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                 جملس حقوق اإلنسان
                    الدورة اخلامسة عشرة

                  من جدول األعمال ٣   و ٢        البندان 
  اإلنسان حلقوقي ملفوضة األمم املتحدة السامية التقرير السنو

  األمني العاموتقارير املفوضية السامية و
                                                           تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

                                              واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

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

   "                                       فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص         التوجيهية
   * )    ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ٢٨   و  ٢٧      جنيف،  (

      موجز    
                 هنج قائم على حقوق  "                                                                 حيتوي هذا التقرير على موجز ملناقشات وتوصيات احللقة الدراسية املعنونة 

     فيما                  بادئ التوجيهية                     تنفيذ املبادئ وامل    .                 التحديات والفرص   :                               اإلنسان ملكافحة االجتار باألشخاص   
  ،     ٢٠١٠      مايو   /       أيار   ٢٨    و   ٢٧                        ، املعقودة يف جنيف يف       "                                    يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص    

  .                                                     بشأن االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال         ٣ /  ١١                             لقرار جملس حقوق اإلنسان          ً وفقاً
       بـادئ             املبادئ وامل                                   جتميعا آلراء أصحاب املصلحة بشأن        ) A/HRC/15/27/Add.1 (              وتوفر إضافة   

                                        أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية                                                       جيهية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص          التو
   .                    ُ                حلقوق اإلنسان، حسبما طُلب يف القرار نفسه

  

__________           

  .                تقدمي هذه الوثيقة     تأخر    *  
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       مقدمة  -     ً أوالً  
                                    بشأن االجتار باألشخاص، ال سـيما        ٣ /  ١١                                   طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         - ١

                          حلقة دراسية تستمر يومني     "                                                 ، إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تنظم                        النساء واألطفال 
                                                                               لتحديد الفرص والتحديات القائمة يف جمال تطوير تصد قائم على احلقوق لالجتار باألشخاص    
                                                                                               بغية اإلقرار باملمارسات اجليدة الناشئة ومواصلة تعزيز التطبيق العملي للمبـادئ واملبـادئ             

   . ) ٩       الفقرة    " (                                       ا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص                 التوجيهية املوصى هب
                                                                                       ونظمت احللقة الدراسية بالتنسيق مع املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما              - ٢

                          واإلجراءات اخلاصة املعنية،         .....          احلكومات   "                             هلذا القرار، مجعت احللقة           ً ووفقاً  .                النساء واألطفال 
                                                                     وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها، واملنظمات اإلقليمية واحلكومية                            وهيئات املعاهدات، و  

                                                                                    الدولية وغري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واألوسـاط األكادمييـة، واخلـرباء       
                                                   ونظرت احللقة الدراسية يف كل من التحديات والفـرص يف       ).  ٩        الفقرة     " (                      الطبيني وممثلي الضحايا  

                                                                          على حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار باألشخاص، مع إيالء تركيز خـاص علـى                              تنفيذ هنج قائم    
                                                                                                  الكيفية اليت استعملت هبا املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان                

   .                                                               واالجتار باألشخاص والكيفية اليت ميكن استعماهلا هليكلة هذا النهج وتيسريه
    ٢٨    ويف    .                                             لى موقع املفوضية السامية علـى اإلنترنـت                                    وأعلن عن احللقة الدراسية ع      - ٣

   .                                          ، أرسلت مذكرة شفوية إىل مجيع البعثات الدائمة    ٢٠١٠      أبريل  /     نيسان
                                   انظر قائمة اخلـرباء الـواردة يف        (                                                     وباإلضافة إىل اخلرباء الذين دعتهم املفوضية السامية          - ٤

        االحتـاد    :                يف األمم املتحدة                 دولة عضوا      ٥٩                                        ، شارك يف احللقة الدراسية ممثلون عن         )            املرفق الثاين 
                                                                                                  الروسي وأذربيجان واألرجنتني واألردن وأرمينيا وإريتريا وإسبانيا وإسرائيل وأفغانستان وألبانيا          

  -          مجهوريـة    (                                                                                  وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وأوروغواي وأوكرانيـا وإيـران           
                            ة واهلرسك وبـيالروس وتركيـا                                              وباكستان والبحرين والربازيل وبلجيكا والبوسن   )        اإلسالمية

                                                                                          وترينيداد وتوباغو وتشاد واجلزائر ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة ومجهوريـة            
                                                                                       مولدوفا وجنوب أفريقيا وسري النكا وسلوفينيا وسنغافورة والسويد وسويـسرا والـصني            

        واتيـا                         وفييت نام وقـربص وكر      )               البوليفارية -        مجهورية   (                                وعمان وفرنسا والفلبني وفرتويال     
                                                                                         وكمبوديا وكولومبيا والكونغو وليتوانيا وليسوتو وماليزيا ومـصر واملغـرب واملكـسيك            
                                                                                              والنرويج والنمسا وهاييت واهلند وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكيـة واليابـان؛            

                                                 كما أوفد عدد من الدول األعضاء خرباء وطنـيني           .                           ممثل عن الكرسي الرسويل             ً  وحضر أيضاً 
                          يف احللقـة الدراسـية          ً أيضاً       وشارك    .                                              كافحة االجتار إللقاء كلمة يف احللقة الدراسية              معنيني مب 

                                                                                     أعضاء فريق االتصال بني املنظمات احلكومية الدولية املعين باالجتار باألشـخاص وهتريـب             
                      ، مبن فـيهم ممثلـو          ٢٠٠٠                                                                   املهاجرين الذي أنشأته وتنسق أعماله املفوضية السامية منذ عام          

                                                                    لهجرة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومكتب األمـم                     املنظمة الدولية ل  
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                                                                                      املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشـخاص         
                                                                                           ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالـة             

                                                                    وائتالف مكافحة االجتار باملرآة واملؤسسة الدولية للقضاء على بغاء األطفال يف             وجملس أوروبا 
                                     االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر                                                     السياحة اآلسيوية واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان و      

   .          واهلالل األمحر
     تنشر    : "                           ، إىل املفوضية السامية أن     ٣ /  ١١                                        كما طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره          - ٥
                                                                                     دئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشـخاص، وأن                املبا

                                                                                       جتمع آراء أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلكومات ومراقبو األمم املتحدة، وهيئـات األمـم              
                                                                                         املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها املعنية، واهليئات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكوميـة،           

                                                                                  ات الوطنية حلقوق اإلنسان، بشأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا، وبـشأن                  واملؤسس
                                                                                           التجارب واملمارسات اجليدة الناشئة عند تطبيقها، وأن تتيح للمجلس جمموعة اآلراء هذه يف             

                                            وأرسلت مذكرة شفوية هبذا الشأن إىل مجيـع           ).   ١٠        الفقرة     " (                                 إضافة للتقرير املشار إليه آنفا    
                                      وترد جمموعة اآلراء املطلوبـة، الـيت         .     ٢٠٠٩       يوليه   /      متوز   ١٠                 ئمة يف جنيف يف                  البعثات الدا 

    . A/HRC/15/27/Add.1                                                        تنعكس فيها الردود الواردة على املذكرة الشفوية، يف الوثيقة 

                      تنظيم احللقة الدراسية  -       ً ثانياً  

                       افتتاح احللقة الدراسية  -     ألف  
                                ديرة شعبة البحـوث واحلـق يف                                                        رحبت رئيسة اليوم األول من احللقة الدراسية، م         - ٦

  مث   .                                                                                    التنمية يف املفوضية السامية، باملشاركني وعرضت أهداف احللقة الدراسـية وهيكلـها           
                                                   مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ ورئيس         :                                 قدمت املتحدثني االفتتاحيني الثالثة   

               يـة باالجتـار                                                                            جملس حقوق اإلنسان، السفري اليكس فان ميووين؛ واملقـررة اخلاصـة املعن           
   .                              باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

                                                                               وهنأت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف كلمتها االفتتاحية، جملس             - ٧
    ١٠                                          وأشارت إىل أن هذا احلدث يعقـد بعـد            .                                        حقوق اإلنسان على عقد هذا احلدث املهم      

         وقمعه                  النساء واألطفال،          ال سيما                                  بروتوكول منع االجتار باألشخاص، و                        سنوات على اعتماد    
          الربوتوكول  (                                                                                  واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية            

                                                                 ، وهو اتفاق دويل بارز وفر اهليكل واحلفز الالزمني إلعداد إطار            )                       املتعلق باالجتار باألشخاص  
                              السامية أن عمل مكتبـها يف                     وأكدت املفوضة     .                                      قانوين قوي حول قضية االجتار باألشخاص     

                                                                                             هذا اجملال يسترشد بالنهج القائم على احلقوق املنصوص عليه يف املبادئ واملبادئ التوجيهيـة              
                                   وكاسـتجابة لـضرورة انعكـست يف         .                                             فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشـخاص      
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        فـصيلي                                                                                  املالحظات الواردة من أصحاب املصلحة، بدأت املفوضية السامية يف إعداد تعليق ت           
                                                            ومن املأمول أن يساعد التعليق علـى املبـادئ واملبـادئ             .                                على املبادئ واملبادئ التوجيهية   

      أن      ً أيضاً                                                                                التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، والذي يتعني            
      دولية                                                                                       يستند إىل نتائج احللقة الدراسية، الدول ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية ال           

                                                                                        وغري احلكومية يف تشجيع ودعم وتنفيذ استجابات فعالة قائمة على احلقوق ملكافحة االجتار             
                                                                               وشددت املفوضة السامية على الدور املهم الذي يتعني أن يؤديه الناجون مـن               .        باألشخاص

                                                                                       االجتار يف املساعدة على تشكيل استجابات فعالة قائمة على احلقـوق ملكافحـة االجتـار               
                                                                             وأبلغت املشاركني حبدث، من املقرر أن تعقده املفوضية الـسامية يف الـدورة               .        باألشخاص

                            ، يهدف إىل إتاحـة جمـال           ٢٠١٠       يونيه  /         حزيران  ٢                                     الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف       
   .                            لالستماع إىل جتارب وآراء الناجني

                                                                            وأكد رئيس جملس حقوق اإلنسان التزام اجمللس بقضية االجتار باألشخاص وأبلـغ              - ٨
          وأشار إىل    .      سبتمرب/                                                                      شاركني بأن اجمللس سينظر يف وقائع احللقة الدراسية وتوصياهتا يف أيلول            امل

                                   يف رعاية فريق الناجني مـن االجتـار       ً أيضاً                                           أن ستة وفود من املناطق اإلقليمية اخلمس تشترك  
                                                      وأبرز رئيس جملس حقوق اإلنسان الصلة القويـة بـني            .                                   الذي أشارت إليه املفوضة السامية    

                                                  إن االجتار باألشخاص ينتهك احلق يف احلياة واحلق يف           :                          باألشخاص وحقوق اإلنسان        االجتار
        ُ                                                                          عمل كرمي ُيختار حبرية، واحلق يف احلماية من التمييز، واالحتجاز التعسفي، والعمل القسري،    

            وأضـاف أن     .                                                                        واستعباد املدين، والزواج القسري، واالستغالل اجلنسي لألغراض التجاريـة        
                                                                        التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص قيـد                            املبادئ واملبادئ   

                                                                                            النظر يف هذا االجتماع، هي أول تعبري عن النهج القائم على حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار               
                                                                                       باألشخاص وتوفر مسامهة قيمة لتعميم حقوق اإلنسان يف عمل الدول واملنظمات اإلقليميـة             

   .                   كافحة االجتار باألشخاص                    ووكاالت األمم املتحدة مل
                                                                                ورحبت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، بعقد             - ٩

                                                                      وأشارت إىل أن املبادئ واملبادئ التوجيهية كانت موردا مهما لعمـل             .                     هذه احللقة الدراسية  
                 ليـة واملبـادئ                                                                     وأشارت املقررة اخلاصة إىل تأكيد كل من قانون املعاهـدات الدو            .       واليتها

            وأكـدت أن     .                                                                       واملبادئ التوجيهية على أمهية حقوق اإلنسان يف مكافحة االجتار باألشخاص         
               ومبـا أن دور      .                                                                            مثل هذا النهج مهم لضمان العدالة للضحايا وحماكمة عادلة ملرتكيب اجلرائم          

       على                                                                                          املقررة اخلاصة هو تقدمي حلول إىل الدول، فمن املتوقع أن يكون تركيز احللقة الدراسية             
   .    ً  جداً                    ً املمارسات اجليدة مفيداً

                                                                                     مث أدىل مبالحظات استهاللية من القاعة كل من املمثل الدائم ألملانيا، السفري رينهارد               -  ١٠
                                                                                            شويب، ونائب املمثل الدائم للفلبني، السفري دينيس ليباتان، ومها املشاركان الرئيـسيان يف             

                                  قرار اجمللس عقد احللقة الدراسية،                    ورحب املمثالن ب    .  ٣/  ١١                               تقدمي قرار جملس حقوق اإلنسان      
                                                                                            وأشارا إىل القبول املتزايد للنهج القائم على احلقوق ملكافحة االجتار باألشخاص وأكدا أمهية             
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                          كما أشارا إىل أنـه       .                                                                           املبادئ واملبادئ التوجيهية لتوجيه عملية إعداد مثل هذا النهج وتنفيذه         
                        وأضافا أنه يف حني حيظى       .               ضحايا ومحايتها                                                    ما زال يتعني إجناز الكثري لضمان احترام حقوق ال        

   .                                                                                النهج القائم على حقوق اإلنسان بقبول واسع النطاق، فال تزال هناك فجوة كبرية يف التنفيذ
                                                                                      وقالت املمثلة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية، السفرية بييت إي كنغ، إهنا توافق              -  ١١

                                            لتوجيه الدول األعضاء امللتزمة بإهناء االجتـار                                                      على أن املبادئ واملبادئ التوجيهية مهمة كأداة        
                                                      وعرضت املمثلة الدائمة شريط فيديو يوجه كلمـة إىل           .                              باألشخاص وحبماية حقوق اإلنسان   

                                                                                        املشاركني من وزيرة خارجية الواليات املتحدة، هيالري كلينتون، اليت أكدت التزام حكومة            
   .                              باألشخاص وما يتعلق به من استغالل                                           الواليات املتحدة بالعمل مع اآلخرين إلهناء االجتار 

                   وأكد التزام بلده     .                                                                 مث أدىل املمثل الدائم ملصر، السفري هشام بدر، مبالحظات افتتاحية           -  ١٢
                                                                                          بالنهج القائم على احلقوق الذي ينعكس يف املبادئ واملبادئ التوجيهية وأشار إىل حـدوث              

ُ                                مث ُعرض فيلم قصري يبني طبيعة االجت        .                        تطورات كبرية داخل مصر                               ار باألشخاص ومداه وآثاره      
   .           على الضحايا

             تنظيم العمل  -     باء  
                                                                                              أشارت الرئيسة، لدى عـرض تنظـيم العمـل، إىل أن قـرار جملـس حقـوق                  -  ١٣

                             تصد قائم على احلقـوق لالجتـار      : "                                          يطلب إىل احللقة الدراسية التركيز على       ٣ /  ١١        اإلنسان  
                                           ومواصلة تعزيز التطبيق العلمي للمبـادئ                                                        باألشخاص بغية اإلقرار باملمارسات اجليدة الناشئة       

         وأضـافت     ".                                                                          واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص         
                        تقدمي املبادئ واملبـادئ      )  أ   : (                                                                    الرئيسة أنه تبعا لذلك، ستنظم احللقة الدراسية على النحو التايل         

                                 رسات اجليدة والتحديات والفـرص                                                        التوجيهية، يتبعها ثالث جلسات موضوعية بشأن املما      
                                                                                    فيما يتعلق بتنفيذ هنج قائم على حقوق اإلنسان ملختلـف عناصـر االجتـار باألشـخاص؛      

             وأضـافت أن     .     املنع  )  د (                              استجابات العدالة اجلنائية؛ و     )  ج (                         محاية الضحايا ودعمهم؛ و     )  ب ( و
ـ                      ارهبم                                                                                   فريقا من ثالثة خرباء سيقدمون، يف كل جلسة، اجملـال ذي الـصلة ويعرضـون جت

                                                                                              وأفكارهم، مث يتبع ذلك مناقشة عامة يشارك فيها ممثلو الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة              
                                    وستتاح فرصة قصرية ألعضاء الفريـق        .                                              واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين     

                                                                                      إلبداء مالحظات ختامية قبل أن يعرض جميب من اخلرباء استنتاجات مـستندة إىل خمتلـف               
   .                                                      املداخالت اليت جرت خالل أعمال الفريق وفترات املناقشة العامة        العروض و

              موجز الوقائع  -       ً ثالثاً  
                                                                            يعرض هذا الفرع موجزا لعروض اخلرباء وللمواضيع واألفكار اليت نشأت خـالل              -  ١٤

   .              املناقشة العامة
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                                                                                 تقدمي املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان               -     ألف  
             جتار باألشخاص   واال
                                                                              بدأ مستشار املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املعين باالجتار باألشـخاص اجللـسة              -  ١٥

                                                                                         بتقدمي املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص            
            تبار الزمن؛                                                                   وأشار املستشار إىل أن املبادئ واملبادئ التوجيهية صمدت أمام اخ           .            إىل املشاركني 

                                                                                            ذلك أهنا متتعت خالل السنوات الثمان املاضية بدعم متزايد من الدول واملنظمات الدوليـة               
                                                                         وأضاف أن املبادئ واملبادئ التوجيهية أشري إليها يف النصوص التفسريية لكل          .              واجملتمع الدويل 

             اءات مكافحة                                                                              من الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بإجر         
                                                                 وأشري إليها يف العديد من وثائق السياسة اإلقليمية واستعملتها            ).     ٢٠٠٥ (                االجتار باألشخاص   

                                                                                         الدول على نطاق واسع لتقييم استجاباهتا وإعداد قوانني وهنوج جديدة ملكافحـة االجتـار              
                                                                          وأشري إىل مفهوم النهج القائم على احلقوق ملكافحة االجتار باألشخاص، مـع              .        باألشخاص

  .                                   على التزامات الـدول وغريهـا          ً أيضاً                                                مالحظة أمهية التركيز ال على احلقوق فحسب، بل         
                                                                                        وأوضح املستشار أن النهج القائم على احلقوق ملكافحة االجتار باألشخاص يعين أن إطـاره              
                                                                                       املفاهيمي جيب أن يستند قياسيا إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأن يوجه عمليا حنو تعزيز      

  .                                                                    وأشار إىل أن الدول حتتاج إىل توجيهات عملية لتنفيـذها فعليـا             .            قوق اإلنسان         ومحاية ح 
                                                                                        وينبغي أن تكون الضحية هي أساس النهج ومن الضروري حتليل التزامات الدول وإصـالح              
                                                       ُ                                  املمارسات التمييزية اليت يستند إليها االجتار باألشخاص واليت ُتبقي على إفـالت مـرتكيب              

                         بأن دعـم ومـساعدة              ً   متزايداً                    ً    كما أن هناك اعترافاً     .          العقاب                          جرائم االجتار باألشخاص من   
                                                                                        الضحايا دون شروط، حسبما تنص على ذلك املبادئ واملبادئ التوجيهية، له معىن عملـي              

              وشدد املستشار    .                                                                        نظرا ألنه يضمن يف كثري من األحيان تعاون الضحايا يف مالحقة مستغليهم           
                                       هاك حقوق اإلنسان، وخاصـة اجملموعـات                                                   على الصلة القوية بني االجتار باألشخاص وانت      

   .                                                         الضعيفة، مثل النساء واألطفال والعمال املهاجرين وطاليب اللجوء
                                                                                وأكدت السيدة آن غاالغر، اخلبرية القانونية الدولية يف جمال االجتار باألشـخاص،              -  ١٦

ـ                    امل                                                                                              على الدور املهم الذي أدته املبادئ واملبادئ التوجيهية يف توجيه عملية إعداد إطـار ش
                                وسلطت الضوء على التغريات اليت       .                                                     للقانون والسياسة العامة حول قضية االجتار باألشخاص      

                                                                                              حدثت على مدار العقد املاضي، مبا يف ذلك زيادة قبول عدد من املبادئ الرئيسية اليت دخلت                
       وعلـى    .                                                                              يف صميم االستجابة القائمة على احلقوق فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشـخاص           

                                                                                     ثال، أصبح من املقبول على نطاق واسع اآلن أنه ينبغي عـدم جتـرمي أو احتجـاز                         سبيل امل 
                                ؛ وينبغي أال يكون تـوفري الـدعم                تتصل بأوضاعهم                               األشخاص ضحايا االجتار بسبب جرائم  

                                                                                            مشروطا باستعداد الضحايا أو قدرهتم على اإلدالء بشهادهتم؛ وأنه على الرغم من أن االجتار              
         ً  إجيابياً        ً  قانونياً                       ً    ، فإن على الدول التزاماً    "    خاصا "                 األحيان انتهاكا                              باألشخاص يكون يف كثري من      

                                                                                       بالتحقيق على النحو الواجب يف حاالت االجتار باألشخاص ومعاقبة مرتكبيها وتوفري سـبل             
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                                                                  وأعربت املتحدثة عن رأي مفاده أن على الدول واجملتمـع املـدين              .                       انتصاف فعالة للضحايا  
                                                           القانوين القوي القائم حاليـا حـول قـضية االجتـار                                               العمل معا لضمان أن يترجم اإلطار     

                                     ُ                                                  باألشخاص إىل سياسات عامة وممارسات فعالة ُتحدث اختالفا يف حياة العديد من األفـراد              
   .        ُ                       الذين اسُتغلوا لتحقيق أرباح خاصة

                                                 الفرص والتحديات فيما يتعلق حبماية الضحايا ودعمهم  :  ١       الفريق   -     باء  
                                                  يدة سيسيليا كويسومبنغ، إحدى مفوضات جلنة حقوق          الس  :                        يتألف الفريق األول من     -  ١٧

                                                                                              اإلنسان الفلبينية؛ والسيدة روشريا غوبتا، مؤسسة ورئيسة منظمة أبين آب للنساء يف العامل؛              
                                                                                             والسيدة مارتا ريكوينا، أمينة فريق اخلرباء للعمل من أجل مكافحة االجتار باألشخاص التابع             

   .          جمللس أوروبا
                                                    نغ املشاركني باألسباب اجلذرية لالجتار باألشخاص، مبـا           ّ                   وذكّرت السيدة كويسومب    -  ١٨

              وأضافت أنـه     .                                                                            يف ذلك الفقر وعدم املساواة والتمييز وعدم التمتع حبقوق اإلنسان األساسية          
                                                                                           من املهم وجود هنج قائم على احلقوق ألنه يسلط الضوء على دور الدولة بوصـفها اجلهـة                 

                                            اص بالضحايا يف هذا النهج غري موجـود يف                                    وأشارت إىل أن االهتمام اخل      .              املسؤولة األوىل 
                                                                  ً            وعلى موظفي إنفاذ القوانني إدراك أن حقوق اإلنسان ينبغي أن تكون جزءاً             .                 العدالة اجلنائية 
       على                                                          ً           وقد يكون لذلك أثر إجيايب على جماالت عملهم األخرى ويساعدهم مثالً            .              من التزاماهتم 

                                  ملظاهر اخلاصة لالجتار باألشـخاص يف                            وأشارت املتحدثة إىل ا     .                             منع التعذيب أثناء االحتجاز   
                                                                                         بلدها، مبا يف ذلك طلب العرائس بالربيد وكذلك اجلنود األطفال واستئصال األعضاء وبيعها             

                              كما أضافت أن إجراءات حتديد       .                                إىل أمهية التشريعات الشاملة                             ً    والتبين الدويل، وأشارت أيضاً   
                               ذ القوانني يف هذا اجملال تكون                                                                   هوية الضحايا ضرورية، وخاصة بالنظر إىل أن استجابات إنفا        

                                                         وميكن أن تؤدي جلان حقوق اإلنسان دورا مهمـا يف محايـة            .                            يف كثري من األحيان رد فعل     
                                                             وقد أبرمت املنظمة اليت تعمل هبا املتحدثـة اتفاقـا مـع              .                                 الضحايا وحتميل الدولة املسؤولية   

   .                          على مكافحة االجتار باألشخاص                     ً حكومة بلدها للعمل معاً
                                                                           لسيدة غوبتا إىل أن ال يوجد شخص خيتار أن يولد فقريا أو من الطبقـة                        وأشارت ا   -  ١٩

                                                                                             الدنيا أو امرأة؛ وأنه ميكن مكافحة الرق؛ وأن ضحايا االجتار يسعون إىل تفكيـك الـنظم                
                                                       وهم يطالبون حبقهم يف الغذاء واإلسكان والتعليم وسبل          .                                واهلياكل اليت مكنت من استغالهلم    
                      وأشارت املتحدثـة إىل      .                              ن احلماية من االجتار باألشخاص                                    العيش بوصفها أفضل وسيلة لضما    

                                                                                               أن التدابري اليت هتدف إىل التخفيف من املعاناة أو منع املزيد مـن الـضرر ال تكفـي دون                   
                              إىل انتشار االجتار الداخلي         ً أيضاً        وأشارت    .                                           إجراءات ملعاجلة الطلب على االجتار باألشخاص     

  .                                             هلا أي أثر على هذا اجلانب من الظاهرة                                                  باألشخاص والحظت أن هنوج إدارة احلدود ليس      
   أو  /                                                                                      وقالت إن املستهدفني لالستغالل اجلنسي والعمالة الرخيصة يكونون عادة من الفقـراء و            

                                                                                  الشباب، وينتمون إىل جمموعات األقليات وممن تعرضوا حلاالت إيذاء يف حياهتم وال يتوفر هلم       
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                            تملني، فإن هناك حاجة ملحـة                                     ويف حالة الضحايا أو الضحايا احمل       .                     سوى دعم أسري ضعيف   
                                                                                              إىل برامج شاملة للمساعدة واحلماية تتناول أوجه ضعفهم، مثل احلماية القانونيـة وإعـادة              

                                           وجيب حماكمة مرتكيب جرائم االجتار باألشـخاص         .                                       التأهيل واخليارات االقتصادية املستدامة   
   .                                           واملستخدمني النهائيني ومعاقبتهم حسب مقتضى احلال

                                                                         ة ريكوينا اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بـإجراءات مكافحـة االجتـار                        وقدمت السيد   -  ٢٠
                 وأشـارت إىل أن      .                              على احلقوق يف هذه القضية           ً   قائماً      ً   قوياً                           ً     باألشخاص، وهي أداة أدجمت هنجاً    

                             دولة موقعة أخرى، مفتوحـة       ١٦          دولة و    ٢٧                                               ً        االتفاقية اليت يبلغ عدد الدول األطراف فيها حالياً       
                                                        وأضافت أن االتفاقية عززت من خـالل آليـة مـستقلة             .          األورويب                         أمام مجيع الدول واالحتاد   

                                                   وأشارت املتحدثة إىل قرار قريب العهد أصـدرته احملكمـة     .                              مسؤولة عن رصد تنفيذ أحكامها  
                                                                                             األوروبية حلقوق اإلنسان أكد مسؤولية الدول القانونية عن محاية الضحايا والتحقيق على حنو             

                                      يف هذه احلالة بالذات أن االجتـار                         ً   ستنتجت احملكمة أيضاً    وا  .                               فعال يف قضايا االجتار باألشخاص    
                                        ، الذي حتظره االتفاقية األوروبية حلقوق       "                    الرق والعمل القسري   "                          باألشخاص يقع ضمن مفهوم     

                                                                                     واختتمت املتحدثة كلمتها باإلشارة إىل أن اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بـإجراءات              .       اإلنسان
                                                   د من املواقف األساسية املنصوص عليها يف املبـادئ                                            مكافحة االجتار باألشخاص أكدت العدي    

                 وينبغي أن تعزز     .                                                                          واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص         
   .                                           ، أثر املبادئ واملبادئ التوجيهية ودعم تطبيقها       ً  قانوناً      ً  ملزماً                    ً االتفاقية، بوصفها صكاً

                                                 عروض اخلرباء، كانت هنـاك مـداخالت مـن                                           ويف املناقشات العامة اليت أعقبت        -  ٢١
                                                                         االحتاد الروسي وإريتريا وأملانيا وأوروغواي وبيال روس والصني والفلـبني           (        دول     ١٠      ممثلي  

                                                                 ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للـهجرة واليونيـسيف           )                    وقربص ومصر واملكسيك  
                             ة حتقيق املـساواة للمـرأة          مؤسس    و                                                االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر       و
                        مجاعة الضغط األوروبيـة     /                       ومنظمة املساواة اآلن                                اجلمعية الدولية ملكافحة الرق    و  )        األرجنتني (

                                                                                    واملنظمة الدولية إلهناء بغاء األطفال يف السياحة اآلسيوية ورابطة أمهات جنود سان                       النسائية،  
    ).            االحتاد الروسي (       بطرسربغ 

                                                      ة العامة أمهية النهج القائم على حقـوق اإلنـسان                                     وأكد مجيع املشاركني يف اجللس      -  ٢٢
                                                                 وأشار عدد من املتحدثني إىل أن مثل هذا النهج يتطلب تـضافر              .                       حلماية الضحايا ودعمهم  

                                                                            اجلهود لضمان منح حقوق اإلنسان جلميع األشخاص املتاجر هبم، مبا فيها احلقوق املخولة هلم  
               ويفرض القانون    .                ت حقوق اإلنسان                             عن كوهنم ضحايا انتهاكا                          ً    بوصفهم ضحايا جرائم فضالً   

                                                                                         الدويل التزامات أخرى وإضافية على الدول فيما يتعلق ببعض اجملموعات املعرضـة بـصفة              
   .                                                               خاصة لالجتار، ومنهم النساء واألطفال والعمال املهاجرين وطالبو اللجوء

  :                                                                                واشتملت القضايا اليت سلط عليها الضوء بصفة خاصة خالل اجللسة العامة علـى              -  ٢٣
                                                                                   الضعف اخلاصة للضحايا وشهود الضحايا؛ واحلاجة إىل البحث ووضـع اسـتراتيجية                 أوجه

                                                                                    ملعاجلة شدة ضعف اجملموعات اخلاصة مثل الشباب من الذكور امللزمني بااللتحاق بـاجليش             
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                                                                                    واملعرضني بصفة خاصة لالجتار هبم الستغالهلم يف العمل يف ظروف شبيهة بالسخرة؛ والصلة             
                                                                  لفساد؛ واحلاجة إىل إجراءات قوية ومتكاملة وتعاونيـة لتحديـد                                بني االجتار باألشخاص وا   

                                                                                         اهلوية؛ واحلصول على سبل انتصاف قانونية وتعويض كأداة للعدالة النـاجزة وكـاعتراف             
                                                                                          بالعنف الذي عاىن منه الضحايا؛ واحلاجة إىل إجراءات حمددة ملكافحة أشكال معينـة مـن               

                                       سي؛ والصلة بني االجتار باألشخاص وهتريب                                              االجتار باألشخاص مثل االجتار لالستغالل اجلن     
                                                                                         املهاجرين؛ وأمهية التدابري اخلاصة لضمان حتديد هوية ضحايا االجتار من األطفال ومحايتـهم             
                                                                                  ومساعدهتم؛ وأثر سياسات اهلجرة والعمل على االجتار باألشخاص؛ واحلاجـة إىل متكـني             

                             ن املـشاركني إىل أن حقـوق                    وأشار عدد م    .                                             املهاجرين والعمال الضعفاء للمطالبة حبقوقهم    
                                                                                     اإلنسان ليست من جماالت تركيز الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص وأن أدوات مثـل             
                                                                                         املبادئ واملبادئ التوجيهية كانت أساسية يف ضمان تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها مبوجب            

   .                ً ان املقبولة دولياً           حلقوق اإلنس     ً نطاقاً                                            الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص يف إطار أوسع 
                          يف ختام مناقشة اجللسة           ً   موجزاً                                        ً        وقدمت كل عضوة من عضوات الفريق الثالث رداً         -  ٢٤

                                                                                  وأكدت السيدة ريكونيا أن هنج حقوق اإلنسان هو الطريقة الوحيدة ملكافحة االجتار              .       العامة
                                                                             وقالت إن محاية احلياة اخلاصة لضحايا االجتار هي اعتبار مهم لتجنب وصـم              .        باألشخاص
                                                                       حاجة إىل وضع معايري وإجراءات حمددة لتأكيد مركز الضحايا بطريقة               ً أيضاً       وهناك    .        الضحايا

        ً   واحداً                                              ً         وأشارت السيدة غوبتا إىل أن اهلجرة ليست إال عنصراً          .                              ال تؤدي إىل املزيد من الوصم     
              وتناولت قضية    .                                                                         يف نشوء الضعف أمام االجتار وينبغي أن تأخذ االستجابات ذلك يف احلسبان           

                                                                                         ا واحلاجة إىل التمييز بني الضحايا من األطفال والبالغني مع االعتراف يف الوقت نفـسه                   الرض
                ووجهت الـسيدة     .                                                                        بأن الشباب ميكن أن يكونوا قد تعرضوا لالجتار وهم ال يزالون قاصرين           

                                                  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مشرية إىل أن           ٢٨                                       كويسومبنغ انتباه املشاركني إىل املادة      
                                                                               األشخاص والدول مسؤولية إقامة نظام دويل ميكن أن يتمتع فيه مجيع األشخاص                     علي مجيع 

                                                    ُ                  وحثت مجيع البلدان على إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ُترصد من             .             حبقوق اإلنسان 
                                                                                         خالهلا انتهاكات حقوق اإلنسان، والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، مبـا فيهـا              

    .                                   ق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                          االتفاقية الدولية حلماية حقو
                      ولدى ردها على خمتلف      .                                                             مث حتدثت بعد ذلك السيدة غاالغر، اجمليبة املعينة هلذه اجللسة           -  ٢٥

             وقالت إنـه     .                                                                         املداخالت، سلطت الضوء على قضية سبل االنتصاف بوصفها جمال اهتمام عام          
                                رمون عادة من الوصول إىل سبل                                                                  على الرغم من أنه حق قانوين أساسي، فإن ضحايا االجتار حي          

                                                              على أمهية حتديد هوية الضحايا؛ ذلك أن الفشل يف حتديـد                ً أيضاً              وسلطت الضوء     .        االنتصاف
                                                                                                هوية الضحايا يؤثر مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بـاحلقوق الـيت يـستحقها هـؤالء                 

                   الت إن القـانون      وق  .            يف غري حملها    "      الرضا "                                        وأشارت املتحدثة إىل أن الشواغل إزاء         .       األشخاص
  .                                                                                    الدويل واضح بشأن مسألة أنه ال ميكن ألي شخص أن يرضى اسـتغالله غـري املـشروع                

  .                                  الكامنة وراء االجتـار باألشـخاص       "       الكلية "                                             واختتمت املتحدثة اجللسة باالعتراف بالقضايا      
                                                                                                 وأشارت إىل أن هذه الظاهرة، يف هناية األمر، هي النتيجة املتوقعة لـبعض احلقـائق العامليـة                 
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                                                                               وتشتمل هذه احلقائق على نظم اهلجرة اليت تقيد قدرة األشخاص على الوصول إىل               .          والسياسية
                                                                                                األماكن اليت يفضلون االستقرار فيها بصورة قانونية؛ والسياسات الدوليـة واحملليـة املتعلقـة              
                                                                                             بالتجارة واليت أدت إىل حترير حركة األموال والبضائع واخلدمات ال العمالة؛ وانغالق صـناعة              

ُ          ً           وأضافت أن هذه العوامل االقتصادية ُعـززت أساسـاً          .                                    جلنس العاملية وتنويعها وتفجر منوها     ا                                   
                                                                                              هبياكل اجتماعية قوية أدت إىل تفاقم أوجه الضعف أمام االجتار بني جمموعات معينـة، منـها                

     .                                                                       النساء واألطفال واملهاجرين، وغذت الطلب على املنتجات الرئيسية لالجتار باألشخاص

                                                      الفرص والتحديات فيما يتعلق باستجابات العدالة اجلنائية   : ٢    يق    الفر  -     جيم  
           أمريكية   ة      عام      مدعية                           السيدة سيندي داير، وهي       :  ٢                               قدمت الرئيسة متحدثي الفريق       -  ٢٦

                                                                                             سابقة وممثلة منظمة الشراكة العاملية لألصوات احليوية؛ والسيد نوت براتفيك، ممثل املنظمـة             
   . ا                                          ؛ والسيدة ماريتا كاين، وزيرة العدل مبوريتاني )        اإلنتربول (                       الدولية للشرطة اجلنائية 

                                                                               وشددت السيدة داير، يف عرضها، على أمهية االستجابة اجملتمعية املنسقة ومشاركة             -  ٢٧
                                                                                            املنظمات غري احلكومية واجملتمعات القضائية والطبية والدينية بوصفها أساسا لتوفري هنج قائم            

                            إىل احلاجـة امللحـة إىل           ً أيضاً        وأشارت    .                                          على حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار باألشخاص     
                                                    وأضافت أن إقامة شراكات بني املنظمات غري احلكومية          .                                   تدريب فعال ملوظفي إنفاذ القوانني    

  .                                                                                        اجملتمعية األساس ونظام العدالة اجلنائية ميكن أن يساعد الضحايا يف حصوهلم على اخلدمات            
                        عانة مبدعني متخصـصني يف                                                             وشددت على الصلة بني حصول الضحايا على اخلدمات واالست        

   .                                                                        جمال إنفاذ القوانني وهتيئة بيئة يكون فيها الضحايا على استعداد لإلدالء بشهادهتم
                                                                                 وسلط السيد براتفيك الضوء على ممارسة هنج يركز على الضحايا وتنفيذه يف عمل               -  ٢٨
          بـشأن                                               وأشار إىل احلاجة إىل معلومات أكثر موثوقية        .                               نتربول ملكافحة االجتار باألشخاص     اإل

         نتربـول                                    وأضاف أنه على الرغم من أن اإل        .                                            ممارسات مثل العمل القسري واالجتار باألعضاء     
                                                                                        ليس منظمة تنفيذية، فإهنا استطاعت تقدمي األدوات واملساعدة، مبـا يف ذلـك املـساعدة               

                                        نتربول الوثيق مع الوكـاالت الدوليـة       إل                     وأشار إىل أن عمل ا      .                              التحليلية، إىل الدول األعضاء   
           أداة مـن     "           بصفة خاصة  "              وعرض املتحدث     .       نتربول                               زز قيمة عدة أدوات أعدها اإل             األخرى ع 

                                           مصممة للمساعدة يف تأمني عـدم وقـوع             ٢٠١٠        أكتوبر   /                             املقرر إطالقها يف تشرين األول    
                   وأضاف أن التعاون     .       لغة   ٤٠                                                            األشخاص ضحايا، مبا يف ذلك قائمة أسئلة ترمجت بالفعل إىل           

                              وينبغي أن تعمل الـدول علـى      .                  ة االجتار باألشخاص             يف مكافح       ً   مهماً                ً   الدويل سيظل سالحاً  
   .                                            تعزيز املؤسسات والعمليات اليت تسمح هبذا التعاون

                                          الستجابة موريتانيا ملكافحة االجتار باألشخاص،       ً  خمتصراً                      ً وقدمت السيدة كاين موجزاً  -  ٢٩
      مـور            وتشتمل األ   .                                           رئيسيا يعترض التنمية املنصفة للمجتمع          ً عائقاً                            وهي ظاهرة تعتربها الدولة     

                                                                                             اليت أبرزهتا على اعتماد قانون جديد؛ وتدريب وتوعية وكاالت إنفـاذ القـوانني والنظـام               
                                                                                      القضائي واجملتمع؛ وإقامة شراكات عمل قوية مع املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنـسان             
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                                                                     وأضافت أن االجتار باألشخاص، املعترف بأنه ظاهرة اجتماعية متعـددة            .              ووسائط اإلعالم 
                                             ُ                              ددة األبعاد، يقتضي املعاجلة من خالل برامج شاملة، ُتدمج محايـة احلقـوق                           العرقيات ومتع 

                                    وأشارت املتحدثة إىل أمهيـة تنـاول        .                                                        السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
                                                                                      أوجه الضعف الكامنة وراء االجتار باألشخاص من خالل هنوج مبتكرة مثل التمويل الصغري             

                                                                 وعلى وجه اخلصوص استهداف اجملتمعات الريفية، الضعيفة بـشكل                                احلجم وإعادة التأهيل،  
   .                                                              خاص واملصدر الرئيسي يف كثري من األحيان لضحايا االجتار والسخرة املرتلية

      مـصر   (                                                                         ويف املناقشة العامة الالحقة، كانت هناك مداخالت من ممثلي أربـع دول               -  ٣٠
                    عن مكتب األمـم        ً فضالً   ،   )           وإيطاليا                         اإلمارات العربية املتحدة   و                            والواليات املتحدة األمريكية  

                                                                                     املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التـابع           
                       ائتالف مكافحة االجتـار                                                                        ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجلنة حقوق اإلنسان الفلبينية، و         

    ).            جنوب أفريقيا (                     ، وجامعة الدولة احلرة       باملرأة
                                                                                 املناقشة األمهية الكبرية الستجابة العدالة اجلنائية الفعالـة بوصـفها أحـد                   وأبرزت  -  ٣١

                          وتعترب استجابة العدالـة      .                        للتصدي هلذه الظاهرة                                      ً       جوانب هنج قائم على احلقوق وأوسع نطاقاً      
                                                                                       اجلنائية لالجتار باألشخاص اليت تويل األولوية للحقوق وتسعى إىل إهناء إفالت مرتكيب جرمية             

                          مهما ألي حل دائم لالجتـار                                         ً  ص من العقاب وضمان العدالة للضحايا عنصراً              االجتار باألشخا 
                            متزايدين علـى عناصـر              ً   واتفاقاً                                        ً        وأشار العديد من املتحدثني إىل أن هناك وعياً         .        باألشخاص

                              ويـنص الربوتوكـول املتعلـق        .                                                           استجابة العدالة اجلنائية الفعالة ملكافحة االجتار باألشخاص      
                                                                                    االجتار باألشخاص على العديد من هذه العناصر، مثل جترمي االجتار باألشخاص؛ وحماكمـة              ب

        وأشـار    .                                                                               مرتكيب هذه اجلرائم؛ وإزالة أماكن املالذ اآلمنة ملرتكيب اجلرائم ومصادرة األصول          
                                                                                             املتحدثون إىل أن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتـار              

         ، علـى      ً   مـثالً                   ُ                                                  ألشخاص تضيف إىل ذلك ُبعدا مهما حلقوق اإلنسان عن طريق التشديد،              با
                                                                                           حقوق املشتبه فيهم ومتطلبات احملاكمة العادلة واحلاجة إىل ضمان إمكانية استفادة ضـحايا             

   .                                                                االجتار من النظام القانوين لضمان سبل انتصاف عن الضرر الذي تعرضوا له
                      استمرار مشكلة عـدم      :                          اليت طرحها املشاركون على                                كما اشتملت القضايا احملددة       -  ٣٢

                                                                                  فهم املسؤولني واجملتمع لقضية االجتار باألشخاص؛ واحلاجة إىل وكاالت متخصصة، مبـا يف             
                                                                                      ذلك حمققون وحماكم؛ والدور املهم الذي يؤديه موظفو إنفاذ القـوانني يف محايـة ضـحايا           

                                ار بعد عودهتم واحلاجة إىل رصـد                                                         االجتار؛ واحلاجة إىل معاجلة الطلب؛ وحقوق ضحايا االجت       
                                                                                       عمليات العودة؛ واحتجاز ضحايا االجتار؛ وأمهية ضمان توافق استجابات مكافحة االجتـار            

                                        وتضمنت املمارسات اجليدة الـيت حـددها         .                                           باألشخاص مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     
            ؛ وتـدريب                                                                            املشاركون تقدمي املساعدة دون شروط؛ وتدابري لضمان محاية هوية الـضحايا          

   .                                                                  مسؤويل العدالة اجلنائية لزيادة معرفتهم املهنية وإدماج فهم حقوق اإلنسان
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     يف        ً     مـوجزاً                                                               ً            ومثلما حدث يف الفريق السابق، قدم كل من أعضاء الفريق الثالثة رداً             -  ٣٣
                                                                  وشددت السيدة كاين على أمهية رفع الوعي على صعيد القرى بالقوانني         .                      ختام املناقشة العامة  

                                                                          حتظر االجتار باألشخاص، واحلاجة إىل تنظيم محالت تثقيفية بـني اجملموعـات                         القائمة اليت 
                                ومنحهم فرصة التحـدث عـن       -                                   كما نوهت بأمهية احترام الضحايا        .                    الضعيفة من السكان  

                                                         وأبرز السيد براتفيك الصلة بني ممارسات االجتار باألشـخاص         .                            جتارهبم والوصول إىل العدالة   
                                                     وشدد على أمهية النهج القائم على حقوق اإلنسان يف           .        باألشخاص                             والفوائد املالية للمتاجرين    

    يف        ً    أساسـياً            ً      يـؤدون دوراً        املدعني                                   وأكدت السيدة داير من جديد أن         .                   التحقيقات واحملاكمة 
                             وأشارت إىل أن رفـع وعـي         .                                                           استجابة العدالة اجلنائية الفعالة ملكافحة االجتار باألشخاص      

    .                     وق الضحايا وانتصافهم          لضمان حق                   ً  وفهمهم سيكون حيوياً     املدعني
                                                                                       وأشارت السيدة ماريا غراسيا غيامارينارو، املمثلة اخلاصة ملنظمة األمن والتعـاون يف              -  ٣٤

                                                                                           أوروبا واملنسقة لقضية مكافحة االجتار باألشخاص، بوصفها اجمليبـة للجلـسة الثانيـة، إىل              
                    الستجابة العدالة         ً أساسياً                                                            ً         الشراكات بني وكاالت العدالة اجلنائية واجملتمع املدين بوصفها عنصراً        

                                                                                وأشارت إىل أن جانب العدالة اجلنائية، ليس طبعا إال جزءا من أي اسـتجابة                .                 اجلنائية الفعالة 
                                                                               وحىت االستجابة األفضل بكثري يف هذا اجملال لن تعاجل بالكامل مشكلة هبذا القدر               .             وطنية فعالة 

                                   ة على احلاجة إىل إجراءات أكثـر                  وشددت اجمليب   .                                           من التعقيد واالنتشار مثل االجتار باألشخاص     
                                                                                        صرامة وموحدة لتحديد هوية الضحايا ومساعدهتم، تسترشد مببادئ احترام حقوق الـضحايا            

                       وأضافت أن هناك حاجة      .                                                                 واملساعدة دون شروط واإلدماج االجتماعي بوصفه النتيجة النهائية       
                    غري مرغوب وشائع                                                                            عاجلة إىل التصدي لوقوع األشخاص ضحايا للمرة الثانية، ألنه أثر جانيب          

   إن   :                                                            واستعرضت اجمليبة عدة اعتقادات خاطئة وافتراضـات شـائعة          .                       يف العديد من املداخالت   
             ُ                                                                                   حقوق الضحايا ُتحمى مبا فيه الكفاية عن طريق احترام قواعد اإلجراء اجلنائي فقط؛ وإن مثـة                

           ي العدالة                                    وأشارت إىل أن عملية تدريب موظف       .                                             توافقا بني حقوق الضحايا واهتمامات احملاكمة     
                                    ألي جهود جادة إلعداد اسـتجابة             ً أساسياً                                               ً       اجلنائية وإضفاء الطابع املؤسسي عليها يعترب جانباً      

     .                                                      العدالة اجلنائية القائمة على احلقوق ملكافحة االجتار باألشخاص

                                  الفرص والتحديات فيما يتعلق باملنع  :  ٣       الفريق   -     دال  
                                       شعبة سيادة القانون واملساواة وعـدم                                                     قدمت رئيسة اليوم الثاين من الدورة، رئيسة          -  ٣٥

                          السيدة زهرة راسخ، عضوة      :                                                                 التمييز التابعة ملفوضية حقوق اإلنسان، متحدثات الفريق الثالث       
                                                                                                اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ والسيدة لودي غرين، املدافعة عن االسـتقالل              

                            مـل الثانيـة؛ والـسيدة                                                                   املايل للضحايا وأطفاهلم ومؤسسة وكالـة خـدمات فرصـة الع          
                                                                                           بريغالوكسيمي غوفندر، الناشطة، وعضوة الربملان السابقة واملدعية العامة يف جلنـة حقـوق             

    .                      اإلنسان يف جنوب أفريقيا
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                                                                               وركزت السيدة راسخ، يف عرضها، على العواقب الصحية املترتبة علـى االجتـار               -  ٣٦
             يف حالـة       ً   جـداً            ار قاسية                       وأضافت أن هذه اآلث     .                                       باألشخاص، وخاصة علي الفتيات والنساء    
                                                  وأشارت إىل العوامل الرئيسية اليت تـؤثر علـى           .                                          الرتاعات مثل تلك اليت تشهدها أفغانستان     

            عن غياب      ً فضالً                                                                        االجتار باألشخاص يف أفغانستان مثل التشريد والفقر واملخدرات والفساد،          
                     يبلغ من العمـر                                               وأشارت املتحدثة إىل حالة مزايدة على صيب        .                                اإلدارة القومية وسيادة القانون   

                                                                                  ثالث سنوات، على الرغم من أن الفتيات الصغريات هن عادة اللوايت يبعن للزواج القـسري     
                       من اململكة العربية        ً صبياً    ٤٠         ، أعيد       ٢٠٠٨                     وأضافت أنه يف عام       .                         أو لوقف التشاحن األسري   

  م                                                                                      السعودية مت االجتار هبم للعمل يف سباق اهلجن، ولكن عاد بعضهم مرة أخرى ألن والـديه            
                                  وأشارت املتحدثة، بصفتها عضوة يف       .                                     وال يستطيعون حتمل نفقات رعايتهم        ً جداً              كانوا فقراء   

                                                                                              جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، إىل أن االجتار باألشخاص من الشواغل املتنامية للجنـة               
                           يف اتفاقية القـضاء علـى       ً طرفاً       دولة    ١٨٦ ُ                                           وُتعاجل بشكل منتظم اآلن يف حوارات اللجنة مع     

    .                                                           أشكال التمييز ضد املرأة، وخاصة فيما يتصل بالتشريعات واحلماية    مجيع 
                                                                                 وأشارت السيدة غرين إىل خلفيتها الشخصية، وخاصة رؤيتها عدم قدرة أمها على              -  ٣٧

                                 وشددت على مشاكل االعتماد املايل       .                                               ً         الفكاك من سوء املعاملة ألهنا كانت غري مستقلة مالياً        
                                                ميكن أن تسهم يف االجتار باألشخاص ومتنع الضحايا                                              على الغري وعدم وجود فرص عمل اليت        

                                                   كما أشري إىل انتشار مشكلة العنف املرتيل بوصـفها           .                                 من اهلروب من األوضاع االستغاللية    
                         وأوضحت املتحدثة اجلهـود      .                                                         مشكلة تؤدي إىل زيادة ضعف النساء واألطفال بصفة خاصة        

                                  ا الحظت أثناء العمل يف أمـاكن                وقالت إهن   .                                              اليت تبذهلا منظمتها ملعاجلة أسباب الضعف هذه      
                                                                                              اإليواء كيف تعود النساء يف كثري من األحيان إىل من يستغلوهنن أو إىل أماكن اإليواء، لعدم                

                                                                    وأضافت أهنا تريد، يف ضوء خربهتا يف جمال إدارة املوارد البـشرية،              .                   وجود فرص عمل هلن   
                       ذلـك فـرص عمـل                                                                       خلق فرص هلؤالء الضحايا عن طريق توفري خدمة شاملة هلن، مبا يف           

                       وتستند خدمات وكالـة      .                                                          وخدمات قانونية وإسكان وتدريب واحلصول على رعاية صحية       
                                           متطوع، إىل مفهوم أن مجيع األشـخاص ميتلكـون      ٤٠٠                                     فرصة العمل الثانية، اليت يعمل هبا      

                                                                                 وتقوم الوكالة بفرز املتقدمني بطلبات للعمل لضمان التمكن من العمـل لوقـت               .       مهارات
                                                        سيدة حىت اآلن، العديد منهن يف وظائف جيدة األجـر              ٦٠٠          ىل توظيف            وأشارت إ   .     كامل

                                                              وسردت قصة إحدى السيدات اليت مت االجتار هبا يف العديد مـن              .                        تشمل توفري فوائد صحية   
                                                                   سنة ووفر هلا يف هناية األمر ما كانت حباجة إليه من املساندة               ١١                              البلدان منذ أن كان عمرها      

   .                            التوظيف اليت أسستها املتحدثة                             والدعم من خالل مساعدة من وكالة
                                                                                  وأشارت السيدة غوفندر إىل أن املبادئ واملبادئ التوجيهية تربز أمهيـة التـصدي               -  ٣٨

                     ملا أشارت إليـه          ً ووفقاً  .                                                                للطلب والعوامل اليت تؤدي إىل زيادة ضعف األشخاص أمام االجتار         
              ً    األحيان منوذجـاً                                                                             عضوة الفريق، فإنه علي الرغم من أن جنوب أفريقيا اعتربت يف كثري من              

                                                                                        للممارسة اجليدة لسنوات عديدة، فإهنا مل تتخذ إجراءات ملموسة حىت اآلن للتصدي ملشكلة             
  .                                                            ومن الواضح أن العوامل اليت تؤدي إىل االجتار باألشـخاص مل تعـاجل     .               االجتار باألشخاص 
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         ظـائفهن                                                                                          وعلى سبيل املثال، تؤدى اتفاقات التجارة العاملية إىل فقدان العديد من النـساء لو             
                            ويبدو أن اإلنفاق احلكـومي       .                                                         وإجبارهن على العمل يف وظائف غري مأمونة أو حىت خطرة         

                                                                                  يفضل املعدات العسكرية واألحداث الرياضية، مثل كأس العامل، على املبادرات الـيت تـوفر     
         وأشـارت    .                                                                     فرص عمل وختفض أوجه الضعف اليت ميكن أن تؤدي إىل االجتار باألشـخاص           

                         ، مل تكن ألشـخاص مـن                                           ً       ظائف اليت استحدثت لدعم كأس العامل، مثالً                          املتحدثة إىل أن الو   
   .                                                           بلدها، وأن عقود التشييد أصبحت يف يد عدد قليل من شركات البناء

  .                                                                            وأعقب عروض عضوات الفريق الثالث، مناقشة عامة ركزت على قـضية املنـع              -  ٣٩
             ا ومجهوريـة                                  سلوفاكيا وجنوب أفريقيا وتركي    (                                         وكانت هناك مداخالت من ممثلي مثان دول        

                     نتربول وجلنة حقـوق                   عن ممثلي اإل      ً فضالً   ،   )                                               مولدوفا والربازيل وإندونيسيا ومصر وفييت نام     
                                                                      صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات بشأن أشكال الرق املعاصـرة                             اإلنسان الفلبينية و  

          اعة الضغط  مج /                                                                   ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص ومنظمة املساواة اآلن
       واالحتاد   )    مصر (                                               وحركة سوزان مبارك الدولية النسائية للسالم         )        األرجنتني   (                  األوروبية النسائية 

                                                           والرابطة النسائية الدوليـة للـسالم واحلريـة واملكتـب            )       سويسرا (                    الدويل ألرض اإلنسان    
   .                               الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة

                                   واجملتمع الدويل واجملتمع املدين علـى                                                     وأكدت املناقشة العامة أمهية أن تأخذ الدول          -  ٤٠
  .                                                                                          حممل اجلد االلتزام بالعمل بصورة إجيابية ملنع االجتار باألشخاص وما يتعلق به من استغالل             

        وأكثـر    .                                                               على احلاجة إىل التصدي لألسباب األساسية لالجتـار باألشـخاص            ُ         ً  واُتفق عموماً 
  :                          تتضمن تلك اليت تؤدي إىل      "                      أسباب االجتار باألشخاص   "                                  األسباب املشار إليها بوصفها من      

                                      خلق أو استدامة الطلب على البضائع        )  ب (                                          ازدياد ضعف الضحايا والضحايا احملتملني؛ و       )  أ (
                                     خلق أو استدامة بيئة ميكن أن يعمل فيها   )  ج (                                      واخلدمات اليت يقدمها األشخاص املتاجر هبم؛ و

                    املنظـور، ميكـن             ومن هذا   .                                                             املتاجرون باألشخاص واملتواطئون معهم وأن يفلتوا من العقاب       
                                      تتراوح ما بني توفري فرص عادلـة        -                                                         اعتبار أن املنع يشتمل على جمموعة واسعة من التدابري          

                                                                                              ومتساوية للهجرة للنساء وتعزيز استجابة العدالة اجلنائية من أجل إهناء اإلفالت من العقـاب            
   .                                              وردع وقوع جرائم تتعلق باالجتار باألشخاص يف املستقبل

                          احلاجة إىل التركيز علـى       :                                       األخرى املطروحة أثناء املناقشة العامة                     وتضمنت القضايا     -  ٤١
                                                                                       األسباب اجلذرية واالستراتيجيات طويلة األمد؛ وأمهية تركيز برامج املنـع علـى الفـساد؛          
                                                                                      واحلاجة إىل حتليل كيفية إنفاق أموال مكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما تلك املخصصة             

                                                       ار باألشخاص يف السياسات اإلمنائية كوسيلة ملعاجلة أوجه                                        للمنع؛ وتعميم هنوج مكافحة االجت    
                                                                                       الضعف أمام االجتار؛ وفرص الخنراط الشركات التجارية يف املنع عن طريق تشجيع سياسـة              
                                                                                       عدم التسامح فيما يتعلق باالجتار باألشخاص ومساعدة الشركات التجارية علـى تنظيـف             

                ُ                      اصة لألقليات اليت ُتستبعد يف كثري من                                                         سالسل التوريد اخلاصة هبا؛ ومعاجلة أوجه الضعف اخل       
                                                                                         األحيان من سوق العمل؛ والصلة بني املنع واهلجرة مبا يف ذلك هجرة األطفـال والتحـدي                
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                                                                                      املتمثل يف ضمان أال يؤدي املنع إىل وقف حركة األشخاص؛ وأمهية خفض الطلب ومعاقبـة               
                            بنـهج يـويل األولويـة                                                                        الشركات التجارية اليت توظف العمالة املتاجر هبا؛ وعدم االكتفاء        

   .     ً نطاقاً                                                                     حلمالت التوعية على حساب استراتيجيات املنع األخرى اليت تتناول السياق األوسع 
                                                                               واشتملت املمارسات اجليدة اليت حددها اجمليبون على إجراء موظفني مدربني مقابالت             -  ٤٢

           ة والوصول                                                                                شخصية مع الضحايا، وعدم جترمي الدعارة؛ وعدم التمييز يف احلصول على املساعد           
                                                                                              إىل العدالة؛ ومحاية الشهود والتعاون الدويل وإجراءات جيدة لتسجيل املواليد؛ وتدريب موظفي            

       وأقـر    .                                                           ُ                        القنصليات على حتديد هوية ضحايا االجتار ومساعدهتم يف البلد الذي ُيستغلون فيـه            
ـ                                     بالدور املهم الذي يؤديه         رق                                                              صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات بـشأن أشـكال ال

                                                        ، يف دعم املنظمات العاملـة يف جمـال منـع االجتـار                 ١٩٩٩                       ، الذي أنشئ يف عام             املعاصرة
                                                                      وناشدت كالرا سكريفانكوفا، إحدى عضوات جملس الصندوق، الدول األعضاء           .        باألشخاص

                                                 كما أشري إىل دور اجلهود املتعددة الوكاالت، مثل          .                                        على النظر يف تقدمي تربعات إىل الصندوق      
                                                                               ية ملكافحة االجتار باألشخاص التابعة لألمم املتحدة، كآليات للتعاون بني وكاالت                         املبادرة العامل 

   .                                                            األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية يف جمال منع االجتار باألشخاص
  .                                                                              وبعد املناقشة العامة، قدمت عضوات الفريق الثالث مالحظات ختاميـة مـوجزة             -  ٤٣

                                            اليت تتصدر جهود منع االجتار باألشخاص مبا يف ذلـك                                  وأشرن مجيعا إىل أمهية تعزيز اجلهات  
                   تتطلب مهمة منـع      :                               إىل احلاجة إىل تنسيق اجلهود          ً عموماً          كما أشري     .                     املنظمات غري احلكومية  

                                   كما اتفق املتحدثون على أن هناك        .         ً   تشاركياً                                       ً      االجتار باألشخاص وإعادة إدماج الضحايا هنجاً     
                                              ييم األثر وحتديد املمارسات اجليدة اليت ميكـن                                                     حاجة إىل تتبع أفضل جلهود املنع من أجل تق        

   .                                 للمنع على الصعيدين الوطين والدويل     ً  قوياً                                    ً وتوفر املبادئ واملبادئ التوجيهية إطاراً  .       تقامسها
                                                                      ويف اخلتام، أشار اجمليب املعني للجلسة، السيد مايك دوتريدج، اخلبري الدويل يف جمال   -  ٤٤

                      يشجع حقوق اإلنسان         ً   قوياً                        ً    بادئ التوجيهية تتخذ هنجاً                                       االجتار باألشخاص، إىل أن املبادئ وامل     
                                                                                وقال إن الفقر يشار إليه يف كثري من األحيان يف سياق املنـع ولكـن جتـدر                   .             يف جمال املنع  

                 وأضاف أنـه     .              لالجتار فقط                                                     ً          اإلشارة إىل أن الفقر هو سياق لالجتار باألشخاص، وليس سبباً         
                                        وري االعتراف بصعوبة التحديات اليت تواجـه          ومن الضر  .    ُ                            ال ُيتاجر جبميع األشخاص الفقراء    

                                                   وعلى مدار العقد املاضي، زادت التوعيـة ولكـن           .                                 ً      األشخاص يف أقل البلدان واملناطق منواً     
                                                                           وعلى سبيل املثال، كان هناك يف كثري من األحيان مفهوم يف برامج املنـع                .                اختلفت الرسائل 

                                 على احلقوق وال يؤدي إىل متكني                                                         ً          يفيد بأن اهلجرة خطرية وينبغي أن تتوقف، وهو ليس قائماً         
               ً     وأضاف أن عـدداً     .                                                                 العديد من األشخاص الذين حيتاجون إىل االنتقال للحصول على عمل         

                                               وفيما يتعلق بالطلب، تساءل املتحدث عما إذا         .                                         فقط من محالت املنع خيضع لتقييم األثر           ً قليالً
                  ود الرامية إىل خفض             وهل تؤدي اجله  .                                                      كان هناك بالفعل أي اتفاق بشأن ما يترتب على ذلك       

                                                                                            الطلب إىل تدابري عامة أو إىل تدابري مستهدفة؟ كما أشار إىل أنه ال غىن عن تدخالت شـىت                  
    .                              للتصدي إىل أنواع الطلب املختلفة
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                      االستنتاجات والتوصيات  -       ً رابعاً  
                                                                            أوجزت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال،             -  ٤٥

                                                    وأكدت أن أهم ما يف األمر، بشأن املبادئ واملبادئ           .                       تاجات احللقة الدراسية              نتائج واستن 
              إىل بيانات                                                                     ً          التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، واستناداً         

                                                                                       ومناقشات مجيع املشاركني، هو أنه ثبت أن هذه األداة وسيلة مفيدة للـدول واجملتمـع               
                                                                 وأضافت أن العديد من املشاركني استطاعوا تقدمي أمثلة حمددة عن            .                    الدويل واجملتمع املدين  

  .                                                                                             كيفية تأثري املبادئ واملبادئ التوجيهية على القانون والسياسة العامة واملمارسة العمليـة           
                                                                                   وأشارت إىل أن احللقة الدراسية أكدت أن هنج حقـوق اإلنـسان ملكافحـة االجتـار                

       حنـو                                      ً   عايري الدولية حلقوق اإلنسان ويوجه عمليـاً         إىل امل                           ً     باألشخاص هو هنج يستند قياسياً    
                                                               ومن الناحية العملية، فإن هذا النهج يعمل على إهناء إفالت            .                           تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

                                                                                     اجلناة من العقاب ويف الوقت نفسه ضمان العدالة واحلقوق لألشخاص املتاجر هبم ومنـع             
                                     لقة الدراسية أن مثل هذا النـهج                            وأكد املشاركون يف احل     .                           االجتار باألشخاص يف املستقبل   

                                   بشأن العناصر الرئيسية لنـهج              ً   متزايداً                                  ً        بدعم واسع النطاق وأن هناك اتفاقاً                 ً  يتمتع حالياً 
                                    وأشارت إىل أن املبـادئ واملبـادئ         .                                               فعال قائم على احلقوق ملكافحة االجتار باألشخاص      

              تقدير واسـع                                                                           التوجيهية كانت أساسية يف إعداد استجابات قائمة على احلقوق وحظيت ب          
   .                              النطاق من قبل مجيع أصحاب املصلحة

                                                                             وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن املبادئ واملبادئ التوجيهية تشجع ال على وضع              -  ٤٦
         ً     توجيهـاً      ً   أيـضاً                                                                     هنج قائم على احلقوق ملكافحة االجتار باألشخاص فحسب، بل إهنا توفر            

                          علـى حنـو فعـال يف                                                      بشأن حمتوى مثل هذا النهج وكيفية إدماجه                ً   وتفصيلياً        ً موضوعياً
                                                     وبالنظر إىل أن املبادئ واملبادئ التوجيهية تـستند          .                               التصدي ملكافحة االجتار باألشخاص   

                                                                                          بقوة إىل القانون الدويل، فإهنا تستكمل وتعزز اإلطار القانوين الدويل املتعلـق باالجتـار              
                                                                                  باألشخاص، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان والربوتوكـول املتعلـق مبنـع االجتـار               

                                                                                     األشخاص، وال سيما النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقيـة األمـم              ب
                                                       ورحب املشاركون يف احللقة الدراسية بالتعليق القـادم          .                              املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   

   .                                    ُ                                      على املبادئ واملبادئ التوجيهية، والذي ُيرى أنه سيعزز أثرها وفائدهتا بدرجة كبرية
                                                                  إلشارة إىل التحديات اليت تواجه حتديد هوية الـضحايا ومحايتـهم                      ويف معرض ا    -  ٤٧

                     لتـوفري احلمايـة           ً   واضحاً         ً   قانونياً                                               ً        ودعمهم، أكدت املقررة اخلاصة أن على الدول التزاماً       
                                                       وأضافت أنه ينبغي توفري مثل هذه احلماية واملساعدة دون شروط   .                    والدعم لضحايا االجتار

           بلـدان       ً أيضاً                                       أساسا على بلدان املقصد ولكنه يشمل                                ورمبا يقع هذا االلتزام       .           ودون متييز 
                                                                     وحسبما أوضحت املبادئ واملبادئ التوجيهية، ينبغي عدم جترمي الضحايا           .               املنشأ والعبور 

                                                     كما ينبغي عدم احتجـازهم يف مراكـز اهلجـرة أو             .                               بسبب اجلرائم املتصلة بأوضاعهم   
       ً عائقاً                  حايا االجتار ميثل                                       وأضافت أن الفشل يف حتديد هوية ض        .                          السجون أو مراكز اإليواء   
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                                              وعلى الدول أن تعمل جبدية أكرب لضمان حتديد          .                                  أمام االعتراف حبقوقهم ومحايتها        ً خطرياً
                                                          كما جيب إتاحة إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف، مبا يف            .                            هوية الضحايا بسرعة وبدقة   

     يف                                     وأشارت إىل أن جلميع األشخاص احلـق        .                                        ذلك التعويض عن األضرار اليت تلحق هبم      
  .                                                                                       احلماية من االجتار هبم وأن للضحايا احلق يف احلماية من تعرضهم للمزيد مـن الـضرر               

   .                           بأوجه ضعفهم وحقوقهم اخلاصة     ً  خاصاً                                     ً وتتطلب حالة الضحايا من األطفال اهتماماً
                                                                                وفيما يتعلق باستجابات العدالة اجلنائية لالجتار باألشـخاص، أبـرزت املقـررة              -  ٤٨

                                                            ألساسية بني استجابات العدالة اجلنائيـة ملكافحـة االجتـار                                      اخلاصة زيادة قبول الصلة ا    
         كل هنـج     :            هلذه القضية   "     وحيد "                          وأضافت أنه ال يوجد هنج        .                        باألشخاص ومحاية الضحايا  

                                                                           يعزز اآلخر ومن احملتمل أال تكون االستجابة اليت تويل أولوية لنهج على حـساب آخـر    
                                  كافحة االجتار باألشخاص إىل إهنـاء                                                    وينبغي أن هتدف استجابات العدالة اجلنائية مل        .      فعالة

                            وعلى الدول أن تـضمن أن        .                                                        إفالت مرتكيب االجتار من العقاب وضمان العدالة للضحايا       
                                                                                      تكون مشاركة الضحايا يف التحقيقات وحماكمة مستغليهم آمنة وأال تسبب هلم املزيد من             

       ً    خاصـاً   ً ماً                 للخصوصية واهتما         ً  واحتراماً     ً   نشطاً                            ً      وأشارت إىل أن ذلك يتطلب دعماً       .      الضرر
   .    ً أيضاً                                             ً باحتياجات األطفال الضحايا الذين يكونون شهوداً

                                                                       وفيما يتعلق باملنع، أشارت املقررة اخلاصة إىل أن املنع ينطوي على جماالت عديدة    -  ٤٩
       ملنع        ً   دولياً         ً   قانونياً                           ً     وقالت إن على الدول التزاماً      .                                    من إجراءات مكافحة االجتار باألشخاص    

                                                            طلب منها أن تنظر إىل العوامل العديدة الـيت تـؤدي إىل                                       االجتار باألشخاص وأن ذلك يت    
                  وأشار املـشاركون     .                                                                الضعف الذي ترتكز عليه حاالت كثرية من االجتار وأن تتصدى هلا          
                   نظم اهلجـرة غـري       :                                                                    يف احللقة الدراسية إىل جمموعة واسعة من هذه العوامل، مبا يف ذلك           

                                             تفاقم التفاوت يف البلدان وفيما بينها؛                                                            العادلة؛ والسياسات التجارية العاملية اليت تؤدي إىل      
                                                                                     والتمييز ضد اجملموعات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واملهـاجرون واألقليـات؛            

                 وأشـارت إىل أن      .                                                               والطلب على البضائع واخلدمات املنتجة من خالل االجتار باألشخاص        
                  والعمـل مـع                                                                           تدابري مثل ضمان التمكني املايل للمرأة وتوفري فرص عمل ورفع الـوعي           

                                                                             الشركات التجارية وتدريب املسؤولني كلها استراتيجيات مهمة ملنع االجتار باألشـخاص     
   .                                               كما أن املنع يتطلب النظر يف قضايا أخرى مثل الفساد  .                       وما يتعلق به من استغالل

                                                                         واختتمت املقررة اخلاصة كلمتها بالتأكيد على مشروعية وقيمة النهج القائم على    -  ٥٠
                           الشخص املتاجر به يف صميم      "               هنج يكون فيه      :                       ملكافحة االجتار باألشخاص                حقوق اإلنسان   

                                        وأشارت إىل أن إيالء األولويـة حلقـوق           ".                                             اهتمام القانون والسياسة العامة واإلجراءات    
          وعلى سبيل   .                                                              اإلنسان ال يعين اعتبار األهداف أو النهوج األخرى غري مهمة أو غري صاحلة

                                                       ستجابات قوية للعدالة اجلنائية بشأن مكافحة االجتـار                                          املثال، ال يزال حيق للدول وضع ا      
                                                                            وبالفعل، تشري املبادئ واملبادئ التوجيهية إىل عدد من االلتزامات احملددة يف             .        باألشخاص
                                                                          كما ال تزال للدول حرية إعداد استراتيجيات للهجرة تسعى إىل التـصدي              .           هذا الصدد 
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                غري أنه، يف كل      .                   ها القانون الدويل                                                   لالجتار باألشخاص، وذلك يف حدود القيود اليت يفرض       
                                                                                   خطوة من كل استجابة، جيب مراعاة ورصد أثر هذه اخلطوة وأثر االستجابة الشاملة على         

                                                                  وينبغي أن يكون اهلدف النهائي الستجابات مكافحة االجتار باألشخاص           .             حقوق اإلنسان 
              وفري املـساعدة                                                                         هو محاية األشخاص من انتهاكات حقوقهم اإلنسانية النامجة عن االجتار وت          

                           وتعترب املبـادئ واملبـادئ       .                                                           يف حاالت عدم منع هذه االنتهاكات أو عدم إمكانية منعها         
                                                                          آمرا لنهج حقوق اإلنسان فيما يتعلق باالجتار باألشخاص، وتبني كيفيـة                           ً  التوجيهية بياناً 

                                                      وعلى مدار السنوات الثمان املاضية، ازداد فهم هذا          .                                     إمكان تطبيقها من الناحية العملية    
                                                                   غري أنه على الرغم من التقدم الكبري، ال يزال هنـاك العديـد مـن           .                  اجملال إىل حد كبري   

                                                               ومن شأن إبقاء حقوق اإلنسان يف صدارة التفكري بشأن االجتار باألشخاص أن   .         التحديات
                             واتفق املـشاركون علـى أن        .                                                      يساعد يف ضمان التصدي هلذه التحديات والتغلب عليها       

                                                           ان، مبا فيه جملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمـم املتحـدة                                    النظام الدويل حلقوق اإلنس   
                                        يف تشجيع وتوجيه املزيد من التطوير            ً   مهماً                                     ً       السامية حلقوق اإلنسان، جيب أن يؤدي دوراً      

   .          يف هذا اجملال
                                                                                 ويف ختام احللقة الدراسية، شددت الرئيسة على ارتفاع مستوى املناقشة واملشاركة             -  ٥١

                                                عن شكرها ألعضاء األفرقة واخلرباء واملشاركني، مبا يف ذلك        وأعربت   .                   خالل احللقة الدراسية
                                                      وأشارت إىل سخاء ممثلي اجملتمع املدين يف تقاسم جتارهبم،           .                               الدول األعضاء العديدة احلاضرة   

                                               وأشارت الرئيسة إىل األحداث املتعلقة باالجتـار         .                                      مما أسهم يف حتديد ممارسات وفرص جيدة      
                                                     ورة القادمة جمللس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فريـق                                           باألشخاص املقرر تنظيمها خالل الد    

                                                                                     الناجني من االجتار ومعرض بشأن االجتار باألشخاص للخدمة باملنازل وعرض تقرير املقررة            
           كما أعربت     ). A/HRC/14/32 (                                                           اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال         

   .        الدراسية                                       عن شكرها للرعاة املشاركني مث اختتمت احللقة 
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         املرفقات

            املرفق األول    

                           برنامج عمل احللقة الدراسية    
     ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ٢٧         اخلميس، 

       النشاط      الوقت
              تسجيل املشاركني   ١٠ /  ٠٠-  ٠٩ /  ٠٠
                                                السيدة نافانيثيم بيالي، مفوضة األمم املتحـدة الـسامية   ١١ /  ٠٠-  ١٠ /  ٠٠

             حلقوق اإلنسان
      نسان                    ين، رئيس جملس حقوق اإل و                   السفري اليكس فان ميو

                                             السيدة جوي إنغوزي، املقررة اخلاصة املعنيـة باالجتـار
                     سيما النساء واألطفال            باألشخاص، ال

                       مديرة شعبة البحث واحلق ،                    السيدة مارسيا كران    :        الرئيسة
                                       يف التنمية، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

                          فيلم قصري عن االجتار باألشخاص 
                          وجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق                            مقدمة للمبادئ واملبادئ الت      ١١ /  ٤٥-  ١١ /  ٠٠

                            حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص
                                    توضيح أهداف احللقـة الدراسـية ومنـهجياهتا  :        الرئيسة

               وبرنامج عملها
                                                   مقدمة للمبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق

                  السيدة آن غاالغر،-                               حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص     
  نا                             جتار باألشخاص، والسيدة ماريا                             اخلبرية الدولية يف جمال اال    

                                         كاتزاروفا، املستشارة يف شؤون االجتـار باألشـخاص،
                            املفوضية السامية حلقوق اإلنسان



A/HRC/15/27 

21 GE.10-16093 

  
   ١       الفريق    ١٣ /  ٠٠-  ١١ /  ٤٥

                                                     املمارسات اجليدة والتحديات والفرص عند تطبيق هنج قائم على
   .  هم      ودعم   تهم            الضحايا ومحاي     هوية                    حقوق اإلنسان لتحديد 

                          كويزومبنغ، مفوضة، جملـس حقـوق  .  ف   . ر                 السيدة سيسيليا   
                 اإلنسان، الفلبني 

        اهلند-      العامل          للنساء يف      آب  ين  أب        منظمة -                   السيدة روشريا غوبتا 
  من                              ، أمينة فريق اخلرباء للعمل       ا                                   السيدة مارتا ريكوينا، جملس أوروب    

                      مكافحة االجتار باألشخاص    أجل 
                        سـيا ملكافحـة االجتـار      آل                                  السيدة غالغر، املشروع اإلقليمـي      

       جميبة-                                           باألشخاص، اخلبرية الدولية يف جمال االجتار باألشخاص 
       الغذاء       لتناول         استراحة    ١٥ /  ٠٠-  ١٣ /  ٠٠
   )    تابع   ( ١       الفريق    ١٦ /  ٠٠-  ١٥ /  ٠٠

                                                     املمارسات اجليدة والتحديات والفرص عند تطبيق هنج قائم على
   .  هم      ودعم   تهم            الضحايا ومحاي     هوية                    حقوق اإلنسان لتحديد 

             جلسة مناقشة
   سة             موجز من الرئي

   : ٢       الفريق    ١٨ /  ٠٠-  ١٦ /  ٠٠
                                                     املمارسات اجليدة والتحديات والفرص عند تطبيق هنج قائم على

   .                                      حقوق اإلنسان يف استجابات العدالة اجلنائية
                          ، وزيرة العدل، موريتانيا  اين               السيدة ماريتا ك

                                                         السيدة سيندي داير، الشراكة العاملية لألصوات احليوية، الواليات
        املتحدة

        نتربول    اإل-                   السيد نوت براتفيك
                         املمثلة اخلاصة ملنظمة األمـن-                                    السيدة ماريا غراسيا غيامارينارو     

-                        مكافحة االجتار باألشخاص          قضية                                 والتعاون يف أوروبا واملنسقة ل    
   .    جميبة

                  جلسة مناقشة عامة
                موجز من الرئيسة
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     ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ٢٨       اجلمعة، 

             سـيادة القـانون                                  السيدة مىن ريشماوي، رئيسة فرع        :        الرئيسة   ١٢ /  ٠٠-  ١٠ /  ٠٠
                                                        واملساواة وعدم التمييز، شعبة البحث واحلق يف التنمية، مفوضية

                                 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
   : ٣       الفريق 

                                                     املمارسات اجليدة والتحديات والفرص عند تطبيق هنج قائم على
   .     للمنع            حقوق اإلنسان 

                                           بريغالوكسيمي غوفندر، مفوضة، جملس حقوق اإلنسان  :       السيدة
             وب أفريقيا     يف جن

                                                        السيدة زهرة راسخ، عضوة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز
                     ضد املرأة، أفغانستان

                                                   السيدة لودي غرين، وكالة خدمات الفرصة الثانيـة للعمـل،
                         الواليات املتحدة األمريكية

                                                  السيد مايك دوتردج، اخلبري الدويل يف جمال االجتار باألشخاص،
       جميب-                        لعظمى وأيرلندا الشمالية                         اململكة املتحدة لربيطانيا ا

                  جلسة مناقشة عامة
                 موجز من الرئيسة

                                               مالحظات ختامية تديل هبا املقررة اخلاصـة املعنيـة باالجتـار
                                باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

                             مالحظات ختامية تديل هبا الرئيسة
                       استراحة لتناول الغذاء   ١٥ /  ٠٠-  ١٣ /  ٠٠

               كومي الدويل املعين                                       اجتماع عمل ومشاورات فريق االتصال احل     
                              باالجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين
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             املرفق الثاين
  ]باالنكليزية فقط[
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