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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

   يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا

تقرير املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء               
  واألطفال، جوي نغوزي إيزيلو

  موجز    
 / آب ١حملة عامة عن أنشطتها يف الفترة من         تقدم املقررة اخلاصة، يف هذا التقرير،       
  .٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ إىل ٢٠١٢أغسطس 
إدماج هنج قائم على حقوق     سألة  يل املقررة اخلاصة املواضيعي مل    ويضم التقرير حتل    

اإلنسان يف التدابري الرامية إىل تثبيط الطلب الذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشخاص،             
ويبحث الدور الذي يلعبه هذا     . وخباصة النساء واألطفال، والذي يؤدي إىل االجتار بالبشر       

الجتار هبم، ويقدم حملة عامة عن خمتلـف األطـر          الطلب يف تعزيز استغالل األشخاص وا     
واملبادرات القانونية والسياسية الدولية واإلقليمية، وكذا خمتلف النهج والتدابري اليت تتخذها           

وإضافة إىل ذلك، توجه املقررة اخلاصة االنتبـاه إىل         . الدول وغريها من أصحاب املصلحة    
نهج القائم على حقوق اإلنسان، وتقـدم       بعض التحديات اليت ال تزال قائمة يف إدماج ال        

  .جمموعة من التوصيات للتصدي هلا
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  مقدمة  -أوالً  
وهو يعرض بإجياز   . ١٧/١بقرار جملس حقوق اإلنسان       يقدم هذا التقرير عمالً     - ١

ة باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، خالل الفترة    أنشطة املقررة اخلاصة املعني   
  مواضـيعياً ، ويتضمن حتلـيالً ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ إىل   ٢٠١٢أغسطس  / آب ١  من
إدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف التدابري الرامية إىل تثبيط الطلب الذي حيفز سألة مل

طفـال، والـذي يـؤدي إىل       مجيع أشكال استغالل األشخاص، وخباصة النـساء واأل       
  .بالبشر  االجتار

  األنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة  -ثانياً  
، ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٢٠١٢مارس  / آذار ١فيما يتعلق باألنشطة املضطلع هبا من         -٢

ويرد أدنـاه   ). A/67/261(حتيل املقررة اخلاصة إىل أحدث تقاريرها املقدم إىل اجلمعية العامة           
  .٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ إىل ٢٠١٢أغسطس / آب١ ألنشطتها من موجز

  املشاركة يف املؤمترات واملشاورات  -ألف  
، خالل الدورة الثانية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان،        ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٨يف    -٣

منـاذج  : وصول املرأة إىل العدالـة    "شاركت املقررة اخلاصة يف نشاط مواز بشأن موضوع         
  .، نظمته املنظمة الدولية لقانون التنمية"ات وممارسات مستقاة من امليدانواستراتيجي

، دعت املقررة اخلاصة إىل عقد اجتماع       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ و ١٢ويف    -٤
اً للخرباء استمر يومني يف أنقرة بشأن املسائل املتعلقة باالجتار بالبشر وسالسل اإلمداد، سـعي         

ق املناقشة بشأن املعايري املطبقة علـى األعمـال التجاريـة يف            على وجه اخلصوص إىل تعمي    
وخالل املشاورة، تبادل خرباء دوليون من      . التصدي لالجتار يف إطار سالسل اإلمداد العاملية      

خمتلف فئات أصحاب املصلحة معلومات بشأن االجتاهات احلاليـة واملمارسـات اجليـدة             
شر يف سالسل اإلمداد العاملية وناقـشوا عناصـر     والدروس املستفادة يف التصدي لالجتار بالب     

م التقرير  ويقدَّ. املعايري واملؤشرات املمكنة للتوصل إىل سلسلة إمداد خالية من االجتار بالبشر          
  .املوجز الجتماع اخلرباء كإضافة هلذا التقرير

، شاركت كمتحدثة خبرية يف حلقة نقـاش        ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ويف    -٥
حلقة إطار يف عقدت  االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين يف القانون الدويل  بشأن موضوع 

دراسية عن االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين نظمها املعهد الوطين حلقوق اإلنـسان يف             
  .شيلي مبدينة سانتياغو
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، حضرت املقررة اخلاصة كمتحدثة خبرية يف       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ويف    -٦
، الـذي نظمتـه يف      "الطريق إىل األمام  : من أجل استئصال االجتار بالبشر    اً  مل مع الع"مؤمتر  

بروكسل الرئاسة القربصية جمللس االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية مبناسـبة الـذكرى            
  .السادسة ليوم االحتاد األورويب ملكافحة االجتار باألشخاصالسنوية 

ركت يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف       ، شا ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ويف    -٧
ويف هذه املناسبة، أدلت ببيـان      . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف فيينا         

سلط الضوء على دور التعاون املتعدد األطراف واإلقليمي يف ختفيف حدة العوامل الـيت جتعـل                
تيجيات منع االجتار باألشخاص وحتديد املعايري ذات       وضع استرا وعلى  األشخاص عرضة لالجتار؛    

  .؛ وكذا الدور احملتمل للقطاع اخلاص يف مكافحة االجتار باألشخاص فعاالًالصلة وتنفيذها تنفيذاً
، شاركت املقـررة اخلاصـة بوصـفها        ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٣٠-٢٨ويف الفترة     -٨

وهي جتمع سنوي لقادة من القطاعني ، )Atlantic Dialogues(متحدثة يف احلوارات األطلسية 
اً العام واخلاص من خمتلف أحناء حوض احمليط األطلسي ملناقشة املسائل الشاملة لألقاليم بـدء             

  .من األمن إىل االقتصاد واهلجرة

  الزيارات القطرية  -باء  
 ١٧ إىل  ١١زارت املقررة اخلاصة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف الفتـرة مـن                 -٩

، والفلـبني يف    ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٨ إىل   ١٤، والغابون يف الفترة من      ٢٠١٢أبريل  /نيسان
، بناء على دعوة من حكومات كل منها على ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩ إىل  ٥الفترة من   

  .وترد التقارير الكاملة عن هذه الزيارات بوصفها إضافات إىل هذا التقرير. حدة

سان يف التدابري الراميـة إىل تثبـيط        إدماج هنج قائم على حقوق اإلن       -ثالثاً  
الطلب الذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشخاص، وخباصة النـساء          

  واألطفال، والذي يؤدي إىل االجتار بالبشر

  مقدمة  -ألف  
شددت املقررة اخلاصة، يف تقريرها األول املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان                 -١٠

)A/HRC/10/16(       من الطلب على االجتار بالبشر واملعـروض  ، على استمرار وجود قدر هائل
وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن خمتلـف خـرباء         . منه، وعلى ضرورة دراسة متعمقة للطلب     

 األمم املتحدة استنتجوا استنتاجات خمتلفة بشأن أنسب التدابري لتثبيط الطلب، وال سـيما يف             
   .)١(حالة الطلب على اخلدمات اجلنسية

__________ 

 .٣٤-٣٢، الفقرات A/65/288التقرير املؤقت للمقررة اخلاصة إىل اجلمعية العامة،  )١(
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اضي، ناقش املمارسون يف جمال مكافحة االجتار باألشـخاص         وعلى مدى العقد امل     -١١
وقد كان التقـدم يف  . يلزم من إجراءات لتثبيط الطلب وما هي التدابري اليت أثبتت فعاليتها         ما

ولعل أحد األسـباب هـو أن مـصطلح         . على حنو خاص  اً  اجلواب على هذه األسئلة بطيئ    
ز بعض الدول واملنظمات على التـدابري       ال يزال موضوع تفسريات خمتلفة، إذ ترك      " الطلب"

الرامية إىل تثبيط االستغالل املرتبط باخلدمات، وال سيما اخلدمات اجلنسية واستغالل دعارة            
الغري، حيث تعترب أنه من املناسب تثبيط الرجال والفتيان عن دفع مقابل للخدمات اجلنـسية               

أو الرجال أو الفتيان الذين يدفع هلم الظروف، سواء كان النساء أو الفتيات  التجارية يف مجيع  
ومثة سبب آخر هو أن التصدي جلانب الطلـب يـستلزم           . )٢(هبم أم ال  اً  مقابل اجلنس متجر  

، ولـيس يف    )٣(إعطاء أولوية الختاذ تدابري يف األماكن اليت يستغل فيها األشخاص املتجر هبم           
. ار هبم واستغالهلم يف أماكن أخرى     اليت ُيجنَّد فيها البالغون واألطفال لالجت     ) الدول(األماكن  

للدول اليت إما مل تقدِّر حجم ما حيدث مـن اجتـار باألشـخاص       اً  وقد مثل هذا األمر حتدي    
والنتيجة أهنـا مل تعـط      (واستغالهلم يف إقليمها أو اليت ترفض االعتراف حبجم هذا االعتداء           

إىل حتليل وفهم العوامل الـيت      األمر  حيتاج   لذا). أولوية للتدابري الرامية إىل منع االجتار بالبشر      
تسمح بتلبية الطلب عن طريق استغالل األشخاص املتجر هبم، مبا يف ذلك العوامل االقتصادية              

  .واالجتماعية والثقافية

من العوامل اليت حتفز استغالل األشخاص واالجتار         دور الطلب باعتباره عامالً     -باء  
  هبم، وخباصة النساء واألطفال

 ٥١، الفقرتـان  A/HRC/10/16(ملا أشري إليه يف تقرير سابق للمقررة اخلاصـة         اًوفق  -١٢
  :فإن) ٥٢و

تعريف الطلب، وهو مصطلح اقتصادي، ميكن تكييفه مع سياق االجتار       "  
يف احلصول على قوة عاملة الستغالهلا أو على خـدمات          ‘فيوصف بأنه الرغبة    

وللطلب عدة أوجه منها . ‘ُتنتهك ألجلها حقوق اإلنسان للشخص الذي يقدمها
الطلب لالستغالل اجلنسي؛ والطلب على اليد العاملة الرخيصة وعلـى خـدم            
املنازل؛ والطلب على نزع األعضاء وبيعها؛ والطلب على التبين غري املـشروع            
والزواج باإلكراه؛ والطلب ألغراض األنشطة اإلجرامية أو ألغـراض التـسول           

جانب الطلب يف عملية االجتار عمومـاً إىل     حييل  ‘و...   لالستغالل يف اجليش    أو
طبيعة ومدى استغالل األشخاص املتجر هبم بعد وصوهلم إىل الوجهة املقصودة،           

__________ 

جلرمية املنظمة عرب الوطنية عن أعمال      انظر اإلضافة إىل تقرير اللجنة املخصصة املعنية بوضع اتفاقية ملكافحة ا           )٢(
 .٦٤، الفقرة A/55/383/Add.1دوراهتا من األوىل إىل احلادية عشرة، 

منشورات  (التعليق،: انظر املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر            )٣(
 .١٠١، الصفحة )A.10.XIV.1األمم املتحدة، رقم املبيع 
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وإىل العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والقانونية والتنموية اليت 
ه الطلـب   فهمه على أن  "ومن مث ال ينبغي     . ‘تشكِّل الطلب وتيسِّر عملية االجتار    

بل جيب فهم الطلب مبعناه الواسع      . على خدمات دعارة أو عمل ضحية االجتار      
باعتباره أي فعل يشجع أي شكل من أشكال االستغالل الذي يؤدي بـدوره             

  ". ‘االجتار  إىل
وحددت املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر ثالثة مستويات للطلب هلـا صـلة               -١٣

أرباب العمل، أو املالك، أو املدراء، أو املتعاقدون مـن          (ب العمل   طلب ر : باالجتار بالبشر 
، )يف صـناعة اجلـنس    (؛ وطلب املستهلكني أو العمالء أو مـستخدمي الـدعارة           )الباطن

 وطلب  ؛)اخلدمة املرتلية (، وأفراد األسر املعيشية     )يف الصناعة التحويلية  (والشركات املشترية   
  .)٤(ةطراف األخرى املتورطة يف العملياأل
ويف سياق الطلب الذي حيفز استغالل األشخاص ويؤدي إىل االجتار هبـم، ميكـن                -١٤

اً فالطلب املباشر طلب على خدمة يقدمها حتديـد       . التمييز بني الطلب املباشر والطلب املشتق     
شخص تعرض لشكل من أشكال االستغالل املذكورة يف بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة              

صة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية         االجتار باألشخاص، وخبا  
عنـدما  اً  أيـض اً  ويكون الطلب مباشر  ). بروتوكول االجتار باألشخاص  (املنظمة عرب الوطنية    

ومن . يكون على السلع اليت ينتجها شخص متجر به أو خاضع ألحد أشكال االستغالل هذه           
دم املنازل أو العاملني يف جمال الرعاية الذين ال خيار هلم            على خ  ، الطلب أمثلة الطلب املباشر  

على املهاجرين أو األطفال املوجودين يف ظروف يكون        هو عادةً   وهذا الطلب   . سوى الطاعة 
 ظروف  - يغادروا رب العمل  )  أن أو غري مسموح هلم   (فيها العمال املعنيون غري قادرين على       

أخرى إىل االفتقار   اً   السارية يف الدولة املعنية وأحيان     بشكل مباشر إىل التشريعات   اً  تعزى أحيان 
 وعلى خدمات جنسية جتاريـة خاصـة        - إىل تدابري احلماية، وال سيما تدابري محاية الطفل       

فال ينـصرف بـصورة     " الطلب املشتق "أما  . ميكن احلصول عليها من شخص مل يتجر به        ال
شيء إىل  لعة ساعد يف إنتاجها، وإمنا      مباشرة إىل خدمات الشخص املتجر به أو املستغل أو س         

ومع ذلـك، مـن     . آخر، عادة ما يكون منتجات أو خدمات زهيدة الثمن على حنو خاص           
الواضح يف بعض احلاالت أن اخلدمة أو السلعة املقصودة من غري احملتمل احلـصول عليهـا                

لعمل علـى   طلب رب ا  : ومن أمثلة الطلب املشتق ما يلي     . إذا قدمها أشخاص متَّجر هبم     إال
عمال طيعني وبثمن زهيد؛ وطلب األعمال أو املؤسسات التجارية على منتجات أو خدمات             

يف بلدان أخرى؛ وطلب املستهلكني     اً  يكونون أحيان ") سلسلة اإلمداد "أي مما يسمى    (آخرين  
  .)٥(على سلع أو خدمات خاصة زهيدة الثمن

__________ 

)٤ ( Toolkit to Combat Trafficking in Persons (United Nations publication, Sales No. E.08.V.14), p. 457. 
 .٩٧التعليق، الصفحة : املبادئ واملبادئ التوجيهية )٥(
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يف ستة قطاعات للنشاط    (آسيوية  إىل البحوث اليت أجريت يف مخسة بلدان        اً  واستناد  -١٥
ظاهرة االجتار هي إىل حد كـبري       "، خلص تقرير ملنظمة العمل الدولية إىل أن         )املدر للدخل 

 نتيجة لقدرة أرباب العمل اليت ال يردعها رادع على خلق ظروف العمل اخلاصة هبم   اً  جد
ملون يف القطاعـات   للنساء واألطفال الذين يع    - املتسمة باالستغالل يف كثري من األحيان      - 

 ويـشري نفـس     .)٦(حيث ميكن بسهولة استغالل أوجه ضعف التشريع      " اخلفية"غري الرمسية   
فالفقر وآمال حتسني   ...   ببعضها  وثيقاً عوامل العرض والطلب ترتبط ارتباطاً    "التقرير إىل أن    

إىل اهلجرة والبحث عن فرص عمل يف القطاعات غـري          ...  فرص الكسب تستدرج اآلالف   
وهذه الوفرة يف املعروض من     . نظمة وغري النظامية اليت تكون فيها معرضة بشدة لالستغالل        امل

   .)٧("تغذي مستوى من الطلب ما كان ليكون دوهنا...  اليد العاملة
األشخاص املتجر هبم إىل التقليل إىل أدىن حـد       وترمي األعمال التجارية اليت تستغل      -١٦

قصى قدر من األرباح بعدم دفع األجور، وهو ما يتطلب          ممكن من تكاليف اإلنتاج وحتقيق أ     
اإلفراط يف العمل لوقت إضايف أو عدم الوفاء باملعايري الصحية ومعايري السالمة األساسـية يف         

كما ميكن لألعمال التجاريـة املـشروعة زيـادة    . بيئات قذرة أو صعبة أو خطرية بطبيعتها    
توظيف العمال مع مقدم خدمة توظيف      لباطن  أرباحها إىل أقصى حد عن طريق التعاقد من ال        

  .ين أو التخويفيستخدم أساليب هلا صلة باالجتار باألشخاص، مثل عبودية الدَّ
ويف حالة اخلدمات املقدمة من أشخاص متجر هبم، عادة ما يدخل الشخص الـذي                -١٧

يشتري أو يلجأ إىل خدمات من مثل اخلدمات اجلنسية، أو خـدمات الرعايـة للمـسنني                
وعلى النقيض . يف اتصال مباشر مع الشخص ضحية االستغالل  املرضى، أو اخلدمة املرتلية،    وأ

من ذلك، عادة ما ال يكون للمستهلكني الباحثني عن منتجات زهيدة الـثمن أي اتـصال                
ومع ذلك، ميكن أن يتصور يف كلتا احلالتني أن         . اًشخصي وعادة ما يكونون يف بلد آخر متام       

املقدمة ال يدركون أن املشاركني يف إنتاج تلك السلع أو تقدمي تلـك             مستخدمي اخلدمات   
  . اخلدمات هلم جرى االجتار هبم أو تعرضوا للقوة أو اإلكراه غري القانونيني

ويوجد يف بعض املناطق طلب خاص على األطفال للعمل يف ظروف ال تتماشـى                -١٨
فعلى سبيل املثال، يبحث أرباب     . ون الوطين  ما تنتهك القان   ، وكثرياً واملعايري املعترف هبا دولياً   

العمل عن بعض األطفال للعمل كخدم يف املنازل اخلاصة ألن سنهم أصغر من أن تؤهلـهم                
ويف حني ال تنطوي مجيع هذه احلاالت على االجتـار          . ملقاومة سلطتهم أو تشكيل هتديد هلم     

عامل، مبا يف ذلك البلدان     ويف مناطق خمتلفة من ال    . على بعضها  العمل القسري، يصح ذلك    أو
   .)٨(عن األطفالاً الصناعية، يبحث مشغلو املتسولني قصد

__________ 

 .Empirical Findings (Bangkok, 2006), p. 3 :جانب الطلب على االجتار بالبشر يف آسيا )٦(
 .٣-٢. املرجع نفسه، ص )٧(
)٨( See Terre des Hommes and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Action to prevent child 

trafficking in South Eastern Europe: A preliminary analysis (2006). 
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ويف عدد من املناسبات على مدى العقد املاضي، أُعرب عن القلق من أن املناسبات                -١٩
على خدمات األشخاص املتجر هبم، وبالتـايل تتطلـب         اً  الرياضية الكبرية احلجم ختلق طلب    

وأدى هذا القلق مبختلف الوكـاالت      . ه التحديد لتثبيط هذا الطلب    إجراءات وقائية على وج   
من النـساء أو األطفـال      اً  كبرياً  إىل إبالغ وسائط اإلعالم قبل املناسبات الرياضية أن عدد        

لتثبـيط الطلـب املـرتبط      اً  وتبنت بعض احلمالت املنظمة مـؤخر     . يوشكون أن يتجر هبم   
، إذ أشارت إىل أنه ال تقع على منظمي املناسـبات           أوسع نطاقاً اً  باملناسبات الرياضية منظور  

الرياضية مسؤولية احليلولة دون تقدمي األشخاص املتجر هبم خدمات جنـسية للمـشجعني             
  . االجتار يف سياق التشييد وإنتاج البضائع اليت تباع يف هذه املناسباتفحسب، وإمنا أيضاً

  ية القائمة املتعلقة بالتصدي للطلباألطر واملبادرات القانونية الدولية واإلقليم  -جيم  

  األطر واملبادرات القانونية والسياساتية الدولية  -١  
حمددة بشأن الطلب هو بروتوكـول      اً  الصك الدويل األساسي الذي يتضمن أحكام       -٢٠

 على أن تعتمد الدول األطراف أو تعّزز        ٩ من مادته    ٥وينص يف الفقرة    . االجتار باألشخاص 
 تدابري أخرى، مثل التدابري التعليمية أو االجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها            تدابري تشريعية أو  

الطلب الذي حيفـز مجيـع   ] تثبيط[التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، من أجل عدم تشجيع       
. أشكال استغالل األشخاص، اليت تفضي إىل االجتار، وخباصة استغالل النـساء واألطفـال            

، لكنـه   )٩(ئات عامة من التدابري اليت ينبغي اختاذها لتثبيط الطلـب         ويشري الربوتوكول إىل ف   
ويشري الدليل الذي أصدر من أجل تقدمي املشورة إىل الدول بشأن التدابري اليت             . يدقق أكثر  ال

مـن خـالل    اً  ميكن حتقيقه جزئي  ...  تقليل الطلب "اذها لتنفيذ الربوتوكول إىل أن      ينبغي اخت 
ستهدف أولئك الذين يستعملون أو يستغلون عن علم خـدمات          تدابري تشريعية أو أخرى ت    

  .)١٠("ضحايا االستغالل
ومثة إقرار بدور فرادى املستهلكني يف تأجيج استغالل األطفال، مبا يف ذلك عنـدما                -٢١

هبم، يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع          اً  يكون األطفال متجر  
أُعـرب، يف هـذا      فقـد . املـواد اإلباحيـة   يف  واستغالل األطفال   ال  وبغاء األطف األطفال  

عن احلاجة إىل رفع مستوى الوعي العام باحلد من طلب املستهلكني على بيـع               الربوتوكول،
وإضافة إىل مطالبة الربوتوكول    . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

قوبات ألعمال أو أنشطة حمددة يف القـانون اجلنـائي          االختياري الدول األطراف بوضع ع    
بتعزيز الوعي لدى اجلمهور عامة، مبا يف ذلك األطفال، عن طريق           "وقانون العقوبات، يلزمها    

__________ 

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية              )٩(
 .٧٤، اجلزء الثاين، الفقرة )٢٠٠٤(املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 

 .املرجع نفسه )١٠(
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اإلعالم جبميع الوسائل املناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب املتصل بالتدابري الوقائية واآلثار     
التدابري املالئمة اهلادفـة    "واختاذ  " إليها يف هذا الربوتوكول   الضارة النامجة عن اجلرائم املشار      

" احلظر الفعال إلنتاج ونشر املواد اليت تروج للجرائم املوصـوفة يف هـذا الربوتوكـول               إىل
  ).٩ من املادة ٥ و٢ الفقرتان(

ويف املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار          -٢٢
، أوصت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مبجموعة من املبادئ واملبادئ            بالبشر

التوجيهية لتكون حقوق اإلنسان لألشخاص املتجر هبم حمور مجيع اجلهود الراميـة إىل منـع      
وتقدم الوثيقة توصيات حمـددة     . االجتار ومكافحته، ومحاية ضحاياه ومساعدهتم وإنصافهم     

وتسلط الضوء على أمهية التـصدي      . جزء من استراتيجيات الوقاية   بشأن التصدي للطلب ك   
للطلب باعتباره السبب اجلذري لالجتار وزيادة فعالية إنفاذ القانون من أجل تثبيط الطلـب،              
وتوصي بتحليل العوامل اليت تولد الطلب على اخلدمات اجلنسية التجارية املتسمة باالستغالل            

، وباختاذ تدابري تشريعية وسياساتية وغريهـا ملعاجلـة        غاللاالستأشكال العمل القائمة على     و
الدول مبوجب القانون الدويل مسؤولية بذل      على   على أنه تقع     ٢وينص املبدأ   . هذه القضايا 

العناية الواجبة ملنع االجتار بالبشر والتحقيق مع مرتكبيه ومقاضاهتم، ومساعدة األشـخاص            
  .املتجر هبم ومحايتهم

ـ         ٢٠١٠ويف عام     -٢٣ اً ، أصدرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تعليق
اً بشأن حقوق اإلنسان واالجتار بالبشر قدم مزيـد هبا على املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى   

من التفاصيل عن النهج القائم على حقوق اإلنسان يف منع االجتار باألشخاص، مبا يف ذلـك                
  .تدابري تثبيط الطلب

ن خطة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص عدة أحكام تـشري            وتتضم  -٢٤
تدابري حمـددة   "إىل ضرورة اختاذ إجراءات لتثبيط الطلب، مبا يف ذلك اإلشارة إىل احلاجة إىل              

على الصعيد الوطين ملكافحة االجتار ألغراض االستغالل يف العمـل والـسعي إىل إطـالع               
  ).٢٢املادة " (برياملستهلكني على هذه التدا

 دعوهتـا الـدول إىل      ٦٦/١٤١، كررت اجلمعية العامة يف قرارها       ٢٠١١ويف عام     -٢٥
بيع األطفال جبميع أشـكاله،    [احليلولة دون نشوء أسواق تشجع هذه املمارسات اإلجرامية         "

ألغراض منها نقل أعضاء األطفال هبدف الربح واسترقاق األطفال واالسـتغالل اجلنـسي             
واختـاذ  ] غراض جتارية وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية         لألطفال أل 

  ".تدابري لوضع حد للطلب على هذه املمارسات الذي يعززها
قية منظمة العمـل    اتفاوهو  املعيار الدويل الرئيسي بشأن وكاالت التوظيف،       ينص  و  -٢٦

ال جيوز لوكـاالت    "ة على أنه    بشأن وكاالت االستخدام اخلاص   ) ١٩٩٧(١٨١الدولية رقم   
، أي رسـوم     أو كليـاً   االستخدام اخلاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غري مباشرة، جزئياً         

اً ومن شأن هذا املقتضى، إذا احترم، أن يضع حـد         ). ١-٧ املادة" (تكاليف على العمال   أو
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اقية مل يـصدق    التوظيف؛ بيد أن االتف   وكاالت  ين على يدي    إليقاع العمال حتت عبودية الدَّ    
تعتمد مجيع التدابري الضرورية    " كما تلزم االتفاقية الدول بأن       .)١١(عليها بعد على نطاق واسع    

لتوفري احلماية املالئمة للعمال املهاجرين املعينني أو املوظفني على أراضيها عـن            ...  واملالئمة
تـشمل التـدابري    و). ٨املادة  " (طريق وكاالت االستخدام اخلاصة ومحايتهم من التجاوزات      

احملددة فرض عقوبات على وكاالت التوظيف اخلاصة اليت تنخرط يف ممارسـات احتياليـة              
  .وجتاوزات، مبا يف ذلك حظرها

وأُوجزت مسؤوليات الدول فيما يتعلق بأنشطة األعمال التجارية العاملة يف أراضيها             -٢٧
لقة باألعمال التجاريـة وحقـوق      واليتها القضائية يف املبادئ التوجيهية املتع     اخلاضعة ل أو  /و

اليت وضعها املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان          ) A/HRC/17/31(اإلنسان  
وتشري إىل أنه يتعني على الدول القيام . والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

ينبغي للدول أن تعلن    "هذا أنه    يعينو": املبدأ األساسي "مبا يلزم لضمان احترام ما يطلق عليه        
واليتها القضائية اخلاضعة لأو /بوضوح توقعها من مجيع املؤسسات التجارية املقيمة يف إقليمها و

على أنه ينبغي للدول، يف     اً  وينص أيض ). ٢املبدأ  " (أن حتترم حقوق اإلنسان يف كل عملياهتا      
ة عن طريقة احترام حقوق اإلنسان      تقدمي إرشادات فعالة إىل املؤسسات التجاري     "مجلة أمور،   

تشجيع املؤسسات التجارية على اإلبالغ عن طريقة معاجلة آثارها على          "و" يف مجيع عملياهتا  
  )).د(و) ج(٣املبدأ التشغيلي " (قتضاءحقوق اإلنسان، ومطالبتها بذلك عند اال

  األطر واملبادرات القانونية اإلقليمية   -٢  
 من  ٥فاملادة  . بشأن تثبيط الطلب  اً  نية اإلقليمية أحكام  يضم عدد من الصكوك القانو      -٢٨

ويـضم  . ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسية حيظر على وجه التحديد االجتار بالبشر          
 بشأن منـع    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥ املؤرخ   EU/2011/36الربملان واجمللس األوروبيني    توجيه  

وعالوة علـى   . حمددة بشأن تثبيط الطلب   اً  ومكافحة االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه أحكام     
تتخذ الـدول األعـضاء التـدابري    " من التوجيه على أن    ١٨ من املادة    ١ذلك، تنص الفقرة    

سـتغالل  االالطلب الذي يشجع كـل أشـكال   ن مثل التعليم والتدريب، لتثبيط  املناسبة، م 
إىل جعل منع   اً  سعي" أنه   ١٨ة  املادمن   ٤، وتذكر الفقرة    " والتقليل منه  املتعلقة باالجتار بالبشر  

ومكافحة االجتار بالبشر أكثر فعالية عن طريق تثبيط الطلب، على الدول األعضاء أن تنظر يف    
اختاذ تدابري لتجرمي استعمال خدمات تقوم على االستغالل، على النحـو املـشار إليـه يف                

  ".٢ملادة ، إذا اقترن بالعلم بأن الشخص ضحية جلرمية مشار إليها يف ا٢ املادة
وتتضمن استراتيجية االحتاد األورويب الراميـة إىل القـضاء علـى االجتـار               - ٢٩

ومن املعتـزم أن يتأسـس      . حمددة بشأن التصدي للطلب   اً   أحكام ٢٠١٦- ٢٠١٢  بالبشر
 من أجل حتسني التعاون     ٢٠١٤حتالف أورويب لألعمال التجارية ملكافحة االجتار بالبشر عام         

__________ 

 .١٨١ دولة قد صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢٣، كانت ٢٠١٢يوليه /حىت متوز )١١(
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غريها من أصحاب املصلحة، والتصدي للتحديات الناشئة، ومناقشة       مع املؤسسات التجارية و   
ويف . التدابري الرامية إىل منع االجتار بالبـشر، وخباصـة يف اجملـاالت الـشديدة اخلطـورة              

، تعتزم املفوضية األوروبية العمل مع التحالف من أجل وضع منـاذج ومبـادئ              ٢٠١٦ عام
سـيما   يت يقدمها ضحايا االجتار بالبشر، والتوجيهية بشأن احلد من الطلب على اخلدمات ال     

  .يف اجملاالت الشديدة اخلطورة، ومنها صناعة اجلنس والزراعة والبناء والسياحة
عدة أحكام يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة االجتـار            اً  وترد أيض   -٣٠

  : على ما يلي٦فعلى سبيل املثال، تنص املادة . بالبشر
لذي يشجع على مجيع أشكال استغالل األشخاص، وخباصـة         لكبح الطلب ا  "  

النساء واألطفال، ويؤدي إىل االجتار باألشخاص، على كل طرف أن يعتمد أو يعـزز              
  : التدابري التشريعية أو اإلدارية أو التعليمية أو االجتماعية أو الثقافية أو غريها ومنها ما يلي

  ساليب واالستراتيجيات؛ إجراء البحوث بشأن أفضل املمارسات واأل  )أ(  
التوعية مبسؤولية وسائط اإلعالم واجملتمع املدين ودورمها اهلـام يف            )ب(  

  حتديد الطلب بوصفه أحد األسباب اجلذرية لالجتار بالبشر؛
تنظيم محالت إعالمية حمددة اهلدف ُيشرك فيها، حسب االقتضاء،           )ج(  

   من بني من يشرك السلطات العامة وصناع السياسات؛
اختاذ تدابري وقائية، تشمل برامج تعليمية للفتيان والفتيات تؤكـد            )د(  

على الطابع غري املقبول للتمييز القائم على اجلنس وعواقبه الوخيمة، وأمهية املساواة            
  ".بني اجلنسني وعلى كرامة وسالمة كل إنسان

البـشر  وأوصت خطة عمل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ملكافحـة االجتـار ب              -٣١
اعتماد أو تعزيز تدابري تشريعية أو تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية أو غري ذلك              "  ب ٢٠٠٣ لعام

من التدابري، وإذا اقتضى األمر تشريعات جنائية، مبا يف ذلك من خـالل التعـاون الثنـائي                 
واملتعدد األطراف، لتثبيط الطلب الذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشـخاص، وخباصـة             

وعالوة على ذلك، حث اجمللس الوزاري      ". اء واألطفال، والذي يؤدي إىل االجتار بالبشر      النس
 بشأن مكافحة االجتار بالبشر الستغالهلم يف العمـل الـدول           ٨/٠٧للمنظمة يف قراره رقم     

وضع برامج لكبح التعيني االحتيايل الذي تستخدمه بعض وكاالت التوظيف          "املشاركة على   
  ).١٦الفقرة " (ألشخاص أكثر عرضة لالجتار هبمالذي ميكن أن جيعل ا

واعتمدت املبادرة الوزارية املنسقة ملنطقة هنر امليكونغ بـشأن مكافحـة االجتـار               -٣٢
بالصلة بني الطلب علـى االجتـار       " مذكرة تفاهم تعترف فيها الدول األعضاء        ٢٠٠٤ عام

على املذكرة شدد تو". الليةوتزايد الطلب على االستغالل يف العمل واخلدمات اجلنسية االستغ 
مبا أهنا تـساعد    اً  جيداً  تعزيز اهلجرة اآلمنة واملرتبة واملنظمة تنظيم     "أمهية الترتيبات الثنائية يف     

" للمتاجرين بالبـشر  اً  على احلد من الطلب على خدمات اهلجرة غري القانونية اليت تتيح فرص           
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 على  ، امليكونغ الكربى دون اإلقليمية    تشجيع البلدان املقصد، مبا فيها اليت من خارج منطقة        "و
التنفيذ الفعال للقوانني الوطنية ذات الصلة من أجل احلد من قبول استغالل األشخاص الذي              

  ".يغذي الطلب على عمالة األشخاص املتجر هبم
بـشأن دور   ) آسـيان (ويدعو قرار االحتاد الربملاين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا            -٣٣

 حكومات  ٢٠٠٤الجتار بالنساء واألطفال يف منطقة آسيان املعتمد عام         الربملان يف مكافحة ا   
تعزيز آليات التشريع واإلنفاذ القائمة إليقاع العقاب على وجه اخلـصوص  "بلدان آسيان إىل    

مبن يولِّدون الطلب على اجلنس غري القانوين أو يستخدمون القوة أو االحتيال إلقحام النساء              
  ".دولية، ويف الوقت نفسه محاية حقوق ضحايا االجتاروالقصر يف جتارة اجلنس ال

لالحتاد ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(ونصت خطة العمل األولية ملكافحة االجتار باألشخاص          -٣٤
بشراكة مع املنظمـات غـري       االقتصادي لدول غرب أفريقيا على أن تنتج الدول األعضاء،        

لعامة واخلاصة، وتنشر مـواد  احلكومية وغريها من جمموعات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم ا 
للتوعية العامة تركز على زيادة متثل اجلمهور لالجتار باألشخاص كجرمية، وتثبيط الطلـب             
الذي يؤدي إىل االجتار، وال سيما من خالل التصدي ملن قد يستغلون ضحايا االجتار، على                

  .سبيل املثال كأطفال خدم أو عمال زراعيني

ائمة والتدابري الـيت اختـذهتا الـدول وغريهـا مـن            حملة عامة عن النهج الق      -دال  
  املصلحة أصحاب

بالرغم من وجود توافق آراء واسع بشأن الدور احلرج الذي يلعبه التصدي للطلب               -٣٥
يف منع االجتار باألشـخاص،   منهم  على اليد العاملة واخلدمات اليت يقدمها األشخاص املتجر         

 الصكوك القانونية القائمة وتفسريه كان      غري معرف بتفصيل كاف يف    " الطلب"فإن مصطلح   
  .موضوع مناقشات كثرية

وبالرغم من أن الدول اليت أبلغت عن اختاذ تدابري لتثبيط الطلب قدمت معلومـات                -٣٦
، تعتـرف املقـررة     )١٢(عن طائفة واسعة من األساليب، بعضها يهدف إىل التصدي لإلمداد         

قاية، مبا فيها حىت اليت تطال على وجه التحديـد          اخلاصة بأنه ال ينبغي اعتبار مجيع تدابري الو       
كمـا أن   . األماكن اليت يتعرض فيها ضحايا االجتار لالستغالل، بأهنا تدابري لتثبيط الطلـب           

العديد من أصحاب املصلحة ركزوا، يف املناقشة بشأن ما ينبغي فعله لتثبيط الطلب، بصورة              
وخباصة للنساء والفتيات، وأمهلـوا     حصرية على الطلب على االستغالل اجلنسي التجاري،        

  .األشكال األخرى للطلب، من قبيل الطلب على العمالة الستغالهلا وعلى األعضاء

__________ 

عرب الوطنية بشأن أفـضل     انظر تقرير أمانة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة              )١٢(
املمارسات يف التصدي للطلب على األعمال أو اخلدمات أو السلع اليت تشجِّع علـى اسـتغالل الغـري،                  

CTOC/COP/2012/4. 



A/HRC/23/48 

13 GE.13-12280 

واستعرض الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص التابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة     -٣٧
 اختذهتا الـدول لتثبـيط      األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بعض التدابري اليت         

 دولة إىل الـدورة الـسادسة ملـؤمتر         ٣٣وقُدم تقريٌر مفصل عن التدابري اليت نفذهتا        . الطلب
وإضـافة إىل اإلشـارة إىل      ). ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩-١٥(األطراف يف االتفاقية    

ن قوانني  التدابري العامة ملكافحة االجتار باألشخاص، قدمت عدة دول معلومات عما لديها م           
. ومدونات عمل تشعر أهنا أدت إىل احلد من االجتار باألشخاص ألغراض العمل القـسري             

وأشار بعضها إىل أهنا اعتمدت تشريعات حمددة تنظم شروط العمل، وال سيما فيما يتعلـق               
وأشار بعضها إىل تشريعات حمددة ملعاجلة مسألة الطلب عن طريق حتديد           . بالعمال األجانب 

وذكرت قلة من الدول أهنا عاجلت      . اب العمل فيما يتعلق بإدارة سالسل اإلمداد      مسؤولية أرب 
مسألة الطلب باعتماد تشريعات حتظر اإلعالن عن اخلدمات اجلنسية وجترم شراء اخلـدمات             

وعلقت تلك الدول بأن مثل هذه التشريعات ترمي إىل القضاء على عوامل اجلذب             . اجلنسية
وذكرت بعض الـدول إنـشاء   . اص ألغراض االستغالل اجلنسي  الرئيسية يف االجتار باألشخ   
ظروف عمل املرأة والشباب واألجانـب الـذين        : على ما يلي  اً  آليات رصد تركز خصيص   

 وظائف مؤقتة؛ وتقييم مدى جدية عروض العمل، وال سيما عروض العمل املقدمة              يف يعينون
المتثال اإللزامي ألرباب العمل    ؛ وكفالة ا  مؤقتةللعمال األجانب، سواء كانت مؤقتة أم غري        

  .)١٣(لقواعد وأنظمة العمالة
األشخاص التابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بوأشار رئيس الفريق العامل املعين باالجتار   -٣٨

، إىل ٢٠١٠األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، عقب اجتماعه الثـاين عـام           
  :  على الدول األطراف اختاذهاجمموعة من التدابري اليت يتعني

ينبغي للدول األطراف أن تعتمد وتعّزز املمارسات الرامية إىل الردع عـن            "  
الطلب على اخلدمات االستغاللية، مبا يف ذلك النظر يف اختاذ تدابري ترمي إىل تنظيم              
وكاالت التوظيف اخلاصة وتسجيلها والترخيص هلا؛ وتوعية أرباب العمل لـضمان       

 توريدهم من االجتار باألشخاص؛ وإنفاذ معايري العمل من خالل تفتيش خلو سالسل
العمل وغريه من الوسائل ذات الصلة؛ وإنفاذ لوائح العمل التنظيمية؛ وتعزيز محايـة             

عن استخدام خـدمات    أو اعتماد تدابري هبدف الردع      /حقوق العمال املهاجرين؛ و   
  .)١٤("ضحايا االجتار

 املتحدة التدابري اليت ترى حاجة إليها لتثبيط الطلـب،          كما أوجزت وكاالت األمم     -٣٩
  :مشرية إىل ما يلي

__________ 

 .١٦ و١١-٩املرجع نفسه، الفقرات  )١٣(
 .٦٦، الفقرة CTOC/COP/2010/6التقرير املقدم من رئيس الفريق العامل عن أنشطته،  )١٤(
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إن أمثلة التدابري الرامية إىل معاجلة جانب الطلب هي تـدابري ترمـي إىل              "  
توسيع آفاق الوعي؛ واالنتباه والبحث املراعي للمنظور اجلنساين يف مجيع أشـكال            

عليها الطلب؛ وزيادة وعي اجلمهور     االستغالل والعمل القسري والعوامل اليت يقوم       
باملنتجات واخلدمات اليت ينتجها العمل املتسم باالستغالل والعمل القسري؛ وتنظيم          
وكاالت التوظيف اخلاصة والترخيص هلا ورصدها؛ وتوعية أرباب العمـل بعـدم            
إشراك ضحايا االجتار أو العمل القسري يف سلسلة اإلمداد، سواء من خالل التعاقد             

باطن أو بصورة مباشرة، يف ما يتولونه من إنتاج؛ وإنفاذ معايري العمـل مـن               من ال 
خالل عمليات التفتيش املتعلقة بالعمل وغريها من الوسائل ذات الـصلة؛ وتقـدمي             

أو جترمي اسـتخدام    /الدعم لتنظيم العمال؛ وزيادة محاية حقوق العمال املهاجرين؛ و        
  .)١٥("خدمات ضحايا االجتار أو العمل القسري

مبجموعـة   وأخربت املقررة اخلاصة، خالل زياراهتا القطرية ومن مصادر أخـرى،           -٤٠
وعلمت أن ما يلزم من تـدابري       . متنوعة من التدابري األخرى اليت اختذهتا الدول لتثبيط الطلب        

ففي حالة الطلب املباشر . للتصدي للطلب املباشر عادة ما ختتلف عنها يف حالة الطلب املشتق    
، يكون من املناسب    ) بطبيعته إىل احلصول على خدمات أفراد جرى االجتار هبم         الذي يسعى (

بيد أنه عندما تكـون  . اختاذ تدابري تشريعية أو غريها مما له تأثري مباشر على قرارات املشترين          
بعض املنتجات أو اخلدمات املتطابقة املتاحة هي فقط اليت تنطوي على استغالل لألشخاص،             

هنج ينقل التركيز من املشترين النهائيني إىل من يتخـذ          : اتباع هنج خمتلف  يكون من املناسب    
قرارات الشراء الرئيسية يف مراحل سابقة يف سلسلة اإلمداد ويكون يف وضع يسمح له بتمييز               

 وكـثرياً . اخلدمات أو املنتجات اليت تنطوي على اجتار بالبشر من اليت ال تنطوي على ذلك             
تـدابري  ي يسعى إىل التأثري على قرارات شراء الوسطاء، باسـتخدام     ل هذا النهج الذ   ُيدِخ ما

واعتمـدت دول   .  التنظيم يف اإلمداد باخلدمات أو املنتجات      عنصَرتشريعية أو غري تشريعية،     
أخرى تشريعات أو سياسات لتنظيم التوظيف والعمالة يف القطاعات اليت يـرجح حـدوث              

  . هذا التنظيماالجتار باألشخاص فيها، يف حالة غياب مثل

  الوقاية  -١  
ملا هو منصوص عليه يف بروتوكول االجتار باألشخاص، جتب معاجلة العوامـل            اً  وفق  -٤١

. اليت جتعل الناس عرضة لالجتار وكذا الطلب يف استراتيجيات الوقاية من االجتار باألشخاص            
قوق اإلنسان واالجتار وهو ما يتعزز أكثر باملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حب      

 على وجوب أن تعاجل االستراتيجياُت اهلادفة ٧ واملبدأ التوجيهي ٥ و٤وينص املبدآن  . بالبشر
إىل منع االجتار عامل الطلب باعتباره من األسباب اجلذرية وعلى الدول أن تضمن تـصدي               

__________ 

)١٥( OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNICEF, 
UNODC, UN-Women and ILO, Prevent, Combat, Protect – Human Trafficking: Joint UN 

Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach, (2011) p. 97. 
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امل عدم املساواة   تدخالهتا للعوامل اليت تزيد من سهولة التعرض لالجتار، ومن مجلة تلك العو           
عن عدم اختاذ تدابري مناسـبة  اً وقد تعترب الدول مسؤولة قانون. والفقر والتمييز جبميع أشكاهلا 

 وتقع على الـدول     .)١٦(للحيلولة دون االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك تدابري لتثبيط الطلب         
اذ اإلجراءات  اليت جيري فيها استغالل األشخاص أو يزعم أنه جيري فيها مسؤولية خاصة الخت            

  .الالزمة لتثبيط الطلب
التعليم يف مؤسسات   وتنطوي التدابري التثقيفية على أن توفر للطالب يف املدارس أو             -٤٢

كمـا أيـدت    . العايل معلومات بشأن االجتار باألشخاص وبشأن املساواة بني املرأة والرجل         
 وتتعلق بعض املعلومـات     .الدول مبادرات التوعية لتنوير عامة اجلمهور أو مجاهري خمصوصة        

على خماطر إسـهام    اً  باالجتار باألشخاص بشكل عام، بينما يركز بعضها بشكل أكثر حتديد         
أو املنتجات يف استغالل األشخاص الذين      ) وال سيما اخلدمات اجلنسية   (شراء بعض اخلدمات    

اق عنـد مـن     مت االجتار هبم، إذ أن القصد من تقدمي املعلومات هو التأثري على قرارات اإلنف             
ولكي تكون املعلومات فعالة يف تثبيط الطلـب، ينبغـي أن تقـدم             . يتلقون هذه املعلومات  

جلماهري حمددة تعرف بأهنا تشكل عامل الطلب أو تكون قادرة على التأثري يف الطلب، مـع                
واستمعت املقررة اخلاصـة، خـالل   . صياغة املضمون اإلعالمي بطريقة حتدث األثر املنشود      

القطرية، إىل أمثلة مل تكن فيها املعلومات مصممة أو حمددة اهلدف بـصورة جيـدة               زياراهتا  
وخلصت إىل أنه ينبغي استشارة األشخاص الذين مت االجتار ). ولذلك مل حتدث األثر املنشود  (

  .)١٧(صميم هذه اجلهود ورصدها وتقييمهاهبم بصورة اعتيادية يف ت
 االجتماعية ومحاية الطفل ترمي إىل التخفيف       ومثة جمموعة متنوعة من تدابري احلماية       -٤٣

. من الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية اليت قد تشجع الطلب يف غياب تلك التـدابري             
وأبلغت دول يف خمتلف أحناء العامل عن تنفيذ تدابري تتصل على وجه التحديد خبدم املنـازل                

فيما يتصل بأرباب العمـل الـذين       املهاجرين الذين تشغلهم أسر معيشية خاصة، وال سيما         
ويف مثل هذه احلاالت، خلصت الدول بصفة       . يتمتعون باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت   

عامة إىل ضرورة أن يكون خلدم املنازل املهاجرين عقد رمسي ينص على احلد األدىن لألجـر                
  .)١٨(واحلد األقصى لعدد ساعات العمل يف األسبوع، إضافة إىل شروط أخرى

وتتناول بعض التدابري املبلغ عنها صراحة املمارسات الثقافية اليت تولد الطلب الذي              -٤٤
فعلى سبيل املثال، أُفيد أنه يتجر بأطفال منذ عدة عقود إىل دول اخلليج من              . حيفز االستغالل 

، حظرت بعض   ٢٠٠٥من عام   اً  وانطالق. بلدان أخرى ليعملوا متسابقني يف سباقات اهلجن      
  .طقة استخدام األطفال متسابقني يف سباقات اهلجنبلدان املن

__________ 

 .٨١-٧٧ الصفحات .التعليق: ااملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هب )١٦(
 ).ج(٧٧، الفقرة A/HRC/20/18/Add.2تقرير املقررة اخلاصة عن بعثتها إىل تايلند،  )١٧(
)١٨( CTOC/COP/2012/4 ٢٨، الفقرة. 
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يف الثقافة واملعتقدات الدينيـة للنـاس يف    متأصالًاً  ويعد منح الصدقة للمتسولني أمر      -٤٥
على سبيل املثال، توريد    (وعندما يستغل املتجرون باألشخاص هذا األمر       . العديد من املناطق  

 الستثارة املزيـد مـن الـشفقة        ل أو البالغني  األطفال إىل مشغلي املتسولني أو تشويه األطفا      
، يتطلب الوضـع   )وكسب املزيد من املال ملشغلي املتسولني الذين يستولون على ما حيصلونه          

استجابة حتترم قيم ومعتقدات املتصدقني، لكنها تتدخل حلماية املتسولني املتجر هبم وتثبـيط             
  .شغلي املتسولنيالصدقات اليت يذهب جزء منها أو معظمها إىل املتجرين باألشخاص أو م

وحللت املقررة اخلاصة مسألة االجتار باألشخاص يف سلسلة إمداد األعمال التجارية،   -٤٦
مبا يف ذلك مسؤوليات الشركات، من أجل منع االجتار بالبـشر ومكافحتـه يف سالسـل                

وأشارت يف تقريرها   ). A/67/261 (٢٠١٢ عام   ريرها املقدم إىل اجلمعية العامة    اإلمداد، يف تق  
ىل أنه يف عامل اليوم الذي تسوده العوملة، تتسم املخاطر النامجة عن االجتار بالبشر يف سالسل                إ

التوريد باخلطورة يف خمتلف القطاعات االقتصادية، ومل جير تناول هذه املخاطر علـى حنـو               
  .)٤٨املرجع نفسه، الفقرة (كاف، سواء من جانب الدول أو األعمال التجارية نفسها 

التقارير بأن بعض األعمال التجارية قد اختذت جمموعة من التـدابري لتثبـيط             وتفيد    -٤٧
وميكـن  . واالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال على وجه اخلصوص      اً  عمل األطفال عموم  

لألعمال التجارية وغريها من املؤسسات اليت تشتري خدمات أو منتجات من اآلخرين اختاذ             
لطلب على استغالل األشخاص، سواء من حيث تثبـيط أي  طائفة واسعة من التدابري لتثبيط ا     

ليف اإلنتـاج عـن     على سبيل املثال، عندما تسعى إىل خفض تكا       (طلب قد ختلقه هي ذاهتا      
ويعـد  .  أو من حيث تثبيط طلب اآلخرين الذين تتعامل معهم جتارياً          )طريق خفض األجور  

ت اليت تنطوي على دخول عمـل       مبا فيها بعض االلتزاما   (اً  العديد من هذه االلتزامات طوعي    
وعادة ). جتاري يف تعهدات ملزمة قانوناً مع أعمال جتارية أخرى يف سلسلة إمداده أو إنتاجه             

تطلب األعمال التجارية من مورِّديهـا      (ما تتخذ االلتزامات شكل مذكرات قواعد السلوك        
بالبشر، لكن يركـز    وتركز قلة منها على وقف االجتار       . أو سياسات املشتريات  ) االمتثال هلا 

عدد أكرب منها على أشكال حمددة لالستغالل، من مثل العمل القسري أو عمالة األطفال، إىل    
بعضها إجـراءات   وترافق  . جانب التزامات أخرى مبوجب املسؤولية االجتماعية للشركات      

لية  من احترام مجيع املشاركني لاللتزامات، لكن تتفاوت اسـتقال         ثبتاالمتثال أو املصممة للت   
  .وجودة أعمال التحقق هذه، وهو ما يثري أسئلة بشأن مدى فعالية هذه االلتزامات

يف الضغط على األعمال التجارية الختاذ      اً  هاماً  ويلعب املستهلكون واملستثمرون دور     -٤٨
ويف . ومع ذلك، فإهنم يعتمدون على معلومات دقيقة يقدمها اآلخـرون         . اإلجراءات املناسبة 
طلع الصحافيون واملنظمات غري احلكومية الذين حيققون يف سالسل اإلمداد          هذا السياق، اض  

واإلنتاج بدور هام كما أن املنظمات اليت متثل العمال اخلاضعني لالستغالل أو الـيت تقـدم                
  .تقدمي معلومات دقيقةقادرة على املساعدة هلم 
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 وقف االجتار بالبشر،    من أجل اً  وتشري األدلة إىل أنه إذا عملت األعمال التجارية مع          -٤٩
 شركات تغذيـة يف الواليـات       ١٠فعلى سبيل املثال، وقعت     . كبرياًاً  ميكنها أن حتدث أثر   

املتحدة األمريكية تعمل يف بيع الوجبات السريعة وخدمات التغذية والبقالة على ما أطلق عليه           
 فتجار  .)١٩(هاجرين مع منظمة متثل العمال الزراعيني امل      ٢٠١٠عام  " اتفاقات التغذية العادلة  "

بوقف املـشتريات يف   "قانونياًاً التجزئة الذين يشترون كميات كبرية من الطماطم قبلوا التزام   
وجاء االتفاق بعد مقاطعة من املستهلكني ألحد       ". حالة اكتشاف عبودية يف سلسلة اإلمداد     

وانطلقـت  . جتار التجزئة، نظمت نتيجة محلة إلحدى منظمات العمال الزراعيني املهاجرين         
مقاطعة املستهلكني بعدما ُعِلم أن العمال خيضعون للعمل القسري يف العديد من املزارع اليت              

  .كانت تورد الطماطم لتجار التجزئة الرئيسيني
ومثة مثال آخر سلطت الضوء عليه املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصـرة،               -٥٠
 احلكومـة، يف مـسعى      اختذتبة الربازيل، حيث    يف ذلك أسباهبا وعواقبها، أال وهو جتر       مبا

يف القطاع الزراعي، جمموعـة    " العمل االسترقاقي " للتصدي لنمط االستغالل املعروف باسم      
 ُشـجعت   ٢٠٠٥من التدابري منها إطالق ميثاق وطين للقضاء على العمل االسترقاقي عـام             

 لقواعد السلوك يـتعني علـى   واستكمل امليثاق مبدونة. األعمال التجارية على االنضمام إليه 
وأوصت املقررة اخلاصة بتوسيع نطاق امليثـاق       . مجيع األطراف املوقعة على امليثاق احترامها     

 الربازيل، مع ظهور حاالت للعمل القـسري فيـه أيـضاً          يف  الوطين ليشمل صناعة النسيج     
)A/HRC/15/20/Add.4   ذكر موقـع امليثـاق علـى        ٢٠١١وحبلول عام   ). ١٢٣، الفقرة ،

 مؤسسة جتارية أو رابطة لألعمال التجارية أو منظمة ٢٢٠اإلنترنت أنه حظي بدعم أكثر من 
 يف املائة من النـاتج      ٢٠من منظمات اجملتمع املدين، تصل قيمة رقم أعماهلا جمتمعة أكثر من            

ومع ذلك، وبالرغم من وجود أدلة على أن العديد مـن الـشركات             . احمللي اإلمجايل للبلد  
تعامل مع موردين على أساس التزاماهتا مبوجب امليثاق، كان مثة عـدم التـزام              توقفت عن ال  

ملحوظ من بعض املؤسسات التجارية اليت تركز على بعض السلع األساسية األوثـق صـلة               
  .بالعمل االسترقاقي، مثل تربية املاشية يف املزارع وإنتاج حلم األبقار وفول الصويا والقطن

يرها احلكومة تعمل أو جتري معامالت خارج اإلقليم الوطين،         ويف حالة أي مؤسسة تد      -٥١
تتطلب هذه املسؤولية اختاذ تدابري لتثبيط الطلب عندما يكون األفراد العاملون مـع احلكومـة               

ويف هذه احلالة، ال جيب على الدولة التحقق من سياسات مـشتريات            . موجودين يف بلد آخر   
 التأثري على السلوك الشخصي ملوظفي اخلدمـة        يضاًاملؤسسات املعنية فحسب؛ بل جيب عليها أ      
  . مثن خدماتهنجرى االجتار به أو يدفعواً املدنية الذين قد يوظفون بدورهم شخص

__________ 

 :ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن اتفاقات التغذية العادلة يف العنوان التايل )١٩(
www.ciw-online.org/FFP_FAQ.html. 
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  احلماية  -٢  
مبـا يف ذلـك   (يقع على الدول واجب توفري احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان     -٥٢

ثة، مبا يف ذلك املؤسسات التجاريـة       اليت ترتكبها أطراف ثال   ) االجتار باألشخاص واستغالهلم  
وينبغي للدول . والعصابات اإلجرامية، وذلك من خالل السياسات واللوائح واملقاضاة املالئمة

اخلاضعة أو  /أن حتدد بوضوح ما تنتظره من مجيع املؤسسات التجارية املسجلة يف أراضيها و            
ا، يف الداخل أو يف اخلارج على       واليتها القضائية من احترام حلقوق اإلنسان يف مجيع عملياهت        ل

السواء، واختاذ اإلجراءات املناسبة لوقف االجتار باألشخاص أو استغالهلم، بصرف النظر عن            
  .)٢٠(وبيئة عملياته وملكيته وهيكلهحجم املشروع التجاري وقطاعه 

وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن ترك سوق العمل تنظم نفسها بنفسها يف احلـاالت                -٥٣
تكون فيها أعداد كبرية من الناس معرضة لالستغالل، يف األنشطة املدرة للـدخل الـيت               اليت  

يف سيادة القانون يرجح أن ميأله أرباب اً تتسم بأهنا غري رمسية وغري حممية ووضيعة، خيلق فراغ
وتوجد أدلة تدعم هذه الفرضية من العديد من املناطق اليت          . بل وجمرمون هلم  عمل ال مبادئ    

تقارير وجود اجتار باألشخاص واستغالهلم فيها بشكل مرتفع بصورة غري متناسـبة            ذكرت ال 
، حيث ال توجد إجراءات راسخة يف التفـاوض  نسبياًاً القطاعات االقتصادية املنشأة حديث  يف

اجلماعي، أو أهنا أفلتت، ألسباب خمتلفة، من فحص مفتشي العمل أو غريهم من مـسؤويل               
لقطاعات الناشئة اليت ذكرت التقارير حدوث اجتار       على ا ثلة احلديثة   ومن األم . إنفاذ القوانني 

باألشخاص واستغالهلم فيها صناعة املالبس، وإنتاج الفطر وغريه من املنتجـات الزراعيـة             
  .خمتلف أحناء أوروبا، وجين مثار العليق الربي لصناعة التجميل يف
املدرة للـدخل غـري مقبولـة        أن بعض األنشطة     وعلى الرغم من أن الدول قد تعترب        -٥٤
جتاهلها لالعتداءات الـيت يعانيهـا      فإن ذلك ال يربر     مشروعة، مثل البغاء أو التسول،       غري أو

هـذه   ختصيصها موارد غري كافية حلماية البالغني أو األطفال املتجر هبم يف           األفراد املعنيون، وال  
ويل مجيع أنشطة إنفاذ القانون     وعلى هذا املنوال، فإن عدم قدرة بعض الدول على مت         . األنشطة

  ).وحقوق اإلنسان(لتجاهل انتهاكات هذه القوانني اً اليت يتطلبها إنفاذ قوانني العمل ليس مربر

  املقاضاة والعقاب  -٣  
حلظر الطلـب   اً  لقد استخدم القانون بطرق حمددة حملاولة التأثري على الطلب، وأحيان           -٥٥

  .ألخذ بالئحة أو غريها من النظم اإلدارية لعلى خدمات أو منتجات حمددة وأحياناً
جترمي االستفادة "وتشمل اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر           -٥٦

بتجرمي شراء شخص  الدول األطراف، ودون أن تلزمها       فهي تطلب إىل  ". من خدمات ضحية  
 إىل واستناداً). ١٩ملادة ا(خلدمات شخص يعرفون أنه جرى االجتار به، أن تنظر يف فعل ذلك 

تقارير فريق اخلرباء املعين بالعمل ملكافحة االجتار بالبشر التابع للمجلس األورويب، فإن بعض             
  .دول اجمللس قد جرمت استخدام خدمات األشخاص املتجر هبم عند فعل ذلك عن علم

__________ 

 .٢٤ و٢٢ و١٧ و١٥-١٣ و١١ و١يهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املبادئ، مبادئ توج )٢٠(
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كان وقد  . وفضلت بعض الدول تشجيع التنظيم الذايت فيما بني وكاالت التوظيف           -٥٧
هذا هو النهج املتبع يف بعض البلدان األوروبية اليت اعتمدت يف وقت الحق رقابـة ونظـام                 

ار باألشخاص إزاء الوكاالت، بسبب احلوادث املأساوية النامجة عن االجتاً ترخيص أكثر تشدد
  .)٢١(على سبيل املثال

  تعزيز التعاون الدويل  -٤  
 يف تثبيط الطلب الذي حيفز مجيـع أشـكال          أُشري إىل أمهية التعاون الثنائي والدويل       -٥٨

 ٩استغالل األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، والذي يؤدي إىل االجتار بالبشر يف املـادة              
وحيث أن العوملة زادت الطلب علـى اليـد العاملـة           . من بروتوكول االجتار باألشخاص   

 التعاون الدويل من جانب     واخلدمات الزهيدة الثمن والسياحة اجلنسية، مثة حاجة متزايدة إىل        
  .كل من الدول واجلهات من غري الدول

ويف أعقاب املؤمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال              -٥٩
، ركزت اجلهود املبذولة من أجل منع االستغالل اجلنسي لألطفال          ١٩٩٦استكهومل عام    يف

تعني أن تتخذها الفنادق ووكاالت األسـفار،       يف املنتجعات السياحية على اإلجراءات اليت ي      
وليس فقط على اإلعالم الرامي إىل تثبيط السياح عن اإلقبال على اخلدمات اجلنسية املـؤدى           

واعتمدت مدونة لقواعد السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي          . عنها مع أطفال  
ية السياحية يف محاية األطفال      لتسترشد هبا األعمال التجار    ٢٠٠١األسفار والسياحة عام     يف

، أفادت التقارير أن املدونة قيد التنفيذ من أزيـد          ٢٠١٢ويف هناية عام    . من السياحة اجلنسية  
  . بلدا٤٢ شركة يف ١ ٠٣٠ من
وأسفر املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني املعقود يف             -٦٠

 عن إعالن وخطة عمل ريو ملنع االستغالل اجلنـسي          ٢٠٠٨فمرب  نو/الربازيل يف تشرين الثاين   
  .لألطفال واملراهقني ووقفه، حيث حدد جدول أعمال للجهود الدولية املبذولة يف هذا الصدد

 إدماج هنج قائم علـى      والصعوبات اليت ال تزال مائلة أمام     الدروس املستفادة     -هاء  
  حقوق اإلنسان

   تنفيذ األطر القائمةصعوبة  -١  
 من الربوتوكول املتعلقة مبنع االجتـار       ٩حتتاج آليات إنفاذ االلتزامات املترتبة عن املادة          -٦١

الطلب الذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشـخاص، الـيت          "باألشخاص، مبا يف ذلك تثبيط      
، على الصعيد العاملي، إىل مزيـد مـن         "تفضي إىل االجتار، وخباصة استغالل النساء واألطفال      

__________ 

)٢١( See for example, Gangmasters (Licensing) Act 2004, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland; for more information see Gangmasters Licensing Authority Annual Report and 

Accounts: 1 April 2011 to 31 March 2012 (London, The Stationery Office, 2012). 
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ويف حني تشرف عن تنفيذ معاهدات مماثلة، من مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال              . زالتعزي
 تتصرف  - التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، جلنة           

  مل تنشأ مثل هذه اللجنة     - بوصفها أقوى هيئة إنفاذ تكفل الوفاء بااللتزامات يف إطار االتفاقية         
  .لتنظيم االمتثال للربوتوكول

وسلط الباحثون واخلرباء الضوء على أن سياسات اهلجرة اليت تقيد إمكانية الوصـول               -٦٢
إىل القنوات القانونية للهجرة، والسياسات التجارية اليت حترر حركة األموال والسلع واخلدمات            

عاملية تساهم مجيعها يف زيـادة      لصناعة اجلنس ال  " النمو الصاروخي "لكنها تستثين اليد العاملة، و    
ويستلزم بذل الدول للعناية الواجبة إجراءات بشأن هذه العمليات         . حوادث االجتار باألشخاص  

  .، واليت حتفز مجيعها الطلب على االجتار باألشخاص وتزيد التعرض لهاألوسع نطاقاً

  حقوق العمل  -٢  
 لضمان حقوق العمل املعتـرف هبـا        تقع على الدول أيضاً مسؤولية تنفيذ تدابري مناسبة         -٦٣

اليت تشمل اتفاقييت منظمة    " حقوق العمل األساسية  "دولياً يف مجيع فئات أماكن العمل، وال سيما         
، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية لـضمان احلـق يف           )٢٢(العمل الدولية بشأن العمل القسري    

 ذلك، أشارت املقـررة اخلاصـة       ومع. حرية تكوين اجلمعيات ومكافحة عمل األطفال والتمييز      
 استثناءات متكررة، قانونـاً    ضعوسلفها، يف سياق الزيارات القطرية، إىل أن السلطات احلكومية ت         

  . ميكن فيه ألرباب العمل انتهاك حقوق العمل يف مأمن من العقابحيزاًأو ممارسة، توجد 
موظفي إنفاذ قوانني ولضمان حقوق العمل، يتعني على الدول إنشاء هيئة مناسبة من   -٦٤

والدول الـيت ال تنـشئ      . مبفتشي العمل ومدها باملوارد   اً  العمل املهنيني الذين يعرفون عموم    
مفتشية عمل خبربات مناسبة وموارد كافية لالضطالع بواليتها هي يف الواقع تتغاضى عـن              

ومع ذلك، حيتمل أن تواجه حىت مفتشية عمل ذات مـوارد جيـدة             . انتهاك حقوق العمل  
  . يف الوصول إىل العديد من األماكن اليت جيري فيها استغالل األشخاصعوباتص
وتشري أدلة مجعت خالل العقد املاضي إىل أن نسبة كبرية من العمـال املتجـر هبـم                   -٦٥

واملعرضني للعمل القسري هم عمال متعاقدون ال تعينهم أو توظفهم بصورة مباشرة األعمـال              
 مـن ذلـك،   وبدالً).  موقع العمل، من مثل مزرعة أو موقع للبناء يف(التجارية اليت يعملون هلا     
ويف مثل هذه الظروف، ينبغي للدول أن تنظر يف تنظيم أنشطة موظفي          . جتلبهم وكالة أو وسيط   

وإذا قررت الدول أال تأخذ بالتنظيم، تبقى مع ذلك مسؤولة عن ضـمان           . ووكاالت التوظيف 
االجتار بالبشر، عن طريق أمرين يف آن واحد مها         عدم مسامهة موظفي ووكاالت التوظيف يف       

التحقق من مدى فعالية أي نظام للتنظيم الذايت الذي يعمل به قطاع التوظيف وضمان تـوافر                
  .بلغ عنهاي اليتللتحقيق يف االنتهاكات اً مالئماً موظفي إنفاذ القوانني املدربني تدريب

__________ 

) ١٩٥٧(١٠٥املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامـي ورقـم         ) ١٩٣٠(٢٩اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم       )٢٢(
 .بشأن إلغاء العمل اجلربي
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  آثار األنشطة التجارية على حقوق اإلنسان   -٣  
تتطلب املسؤولية " للمبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وفقاً  -٦٦

أن تتجنـب التـسبب     ) أ: (عن احترام حقوق اإلنسان أن تقوم املؤسسات التجارية مبا يلي         
اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان أو املسامهة فيها من خالل األنشطة اليت تضطلع هبـا، وأن                يف

وأن تسعى إىل منع أو التخفيف من اآلثار الضارة حبقوق  ) ب(ثار عند وقوعها؛    تعاجل هذه اآل  
اإلنسان اليت ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا يف إطار عالقاهتا التجارية،              

  ).١٣املبدأ التوجيهي " (ك اآلثارحىت عندما ال تسهم هي يف تل
تستثمر مبالغ كبرية يف التحقق من سالسـل إمـدادها        وحىت األعمال التجارية اليت       -٦٧

لعملية التحقق مما إذا كان احلـد األدىن ملعـايري   اً تعاين من عدم وجود معيار معترف به دولي  
ألعمال ومن التحديات املطروحة أمام ا    . العمل ومعايري حقوق اإلنسان حيترم يف مكان العمل       

يعزى إىل حسن    ما إذا كان تدين كلفة منتج ما      ، حتديد   التجارية األخرى وفرادى املستهلكني   
إضـافة إىل   (ومن مسؤولية الدولـة     . إدارة األعمال التجارية أو إىل انتهاك يف عملية اإلنتاج        

يتوسل يف إبقاء    ضمان أال ) مسؤولية أرباب العمل وأصحاب األعمال التجارية واملستثمرين      
  .ائل غري قانونية أو تعسفيةتكاليف اإلنتاج وجمموع األجور عند احلد األدىن بوس

  حقوق الطفل  -٤  
فعنـدما  . إن املسؤولية الرئيسية للدول يف هذه احلاالت هي محاية األطفال املعنيني            -٦٨

توجد دالئل على أن الغالبية العظمى من األطفال الذين يتعاطون التسول جرى االجتار هبـم               
ينبغي للسلطة احلكومية املعنية ذات     يتعرضون إما للعمل القسري أو ممارسة شبيهة بالرق،          أو

اخلربة املناسبة يف محاية األطفال أن تنظر يف االستجابة املالئمة، وال سيما ما إذا كان ينبغـي                 
أن تشمل ثين أطفال من أعمار معينة عن التسول، حبيث جترم االستفادة من تسول الطفـل                

 يف ظروف معينة أو يف مجيـع        تثبيط اجلمهور عن التصدق بأموال على األطفال املتسولني        أو
م من دولة إىل دولة جمـاورة، يكـون مـن           هبما يبلَّغ عن نقل أطفال متَّجر       وعند. الظروف

املصلحة الفضلى لألطفال املعنيني أن توائم خمتلف الدول املعنية استجاباهتا، حبيث ال يـتمكن      
تغالهلم، من أجـل    مرتكبو االجتار من االنتقال بكل بساطة، مصحوبني باألطفال ضحايا اس         

  .استغالل اختالف القوانني واللوائح يف دولة جماورة
وتقع على عاتق الدول، على وجه اخلصوص، على النحو الذي أكدته كل مـن جلنـة                  -٦٩

، )٢٤( واملقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية           )٢٣(حقوق الطفل 
راء األطفال الذين قد تؤثر عليهم التدابري السياساتية املعتزمة وأخـذها يف            مسؤولية االستماع إىل آ   

االعتبار، مع إيالء اهتمام خاص لعدم استبعاد األطفال املهمشني واحملرومني، من مثـل األطفـال             
  .ضحايا االستغالل أو أطفال الشوارع أو األطفال الالجئني، من العمليات االستشارية

__________ 

 .١١٨ إليه، الفقرة بشأن حق الطفل يف االستماع) ٢٠٠٩(١٢يف تعليقها العام رقم  )٢٣(
)٢٤( A/67/291 ١١، الفقرة. 
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ن التدابري الرامية إىل مقاطعة أو حظر السلع اليت ينتجها عمـال            وذكرت التقارير أ    -٧٠
على بعض األطفال الذين كان القـصد أن يـستفيدوا منـها، ألن    اً سلبياً  أطفال خلفت أثر  

فعل أرباب العمل كان يف معظم األحيان هو تسريح العمال الذين تقل أعمـارهم عـن                 رد
  .)٢٥(ون تعويضعية ودون إنذار وبدالسن القانونية بصورة مجا

 يف زراعة الكاكاو يف بلد أو أكثر من         وتستحق احلملة اليت تزعم عمل األطفال قسراً        -٧١
 أنـه جيـري      إىل  العديد من املطبوعات   تشريبلدان غرب أفريقيا الذكر على حنو خاص، إذ         

وعقب ما عرفتـه    . االجتار باألطفال ألغراض إخضاعهم للعمل القسري يف مزارع الكاكاو        
، بأنـه   ٢٠٠١أبريل  /، ومرة أخرى يف نيسان    ٢٠٠٠إلعالم من دعاية يف هناية عام       وسائط ا 

جيري االجتار بأطفال من داخل املنطقة للعمل االسترقاقي أو العمـل القـسري يف مـزارع                
.  ملن يعتربهم أصحاب املصلحة الرئيـسيني      الكاكاو، عقد احتاد صانعي الشوكوالتة اجتماعاً     

ع أصحاب املصلحة هؤالء بروتوكوال بشأن زراعة ومعاجلـة         ، وق ٢٠٠١سبتمرب  /ويف أيلول 
حبوب الكاكاو واملنتجات املشتقة بصورة متتثل ألحكام اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة              

ومع .  املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها          ١٨٢ رقم
يزالـون   ت أطفال متجر هبـم ال      حاال على نطاق واسع  . أن. أن. ذلك، وثقت شبكة سي   

يف إطار  وأعّدت تقارير عن تلك احلاالت      يعملون يف مزارع الكاكاو يف منطقة غرب أفريقيا         
  ."مشروع احلرية املعين بإهناء االجتار بالبشر والرق احلديث"محلتها اليت استمرت سنة، 

  بالنتائج السلبية غري املقصودة للتدابري الرامية إىل التصدي للطل  -٥  
 من املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان            ٣يسلط املبدأ     -٧٢

واالجتار بالبشر الضوء على احتمال حدوث تأثري سليب متبادل بني احلقوق املكرسة والتدابري             
 ويشدد التعليق على املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصـى     . اجلديدة الرامية إىل التصدي لالجتار    

 قانون حقوق اإلنسان يؤكد أيضاً" الدول لالجتار بالبشر، على أن    هبا، فيما يتعلق باستجابات   
أنه ال ميكن للدول أن تنتهك مبادئ عدم التمييز أو القواعد اليت حتمي احلقوق االقتـصادية                

ة  خاص ٣ كما يشري املبدأ     .)٢٦("ستجابتها لالجتار أو تنفيذها   واالجتماعية والثقافية عند وضع ا    
 بسبب كوهنم مهـاجرين، إذ يـنص علـى          حالة ضعف إىل حقوق من حيتمل وجودهم يف       

ينبغي أال تؤثر تدابري مكافحة االجتار تأثرياً سلبياً يف حقـوق اإلنـسان وكرامـة               : "يلي ما
األشخاص، وخباصة حقوق أولئك الذين مت االجتار هبم واملهـاجرين واملـشردين داخليـاً              

مسؤولية توسيع مبدأ التناسب ليشمل مجيع      على    صراحةً وينص ".والالجئني وطاليب اللجوء  
  .الناس، بغض النظر عن وضعهم من حيث اجلنسية أو اهلجرة

__________ 

)٢٥( For example, Alec Fyfe, The worldwide movement against child labour – Progress and future 
directions (Geneva, ILO, 2007), p. 53. 

 .٣٨ الصفحة التعليق،: املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا )٢٦(
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بـشأن  ) ١٩٩٩(٢٧اإلنسان يف تعليقها العام رقـم       وشددت اللجنة املعنية حبقوق       -٧٣
ود الـيت   حرية التنقل على أمهية مبدأ التناسب، يف سياق ما يسري من مبادئ عند حتديد القي              

جيب أن تتمشى التدابري    : "وينص على ما يلي   . من املشروع للدول فرضها على حرية التنقل      
التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها احلمائيـة؛ وجيـب أن               

مقارنة بغريها من الوسائل اليت ميكن أن حتقق النتيجة املنـشودة؛             تكون أقل الوسائل تدخالً   
  ".ب أن تكون متناسبة مع املصلحة اليت ستحميهاوجي
وال ترغب املقررة اخلاصة يف اإلسهام يف تنامي الرتعة احلمائية يف التجارة العامليـة،                -٧٤

أشـخاص  اً  أو جزئي اً  لكنها تدرك أن الدول، بسماحها باسترياد سلع يعرف أهنا أنتجها كلي          
 هامة تنبغي إقامتـها بـني اسـتغالل         وهناك فروق . متجر هبم، تفوِّت فرصة لتثبيط الطلب     

واستغالل عمالة األطفال، إذ تقدر منظمة العمـل        ) املرتبط باالجتار باألشخاص  (األشخاص  
 على وقد يكون من السهل نسبياً . )٢٧( يطال أكثر من مائيت مليون طفل      الدولية أن هذا األخري   

غالل، دون أدلـة    منظمات ذات نزعات محائية االدعاء أن منتجات معينة ملطخـة باالسـت           
 الدول، وكـذا    أنه من املهم أن تشجع    ولذلك تؤكد املقررة اخلاصة من جديد على        . موثوقة

  .على يد مراقبني مستقلنيونشرها لة مجع األداألعمال التجارية، 
وال ميكن للتدابري املوجهة حنو الطلب اليت تتخذها الـسلطات يف الـدول املـستوردة،                 -٧٥

ن باإلجراءات اليت يتخذها جتار التجزئة أو املؤسسات التجارية اليت تستورد           باالقتران أو دون اقترا   
سلعة يشتبه يف أن من أنتجها أشخاص يتعرضون لالسـتغالل، أن حتقـق النتـائج املنـشودة                 

ومن ). اجتار هبم  لألشخاص ورمبا (تصاحبها تدابري مناسبة يف البلدان اليت يوجد هبا استغالل           مل ما
  .الظروف على أرض الواقع يف االعتبار، مبا يف ذلك طبيعة املنتج وعملية اإلنتاج أخذ املهم أيضاً

   ال يتجزأ من هنج قائم على حقوق اإلنسانالتشاور بوصفه جزءاً  -٦  
إن االلتزام بالتشاور مع من ستؤثر أو من قد تؤثر عليهم التدابري احملتملة أمر أساسـي يف                   -٧٦

وينبغي للدول أن تسعى إىل حتديد مستوى .  إزاء االجتار بالبشراتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان
كـضحايا   رفيع للمشاورة اليت ميكن أن تتصدى خلطاب ال ينظر إىل األشخاص املتجر هبـم إال              

 سـابقة   أيضاً أن تشكل هذه املشاورات    ميكن  و. شأن هلم، وبالتايل يستبعدون من املفاوضات      ال
  . يف أي مقترحات من شأهنا أن تؤثر على مستقبلهمأخرى هلذه الفئات لالخنراط كفاعلني

أي هنج يقـوم    "ويذكر تقرير مقدم من التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء أن             -٧٧
 وبال معىن إذا مل جيعل يف صلبه صوت          احملتوى اإلنسان إزاء االجتار سيكون فارغ    على حقوق   

رغم من وضوح وجوب أن تشمل التدابري       وبال. )٢٨("ملتجر هبن واملهاجرات وشؤوهنن   النساء ا 
__________ 

)٢٧( ILO, Accelerating action against child labour: Global Report under the follow-up to the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (Geneva, 2010), p. 5. 

)٢٨( Collateral Damage: The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World 
(Bangkok, 2007), p. viii. 



A/HRC/23/48 

GE.13-12280 24 

 التشاور مع الرجال واألطفال، جيب على أي هنج قائم على           الرامية إىل التصدي للطلب أيضاً    
حقوق اإلنسان إزاء االجتار بالبشر أن يضع يف الصدارة حقوق ورفاه املتجر هبم، ويـضعهم               

احلقيقي آلراء وأصوات من فاإلدماج . وآراءهم يف صلب املناقشات حول تدابري تثبيط الطلب 
 عـن   اتُّجر هبم يساعد يف صياغة استجابة مالئمة ويعكس حقوق ورغبات الضحايا، فضالً           

ويشجع هنج تشاوري على تنفيذ استراتيجيات تركز علـى األثـر           . التعقيد املتأصل للمسألة  
 املتعلقـة  على منوال املبادئ الدولية حلقوق اإلنـسان      اً  احملتمل على مثل هؤالء األفراد، نسج     

وكما الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، فإن أي هنج قـائم علـى             . باالجتار بالبشر 
يقتضي منا النظر، يف كل مرحلة من املراحل، يف أي أثر قد يكون لقـانون               "حقوق اإلنسان   

  .)٢٩("ر هبم واملعرضني لالجتار هبمسياسة عامة أو ممارسة أو تدبري على األشخاص املتج أو
وقد تؤدي زيادة التركيز على التشاور مع الفئات الرئيسية املتضررة مـن التـدابري                -٧٨

الرامية إىل احلد من الطلب إىل تقليص إمكانية حدوث اآلثار السلبية غـري املنتظـرة لتلـك             
وتنتـهك  . االستراتيجيات، أو لتنفيذ التدابري اليت ال يريدها من ستؤثر فيهم يف املقـام األول         

من اجملـال   اً  واسعاً  وق اإلنسان يف حاالت االجتار بالبشر، وهي تشمل نطاق        جمموعة من حق  
ـ     . االجتماعي وترتبط مبختلف أنواع األنشطة     متعـدد  اً  ولذلك، تتطلب االسـتجابات هنج

وميكن للتشاور مع املتضررين من التدابري الرامية إىل احلد من الطلب أن يسلط             . التخصصات
  .ميكن أن يوحي مبسارات أخرى للعمل والبحثالضوء على تعقيد املسائل، كما 

  حرية التنقل  -٧  
جيب على أي هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء االجتار بالبشر أن يكفـل عـدم                  -٧٩

ومثة مسألة رئيسية هنا تتعلق حبرية      . انتهاك التشريعات والسياسات حلقوق اإلنسان األخرى     
فهذه التدابري تنطـوي    . رامية إىل احلد من الطلب    التنقل واملخاطر اليت تنطوي عليها التدابري ال      

 على  وعالوةً. على خطر إمداد الدول بأساس عقالين لتكثيف اجلهود الرامية إىل منع اهلجرة           
 عن اليونسكو إىل أن تدابري مكافحة االجتار بالبـشر كـثرياً          اً  ذلك، يشري تقرير صدر مؤخر    

من األوضـاع الـيت       القانونية، بدالً تركز بشكل غري متناسب على مكافحة اهلجرة غري          ما
ويف العديد من البلـدان،     . )٣٠( إىل املساعدات وخدمات احلماية    يعانيها الضحايا، وافتقارهم  

تتوقف املساعدة واحلماية وحىت التسوية القانونية املؤقتة لوضع املهاجر على االمتثال لسلطات            
  .إنفاذ القوانني

هـي األكثـر إثـارة      علقة باهلجرة وحرية التنقل     ويف الواقع، قد تكون املسائل املت       -٨٠
.  بتدابري مكافحـة االجتـار باألشـخاص       املتعلقةشواغل حقوق اإلنسان    بني   من   للمشاكل

فالتدابري اليت تقيد قنوات اهلجرة القانونية توشك أن تفاقم يف اآلن نفسه خماطر االجتار بالبشر               
__________ 

 .٣ الصفحة التعليق،: املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا )٢٩(
)٣٠ ( Kristina Touzenis, Trafficking in Human Beings: Human Rights and trans-national criminal law, 

developments in law and practices, UNESCO Migration Studies 3 (Paris, UNESCO, 2010). p. 149. 
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واالجتار بالبشر نتيجـة    . يت تصاحبها  عن انتهاكات حقوق اإلنسان ال     وهتريب البشر، فضالً  
وجيب . لوقائع سياسية واقتصادية عاملية، وال سيما الفوارق اهلائلة يف الثروة واملستوى املعيشي   
  .أن يؤخذ هذا يف االعتبار عند صياغة أي استجابة تتصدى للطلب على االجتار بالبشر

أن يأخـذ يف    جيب   ، ملشكلة الطلب  ناسبتوأي إجراء يهدف إىل التصّدي بشكل م        -٨١
. طر هتريب البشر  ميكن أن تزيد خ    تدابري مكافحة االجتار اليت حتد من حرية التنقل          أنّاالعتبار  

  .أعلى ومن ال يستطيع الدفع قد يصبح أكثر عرضة لالستغاللاً فاملهربون سيفرضون أسعار
ـ           إن إىل ذلك،    وإضافةً  -٨٢ رة  التركيز بصورة غري متناسبة على تـشديد ضـوابط اهلج
وأشارت دراسـات إىل أن     . من تفاقم الوضع على طول دورة االجتار بالبشر       أيضاً  يزيد   قد

ما يستغلون خوف الضحايا من إمكانية الترحيل أو من إقامتـهم           اً  املتجرين باألشخاص كثري  
 هذه املالحظـات    متثلو. غري الشرعية أو وضعيتهم من حيث العمل للحيلولة دوهنم واهلرب         

 التدابري اليت تركز بشكل غري متناسب علـى االجتـار         يدعم فكرة التخلي عن    عنصراً إضافياً 
  .بالبشر باعتباره قضية من قضايا اهلجرة

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص،         ٩مبوجب أحكام املادة      -٨٣

ملتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة        وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم ا      
أو تعّزز تدابري تشريعية أو تدابري      ...  تعتمد"الوطنية، يتعني على الدول األطراف أن        عرب

من أجل عدم تشجيع الطلب الذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشـخاص،            ...  أخرى
  ".اليت تفضي إىل االجتار، وخباصة استغالل النساء واألطفال

إىل الرغبـة  " الطلـب "ح لم، يشري مصطالجتار باألشخاص واستغالهلويف سياق ا   -٨٤
سلعة أو عمالة أو خدمة معينة وإعطائها األفضلية، دون احترام للقانون الدويل حلقوق              يف

وعادة ما يعرب عن هذه الرغبـة يف شـكل   . اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق العمل األساسية      
ويتطلب تثبيط هذا الطلب تـدابري    . داخيلأموال ُتِمد املتجرين باألشخاص وشركاءهم مب     

ويف املقام األول يف األماكن الـيت       (للتصدي لطبيعة استغالل الضحايا املتجر هبم ونطاقه        
، وكذا تدابري ملعاجلة العوامل االجتماعية والثقافية والـسياسية         )يتعرضون فيها لالستغالل  

.  هلا الظروف املواتيـة    هتيئ االجتار أو    واالقتصادية والقانونية واإلمنائية اليت تؤثر يف عملية      
وميكن فعل ذلك عن طريق التأثري يف قرارات الشراء لدى األفراد والكيانات التجاريـة              

. اليت تسهم، عن قصد أو عن غري قصد، يف تنمية مداخيل املتجرين بالبشر وشـركائهم              
شخاص، ومن ذلـك  وتقع على عاتق الدول مسؤولية بذل العناية الواجبة ملنع االجتار باأل        

  .اختاذ تدابري لتثبيط الطلب
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وإذ تضع املقررة اخلاصة يف اعتبارها التزامات الدول مبوجب القـانون الـدويل               -٨٥
لتدابري قائمة  اً  حلقوق اإلنسان، تود أن تقدم جمموعة من التوصيات اليت قد تشكل أساس           

  :يؤدي إليهعلى حقوق اإلنسان لتثبيط الطلب الذي حيفز االجتار باألشخاص أو 
ينبغي للدول حتديد وحتليل العوامل اليت تولد الطلب علـى اخلـدمات              )أ(  

اتية وغريهـا   لة، واختاذ تدابري تشريعية وسياس    اجلنسية املتسمة باالستغالل واستغالل العما    
وينبغي للتدابري الرامية إىل تثبيط الطلب أن تستند        . التدابري القوية ملعاجلة هذه القضايا    من  

ربات املوجودة وإىل معلومات دقيقة بشأن أمناط االجتار باألشخاص اليت تقـع يف             إىل اخل 
  ؛)منهااً املتعلقة باألشخاص املتجر هبم حنو أراضيها أو عربها أو انطالق(واليتها القضائية 

تقع على الدول مسؤولية توفري احلماية من انتهاكات حقـوق اإلنـسان              )ب(  
اليت ترتكبها أطـراف ثالثـة، مبـا يف ذلـك           ) واستغالهلميف ذلك االجتار باألشخاص      مبا(

املؤسسات التجارية والعصابات اإلجرامية، وذلك من خالل السياسات واللوائح واملقاضاة          
وينبغي للدول أن حتدد بوضوح ما هو منتظر من مجيع املؤسسات التجارية املسجلة             . املالئمة

قوق اإلنسان يف مجيع عملياهتا، يف الـداخل      أو واليتها القضائية من احترام حل     /يف أراضيها و  
كما يف اخلارج، واختاذ اإلجراءات املناسبة لوقف االجتار باألشخاص أو استغالهلم، بصرف            

  النظر عن حجم املشروع التجاري وقطاعه وبيئة عملياته وهيكله وملكيته؛
ت يستلزم تثبيط الطلب عادة تدابري لوقف التمييز، وال سيما املمارسـا            )ج(  

وهي تشمل التمييز على أساس نوع اجلنس       . التمييزية اليت تساهم يف استغالل األشخاص     
واإلثنية واألصل القومي وغريها من املعايري، مثل التمييـز ضـد العمـال املهـاجرين               

 التمييز القائم على    دول القضاء على أفعال أو ممارسات     وينبغي لل . ممارسات التوظيف  يف
 ما ينبغي هلا أن تعدل القوانني والسياسات اليت تضفي طابعـاً          أسباب من ذلك القبيل، ك    

، وال سيما املمارسات اليت تتعلـق       على التمييز وحتدد بذلك شكل الطلب أيضاً      اً  مؤسسي
كما جيب عليها حتـدي املواقـف واملمارسـات واملعتقـدات           اً  بالعمالة أو اهلجرة، متام   

  ها؛االجتماعية التمييزية اليت حتدد شكل الطلب بدور
يلزم إنشاء آليات تنظيمية وإشرافية حيثما ُشجع أو يسر أي شكل من               )د(  

أشكال هجرة اليد العاملة، مبا أن غياب مثل هذه اآلليات كان له أثر يف تيسري االجتـار                 
وتلزم تشريعات حلماية أي شخص ميكن، من دون محاية مناسبة، اسـتغالله            . باألشخاص

جرين بصفة عامة، واألطفال العمال، وال سيما من هـم          مثل العمال املها  (بسهولة نسبية   
، وأي شخص يعمل خارج مكان عمـل رمسـي   )دون احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل   

مثل خادمات املنازل املهاجرات وغريهن من املهاجرين، وال سيما النساء الالئي           (منظم   أو
تشريعات لضمان خضوع   كما قد تلزم    ). يعملن يف أماكن عمل غري منظمة أو غري رمسية        

هبم، مـن أجـل العمـل       اً  متجراً  أي مكان من أماكن العمل ميكن أن يستقبل أشخاص        
كسب املال، مبا يف ذلك أماكن العمل أو املواقع غري الرمسية، لسيادة القانون وإمكانية               أو

  مراقبة املسؤولني عن إنفاذ القانون هلا، إذا لزم األمر؛
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 إىل تثبيط الطلب أن تكون متوافقة مـع املبـادئ           ينبغي للتدابري الرامية    )ه(  
مبا يف ذلك شراء خدمة أو منتج       (العامة لسيادة القانون، أي ينبغي أال جترم ارتكاب فعل          

يف ظروف ال يتوقع أن يستطيع فيها املشتري بصورة معقولة إدراك أنـه بـصدد               ) بعينه
 جـرى   اً مقدم اخلدمة شخص   ارتكاب جرمية، على سبيل املثال إذا كان من أنتج املنتج أو          

وهذا يعـين أن علـى الـدول        . االجتار به، ما مل يقم دليل على أن املشتري كان مهمال          
تنشر على نطاق واسع أي تغيريات يف القانون جترم شراء بعـض أنـواع اخلـدمات             أن
املنتجات املصنوعة أو املقدمة من أشخاص جرى االجتار هبم، وتقدم معلومات ال لبس              أو

  لمشترين احملتملني عن هذه اخلدمات أو املنتجات؛فيها ل
ينبغي للتدابري الرامية إىل تثبيط الطلب اليت تنطوي على تقييد حقـوق              )و(  

اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق أفراد يعتربون معرضني بشكل خاص خلطر االجتـار هبـم،               
تها احلمائية؛  أي، جيب أن تكون مالئمة لتحقيق وظيف      (تكون متوافقة مع مبدأ التناسب       أن

يف اخلصوصية من بني اليت ميكن أن حتقق النتيجـة            وجيب أن تكون الوسيلة األقل تدخالً     
  ؛)املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة اليت تتعني محايتها

ينبغي كفالة أال تؤثر تدابري مكافحة االجتار تـأثرياً سـلبياً يف حقـوق                )ز(  
ة حقوق أولئك الذين مت االجتـار هبـم واملهـاجرين           اإلنسان وكرامة األشخاص، وخباص   

وينبغي للدول أن ترصد بشكل فاعل أثـر        . واملشردين داخلياً والالجئني وطاليب اللجوء    
التدابري الرامية إىل تثبيط الطلب وآثارها اجلانبية احملتملة واختـاذ اإلجـراءات املناسـبة              

  وق اإلنسان؛للتصدي ألي آثار جانبية غري مقصودة تقيد ممارسة حق
ينبغي للدول أن تسعى إىل احلصول على آراء ممثلي أي فئة معينة مـن                )ح(  

من التدابري الراميـة إىل منـع االجتـار    اً  كبريراًاألشخاص الذين حيتمل أن يتضرروا ضر  
. بالبشر، وأن تأخذ هذه اآلراء يف االعتبار عند تصميم التدابري الرامية إىل تثبيط الطلـب           

هؤالء األفراد يعين مجع املعلومات ذات الصلة من األشخاص الذين يرجح،           فالتماس آراء   
من خربهتم، أن يكونوا على اطالع جيد على أوجه القصور أو الثغرات أو اآلثار              اً  انطالق

وتقع على عاتق الدول، علـى وجـه        . غري املقصودة للسياسات واملمارسات املوجودة    
فل، مسؤولية االستماع إىل آراء األطفال      اخلصوص وعلى حنو ما أكدت جلنة حقوق الط       

  .تثبيط الطلب وأخذها يف االعتبارهتدف إىل الذين قد يتضررون من أي تدابري 

        


