بالعمل من أجل  يف فريق اخلرباء املعين     

، انتخب فريق اخلرباء املعين بالعمل من أجل مكافحة االجتار بالبشر يف أول اجتماع عقـده                ٢٠٠٩  فرباير/شباط
  . املقررة اخلاصة نائبة لرئيسه

 ٢٤ إىل ٢٠لفترة من كما شاركت املقررة اخلاصة يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان املعقود يف جنيف يف ا  - ١٢
فرقة رفيعة املستوى نظمته منظمة العمل الدولية عن موضوع         ل، حيث شاركت يف اجتماع      ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

وفضالً عن . وسلطت الضوء على حقوق اإلنسان لعمال اخلدمة املرتلية". الئقمكافحة العنصرية من خالل عمل   "
  .  واحد كيف ميكن معاجلة الرق والتمييز يف آنذلك، خاطبت املقررة اخلاصة اجللسة العامة وأوضحت

التعاون مع صندوق األمم املتحدة االسـتئماين للتربعـات           –دال 
  اخلاص بأشكال الرق املعاصرة

، شاركت املقررة اخلاصة يف مناسبة جانبية مشتركة مع جملس أمناء صندوق ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠يف   - ١٣
اخلاص بأشكال الرق املعاصرة، خالل انعقاد الدورة التاسعة جمللـس حقـوق            األمم املتحدة االستئماين للتربعات     

العمـل  :  عن املواضيع اليت ستركز عليها عند اضطالعها بواليتـها         عرضهاوحتدثت املقررة اخلاصة يف     . اإلنسان
الصندوق، كما حتدثت عن الطرق اليت ستتبعها للتعاون مع         . العمل يف اخلدمة املرتلية   وعمل األطفال؛   والقسري؛  

  . وذلك مثالً من خالل وضع طريقة جلمع بيانات مصنفة حبسب اجلنس، وهي طريقة مت وضعها اآلن

  استشارية  حلقة دراسية تنسيقية–هاء 

، نظمت املقررة اخلاصة، مع املقرر اخلاص املعين مبـسألة بيـع األطفـال              ٢٠٠٩يونيه  /يف هناية حزيران    - ١٤
ملواد اإلباحية واملقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لـضحايا االجتـار            واستغالل األطفال يف البغاء ويف ا     

باألشخاص وال سيما النساء واألطفال، حلقة دراسية ترمي إىل مناقشة طرق عمل الواليات الثالث ووضع طرائق 
تحدة، واملنظمات غري  وكذلك بني املقررين اخلاصني ووكاالت األمم املةاملقررين اخلاصني الثالثبني لتعاون لعملية 

ويف هناية احللقة الدراسية، اتفق املشاركون علـى        . احلكومية وغريها من آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة        
وتتضمن املهام إنـشاء    . لألشهر العديدة القادمة  للتخطيط  خطة عمل حتدد مهاماً ملموسة وجدوالً زمنياً مفصالً         

ادل املعلومات بشكل منتظم، وكذلك وضع نظام للتفاعل الـشبكي املباشـر،            نظام لتوزيع الربيد اإللكتروين لتب    
يتضمن معلومات عن الواليات الثالث، وكذلك معلومات ترد من منظمات غري حكومية، ووكـاالت األمـم                

  .املتحدة وآليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ذات صلة بالواليات الثالث

   زيارات قطرية–واو 

، زيارة قطرية رمسية إىل ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١قررة اخلاصة قد أجرت، يف الفترة من وكانت امل  - ١٥
التصدي حلالة أطفـال    القائمة يف جمال    يف حوار بغية حتديد التحديات      معها  هاييت بطلب من احلكومة لالشتراك      

"restavek" .     مع مـسؤولني حكـوميني،   وعقدت املقررة اخلاصة مشاورات مع خمتلف املنظمات غري احلكومية و
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وتعرب املقررة اخلاصة عن .  هلذه الوثيقة١اإلضافة يف بعثتها التقرير عن ويظهر .  ووكاالت األمم املتحدة،وأطفال
  .يف اإلعداد هلذه الزيارة وإجرائهامساعدة قدمته من من تعاون وأبدته شكرها حلكومة هاييت على ما 

تها لتعزيز التنفيذ الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة املتعلقة عمالً بوالي،  وترحب املقررة اخلاصة  - ١٦
وتتطلع املقررة اخلاصة إىل . بالرق، بالدعوة اليت وجهتها إليها كل من الربازيل وإيطاليا وموريتانيا ورومانيا لزيارهتا

ش وإكوادور ونيبال وبـريو وقطـر       بنغالدي: مواصلة احلوار مع البلدان التالية اليت وجهت إليها طلبات لزيارهتا         
  .والسودان وأوزبكستان

   الرسائل- زاي 

، أرسلت املقررة اخلاصة واملقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١يف    - ١٧
رة وأسبابه لضحايا االجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين مبسألة أشكال الرق املعاص

  .، رسالة مشتركة تتضمن ادعاءات تتعلق حبالتني منفصلتنيوعواقبه

االعتداء عليها وبيعها إىل     و  عاماً ١٦وتتعلق احلالة األوىل بإدعاءات باختطاف فتاة هندية تبلغ من العمر             - ١٨
غم مـن الـشكاوى     وقد فرت هذه الفتاة بعد مرور سنتني على اختطافها، وعلى الر          . دار بغاء للعمل يف البغاء    

 ووفقاً للتقارير، ال تزال هذه الفتاة، رغـم       . املتكررة اليت قُدمت بعد فرارها، مل تقم الشرطة بالتحقيق يف القضية          
وتفيد االدعاءات . االختطاف من جديد، أو القتلأو فرارها من املعتدين عليها، تعيش يف خوف وختشى االنتقام،          

بـسهولة  ميكن أن يقعوا سات اجلنسية غري اآلمنة يف دور البغاء، وأن الضحايا  أن والدهتا طفالً يعين تفشي املمار     ب
  .ةفريسة األمراض املنقولة جنسياً مثل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

، على الرغم اعتقاالتقيق أو حتووفقاً للمعلومات الواردة، مل تقم الشرطة يف خمفر كوتوايل بأي إجراء أو   - ١٩
يف هذه القضية، وعلى الرغم مـن أن القـانون          املتورطني  البشر  واملتجرين ب  يئة ملالكي دار البغاء   السمعة الس من  

  .اجلنائي اهلندي يتضمن عدداً من أوجه احلظر املتعلقة بذلك

معروفون جيداً يف املنطقة اليت تتواجد فيها دور البغـاء يف           . ت و .جو. وأ . وب .ب أنبلتقارير  وتفيد ا   - ٢٠
، أو ببساطة من خـالل      أو اخلداع بقيامهم باختطاف فتيات من خالل الزواج الصوري،        ) راناسيفا(شيفادزبور  
  . ويتم فيما بعد بيع الفتيات لدور بغاء جيربن فيها على العمل يف البغاء وإنتاج املواد اإلباحية. ممارسة القوة

. االجتار هبا الستغالهلا جنسياً    ومت   أهنا اختطفت ُيدعى  سنة   ١٥وتتعلق القضية الثانية بفتاة هندية عمرها         - ٢١
أن هذا التحقيق مل يتم على النحو الـصحيح         بوعلى الرغم من وجود حتقيق جنائي يتعلق بقضيتها، تفيد التقارير           

  . وبشكل يؤدي إىل حتديد هوية مجيع األشخاص الذين قاموا بارتكاب اجلرائم ومعاقبتهم

ووفقـاً  . فاراناسي وبيعها الستغالهلا جنسياً    موا بنقل الضحية إىل   البشر قا ب املتجرينأن  بوتفيد التقارير     - ٢٢
نه مت إ يقالو. ، بعملية تفتيش وإنقاذ٢٠٠٨أغسطس / آب٣٠للمعلومات الواردة، قامت قوات الشرطة احمللية يف 

ـ   . رامناجار، بفاراناسي  راتابور، ٣/١٢٠يف  الكائنة  لبغاء  االعثور على الطفلة يف دار       ذون دار  وعندما دخل املنق
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، .م. ن. وألقي القبض على صاحب بيت البغـاء الـسيد ب  . ت أخريات حمتجزات أيضاًبناوا مخس   دالبغاء وج 
  .، أثناء عملية اإلنقاذ.السيدة أ" مديرته"و

على الرقص على إيقاع فرق موسيقية ومت  وكانت الفتيات الاليت مت العثور عليهن يف دار البغاء قد أجربن   - ٢٣
  . هنن سُيرسلن إىل بلد أجنيب يف غضون بضعة أيامقد قالت هلن إ. وكانت السيدة أ. اًاستغالهلن جنسي

وقُدم أول تقرير معلومات إىل خمفر شرطة رامناجار يف فاراناسي، مبوجب قانون منع االجتار الالأخالقي،              - ٢٤
اخلمس الاليت مت إنقاذهن وكذلك الفتيات . والسيدة أ. ويبدو أن هذه القضية قد ُرفعت ضد السيد م. ١٩٥٦لعام 

  . من دار البغاء

 القائم بالتحقيق ترجو منه معاملة الفتيات كضحايا عمالً الضابطوأرسلت منظمة غري حكومية رسالة إىل   - ٢٥
بقانون منع االجتار الالأخالقي، وادعت أن قوات الشرطة مست الفتيات اخلمس إىل جانب اجلناة هبدف تقـويض           

إىل أن البغاء يف فارناسي هو جتارة تتم        كما يقال،   ويعود ذلك،   . تهمني الفعليني يف الدعوى   املالحقة القضائية للم  
ووفقاً للتقـارير، رفـض     . يف التحقيق  ن الشرطة مل تكن جادة بالقدر الكايف      كما ُيقال إ  . مبوافقة الشرطة احمللية  

ومها ،   لإلفراج عنهما بكفالة   .أ الطلب الذي قدمه كل من السيد م والسيدة          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣القاضي يف   
  .بانتظار احملاكمة

  مالحظات

  / كـانون الثـاين    ٢١تأسف املقررة اخلاصة ألهنا مل تتلق رداً من حكومة اهلند على الرسالة املؤرخـة                 - ٢٦
  .دها مبعلومات تتعلق باالدعاءات الواردة يف رسالتهاي، وتدعو احلكومة إىل تزو٢٠٠٩يناير 

   البيانات العامة–حاء 

عن ذلك، أدلت املقررة اخلاصة ببيانات عامة خمتلفة خالل العام بشكل مستقل أو بالتعاون مـع                وفضالً    - ٢٧
 مبناسبة يـوم    ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢أصدرت املقررة اخلاصة يف     ،  فمثالً. غريها من أصحاب الواليات   

 امللحوظ احملرز فيما يتعلق مبكافحة الـرق، ال    بياناً صحفياً يشري إىل أنه على الرغم من التقدم         ،القضاء على الرق  
لتسليم بوجود أشكال تقليدية للرق، وزيادة فهمنا للرق يف أشكاله املعاصـرة، ووضـع              إىل ا تزال هناك حاجة    

، ومبناسبة اليوم الدويل للقضاء علـى التمييـز         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢١ويف  . استراتيجيات ابتكارية ملعاجلة الرق   
رفيع املستوى قامت بتنظيمه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، فريق  يف اجتماع   ،  قررة اخلاصة العنصري، أدلت امل  

 . سلط الضوء على العالقة بني التمييز والرقببيان 

  العمل االستعبادي ممارسة –ثالثاً 
 ،ل القسري فإن العم ،   اليوم مجيع البلدان تقريباً    متسعلى الرغم من أن العمل القسري هو مشكلة عاملية            - ٢٨

ممارسة تشبه الرق، ومع ذلك فإن هذا العمل هو أكثـر      وحتديداً العمل االستعبادي، ال ُينظر إليه على أنه رق أو           
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لعمل ا متاماً، فإنه أحد أكثر أشكال العمل االستعبادي غري معروفوعلى الرغم من أن . أساليب االستعباد شيوعاً  
  . انتشاراً ةالتقليدي القسري

العمل االستعبادي، من املهم تناول قضية العمل القسري ذات النطاق األوسع قبل تناول م طبيعة وبغية فه  - ٢٩
  .العمل االستعبادي على وجه التحديد

  العمل القسري -  ألف

على الرغم من أن ظاهرة الرق واملمارسات الشبيهة بالرق هي ظاهرة معقدة وال ميكن تعريفها بسهولة                  - ٣٠
  .)٦( القسري يكاد يتواجد فيها دائماًل، فإن عنصر العمدائماً

عّر  - ٣١ كل أعمال أو خدمات ُتغتصب من أي شخص حتت التهديد بأية عقوبة ومل             "أنه  بف العمل القسري    ُي
ولدى تعريف العمل القسري، يكون لطبيعة العالقة بني صاحب          .)٧("يتطوع هذا الشخص بأدائها مبحض اختياره     

غُتصب من عمل   أوهلما، أن ما ا   :  عنصرين أساسيني  فينبغي مراعاة . مل أمهية العمل والشخص الذي ُيجرب على الع     
  .أو خدمة قد مت حتت التهديد أو بعقوبة، وثانياً، أن العمل مت بشكل غري طوعي

.  مما جيعل مسألة تتبع اجلناة وكذلك الضحايا مسألة صـعبة ،لعمل القسري غالباً ما يكون عمالً خمفياً  وا  - ٣٢
 مما جيعل من الصعب منـع       ،ا العمل القسري يشعرون باخلجل وخيشون التحدث عنه إىل الغري         والكثري من ضحاي  

  .العمل القسري والقضاء عليه

الفقر؛ الطلب :  نتيجة مجيع أو أحد العوامل التاليةحتدثفهي قد . أسباب العمل القسري متعددة ومتنوعة  - ٣٣
ومع ذلك فإن أكثر العوامل اليت تلفت . عاملية أو وطنيةعلى أيدي عاملة رخيصة؛ البطالة؛ حدوث أزمة اقتصادية 
  فيمـا يتعلـق حبمايـة      كاف   إحراز تقدم وأنه ال يتم    النظر هي أن اإلنسان يشعر اليوم أكثر فأكثر بعدم األمن           

  .حقوق اإلنسان

  .عمل استعبادي وقنانةومن الناحية التقليدية، يتخذ العمل القسري شكل   - ٣٤

وإننـا جنـد   . ة واحلقائق ولكن اجلوهر األساسي للرق ظل قائماً يف االقتصاد املعاصر األزمنرمبا تغريت و  - ٣٥
 وصناعة البناء والبغاء ويف سالسـل       املالبسالعمل القسري بأشكاله املعاصرة يف الزراعة واخلدمة املرتلية وصناعة          

  .)٨(إمداد الشركات الرئيسية

                                                      

الدولية ملكافحة الرق، الفقر، والتنمية والقضاء على الرق، ورقة مناقشة قدمها مايك كـي              اجلمعية   )٦(
 . ٢٠٠٧أكتوبر /وأيدان ماكيد، يف تشرين األول

 .٢، املادة )٢٩رقم (١٩٣٠اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة بالسخرة والعمل اجلربي،  )٧(

 Patrick Belser, Michaelle de Cock and Farhad Mehran, ILO minimum estimate of forcedانظـر   )٨(

labour in the world,  International Labour Organization, 2005. 
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وبوجه عام، يتعرض العاملون يف القطاع غـري        . الرمسيويظهر العمل القسري يف القطاعني الرمسي وغري          - ٣٦
عالقـات تقليديـة    العمل االستعبادي   ويف بعض اجملاالت، تعكس أمناط      . الرمسي أكثر من غريهم للعمل القسري     

تظهر وذلك مـثالً يف     والعمل االستعبادي   ومع ذلك، بدأت ديناميات أحدث لعالقات العمل القسري         . إقطاعية
وفـضالً  . العالقات التقليدية بني العامل الزراعي وصاحب األرضاهلجرة املومسية حتل مكان     الزراعة حيث بدأت    

 مثل صناعة البناء، أصبحت أيضاً تتحول بصورة متزايدة إىل القطاع غري            ،عن ذلك، فإن القطاعات الرمسية سابقاً     
تعزز  و . يتم ذلك لفترات قصرية    رمسي وذلك من خالل اللجوء إىل مقاولني ووسطاء لتوظيف العمال، وغالباً ما           ال

  .العمل االستعباديو مثل هذه األوضاع خطر ظهور االجتار

لعدد التقديري لألشخاص العاملني    اأن    إىل وتشري بيانات قدمتها منظمة العمل الدولية يف اآلونة األخرية          - ٣٧
 ماليني األشخاص يف اجملتمع     وهذا يعين أن  . )٩( كحد أدىن   مليون ١٢,٣يف عامل العمل القسري غري املشروع يبلغ        

هم يف هناية األمر غري قـادرين  و. أسرهموثروة لية احمل ممن املشاركة مباشرة يف تنمية جمتمعاهتمستبعدون املعاصر  
  . على ممارسة حقوقهم يف جمتمعاهتم احمللية وبلداهنم

للعمل القـسري يف أشـكاله      ا  الدنيلتقديرات العاملية   فيما يتعلق با   ،وتذكر منظمة العمل الدولية أيضاً      - ٣٨
الستغالل االقتصادي مـن جانـب وكـالء        حتدث لغرض ا   يف املائة من العمل القسري       ٦٤ أن نسبة    ،الرئيسية

منه حتدث   يف املائة    ١١ ونسبة   ، الدولة أو املؤسسة العسكرية     تفرضها  يف املائة منه   ٢٠نسبة  واقتصاديني خاصني،   
. يف أشكال خمتلطة من العمل القسري غري حمددةمنه حتدث  يف املائة ٥نسبة غرض االستغالل اجلنسي التجاري، ول

ن العمل القسري قائم يف مجيع أ: العمل القسري نقطتني هامتنيويثبت حتليل أجرته منظمة العمل الدولية الجتاهات 
  .)١٠(مناطق العامل وأن معظم األشكال املعاصرة للعمل القسري ميارسها وكالء خاصون

  . قبل أن تنظر يف عالقته باالجتارالعمل االستعبادي، وصفاً لواقع القادم يف الفرع ،ملقررة اخلاصةوستقدم ا  - ٣٩

  العمل االستعبادي –باء 

  التعريف

من االتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرقيق والنظم والعادات املشاهبة للرق، إسار            ) أ(١تعرف املادة     - ٤٠
احلال أو الوضع الناجم عن ارهتان مدين بتقدمي خدماته الشخصية أو خدمات         "بأنه  ،  أو العمل االستعبادي   ،الدين

شخص تابع له ضماناً لدين عليه، ما مل تكن القيمة املنصفة هلذه اخلدمات مستخدمة يف تصفية هذا الـدين أو مل       
رسات اليت من املرجح    ضمن فئة املما  والعمل االستعبادي يقع    ". تكن مدة هذه اخلدمات حمدودة وطبيعتها حمددة      

  . واحلكومات ملزمة مبوجب االتفاقية التكميلية بإصدار قوانني إللغاء هذا العمل،"حالة القنانة" أن تؤدي إىل

ومع ذلك، ولكي ُيعتـرب     . عندما يقدم شخص خدماته مقابل سداد دين عليه       العمل االستعبادي   دث  حيو  - ٤١
  وهذه الشروط هي أن الـشخص      . وفر فيه بعض الشروط التكميلية    ، جيب أن تت   عمالً استعبادياً هذا الترتيب   مثل  

                                                      

 .املرجع نفسه )٩(

 .املرجع نفسه )١٠(
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وخالفاً ملا  . )١١(مدة الترتيب، وعلى العمل املقابل ملبلغ املال املدين به        على  السيطرة على شروط عمله، و    ال ميلك   
حيدث يف حاالت القروض العادية، ال توجد يف هذه احلالة ضمانات من قبيل شروط معقولة لـسداد الـدين أو                    

 البحوث أن صاحب العمل يستخدم الدين إلرغام الفرد علـى العمـل يف            ثبتتوقد أ .  الفائدة التفاق على سعر  ا
  .)١٢(ظروف استغاللية ولساعات عمل طويلة وبأجور منخفضة ودون أيام عطل إخل

الشخص املدين وحياته وحياة أسـرته      يصبح  أوهلما، عندما   :  للعمل االستعبادي  وهناك شكالن متميزان    - ٤٢
 ،الشكل األول  و .لسداد دينه إىل العمل   ُيلجأ   عندما يُزعم بأن الشخص املدين    ؛ وثانيهما   لدينل" ضمانة إضافية "

يف الواقع، أي شرط ميكن مبوجبه أن      يرفض   تؤدي فيه طبيعة االتفاق ذاته إىل حتويل العمل إىل ضمان تبعي،           الذي
تقـديرها   التفاق الدين، ألن قيمة اخلدمات اليت يتم         هو انتهاك فالثاين  أما الشكل   . يسدد الشخص املتورط دينه   

  .)١٣(فخ للمدينفيكون قد نصب  ،دينالبصورة معقولة ال حتدد يف الواقع لغرض سداد 

من العبودية يف األجل  شفوياً ودون ضمانات حتمي العامل العامل وصاحب العمل  يتفقكثريةويف حاالت   - ٤٣
.  أسراً برمتها أُجربت على سداد دين أو علـى حـصول علـى قـرض    وتبني األدلة أن . الطويل أو بشكل دائم   

وباالستناد على معلومات قامت بتجميعها منظمات غري حكومية، يتحمل األطفال عبء الديون إىل جانب آبائهم 
  مل األطفال ال يـزال غـري معتـرف بـه    وُيجربون على العمل للمساعدة يف سداد الدين، على الرغم من أن ع          

وهذه العملية تدمي دورة الدين     . واألطفال يرثون دين آبائهم يف حالة وفاة اآلباء       . ألطفال أجراً عنه  وال يتقاضى ا  
  .من جيل إىل آخر، وبذلك فهي توسع نطاق الرق وتقيم سوابق جديدة للرق يف الواقع املعاصر

عندما ُتجَبر أسر كاملة     حتدث   العمل االستعبادي الناشئة والواسعة االنتشار    كما تبني البيانات أن ظواهر        - ٤٤
دين بعدما تكون قد حصلت عليه بسبب ظروف أسرية استثنائية مثل مواجهة مشاكل صحية أو العلى العمل لسد 
  .)١٤(لتعليم األطفال

  األسباب

 يف  فالعمال املستبعدون، سواء كانوا يف املـدن أم       . العمل االستعبادي يؤدي الفقر دوراً هاماً للغاية يف تفسري          - ٤٥
 ألهنا ال متلك أي سبيل      العمل االستعبادي وتقع الغالبية العظمى من الفقراء يف شرك        .  املزمن  يعانون من الفقر   ،يافاألر

وحيصل العديد منهم على مثل هذه القروض . آخر للبقاء غري احلصول على قرض من صاحب األرض أو صاحب العمل
  .بة حمددة مثل الزواج أو الدفنة األساسية أو دفع تكاليف مناَسألهنم ال ميلكون املال الكايف لتلبية احتياجاهتم اليومي

باملؤسـسات  وعدم اتـصاهلا     اجملتمعات احمللية وعدم توجيهها      انعزالوتدعي منظمات غري حكومية أن        - ٤٦
 يف حالـة مـن   ،أحيان كثرية، يف جعلها ،والسلطات القادرة على مساعدهتا، وكذلك انعدام اخلدمات األساسية     

  . استغالهلا وتعرضها للعمل القسريبالغ يسَّرت الضعف ال
                                                      

 .Kevin Bales, Understanding Global Slavery, University of California Press (1st edition),  2005انظر  )١١(

)١٢( Kaye and Mcquade ٣، الصفحة ملذكورا، املرجع. 

 .املرجع نفسه )١٣(

 .املذكور، املرجع Balesانظر  )١٤(
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 ألهنم غري قادرين على ضعيفواخنفاض مستوى التعليم يف صفوف السكان املعنيني جيعلهم أيضاً يف وضع   - ٤٧
كما أن انعدام التعليم يؤدي إىل عدم معرفتهم وفهمهم حلقـوقهم           . فهم طبيعة ديوهنم أو التحكم هبا بأي طريقة       

فهم غري قادرين على التفاوض بشأن أي حق من حقوق العمل مثل . احلاالت، كسكان أصلينيكعمال، ويف بعض 
  .وتواتر دفع األجور وطرق الدفعاليومي، والعطل، احلد األدىن لألجور واحلد األقصى لساعات العمل 

ن، صـليو اعياً، مبا يف ذلـك الـسكان األ       من جمموعات مستبعدة اجتم   املستعَبدين  يأيت معظم العاملني    و  - ٤٨
  .ن الذين يعانون باإلضافة إىل ذلك من التمييز واحلرمان من احلقوق السياسيةوواألقليات واملهاجر

حـصوهلم علـى   ألن للعمل االستعبادي   جمموعات األقليات هم أكثر عرضة      أفراد  والسكان األصليون و    - ٤٩
. )١٥(اً يف بلدان عديدةصيد يكون حمدوداألرض لتمكينهم من ممارسة أنشطة تقليدية مدرة للدخل مثل الزراعة أو ال

  . العمل االستعباديوموضوع ملكية األرض مرتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة 

الـسكان  العمل االستعبادي الذي يقوم به      عود  قامت جبمعها منظمات غري حكومية، ي     ووفقاً ملعلومات     - ٥٠
يف ،  دي القيود املؤسسية والتمييز االجتمـاعي     وتؤ.  إىل اجتماع الفقر والتمييز يف وقت واحد       ،أساساً ،األصليون

سرة كاملة إىل   األ، مما يدفع    مناسببلدان عديدة، إىل احلد من فرص أولئك السكان يف احلصول على عمل بأجر              
من فـرص   عشرات اآلالف من السكان األصليني      حرمان  وأدى هذا التمييز إىل     . العمل يف ظل ظروف استغاللية    

.  للعمل االستعبادي  إىل حد كبري  وَجَعلهم معرضني   رض أو التعليم أو الرعاية الصحية       العمل أو األ  احلصول على   
ويف بعض احلاالت، يكون العمال على علم باألوضاع االستغاللية اليت قد ينخرطون فيهـا ولكنـهم يكونـون                  

  .مستعدين للمخاطرة بسبب فقرهم املدقع ويأسهم

 واضحة يف البلدان اآلسيوية بني العمـل القـسري   صلة وجود وتبني حبوث أجرهتا منظمة العمل الدولية      - ٥١
وصنع اآلجـر    يف قطاعات الزراعة     العمل االستعبادي الغالبية الساحقة لضحايا    ف. وأمناط التمييز اليت طال أمدها    

  .)١٦(من الطبقات املصنفة والقبائل املصنفةهي والتعدين وغريه من القطاعات يف اهلند، 

.  للعمل االسـتعبادي   الواردة، فإن الطرق احلديثة للزراعة أدت أيضاً إىل ازدياد التعرض         ووفقاً للمعلومات     - ٥٢
ذا طـابع   وأصبح ذلك العمـل     بسبب زيادة االعتماد على اآلالت،      فأوالً، اخنفض الطلب على العاملني بوجه عام        

ن يعملوا مومساً كـامالًً     ويتعني عليهم أ  أجورهم  ولذلك، يقوم العديد من العمال بأخذ سلف مقابل         . مومسي أكرب 
وميكن أن تكون األجور منخفضة بشكل خاص وشروط سداد الدين أو . لتلقي ما تبقى من األجر، إذا كانوا مدينني

وثانياً، أدى تطور اهلياكل األساسية للنقل إىل متكني أصحاب األرض من تشغيل عمال من . السلف شروطاً استغاللية
ن معرضني إىل درجة    ووغالباً ما يكون العمال املهاجر    . عدد أكرب من العمال   لجرة  خارج القرى، وإىل إتاحة سبل اهل     

                                                      

)١٥( Kaye and Mcquade ٤الصفحة املذكور، ، املرجع.  
)١٦( A global alliance against forced labour: Global Report under the Follow-up to the ILO 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Workتقرير عاملي يف إطـار  : العمل القسري ي ملكافحة حتالف عامل
تقرير املدير العام إىل مؤمتر العمل الدويل، الدورة الثالثة      متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ األساسية وحقوق العمل،           

  .١٤١، الفقرة ٢٠٠٥، مكتب العمل الدويل، جنيف، )باء(والتسعون، التقرير األول 
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واالستغالل بسبب جهلهم بظروف العمل، وأوضاعهم كمهاجرين، وانعـدام الـشبكات     للعمل االستعبادي   كبرية  
  .العمل واإلشراف الصارم وغريه من أشكال السيطرة اليت ميارسها أرباب ، والعقبات اللغوية،االجتماعية

ووفقاً ملعلومات قامت جبمعها منظمـات غـري        .  باالستغالل اجلنسي  العمل االستعبادي كما ميكن ربط      - ٥٣
يف نظـام تعـدد   متأصلة  ممارسة وحكومية، يتم يف بعض البلدان استعباد زوجات متعددات للعمل يف البغاء، وه       

أن ترسل املـرأة   عندئذ  وميكن  . جاتزوعدة  فيحصل الرجال على عدد من القروض لشراء        .  وشرائهن الزوجات
صاحب دار البغـاء   ملالكي دور البغاء حيث يتقاسم إيراداهتن" إقراضها" بدالً من ذلك، ،للعمل يف دور البغاء أو 

ـ  وتفيد التقارير   . أن تترك دار البغاء ما مل يتم سداد دين زوجها         ب للمرأة املستعبدة    يسمحوال  . والزوج أن أيضاً ب
  . زوجاهتم أيضاً للعمل يف البغاءَيْعرِضونيستطيعون سداد ديوهنم ألصحاب األرض الرجال الذين ال 

إىل يؤديـان   عوامل مثل اآلثار املترتبة على العوملة       للعمل االستعبادي و  التشريع  حظر  وتبني البحوث أن      - ٥٤
 فكانو.  املرأة والطفل   إىل تفاقم استعباد   فقد أديا، مثالً،  .  من العمل االستعبادي   ظهور أشكال معّدلة أو جديدة    

أن يعمل مجيع أفـراد هـذه       يشترط، يف املاضي،    د العمل الذي ُيربم بني صاحب العمل ورئيس أسرة معيشية           قع
أما . أفراد األسرة بإبرام عقد منفصل    هناك حاجة ألن يقوم كل فرد من        ومل تكن   األسرة لصاحل صاحب العمل؛     

فغالباً يتم استعبادهن يف العمـل يف اخلدمـة         . لفتيات بشكل مستقل  فيتم بصورة متزايدة استعباد النساء وا     اآلن،  
  .إنتاج األساور، وصناعة السجاد، وصناعة النسيجصنع احلرير، واملرتلية، وجتهيز األمساك، و

  شيوع العمل االستعباديحاالت 

ادي يلجأ إليه أساساً أفراد     إىل أن العمل االستعب    املقررة اخلاصة، باالستناد إىل الردود على االستبيانات،         خلصت  -٥٥
  .وميكن أن حيدث العمل االستعبادي يف منطقة إقامة الشخص املدين أو يف مدينة أخرى أو بلد آخر. عاديون وليس الدولة

ويف . زارع اخلاصةاملسائد يف شركات قطع األشجار والعمل االستعبادي ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن     - ٥٦
استخراج األخشاب يف   رؤساء الشركات قادرين على استغالل عمل السكان األصليني          احلالة األوىل، يكون بعض   

عليهم ويعرضون   السكان األصليني    مبقارنةويقوم الوسطاء   . القّيمة، دون أن يكونوا مسيطرين فعالً على األرض       
وهذه السلف تشكل جزءاً من . أو نقد)  ملعبأومدرسة مثل بناء (تتخذ شكل سلع أساسية، وسلع عمومية سلفاً 

يوافق مبوجبه اجملتمع احمللي على تزويد الوسطاء بكمية من األخشاب ذات نوعية حمددة،             عقد شفوي أو مكتوب     
اجملتمعات احمللية أسعار باهظة على  ُتفرضومن مث . )١٧(أن العقد ال يشري حتديداً إىل سعر األخشابمن على الرغم 

  .يف حني يتم خبس قيمة اخلشبمة للغاية للسلع املقد

فغالباً ما يتلقى العمـال مـن الـسكان    .  من عدد من العوامل املختلفةالدينينشأ  زارع اخلاصة،   املويف    - ٥٧
 قد متر شهور عديدة     ،وفضالً عن ذلك، ويف حاالت متعددة     . األصليني أجوراً تقل بكثري عن احلد األدىن لألجور       

وخالل هذه الفترة، يقوم العمال بشراء األغذية       . ان األصليني أجوراً على عملهم    قبل أن يتلقى العاملون من السك     
                                                      

)١٧( Alvaro Bedoya Silvia-Santisteban and Eduardo Bedoya Garland, El Trabajo Forzoso en la 

Extracción de la Madera en la Amazonia Peruana, ILO, Geneva, 2005, p. 5.  
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وهذا يعين أهنم ُيجربون على     . تكون األسعار مضخمة  قد  وغريها من اإلمدادات األساسية من خمزن املزرعة حيث         
ُيحّول من  مستمر دينخمزن املزرعة وقد يكون لبعضهم جتاه لسداد ديوهنم  ، إن مل تكن كلها،دفع معظم أجورهم

وميكن حتويل الدين أيضاً من جيل إىل آخر، حيث يرث األبناء           . يوم الدفع يف هناية األسبوع إىل يوم الدفع التايل        
  .ويف حاالت عديدة، تظل األسرة، يف حالة وفاة األب، مرتبطة باملزرعة بسبب الديون. ديون آبائهم

ولية أن التالعب باالئتمانات والديون، سواء مـن جانـب          وتبني البحوث اليت أجرهتا منظمة العمل الد        - ٥٨
وقد . أصحاب العمل أو وكالء التوظيف، ما زال عامالً أساسياً يوقع العمال املستضعفني يف شرك العمل القسري   

املديونية، من خالل قبـول قـروض       إىل  ستدرج الفالحون الفقراء والشعوب األصلية يف آسيا وأمريكا الالتينية          ُي
.  النـدرة الء التوظيف يف وقتكنسبياً ولكن متراكمة أو سلف على األجور من أصحاب العمل أو من و         صغرية  

 .جداً للـوكالء الـذين يـساعدوهنم      ضخمة  ومقابل ذلك، قد يكون على املهاجرين الطاحمني أن يدفعوا مبالغ           
فها للعمل القسري، املمارسات     يف تصني  ،٢٠٠٧الدراسة االستقصائية العامة ملنظمة العمل الدولية لعام        وأَدرجت  

 عمل من أجل سداد ديوهنم األجراء وأسرهم على العمل لصاحل صاحبفيها اليت ُيجرب إلسار الدين، غري القانونية 
  .)١٨(إىل أن هذه املمارسات ما زالت متس عدداً كبرياً من األشخاصوأشارت  أو املوروثة، الفعلية

نظـام  فبموجـب   . يف قطاع الزراعة  العمل االستعبادي   على  ا مثاالن   مه يف آسيا    كاماييا وهالييا  ونظاما  - ٥٩
لصاحب أرض واحد خالل فترة طويلة من الزمن مقابل سلفة العامل يف الزراعة ُيستعبد للعمل االستعبادي  كاماييا

ابه ولكـن    هو نظام مش   هاليياونظام  .  دوالرات ١٠ إىل   اً واحد اً أمريكياً يتراوح عادة مبلغها بني ما يقابل دوالر      
وإذا مل حيضر العامل يف . ويتلقى العامل مبوجب هذا النظام الغذاء وقطعة أرض لزراعتها بنفسه.  قصري األجلبعقد

، وذلك حىت يف حالة اإلصابة مبرض خطري، فإنه يفقد  يف يوم من األيام إىل العملهالييانظام أو  كامايياإطار نظام 
  .)١٩(ن حيل حملهأجر يومي عمل أو يتعني عليه أن يرسل م

 وباالستناد إىل املعلومات الواردة من خالل االستبيان املرسل إىل الدول األعضاء، ترى املقررة اخلاصة أن                - ٦٠
االجتار باألشخاص وأن من الصعب بالفعل احلصول على بيانـات  فئة  يقع يف معظم البلدان يف العمل االستعبادي 

ويف هذه احلاالت، مت حتديـد العبوديـة املرتليـة،          . لعمل االستعبادي  ا مضبوطة تتعلق حتديداً بالعمل القسري أو     
  . شيوعاًالعمل االستعباديسيما يف قطاع البناء، على أهنا أكثر أشكال  والعبودية اجلنسية والعمل الصناعي، وال

ـ      غيب عن األذهان أن ا     إىل هذه االستنتاجات، ودون أن ي      واستناداً  - ٦١   ة يف جمللس طلب إىل املقـررة اخلاص
، "التركيز على جوانب أشكال الرق املعاصرة اليت ال تغطيها واليات قائمة جمللس حقوق اإلنـسان      "٦/١٤قراره  

العمل االستعبادي  التقرير، بالنظر يف العالقة بني العمل القسري و       التايل من هذا    ستقوم املقررة اخلاصة، يف اجلزء      
  . باألشخاصواالجتار

                                                      

)١٨( The cost of coercion: Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work ،٨، الصفحة ٢٠٠٩، )باء(، التقرير األول ٩٨املقدم إىل مؤمتر العمل الدويل، الدورة  تقرير املدير.  
  .املرجع نفسه )١٩(
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   باألشخاص واالجتاراالستعباديوالعمل العمل القسري  –جيم 

التحايل أو اخلداع لغرض و يعين االجتار باألشخاص جتنيد أشخاص بواسطة وسائل غري الئقة مثل القسر، أ - ٦٢
  .)٢٠(استغالهلم

 رفيعمد الشخص الذي يقوم باالجتا    .  مشيئته إجبار شخص على العمل ضد    هبا  ميكن   عديدةسبل  ناك  هو - ٦٣
 عند وصوهلم إىل هذا املكان،      ،إىل حمل عملهم اجلديد وجيربون    هلم ونقلهم   ذبة  إغراء الضحايا وتقدمي وعود كا    إىل  

وُيستخدم ذلك على سبيل املثال كأداة لدفع النساء . تنظيم النقلالسفر وتكاليف ما تكبده من تكاليف     على دفع   
 .إىل البغاء

 وترى منظمة العمل الدولية أن      .لكنه غري مماثل له   والعمل القسري مرتبط ارتباطاً وثيقاً باالجتار بالبشر،         - ٦٤
 عمل األشخاص الذين ُيجربون على العمل خارج حدود بلداهنم أو يف مكـان إقامتـهم                يشملالعمل القسري   

وينبغي أيضاً التمييز بني األشخاص الذين يكونون جمربين إىل حد ما اقتصادياً على قبول شروط عمـل                 . األصلية
االستغالل أو استغالل وضعهم الضعيف، دون أن        (بديلال ميلكون أي    دون الشروط الدنيا وذلك ببساطة ألهنم       

  الذين ُيجربون فعالً من جانب طرف ثالـث علـى القيـام بعمـل             اص  األشخو) يكون عمالً قسرياًً بالضرورة   
 .)٢١(دون إرادهتم

ـ     اآلن  شيوعاً املستخدمة   الوسائل   من بني أكثر     والعمل االستعبادي هو   - ٦٥ م يف  إلبقاء الضحايا املتـاجر هب
 .)٢٢(أوضاع العمل القسري

يضع الشخص  والعمل االستعبادي، يصبح أداة االستعباد و     إن دفع السلف، يف كل من حاالت االجتار بالبشر           - ٦٦
السماح للـدائن   و. االستغاللفرص  يزيد من خطر    األمر  وهذا  . الذي يقوم باالجتار والشخص الدائن يف وضع مسيطر       

يف ،  وتعين هذه الشروط  . يؤدي إىل زيادة الدين   " املستخدم"ضافة فائدة دون إعالم     إ ، ببساطة، أوالفائدة  بتعديل أسعار   
وُيجرب الشخص على العمل . ، أن املدين غري قادر على سداد الدين ويظل مديناً لفترة غري حمددةالعمل االستعباديحالة 

 خيتلفان يف نقطة    والعمل االستعبادي ار  وعلى الرغم من أن االجت    .  والعمل االستعبادي  حاليت االجتار  يف كال  لسداد دينه 
 .يشكالن شكالً من أشكال الرقفإهنما كليهما ، استعباد خمتلفةالبدء وهلما آليات 

وهذا .  احلصول على حريته يف هناية األمر      وخالفاً للعامل املستعبد، فإن للشخص املتاجر به حظاً أكرب يف          - ٦٧
 برامج تتعلق باالجتار ويفرض عقوبات جنائية على االجتار منصوص بدأ يطبقتقريباً يعود إىل أن كل بلد يف العامل        

حترص علـى تطبيـق      و االجتار وعلى املستوى الدويل، ازداد عدد البلدان اليت تدرك       . عليها يف تشريعاته الوطنية   
 .القوانني الدولية والوطنية املتعلقة بذلك

                                                      

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكّمل التفاقيـة              )٢٠(
  ).أ(٣الوطنية، املادة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

)٢١( The cost of coercion املذكور، املرجع.  
  .املرجع نفسه )٢٢(
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.  وضعهم االستعبادي حال سدادهم لـديوهنم       أن ينهوا   املستعَبدين العمالومن الناحية التقنية، بإمكان      - ٦٨
املهـارات  إىل  ومبا أن املدينني هم يف معظم األحيان من األميني ويفتقرون           . ولكن ذلك نادراً ما حيدث يف الواقع      

الربويـة  واجلمع بني األجور املنخفضة وأسعار الفوائد       . احلسابية، فإهنم يقعون بسهولة يف شرك مقرضي األموال       
ويف حاالت عديدة، تزداد الديون ألن صاحب العمل يقتطع من األجور           . حيل سداد الدين األصلي   جيعل من املست  

به املتعهد يستخدم العمل ويف بعض األحيان . تكاليف املعدات واآلالت أو تكاليف خمالفات على عمل غري صحيح
 .لسداد فائدة الدين ال لسداد مبلغ الدين األصلي

ويف . طوال حياتـه  ،  على األرجح ،   مستعبد استعباديي يقوم بعمل     أن الشخص الذ   ويترتب على ذلك   - ٦٩
 .، االلتزام بسداد الدينمن العمل االستعباديحاالت عديدة، يرث أطفال الضحية الذين يولدون ليعيشوا حياة 

  والعمل االستعبادي العنصر اجلنساين للعمل القسري –دال 

من الضحايا يف العمل )  يف املائة٥٦نسبة (شكلن الغالبية ي ، وإن كنوالفتياتالنساء  تبني اإلحصاءات أن  - ٧٠
 يف ٤٤فإن الرجال والفتيان يستأثرون، على الرغم من ذلـك، بنـسبة     ،  القسري ألغراض االستغالل االقتصادي   

 غالباً ما يعمل الرجـال يف       ،فمثالً،  يف قطاعات خمتلفة  موجودة  حبسب العمر واجلنس    املختلفة  واجملموعات  . املائة
  .)٢٣(ناء والنساء يف اخلدمة املرتلية واألطفال يف صناعة السجادالب

الواسع  املباشر للمرأة يف ازدياد يف اإلنتاج الزراعي التجاري          يبدو االستعباد ووفقاً ملنظمة العمل الدولية،       - ٧١
وحياكـة  ، واخلدمة املرتليـة     اآلجريف صناعة   إىل حد كبري    العمل القسري   يشيع  وفضالً عن ذلك،    . )٢٤(النطاق

  .)٢٥( باستثناء التعدين،يف هذه الصناعاتوتشكل النساء غالبية القوى العاملة . السجاد والتعدين

ويف بعض اجملتمعات، ميكن من الناحية التقليدية أن يستعبد رب األسرة املعيشية النساء واألطفال للعمل لـسداد                   -٧٢
الت اجتماعية مثل الزواج والدفن، وكذلك لرعايـة األمومـة          الديون لسد نفقات احتفا   ُتتكبد  وغالباً ما   .  َعقَدها ديون

ـ             . والرعاية الصحية للطفل    انوازدياد العنف املرتيل وارتفاع نسب تعاطي الكحول، وال سيما يف صفوف الرجال، مرتبط
قع مـن   وفضالً عن ذلك، يتو   . وعادة ما تعمل أسرة بكاملها كعمال زراعيني لسداد الدين        . مبشاكل تتعلق بسداد الديون   

  .للعنف اجلنسيوغالباً ما تتعرض النساء والفتيات العامالت يف اخلدمة املرتلية . النساء واألطفال أداء اخلدمة املرتلية

 أيضاً غالبية عمال اخلدمة املرتلية من املهاجرين الذين جيدون أنفسهم يف أوضاع العمـل القـسري                 النساءوتشكل    -٧٣
  .ركة، وغالباً ما يعملون لساعات طويلة ويقوم أرباب عملهم بأخذ وثائق هويتهم منهمويواجهون قيوداً على حريتهم يف احل

صعب أعلى، مما جيعل من األ    فائدة  تفرض عليهن معدالت    ،  مباشرةالنساء  اليت ُتستعبد فيها    االت  احلويف    - ٧٤
  .وعادة ما تكون أجورهن أيضاً أقل من أجور الرجل. عليهن سداد ديوهنن

                                                      

)٢٣( A global alliance against forced labour ،املرجع املشار إليه.  
  .املرجع نفسه )٢٤(
  .املرجع نفسه )٢٥(



A/HRC/12/21 
Page 17 

 واجتمـاع . ن الالمساواة والتمييز بني اجلنسيني دوراً هاماً يف استضعاف املرأة واستعبادها         ؤدي كل م  وي  - ٧٥
اآلثار املترتبة على اخنفاض مستويات التعليم، وممارسة التمييز يف مكان العمل وإبعاد املرأة عـن عمليـة صـنع                   

ومن تبعيتـها  يف العمل   لالستغالل  أة  املرتعرض   يزيد من    ،القرارات املتعلقة باألسرة وانعدام حقوق ملكية األسرة      
  .عرضة لالستعبادجيعلها  بالتايل

  ايت اإلطار القانوين والسياس–رابعاً 
   الصكوك الدولية–ألف 

  أنـه  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على        ٤وتنص املادة   . حيظر قانون حقوق اإلنسان الدويل الرق       - ٧٦
 على أن لكل    ٢٣وتنص املادة   ". ر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورها     ال جيوز استرقاق أحد أو استعباده، وحيظ      "

 ٢٤ على العمل املتساوي دون أي متييز، وتنص املادة          عمل عادلة ومؤاتية ويف أجر متساو     شخص احلق يف شروط     
  . على أن لكل شخص احلق يف ساعات عمل معقولة

 الرق واالجتار بالرقيق والعبودية والعمل ٨ة يف املادة وحيظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي  - ٧٧
 احلق  ٧ و ٦يف املادتني   أيضاً  وحيمي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية         . )٢٦(القسري

  .)٢٧(يف شروط عمل عادلة ومؤاتية

                                                      

 : على٨تنص املادة  )٢٦(

  .ال جيوز استرقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها  - ١"
  إخضاع أحد للعبوديةال جيوز  - ٢"

 ال جيوز إكراه أحد على عمالة إسار الدين أو العمل اإللزامي؛  )أ(  - ٣"

على حنو جيعلها، يف البلدان اليت جتيز املعاقبة على بعض اجلـرائم            ) أ(٣ال جيوز تأويل الفقرة       )ب"(
  حمكمة خمتصة؛بالسجن مع األشغال الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة احملكوم هبا من قبل 

  ": أو العمل اإللزاميالعمل االستعبادي"ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري   )ج"(
واليت تفرض عادة علـى الـشخص       ) ب(األعمال واخلدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية         ‘١‘

املعتقل نتيجة قرار قضائية أو قانوين أو الذي صدر حبقه مثل هذا القرار مث أفرج عنه بصورة                 
أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، يف البلدان الـيت تعتـرف حبـق              ‘ ٢‘شروطة؛  م

االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على املستنكفني 
أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات اليت هتدد حياة اجلماعـة أو              ‘ ٣‘ضمريياً؛  
  .و خدمات تشكل جزءاً من االلتزامات املدنية العاديةأية أعمال أ‘ ٤‘رفاهها؛ 

 : على٦تنص املادة  )٢٧(

تعترف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق                  - ١"
  .يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق
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 الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  واالتفاقيةوبروتوكوالها االختياريانكما تتضمن اتفاقية حقوق الطفل   - ٧٨
  .املهاجرين وأفراد أسرهم أحكاماً تعاجل العمل القسري وغريه من أشكال االستغالل

 واالتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرقيق والنظم والعادات املشاهبة          ١٩٢٦وتنص اتفاقية الرق لعام       - ٧٩
  . كأشكال للرقوالعمل االستعبادي القسري أو اإللزامي  حتديداً على حظر ممارسة العمل١٩٥٦للرق لعام 

عمل اجلربي  لقية إلغاء ا  ، واتفا )٢٩(  رقم ١٩٣٠ لعام   عمل اجلربي ملنظمة العمل الدولية    وتعاجل اتفاقية ال    - ٨٠
. موضوع العمل القسري) ١٨٢رقم  (١٩٩٩ لعام واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  )١٠٥رقم  (١٩٥٧لعام  

صدقت أن من واجب أي دولة على  العمل اجلربي الذي تفرضه الدولة واملعاقبة على على ٢٩ية رقم وتنص االتفاق
 مجيع أشـكال العمـل      ١٠٥وتلغي االتفاقية رقم    . على االتفاقية ضمان تنفيذ االتفاقية وتطبيق عقوبات مناسبة       

جلربي عندما يفرضه طـرف      إىل درجة العمل ا     يرقى  على أن عمل األطفال    ١٨٢وتنص االتفاقية رقم    . القسري
  .أو األسرة ثالث

يـداً هـو االجتـار       يف سياق أكثر حتد    والعمل االستعبادي  وهناك صكوك أخرى تتناول العمل القسري       - ٨١
 وبروتوكول منع   ١٩٤٩ مثل اتفاقية القضاء على االجتار باألشخاص واستغالل الغري يف البغاء، لعام             باألشخاص،

                                                      

 أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسـة                جيب  - ٢"
الكاملة هلذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ يف هذا اجملال بسياسات وتقنيات من 

 يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة
 ."السياسية واالقتصادية األساسية

 : على٧تنص املادة 

تعترف الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية تكفل                "
  :على اخلصوص

  :مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن  )أ"(
 تساوي قيمة العمل دون أي متييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى  ‘١‘"

متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من تلك اليت يتمتع هبا الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر لـدى                  
  تساوي العمل؛

  عيشاً كرمياً هلم وألسرهم طبقاً ألحكام هذا العهد  ‘٢‘"
  ظروف عمل تكفل السالمة والصحة؛  )ب"(
ي اجلميع يف فرص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال تساو  )ج"(

  العتباري األقدمية والكفاءة؛
االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، واإلجازات الدورية املدفوعة            )د"(

  .األجر، وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرمسية
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ساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية           االجتار باألشخاص، وخباصة الن   
  .٢٠٠٠املنظمة عرب الوطنية لعام 

 مبوجب اتفاقيات خمتلفة، فإنه يعترب أيضاً جرمية جنائية دوليـة           اًوإىل جانب كون العمل القسري حمظور       - ٨٢
  .)٢٨(على االتفاقيات ذات الصلة اليت حتظرهبغض النظر عما إذا كانت حكومة ما قد صدقت أم ال 

   األطر الوطنية–باء 

باالستناد إىل الردود على االستبيان، اعتمدت بلدان عديدة تدابري تشريعية وطنية حلظر استغالل األيدي                - ٨٣
ذلك، ومع . حتديداًال العمل االستعبادي  ،وتستهدف التشريعات الوطنية العمل القسري    . العاملة والعمل القسري  

وباالستناد إىل ردود وردت من دول أطراف على االسـتبيان، قـدمت            . كانت النهج املتبعة للقيام بذلك خمتلفة     
  .املقررة اخلاصة املالحظات التالية

د لـذلك   كعامل حمدِّ استخدام اإلكراه على العمل      بلدان عديدة، عند تعريف العمل القسري، إىل         جلأت  - ٨٤
غري معرف بوضوح يف القانون الدويل وميكن اتباع هنج بوصفه هذا فاالستغالل . لدون أن تتطرق إىل ظروف العم

ظروفاً "ليت ميكن اعتبارها وحدها أو معاً وميكن فهم االستغالل على أنه سلسلة من ظروف العمل ا. خمتلفة لتعريفه
ووفقاً هلذا  .  العقد إخل   ومدة ،، واألجور يف اليوم هذه الظروف عدد ساعات العمل      تتناول  وميكن أن   ". استغاللية

 يعتمد إىل درجة كبرية على عوامل اقتصادية        أن مفهوم االستغالل من سياق إىل آخر و       خيتلفالتعريف، ميكن أن    
ومع ذلك، فإن الردود على االستبيان رمبا تشري إىل أن معظم البلدان استندت، فيما يبدو، يف تعريفها . واجتماعية
على أنه اخلوف على سالمة     اإلكراه هنا    وُيفهم   إكراه؛، بل على وجود عنصر       ال على ظروف العمل    ،لالستغالل

ذلك قد يعين ضمناً عدم وجود أي استغالل، فإن ، هناك إكراه ال يكون عندماولذلك، . الشخص أو سالمة الغري
  .أياً كانت ظروف العمل

 السياسة العامة ملنـع العمـل       وقد اختذت الدول، إىل جانب اعتماد تشريعات، تدابري ملموسة يف جمال            - ٨٥
املنظمة لـصاحل   وازداد عدد الدورات التدريبية     .  باألشخاص القسري، وذلك بصورة رئيسية ضمن سياق االجتار      

وقد قامت . موظفي إعمال القانون وموظفي اهلجرة لتمكينهم من حتديد ظروف استغالل العمال والعمل القسري     
وغالبـاً مـا مت     . ستهدف اجلمهور العام ووكاالت إعمال القانون     بعض احلكومات بتمويل محالت لبث الوعي ت      

إدماج الربامج اليت تعاجل هذه القضايا يف سياسات أوسع نطاقاً تتعلق مبجاالت ذات صلة مثل العنف ضد املـرأة                   
كما جلأت بعض احلكومات إىل الالمركزية يف تنفيذ السياسات من خالل العمل مـع     . وحقوق األطفال العاملني  

  .ظمات مثل وكاالت استخدام العمالمن

ورغم ذلك، الحظت معظم الدول، فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار التشريعي، أن من الصعب احلصول علـى                  - ٨٦
مبوجب العمل االستعبادي يعاقب عليها يف الغالب        أو   االجتاربيانات دقيقة ألن اجلرئم املتعلقة بالعمل القسري أو         

                                                      

 Anti-Slavery International, Abolishing Slavery and its Contemporaryودت ونظـر دافيـد وايـسرب   ا )٢٨(

Forms,،  ،٢٠٠٢جنيف، مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان) HR/PUB/02/4.(  
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اجلرائم قضائياً يف إطـار اهتامـات       مرتكيب  ولذلك ميكن مالحقة    . نون اجلنائي العام  قانون العقوبات العام أو القا    
  . خمتلفة، مما جيعل من األصعب احلصول على بيانات دقيقة

وفيما يتعلق بالسياسات الرامية إىل إعادة تأهيل الضحايا، أنشأت بعض الدول خدمات للضحايا مثـل                 - ٨٧
 ،حتديداًتتناول، املالحظة أن العديد من هذه اخلدمات ب وجيدر. مجيع األوقاتأماكن لإليواء ومراكز لالستقبال يف 

  .ومع ذلك، فإن اخلدمات ال تستهدف حتديداً ضحايا العمل القسري. احتياجات املرأة والطفل

وأخرياً، أشارت دول عديدة إىل العوملة وأثرها على حترير األسواق وخصخصة خمتلف قطاعات االقتصاد                - ٨٨
ا عوامل رئيسية تزيد من حدة الضغوط على أسواق العمل وتعرقل بالتايل اجلهود املبذولة للقضاء علـى                 على أهن 

  . العمل القسري

   االستنتاجات والتوصيات–خامساً 
   االستنتاجات- ألف 

 حمدوداً  تبني الردود على االستبيان الواردة من الدول األطراف أن التشريعات الوطنية تويل اهتماماً              - ٨٩
ُيتصور أنه موجود إما تقليدياً أو يف األوساط الريفية  لعمل االستعبادياوهذا يعود إىل أن . لعمل االستعباديل

  اجلديـدة عـدم إدراك وفهـم ألشـكال العمـل االسـتعبادي            وهنـاك   .  مطلقـاً  غـري موجـود   أو أنه   
  .اخلفية الناشئة

فإنه تقع على الء من القطاع اخلاص، وعلى الرغم من أن العمل القسري يتعلق يف معظم األحيان بوك  - ٩٠
  .العمل القسري ومحاية الضحايا إصدار تشريعات وسياسات ملكافحةمسؤولية الدولة عاتق 

أيـضاً أن  املهم  بل من ،تشريعات ملكافحة العمل القسري فحسبالبلدان أن تصدر   املهم  ليس من   و  - ٩١
 على الرغم من قيام الدول بإصدار تشريعات ملكافحة     وتبني الدراسات أيضاً أنه   . نفاذالالً ل يكون التشريع قاب  

  .)٢٩(هذه التشريعات كان صعباًإنفاذ العمل القسري، فإن 

قـوانني  ال يف تطبيـق     جنحتمالحظة أن بلداناً مثل اهلند وباكستان والربازيل        ومن األمور املشجعة      - ٩٢
أولوية لكشف هوية العمال د إىل أهنا تويل شارت حكومة اهلنوقد أ.  العمل االستعباديمبكافحةاملتعلقة قائمة ال

 أن هناك ٢٠٠٨وتبّين األرقام الواردة من اهلند فيما يتعلق بعام . املستعبدين وإطالق سراحهم وإعادة تأهيلهم
 إللغاء  ١٩٧٦ حالة متت فيها إدانة اجلناة يف إطار قانون عام           ١ ٢٨٩ حالة مت فيها حماكمة اجلناة و      ٥ ٨٩٣
 اختاذ إجراء قضائي إلطالق سراح عمال       ١٩٩٢ويف باكستان مت وفقاً لتشريع عام       . باديالعمل االستع نظام  

  .)٣٠( يف الربازيلاً مستعبد عامال٣ً ٢٦٦ بإطالق سراح ٢٠٠٦ عام مستعبدين وقامت حكومة الربازيل يف

                                                      

)٢٩( A global alliance against forced labourاملرجع املشار إليه ،.  

  .املرجع نفسه )٣٠(
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ية هامة  ومت وضع صكوك قانون   . ويف السنوات األخرية، ُوجه اهتمام كبري عن حق إىل االجتار بالبشر            - ٩٣
على مستوى األمم املتحدة واملستوى اإلقليمي، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية             

 اليت وقع عليها عدد كبري من الدول، الدول األطراف إىل تطبيق ،وتدعو الوثائق. وبروتوكوهلا املتعلق باالجتار
وتتخذ حالياً خطـوات    . سات ملنع االجتار ومحاية ضحايا االجتار     االجتار وإىل وضع سيا   على  معاقبة  لجزاءات ل 

 مثل اتفاقية جنـوب     ،كما وضعت صكوك إقليمية تتعلق باالجتار     . لوضع آليات رصد التفاقية األمم املتحدة     
 واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة ،آسيا ملكافحة االجتار الصادرة عن رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

كما اختذت الدول خطوات ملحوظة ملكافحة االجتار متخضت عن اإلفراج عن العديـد مـن               . االجتار بالبشر 
 مثل اتفاقية القضاء على مجيـع       ،وتعاجل معاهدات أخرى لألمم املتحدة    . ضحايا هذه املمارسة الشبيهة بالرق    

  .االجتار بالبشر، أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، أيضاً

 يف املائة من جمموع حاالت العمل القـسري        ٢٠ تنجم نسبة    ،ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية      - ٩٤
 .الجتارلردود الدول األعضاء، إال نتيجة لومن جهة أخرى، ال تظهر حاالت العمل القسري، وفقاً . عن االجتار

دث يف القطاع   حت قد   يتالعمل القسري ال  من حاالت    -   يف املائة  ٨٠وقدرها   - املتبقية   مل يتم معاجلة النسبة   و
يف سلسلة اإلمدادات ومناطق التجهيز ألغراض التصدير، ويف صفوف السكان األصـليني أو             وغري الرمسي،   

وتبني اإلحصاءات أن من بني األشخاص الذين مت االجتار هبم ألغـراض           . سكان األقليات، ويف املناطق الريفية    
 يف املائة   ٣٢ائة متجر هبم ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري، ونسبة          يف امل  ٤٣العمل القسري هناك نسبة     

  .)٣١( يف املائة ألسباب خمتلطة أو غري حمددة٢٥ املتبقية البالغة والنسبةألغراض االستغالل االقتصادي، 

يات  اجلهود الدولية املبذولة للتوقيع على االتفاق      تبدووعلى عكس االهتمام املوجه ملوضوع االجتار،         - ٩٥
وحيدث هذا على الرغم من أن      . )٣٢(باملقارنةضعيفة   ورصدها جهوداً    وإنفاذهااملتعلقة بالرق والتصديق عليها     

ت حقوق اإلنسان املرتبطة بأشـكال      ونظراً جلسامة انتهاكا  . )٣٣( مليون شخص من الرقيق يف العامل      ٢٧هناك  
ذه املمارسات يف مجيع أحناء العامل، من األمهية ، وتأثر ماليني من الناس مبثل هالعمل االستعباديلرق من قبيل    ل

  ستحقه مـن مكانـة     التكميلية ما ت   ١٩٥٦ واتفاقية   ١٩٢٦ يف اتفاقية عام     املعّرفةمبكان منح أشكال الرق     
  . بارزة واهتمام

   التوصيات- باء 

ي  انتهاكاً حلقوق اإلنسان ويضع الشخص الذي يقوم بـأ    العمل االستعبادي يشكل العمل القسري و     - ٩٦
يف  وهناك حاجة ألن ُتدمج حقـوق اإلنـسان       .  جرمية مبوجب القانون الدويل    من الرق، وهو  منهما يف وضع    

                                                      

  .نفسه. املرجع )٣١(
 للقضاء على أشكال الرق، واالتفاقية التكميلية إللغـاء الـرق           ١٩٥٦ واتفاقية عام    ١٩٢٦ لعام   اتفاقية الرق  )٣٢(

  .١٩٥٦وجتارة الرقيق والُنظم والعادات املشاهبة للرق لعام 
   ,Kevin Bales, Ending Slavery: how we free today’s slaves, University of California Pressانظـر  )٣٣(

Berkeley and Los Angeles, 2007.  
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وتتضمن مثل هذه الربامج برامج للحد من . للرقاألصلية الربامج اإلمنائية اليت يتم وضعها للتصدي لألسباب 
تتـضمن خصخـصة     ة وبرامج زراعية  الفقر وبرامج لتمكني األيدي العاملة، وبرامج ملنح االئتمانات الصغري        

  عمـال األجانـب حقـوق اإلنـسان يف        كما ينبغي أن تضع الربامج املتعلقة باهلجرة وال       . األرض وزراعتها 
  . صلب عملها

 بعمل هائل للقضاء على العمـل القـسري، وإن       ، على مر السنني،    قامت منظمة العمل الدولية    وقد  - ٩٧
  ، بوصفه جرمية منفصلة وشكالً من أشكال الـرق        عمل االستعبادي، الكانت الربامج واإلجراءات اليت تعاجل      

ي واستكمال اإلجراءات اليت اختذهتا منظمة العمل الدولية من خالل األخذ مبنظور قـو            . ال تزال غري كافية   
  . اً وقويحلقوق اإلنسان سيجعل األثر شامالً

  :ي، توصي املقررة اخلاصة مبا يلالعمل االستعباديويف جمال منع   - ٩٨

  .العمل االستعبادي وعواقبهتنظيم محالت توعية على املستوى الوطين بشأن أسباب ينبغي   •

التثقيفيـة   جزءاً من الربامج     العمل االستعبادي  أن تكون محاية وتعزيز حقوق ضحايا        ينبغي  •
لجهات الفاعلة من الدولـة     لهذه الربامج التدريبية    توفري  وينبغي  . املتعلقة بالعمل القسري  

  . الدولةوغري

باإلصالح الزراعـي، وأثـر     بارتباطه   فيما يتعلق    العمل االستعبادي ينبغي إجراء حبوث عن       •
برامج اخلصخصة، والوصول إىل االئتمانات الصغرية، وسياسات هجرة األيـدي العاملـة،            

وجيب أن تتضمن هذه البحوث بيانات      .  واستخدام األيدي العاملة األجنبية    هجرةوسياسات  
  .ديداً نوع اجلنس والسنتتناول حت

  .منظور محاية وإدماج حقوق اإلنسانبعناية من ينبغي تدقيق مجيع الربامج اإلمنائية   •

حصول الفئات الضعيفة من السكان، بالفعل، ينبغي وضع سياسات وحتديد ممارسات لضمان         •
  .يف التعليم والصحة والغذاء واألرض والعمل اآلمنعلى حقوقها 

الشركاء يف مـشاريع    مع  األعمال التجارية   مؤسسات  ربمها  ت العقود اليت    ينبغي أن تتضمن    •
 مبا يف ذلك أحكاماً     ،مشتركة واملوردين واملتعاقدين من الباطن، مبادئ تتعلق حبقوق اإلنسان        

على وينبغي ملؤسسات األعمال أن ُتعمل حقوق اإلنسان        . ملنع العمل القسري واحلماية منه    
  .صة هبااإلمدادات اخلاسالسل طول 

وفيما يتعلق باملالحقة القضائية لألشخاص الذين يقومون باالنتهاكات ومحاية حقوق ضحايا العمـل               - ٩٩
  :، توصي املقررة اخلاصة مبا يلي)العمل االستعباديمبا يف ذلك (القسري 

ىل جانب  أن يتم ذلك إ   ويتعني  . االستعبادي أيضاً ينبغي وضع تشريعات حمددة تتعلق بالعمل         •
  .ألشخاص الذين عانوا من هذه اجلرميةإدماج اإعادة طط للتعويض وبرامج وضع خ
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ينبغي للتشريعات الوطنية أن تنظر إىل العمل القسري يف سياق شامل يدمج جتـرمي خمتلـف          •
العمل االستعبادي  ، حتديداً، على االجتار بالبشر ويتضمنغري املقتصرةأشكال العمل القسري 

  .هة بالرقوغريه من املمارسات الشبي

؛ وينبغـي   العمل االستعبادي املتعلقة بالعمل القسري وجترمي     القائمة   التشريعات   إنفاذينبغي    •
  . خطط لتعويض األشخاص الذين عانوا من هذه اجلرميةالسعي لوضع

ينبغي وضع مبادئ توجيهية أكثر صرامة للشرطة ملراقبة وكالء اسـتخدام العمـال مثـل                 •
ملرتلية ومقاويل عمال البناء ومساسرة الزواج والصناعات الصغرية        وكاالت العمل يف اخلدمة ا    

  .يف املناطق النائية

  للكـشف عـن   االسـتخدام وسالسـل إمـداداهتا       ينبغي وضع آليات رصد لوكـاالت         •
  . ومكافحتهالعمل االستعبادي

 دوائر التفتيش عن العمل ووكاالت إعمال القـانون وغريهـا مـن             إقامة تعاون بني  ينبغي    •
  .كاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية ذات األهلية املهنية يف هذا اجملالالو

لدول أن تضع برامج حلماية واستعادة حقوق وكرامة األشخاص الذين يقعون ضحية            ينبغي ل   •
أن تتضمن هذه الربامج برامج لإلنقاذ وإعـادة       وينبغي  . والعمل االستعبادي العمل القسري   

 ووضع برامج   ،يتم التفكري هبا جيداً، وإنشاء مأوى للضحايا      دام  الضحايا بشكل مست  تأهيل  
  .م يف األجل الطويل واستعادة كرامتهممستداالضحايا بشكل معقدة إلعادة تأهيل 

. الدول، وال سيما فيما يتعلق بأوضاع العمال املرتليني املهاجرين، أمر هـام           بني  إن التعاون     •
أو نقابـات   /طراف بني الدول ووكاالت العمـل و      وينبغي عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األ     

  .العمال

  مباشـر للتـصدي حلـاالت خاصـة تتعلـق         ودعـم   توعية وإرشـاد    ينبغي وضع برامج      •
  .بالتعرض للخطر

لوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية العاملة من أجل زيادة أثر التنمية أو برامج لينبغي   •
والعمـل  العمـل القـسري     قـضييت   ومعاجلة  امليدان  املساعدة التقنية إىل أقصى درجة يف       

  .االستعبادي أن تعزز التعاون والتنسيق فيما بينها

 -  -  -  -  -  


