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  موجز

    ّ    ، وعّين     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨        ، املؤرخ   ١٤ / ٦                                               اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته السادسة، القرار   
                   وهذه الوالية جديدة،   .                                                بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها                    ً     ً      ملدة ثالث سنوات، مقرراً خاصاً يعىن

                           وقد بدأت السيدة شـاهينيان    .                 أسباهبا وعواقبها                   صرة، مبا يف ذلك                                             الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعا             حتل حمل   
   .                              ؛ وهذا التقرير هو أول تقرير هلا    ٢٠٠٨     مايو  /      أيار ١         واليتها يف 

     ً             ووفقاً لتقـديرات     .                                                                               أشكال الرق املعاصرة تؤثر على حياة املاليني من األشخاص يف كافة أحناء العامل                إن    
                                مليون شخص مستعبدين يف مجيع        ٢٧          ، ويوجد       ١٩٢٦                   فاقية الرق لعام                                                 حبثية، فهي تستند إىل التعريف الوارد يف ات       

ُ               وال يوجد بلد واحد ُمحصن ضد         .  )١ (           أحناء العامل                    ً     ً                      هذه؛ ومما يثري قلقاً خاصـاً هـو حالـة                            أشكال الرق املعاصرة                   
   .                 ً                                أن يولدوا أحراراً، وأن حيظوا باحلماية من االستعباد يف  ي                              األطفال، الذين حيرمون احلق األساس

                                                                                         قررة اخلاصة بقرار جملس حقوق اإلنسان بإنشاء والية تتعلق بقضايا الـرق، وتالحـظ أنـه                    وترحب امل   
                                                                                                               ال توجد والية أخرى لإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة تتيح فرصة لتطبيق هنج شامل إزاء قضايا تتـصل                  

   .         القسرية ة                بالرق مثل العمال

                                                        عقـدهتا يف جنيـف مـع الوكـاالت التابعـة لألمـم                                                                وتقدر املقررة اخلاصة كل التقدير املشاورات الـيت           
      وقـد    .                           أشـكال الـرق املعاصـرة                                                                                  املتحدة، واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة اهلامة يف مكافحة            

   .                                                                                 ً      ً  مكنتها هذه املشاورات من فهم النقاش اجلاري والقضايا الناشئة يف هذا اجملال من العمل فهماً راسخاً

                    عية للسنوات الثالث    و                    بتحديد الوجهة املوض                 املقررة اخلاصة                    شاورات على قيام                         وكذلك ساعدت هذه امل     
                                                                                                     ويف هذا الصدد، ستركز املقررة اخلاصة على أسباب العمل القسري وعواقبه وعلى كيفية تأثريه علـى                  .        القادمة

       الستغالل                                                                 وسوف تركز بوجه خاص على العمل املرتيل وعمل األطفال بوصفه يتصل با       .                         الرجال والنساء واألطفال  
               ومنع تعرضـهم                         أشكال الرق املعاصرة                                                    كما ستسعى جاهدة إىل معاجلة مسألة محاية ضحايا           .                 االقتصادي لألطفال 

   .                                                                 هلذه املمارسات واستعادة ما هلم من حقوق اإلنسان وكرامتهم، معاجلة مباشرة

                                                      

 ,Kevin Bales, Ending Slavery: how we free today’s slaves, University of California Press      انظـر   ) ١ (

Berkeley and Los Angeles, 2007.  
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  احملتويات
        الصفحة      ـراتـ     الفق  

   ٤   ٤-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      مقدمة

   ٥    ١٠-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             تعريف الوالية  -    ً  أوالً 

   ٦    ٢٥-   ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            نطاق الوالية  -      ً  ثانياً 
   ٧    ١٧-   ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             العمل القسري  -     ألف   
   ٨    ٢٤-   ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           عمل األطفال  -     باء   
    ١٠    ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           العمل املرتيل  -     جيم   

    ١٠    ٣٢-  ٢٦  .                                                    الرجوع إىل صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية القائمة  :              اإلطار القانوين  -      ً  ثالثاً 

    ١٢    ٤٦-  ٣٣  ............................................................            أساليب العمل  -     ً رابعاً 
    ١٢    ٤٤-  ٣٨  .......................                   بأشكال الرق املعاصرة                رفع مستوى الوعي   -    ألف   
                                                                 مبادرات مشتركة مع املكلفني بواليات أخرى قائمة يف جمال حقـوق             -    باء   

                                                              اإلنسان، واآلليات، وهيئات املعاهدات، واحلكومـات، والوكـاالت        
                                                               املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكوميـة        

    ١٣    ٤٦-   ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  وغري ذلك من املصادر

    ١٤    ٤٩-   ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ألنشطة املنفذة منذ تعيني املقررة اخلاصة ا -      ً  خامساً 

    ١٥    ٥٦-   ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           االستنتاجات  -      ً سادساً
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  مقدمة

       ّ                                   الذي عّين مبوجبه، ملدة ثالث سـنوات،          ١٤ / ٦                                                     اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة القرار           -  ١
      أشكال                           ل الفريق العامل املعين ب                                             ، مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها،كي حيل حم                           أشكال الرق املعاصرة      ب      ً     ً      مقرراً خاصاً يعىن  

              ً            بالتركيز أساساً على جوانب  "     ً                               ووفقاً هلذا القرار، سيقوم املقرر اخلاص   .                           ، مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها            الرق املعاصرة
          للقواعـد                                                                              غري املشمولة بالواليات احلالية جمللس حقوق اإلنسان؛ وتشجيع التطبيق الفعال                                 أشكال الرق املعاصرة  

               مع احلكومـات،                         أشكال الرق املعاصرة                        وتبادل املعلومات عن                                         ية ذات الصلة بالرق؛ وطلب وتلقي                   واملعايري الدول 
                                                                                                     وهيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري            

                      ً           الرق حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة                                                                   احلكومية، وغريها من املصادر املعنية، مبا فيها املعلومات املتعلقة مبمارسات 
                                                                                                              احلالية، واالستجابة بفعالية للمعلومات املوثوقة بشأن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وذلك بغيـة محايـة               
                                                                                                حقوق اإلنسان لضحايا الرق ومنع وقوع هذه االنتهاكات؛ والتوصية بإجراءات وتدابري تطبق على املستوى الوطين 

                                                                                      للقضاء على ممارسات الرق حيثما وجدت، ومن ذلك سبل االنتصاف اليت تعـاجل أسـباب                                 واإلقليمي والدويل   
                                                                                مثل الفقر، والتمييز، والرتاع، وكذلك وجود عوامل الطلب عليها، وتدابري ذات                                 أشكال الرق املعاصرة          وعواقب  

                     حمددة يف إطار واليته                           النظر بدقة يف مسائل      "                                   وكذلك طلب اجمللس إىل املقرر اخلاص          ".                            صلة لتعزيز التعاون الدويل   
                                                                                    النظر بدقة يف مسائل حمددة يف إطار واليته وإيراد أمثلة على املمارسات الفعالة وتقدمي توصيات  "                 وإيراد أمثلة على 

    ".                  أشكال الرق املعاصرة               ُ                          األخذ يف االعتبار ُبعدي اجلنس والسن من أبعاد  "   ، و "       ذات صلة

                ً     ً      ً                        أن يتعاون تعاوناً تاماً وفعاالً مع آليات حقـوق          "     خلاص   ا                ً               طلب اجمللس أيضاً إىل املقرر       ١٤ / ٦            ويف القرار     -  ٢
                                             املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما                                          قائمة اليت تشتمل وال تقتصر على                                   اإلنسان وهيئات املعاهدات ال   

            قرر اخلـاص                                                       األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اخلليعة، وامل        ع  بي ب                              ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة                     النساء واألطفال 
                                                                         للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص               شكال املعاصرة        املعين باأل

                                                                                                                املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف الرتاعات املسلحة،                
                ً                                                  ن للمهاجرين، فضالً عن جملس أمناء صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات                            واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسا

                                              ً                                 ، على أن يأخذ يف اعتباره التام مـسامهتهم متجنبـاً يف الوقـت ذاتـه التكـرار                        شكال الرق املعاصرة         اخلاص بأ 
    ".        يف أعماهلم

                            أنشطة واليته إىل جملس حقوق                                                         ً      ً                 ويف القرار ذاته طلب اجمللس إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً سنوياً عن                -  ٣
                                  واملمارسات الشبيهة بالرق، ومحاية                          أشكال الرق املعاصرة                                                     اإلنسان وتدابري مقترحة وتوصيات ملكافحة واستئصال       

   .                               حقوق اإلنسان لضحايا هذه املمارسات

      أشكال                         ، مقررة خاصة معنية ب        ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ٢٦      يف                    غولنارا شاهينيان                    ّ         ومبوجب هذا القرار، عّينت       -  ٤
   .    ٢٠٠٨     مايو  /      أيار ١         واليتها يف             شاهينيان            وبدأت السيدة  .                          ، مبا فيها أسباهبا وعواقبها          رق املعاصرة  ال
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   تعريف الوالية-    ً أوال  
                       االتفاقية املتعلقة بالرق   )  ١ ( ١                                                                    سترجع املقررة اخلاصة، يف أدائها لوظائفها، إىل التعريفني الواردين يف املادة   -  ٥

                                                                         ة التكميلية إلبطال الرق، وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الـشبيهة                        من االتفاقي   ١              ، ويف املادة        ١٩٢٦      لعام  
   .    ١٩٥٦           بالرق لعام 

ّ                والرق معّرف يف املادة       -  ٦                                        حالة أو وضع أي شخص متـارس عليـه          "                                    من االتفاقية املتعلقة بالرق بأنه        )  ١ ( ١        
ّ            تعّرف هذه اال    )  ٢ ( ١              ومبوجب املادة      ".                                                 السلطات النامجة عن حق امللكية كلها أو بعضها                                   تفاقية جتارة الرقيق بأهنا      

    ".                                                                                      مجيع األفعال اليت ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغري بقصد حتويله إىل رقيق "

                                                                                                       واستخدمت االتفاقية التكميلية إلبطال الرق، وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسـات الـشبيهة بـالرق                -  ٧
        وتلـزم    .                                           ً       ، ولكنها طورته بصورة أكرب وجعلته أوسع نطاقـاً         ١٩٢٦                                     ، التعريف الوارد يف اتفاقية عام         ١٩٥٦      لعام  

   ".              مرتلة مستضعفة  "                                                                                                أحكام هذه املادة الدول بأن تبطل األعراف واملمارسات الشبيهة بالرق، واملشار إليها بعبارة              
   :                       وتشمل هذه األحكام ما يلي

           خدماتـه                                                                      الدين االستعبادي، أي احلال أو الوضع الناجم عن ارهتـان مـدين بتقـدمي        ) أ ( "  
   ؛     [...]                                    ً           الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً لدين عليه

                                                                                القنانة، أي حال أو وضع أي شخص ملزم بالقانون أو العرف أو عن طريق االتفـاق،           ) ب ( "  
                                                                                               بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة هلذا الشخص، بعوض أو بال عوض،                 

                             ودون أن ميلك حرية تغيري وضعه؛

   :                                        أي من األعراف أو املمارسات اليت تتيح ما يلي   ) ج ( "  

                                 ً                                                         الوعد بتزويج امرأة، أو تزوجيها فعالً، دون أن متلك حق الرفض، ولقاء بدل مـايل أو                   ‘ ١ ‘ "
                                                                                   عيين يدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرهتا أو ألي شخص أو أية جمموعة أشخاص               

      أو     أخرى؛

                                            زل عن زوجته لشخص آخر، لقاء مثن أو عوض                                                    منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنا          ‘ ٢ ‘ "
      أو    آخر؛

     ً                   رثاً ينتقل إىل شخص آخر؛ إ                                 إمكان جعل املرأة، لدى وفاة زوجها،    ‘ ٣ ‘ "

                                                                                     أي من األعراف أو املمارسات اليت تسمح ألحد األبوين أو كليهما أو للوصي، بتسليم                 ) د ( "  
                      قـصد اسـتغالهلما أو      ب                                                                          طفل أو شخص دون الثامنة عشرة إىل شخص آخر، لقاء عوض أو بال عوض،               

    ".             استغالل عملهما
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                            ً                 املقررة اخلاصة يف اعتبارها أيضاً التعـاريف                                                               ويف ضوء احلقائق االجتماعية واالقتصادية املتغرية، ستأخذ          -  ٨
       وعلـى    .    ً                                                        أوالً، أضافت األمم املتحدة عرب السنني إىل تعريف مصطلح الرق         .                                       الثالثة التالية عند اضطالعها بواليتها    

                                                                     جامني ويتكر، املقرر اخلاص للجنة الفرعية ملنـع التمييـز ومحايـة             ن    ب  ه            الذي قدم      ١٩٨٢       تقرير                     سبيل املثال، فإن    
ّ                  األقليات عّرف الرق بأنه        .  )٢ ( "                                                                            أي شكل من أشكال التعامل مع البشر يؤدي إىل اسـتغالل قـسري لعملـهم               "         

  )  ج  )( ٢ ( ٧          يف املادة  ،(A/CONF.183/9)                                                               وباإلضافة إىل ذلك، يعرف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
                  مبا يف ذلك ممارسة        ...                                                                 ممارسة أي من السلطات املترتبة على حق امللكية على شخص ما           "      بأنه    "         االسترقاق "      منه،  

    ".                                                       هذه السلطات يف سبيل االجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال

ّ                                              ثانياً، يعّرف كيفن بيلز الرق، وهو خبري يف هذا اجملال، بأنه   -  ٩                                 م بفقدان حرية اإلرادة ويكون فيها         حالة تتس "     ً    
ُ                                                                                                            الشخص ُمجرب إما عن طريق استخدام العنف أو التهديد باستخدامه على التخلي عن قدرته على بيع قوة عملـه                          

                                                     السيطرة من جانب شخص آخر، واالستيالء علـى قـوة            :                         لرق ثالثة أبعاد رئيسية    ل     ً                 ووفقاً لتعريفه، فإن       ".     حبرية
   . )٣ (            يد باستخدامه                              العمل، واستخدام العنف أو التهد

ّ                         ثالثاً، ُعّرف وضع الرق بأنه        -   ١٠  ُ                                                       والشخص املستعبد يفقد بالفعل تارخيه ومستقبله علـى           ".             موت اجتماعي  "     ً  
                                                                                                       املستوى الثقايف واالجتماعي والشخصي، وال ميكن أن يوجد وضع للشخص املستعبد أو أن يصبح لـه وضـع                  

   . )٤ (                                اجتماعي إال يف إطار عالقته مع مالكه

  الواليةطاق ن -      ً ثانيا  
  .                  ً                                                                                    إن الرق بوصفه شكالً من أقدم أشكال العالقة اإلنسانية، قد تطور وجتلى بأساليب خمتلفة عرب التاريخ                 -   ١١

                                                                                                  ويف وقتنا هذا، ما زالت بعض أشكال الرق التقليدية القدمية قائمة على حنو ما كانت عليه يف املاضي، وحتول بعض 
                                                             لسنوية يف كافة أحناء العامل لصندوق األمم املتحدة االستئماين                                  ويوثق حتليل التطبيقات ا     .                       منها إىل أشكال جديدة   

                                                                     ً                                             املعين بأشكال الرق املعاصرة والفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة، فضالً عن التقارير اليت كتبتها هيئات                
               عتقدات واألعراف                                                                                   األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، استمرار وجود األشكال القدمية من الرق اجملسدة يف امل    

                                                                               ً                      ونتجت هذه األشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئـات استـضعافاً يف                    .          التقليدية
   .                                                                                     أولئك الذين ينظر إليهم على أهنم من طبقة اجتماعية دنيا، واألقليات القبلية والسكان األصليني  :            اجملتمعات مثل

                                                      

  .    ١٩٨٢      يوليه  /     متوز ٧         ، املؤرخة E/CN.4/Sub.2/1982/20/Add.1        الوثيقة   ) ٢ (

) ٣ (  Kevin Bales and Peter T. Robbins, “No one shall be held in slavery or servitude: a critical analysis 

of international slavery agreements and concepts of slavery”, Human Rights Review, 2001.  

) ٤ (  Orlando Patterson, Slavery and social death: a comparative study (Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 1982).  
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   العمل القسري- ألف 

                                                                                          يت جتريها منظمة العمل الدولية أن العمل القسري ميثل مشكلة عاملية، وال يوجد أي بلد                              تبني البحوث ال    -   ١٢
            وإىل جانـب     .               ً       للرق ظل قائمـاً     ي                                                    وقد تكون األزمنة واحلقائق تغريت ولكن اجلوهر األساس          . )٥ (ُ           ُمحصن ضدها 

                      من األشكال املعاصرة                                                           ً                                   األشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سداداً للدين يوجد اآلن املزيد              
ـ                                                                                  للعمل القسري مثل العمال املهاجرين الذي جرى االجتار هبم بغرض االستغالل االقتـصادي جبم                   ع أنواعـه يف     ي

                                                                                  العمل يف جماالت االستعباد املرتيل، وصناعة البناء، وصناعة األغذية واملالبس، والقطاع الزراعي،   :               االقتصاد العاملي
   .                والدعارة القسرية

                                    ً                                             هو انتهاك حلقوق اإلنسان، معترف به أيضاً كفعل إجرامي دويل، بصرف النظر عما              و         القسري،          والعمل    -   ١٣
                     ُ             وعالوة على ذلك، حيثمـا ُيلجـأ إىل     .                                                                      إذا كانت حكومة ما قد صدقت على االتفاقيات ذات الصلة اليت حتظره           

                     ان، مبـا يف ذلـك،                                                                                           العمل القسري، حتدث يف كثري من األحيان جمموعة من اإلساءات املتصلة به حلقوق اإلنـس              
    .  )٦ (                       االغتصاب والتعذيب والقتل

                                                                                                     وتشري بيانات قدمتها منظمة العمل الدولية يف اآلونة األخرية أن احلد األدىن للعدد التقديري لألشخاص                 -   ١٤
                                            وفيما يتصل مبجموع قوة العمل العاملية، فإن احلد   .        مليون    ١٢,٣                                          العاملني يف عامل العمل القسري غري املشروع يبلغ 

   . )٧ (      عامل ١     ٠٠٠                           أشخاص يف العمل القسري لكل  ٤                 ىن التقديري يعادل    األد

                              ً                                                                            وتذكر منظمة العمل الدولية أيضاً أن احلد األدىن للتقديرات العاملية للعمل القسري يف أشكاله الرئيسية                 -   ١٥
  .                                                                                           يف املائة من العمل القسري خمصص لالستغالل االقتصادي من جانب وكالء اقتـصاديني خاصـني                 ٦٤         تبني أن   

                                                             يف املائة آخرين يشتغلون يف العمل القسري بغرض االستغالل            ١١                                                كذلك تشري منظمة العمل الدولية إىل أن هناك         
             يف املائة من   ٨٠              ويف اجملموع، فإن   .                                                يف املائة يف أشكال خمتلطة غري حمددة من العمل القسري ٣                اجلنسي التجاري، و

                                                يف املائة من الضحايا تفرضـهم الـدول أو            ٢٠ و                                                         ضحايا العمل القسري يستعبدهم وكالء اقتصاديون خاصون،        
    :                                                                                       ويثبت حتليل أجرته منظمة العمل الدولية لالجتاهات يف العمل القسري نقطـتني هـامتني               .                 املؤسسة العسكرية 

                              للعمـل القـسري ميارسـها                         شـكال املعاصـرة                                                                 أن العمل القسري قائم يف مجيع مناطق العامل وأن معظـم األ           
   . )٨ (             الوكالء اخلاصون

                                                      

 ,ILO Minimum Estimate of Forced Labour in the World, by Patrick Belser ،                        انظر منظمة العمل الدولية  ) ٥ (

Michaelle de Cock and Farhad Mehran, 2005.  

 David Weissbrodt and Anti-Slavery International, Abolishing Slavery and its Contemporary      انظـر   ) ٦ (

Forms, 2002 (HR/PUB/02/4).  

 ,ILO minimum estimate of forced labour in the world, by Patrick Belser ،                          انظر منظمة العمل الدوليـة   ) ٧ (

Michaelle de Cock and Farhad Mehran, 2005.  

  .          املرجع نفسه  ) ٨ (
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                                                                                                 لرغم من العمل الضخم الذي تقوم به املنظمات الدولية، واملنظمات غـري احلكوميـة واملؤسـسات                   وبا  -   ١٦
                                        للممارسات الشبيهة بالرق مثل العمـل                     شكال املعاصرة                                                       األكادميية إلذكاء الوعي وتطوير معرفة شاملة بشأن األ       

   .                       القضاء على هذه املمارسات                                                                      القسري، فإنه ال يزال يتعني القيام مبزيد من العمل من أجل رفع مستوى الوعي و

                                                                         ً     ً                وسوف تعتمد املقررة اخلاصة يف أدائها لوظائفها على العمل القائم وستكرس اهتماماً خاصاً لقضايا العمل   -   ١٧
                       يف املائة من ضحايا       ٥٦     ً                                                           ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، متثل النساء والفتيات           .                          القسري، وأسبابه وعواقبه  

                        ً              وستبحث املقررة اخلاصة أيضاً يف اآلثار        .  )٩ (           يف املائة    ٤٤                             ري؛ وميثل الرجال والصبيان                            االستغالل االقتصادي القس  
   .                                            اليت يرتبها العمل القسري على الفوارق بني اجلنسني

   عمل األطفال- باء 

                       ً                     مجيع الناس يولدون أحـراراً ومتـساوين يف         "                                             من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن          ١            تنص املادة     -   ١٨
                                                                                          ويف كثري من أشكال الرق، وهي وراثية، ينكر على األطفال حقهم األساسي يف أن يولـدوا                   ".    قوق            الكرامة واحل 

                                      فإنه بشكل عام، يعمل طفل واحد من         )          اليونيسيف (     ً                                                ووفقاً لبيانات وفرهتا منظمة األمم املتحدة للطفولة          .       ً أحراراً
   . )١٠ (            كل ستة أطفال

        وذلك ألن   .                       تعلق باالستغالل االقتصادي ت          بقدر ما                                            وسوف تركز املقررة اخلاصة على قضايا عمل األطفال  -   ١٩
    ٦٩                                    وتوضح دراسات منظمة العمل الدولية أن   .                                                               اجلزء األكرب من عمل األطفال الذي حيدث اليوم أسبابه اقتصادية        

                   يف املائة يف القطاع  ٩                         يف املائة يف قطاع اخلدمات و  ٢٢                                                    يف املائة من األطفال العاملني يعملون يف القطاع الزراعي، و
                          ً                                      املقررة اخلاصة أن هناك أشكاالً أخرى من عمل األطفال، مثل االستغالل                               وباإلضافة إىل ذلك، ترى       .  )١١ (      لصناعي ا

                                                      ً             ومن مث فإهنا ستركز على االستغالل االقتصادي لعمل األطفال جتنبـاً             .                                      اجلنسي، يغطيها مكلفون بواليات قائمة    
                               ، إىل أن حتقق التكامـل بـني                     ً    ا كان ذلك ممكناً                                         ورغم ذلك، ستسعى املقررة اخلاصة، كلم       .                    لالزدواجية يف العمل  

   .                      القيام بعمل مشترك معهم                                         عملها وعمل املكلفني بالواليات األخرى، أو إىل

     يف    ٢٦                                                                                               ويغض النظر عن أن عدد األطفال العاملني، ال سيما يف األعمال احملفوفة باملخاطر، اخنفض بنسبة                  -   ٢٠
    .  )١٢ (                                                ون بواليات هامة، ال تزال هذه األرقام مثرية لقلق بالغ          ً     ً                         املائة إمجاالً نظراً للجهود اليت يبذهلا املكلف

                                                      

     ، يف  1B              ، التقريـر        قسري                             حتالف عاملي ملكافحة العمل ال       ،      ٢٠٠٥          ، جنيف،     ٩٣                                منظمة العمل الدولية، الدورة       ) ٩ (
  .                   منظمة العمل الدولية

  .www.unicef.org/protection/index_childlabour.html                انظر اليونيسيف،   )  ١٠ (

  :                      وضع حد لعمل األطفال                                 ، يف منظمة العمل الدولية،          ٢٠٠٦          ، جنيف،     ٩٥                                      انظر منظمة العمل الدولية، الدورة        )  ١١ (
  .             هدف يف املتناول

  .          املرجع نفسه  )  ١٢ (
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                                                 حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي  "                        من اتفاقية حقوق الطفل   ٣٢             وتعترف املادة   -   ٢١
     أو                      ً                                              ً                                         عمل يرجح أن يكون خطرياً أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدين،             

    ".                                         العقلي، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي

                   ُ           وهذا يعين أنه، ما مل ُتعاجل قضية   .                                                           وكما ذكر أعاله، فإن عمل الطفل يعرقل وصوله إىل حاجاته األساسية  -   ٢٢
       وتـود    .     ٢٠١٥                                                                                          عمل األطفال، سيكون من غري املرجح حتقيق أكثر من نصف األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول                

   :                                                           صة أن تربز األهداف اإلمنائية لأللفية املهددة بعدم التحقيق التالية          املقررة اخلا

                                                  يشكل الفقر واجلوع أحد األسباب الرئيسية لعمـل           .)                            مكافحة الفقر املدقع واجلوع      ( ١      اهلدف     ) أ (  
                           ً                                                                               ويؤدي تزايد العوملة مقترناً بتزايد أوجه عدم املساواة إىل زيادة حـاالت عمـل األطفـال يف كافـة                     .       األطفال

           اء العامل؛  أحن

                                                                                   ضمان أن يتمكن مجيع األطفال من الذكور واإلناث مـن إمتـام مرحلـة التعلـيم                   ( ٢      اهلدف     ) ب (  
                                                                                                  يف غالبية حاالت عمل األطفال، يتخلف األطفال عن التعليم ومن مث يفقدون فرصة اخلروج من دائرة                   .)         االبتدائي

               الفقر املفرغة؛

                                         والقصد يف إطار هذا اهلدف هو القـضاء           .)         املرأة                                تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني       ( ٣      اهلدف     ) ج (  
                                                      وتبني األرقام اليت توفرها منظمة العمل الدولية أن أكثر من   .                                               على التفاوت بني اجلنسني يف املدارس األولية والثانوية

                 ، ومعظمهن لن    )١٣ (                                                                                         نصف الذين يستغلون بشكل قسري يف األنشطة االقتصادية التجارية هم من النساء والفتيات            
             حق باملدارس؛   يلت

         مليون     ١٢٦                                           تفيد التقارير املقدمة من اليونيسيف أن          .)                          ختفيض معدل وفيات األطفال      ( ٤      اهلدف     ) د (  
                 والعمل يف مثل هذه   .                    ً                          ، وهو ما يعترب واحداً من أسوأ أشكال عمل األطفال )١٤ (               ً               طفل يؤدون أعماالً حمفوفة باملخاطر

                                   الظروف ضار بالصحة البدنية لألطفال؛

  ،  )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                                   افحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  مك   ( ٦     اهلدف    ) ه (  
                                                                       من غري احملتمل أن يتلقى األطفال الذين أنكرت عليهم حقوقهم ويعيشون             )                                    ووباء املالريا وغري ذلك من األمراض     

                           ل فـريوس نقـص املناعـة                                                                                           يف العبودية الرعاية الصحية األساسية اليت حيتاجوهنا ناهيك عن األمراض الرئيسية مث           
    .                اإليدز أو املالريا /       البشرية

                                                      

 ILO minimum estimate of forced labour in the world, by Patrick ،                          انظر منظمة العمل الدوليـة   )  ١٣ (

Belser, Michaelle de Cock and Farhad Mehran.   

 Child Protection Information Sheet: Child Labour                انظر اليونسيف،   )   ١٤ (

(www.unicef.org/protection/files/Child_Labour.pdf).   
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                            فإن ذلك سيزيد من تـدمري         .)                        ضمان االستدامة البيئية     ( ٧                                            وباإلضافة إىل ذلك، إذا مل جير حتقيق اهلدف           -   ٢٣
   .                                                                األسر املعيشية وسيزيد بدرجة كبرية من األوضاع اليت تشجع على عمل األطفال

                                                                هليكلية اليت ميكن أن تفسر استمرار ممارسـات العمـل القـسري                                               وستبحث املقررة اخلاصة يف العوامل ا       -   ٢٤
    .                   ً     ً      ً                                              لألطفال، وستطبق هنجاً كلياً وشامالً يركز على حقوق الطفل يف معاجلتها حلماية األطفال

   العمل املرتيل- جيم 

                                                                                                      لقد قامت منظمة العمل الدولية ومنظمات أخرى بتوثيق شروط العمل اجملحفة اليت ال تـوفر احلمايـة                   -   ٢٥
                                                                                                  فعلى سبيل املثال، قامت اللجنة االستشارية املعنية بالفرص املتكافئة للرجال والنساء التابعـة               .                املني يف املنازل     للع

ُ                                            جمللس أوروبا بتعريف عبودية العاملني يف املنازل بأهنا حالة فرد مستضعف ُمجرب، عن طريق اإلكراه املادي و                    أو  /                                                               
                                                                ، وحمـروم مـن احلريـة، ويعـيش يف حالـة تتنـاىف مـع                                                                   املعنوي، على العمل دون أي مكافأة مالية حقيقية       

                                                                                            ويتعرض عمال املنازل للعمل القسري بسبب طبيعة عملهم اليت ال توفر احلماية، والعالقة ذات               .                  الكرامة اإلنسانية 
                                                                                                           الطابع الشخصي للغاية بني العامل ورب عمله وبسبب وضعهم القانوين غري املضمون يف البلد املضيف، وجيـري                 

                                                                                              يل يف مرتل األسرة اخلاص ويضطر العامل إىل اللجوء إىل وسائل خفية لالتـصال بالعـامل اخلـارجي،                        العمل املرت 
                                                  والعمال املهاجرون مستضعفون بشكل خاص بـسبب الوضـع     .                                              املستبعد عادة من املكان الذي يعمل فيه العامل   
                             اء بشكل رئيسي الستدراج النساء                         وتستخدم اخلدمة املرتلية كغط  .                                          القانوين غري املضمون يف البلد الذي يعملون فيه

                                وبالنسبة للكثريات منهن، فـإن       .  )١٥ (                                                                          والفتيات إىل العمل يف اخلارج، مع خداعهن بشأن الطبيعة احلقيقية لعملهن          
   .                                                                                    البحث عن عمل خارج ديارهن أو خارج بلداهنن األصلية، يشكل الوسيلة الوحيدة للهروب من الفقر

                         الرجوع إىل صكوك حقـوق       :               اإلطار القانوين   -      ً  ثالثاً 
                                    اإلنسان اإلقليمية والدولية القائمة

           من اإلعالن  ٤                                                                              سترجع املقررة اخلاصة، يف أدائها لوظائفها، إىل صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية مثل املادة   -   ٢٦
                       رق واالجتار بالرقيق جبميع                                       ال جيوز استرقاق أحد أو استعباده، وحيظر ال "                                         العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أنه       

                لكل شخص حق يف     "                                      من هذا اإلعالن اليت تنص على أن           ٢٣                                        كذلك ستستند املقررة اخلاصة إىل املادة          ".      صورمها
                    جلميع األفراد، دون أي   .                                                                           العمل، ويف حرية اختيار عمله، ويف شروط عمل عادلة ومرضية، ويف احلماية من البطالة

                                                               لكل فرد يعمل حق يف مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته             .             عمل املتساوي                      ٍ             متييز، احلق يف أجر متساوٍ على ال      
              لكل شخص احلق يف   .                                                                                عيشة الئقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية االجتماعية

         شخص حق يف     لكل  "         على أن   ٢٤           وتنص املادة    ".                                                       إنشاء نقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله
    ".                            ً                                                  الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصاً يف حتديد معقول لساعات العمل ويف إجازات دورية مأجورة

                                                      

  ILO minimum estimate of forced labour in the world, by ،                                انظـر منظمـة العمـل الدوليـة      )  ١٥ (

Patrick Belser, Michaelle de Cock and Farhad Mehran.  
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        مـن    ٨       املادة    :                                                                                      والصكوك الدولية الرئيسية األخرى حلقوق اإلنسان اليت سترجع إليها املقررة اخلاصة هي             -   ٢٧
                                            الجتار بالرقيق والعبودية والعمل القـسري؛                                                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت حتظر الرق، وا         

                                                                                                   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللتان حتميان احلق يف العمل               ٧    و  ٦          واملادتان  
                                                                                 وحيظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بشكل مباشر الرق والعبوديـة يف         .                     بشروط عادلة ومرضية  

                                  وهو يشرح أن عدم جواز استرقاق        .                                                                   منه بعبارات مماثلة لتلك الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان            ٨       املادة  
                                           وباإلضافة إىل ذلك، فإن االتفاقية الدولية لقمع   .  ٤           من املادة  ٢                                     ً         أحد أو استعباده حق ال ميكن انتقاصه وفقاً للفقرة 
         ً                                                  جترم عدداً من األفعال الالإنسانية املرتكبة لغرض إقامة             ١٩٧٣                                                   جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها املعتمدة يف        

                                                                                                                     وهيمنة فئة عنصرية من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر مبا يف ذلك استغالل أعضاء فئـة أو فئـات                      
   .                             عنصرية، بإخضاعهم للعمل القسري

                 مـن االتفاقيـة      )  ٢ ( ٤   ة                                                                             كما سترجع املقررة اخلاصة إىل معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية مثل املـاد             -   ٢٨
                    مـن االتفاقيـة      ٦                                                        من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملادة          ٥                                 األوروبية حلقوق اإلنسان، واملادة     

   .                    األمريكية حلقوق اإلنسان

                                                                                                         وفيما يتعلق بالصكوك القانونية األساسية، ستعتمد املقررة اخلاصة علـى االتفاقيـة اخلاصـة بـالرق                  -   ٢٩
                                                                                                وتوكول بتعديل االتفاقية اخلاصة بالرق، واالتفاقية التكميلية إلبطال الـرق وجتـارة الرقيـق                     ، والرب     ١٩٢٦      لعام  

                                                           ، واتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل بغـاء الغـري،              ١٩٥٦                                          واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام      
                             اقية األمم املتحدة ملكافحـة                                                                                  وبروتوكول منع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التف         

   .                       اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

                                                                                                       كذلك ستعتمد املقررة اخلاصة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت تسعى إىل القضاء على العمـل                  -   ٣٠
                         ، واتفاقية إلغاء السخرة،     ١٩٣٠                        املتعلقة حبظر السخرة لعام   )   ٢٩    رقم  (                                وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية   .       القسري

    .                                                    ، اليت تنص على القضاء الفوري والتام على العمل القسري    ١٩٥٧     لعام   )    ١٠٥    رقم  (

                                                                                            وباإلضافة إىل ما جاء أعاله، فيما يتعلق بالقضاء على عمل األطفال يف قطاعات اقتصادية مثل يف العبودية   -   ٣١
                        ية حقوق الطفل،  اليت حتمي           من اتفاق  ٣٢                                                                املرتلية والقطاعني الصناعي والزراعي، ستعتمد املقررة اخلاصة على املادة 

                                                                             كما ستستخدم اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال             .                             الطفل من االستغالل االقتصادي   
                                                                                                  ، اليت حتظر ممارسات عمل األطفال الشبيهة بالرق مثل البيع وعبودية الـدين، والعمـل القـسري،               )   ١٨٢     رقم   (

                                                                         أو االجتار باملخدرات أو غري ذلك من األنشطة غري املشروعة، أو عمـل                                                     وجتنيدهم يف القوات املسلحة أو البغاء،     
                                                              كما ستستخدم اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلـد           .                                                 آخر يضر بصحة األطفال أو سالمتهم أو معنوياهتم       

    ).   ١٣٨    رقم  (    ١٩٧٣                       األدىن لسن االستخدام لعام 

                                                      أن املقررة اخلاصة ستشري باسـتمرار إىل اتفاقيـة                                                          وانتهاكات حقوق اإلنسان كبرية ومنتشرة إىل درجة        -   ٣٢
                                                                                                             القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري؛            
                                                                                                           واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال واملهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن          

    .                                                                                ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وإعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة         ضروب املعا
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   أساليب العمل-      ً رابعا  
                                                                                             ستعمل املقررة اخلاصة، لدى اضطالعها مبهامها، على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل من أجل ضمان         -   ٣٣

                                                         توزيع أمثلة ألفضل املمارسات علـى املـستويات الـوطين                                    وستعمل على مجع وتشجيع و      .                         التنفيذ الفعال لواليتها  
   .                                      واإلقليمي والدويل من أجل القضاء على الرق

                                                                                     ً     ً                  وترى املقررة اخلاصة أنه من أجل رصد أسباب الرق وعواقبه، مثل الفقر والتمييز والرتاعات رصداً فعاالً،                  -   ٣٤
                                   وبالتعرف بشكل أفضل على العمل اجلاري   .                                                            سيتعني عليها أن تعمل على حنو وثيق مع املنظمات على املستوى الوطين

                                           ِّ                                                            على املستوى الوطين، ستتمكن املقررة اخلاصة أن تكِّون فكرة أوضح عن كيفية تأثري أسباب الرق وعواقبـه علـى        
                                                                                   وستجري املقررة اخلاصة زيارات قطرية جلمـع معلومـات عـن املمارسـة املثلـى                 .                         الرجال والنساء واألطفال  
            ً       ً                        وستجرى حـواراً متواصـالً مـع األفـراد،           .                                     أو توصيات عملية للقضاء على الرق      /    و                         وتقدمي السياسات املناسبة  

                                                                                                          واحلكومات، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، ومنظمات اجملتمع املدين احمللية واملكاتب القطريـة ذات الـصلة               
    .                    التابعة لألمم املتحدة

             وعلى املستوى    .                          على أسباب الرق وعواقبه                                                              كذلك ستبحث املقررة اخلاصة يف االجتاهات اإلقليمية وتأثريها           -   ٣٥
                                                                                                                 اإلقليمي ستسعى إىل العمل مع منظمات، من بينها جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، والوحـدة األفريقيـة،                 
                                                                                                                واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجملس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملكاتب اإلقليمية              

    .                    التابعة لألمم املتحدة          ذات الصلة 

                     واإلجـراءات اخلاصـة      .                                                                               وعلى الصعيد الدويل، ستعمل املقررة اخلاصة مع الوكاالت التابعة لألمم املتحدة            -   ٣٦
                                                                                                          وهيئات املعاهدات، واملنظمات غري احلكومية الدولية، واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص من أجـل ضـمان أن              

   .                                تنفيذها ملنع أشكال الرق املعاصرة                                املعايري الدنيا الدولية قائمة وجيري

                                        وحتدد األقسام التالية طرائـق العمـل         .                        ً                                      وستتبع املقررة اخلاصة هنجاً يراعي اجلنسني والسن يف كل عملها           -   ٣٧
   .                                           الرئيسية اليت ستستخدمها املقررة اخلاصة يف عملها

  رفع مستوى الوعي بأشكال الرق املعاصرة - ألف 

        ً                     واستناداً إىل أعمال أوليـة يف    .                             ً             يوجد فهم مشترك ملا يعترب أشكاالً معاصرة للرق                          ترى املقررة اخلاصة أنه ال      -   ٣٨
                                                                                                                  هذا اجملال، أدركت املقررة اخلاصة أنه بالرغم من أن الكثري من املنظمات غري احلكومية والوكاالت التابعة لألمـم                  

                                    أو ممارسات شبيهة بالرق، فـإن                                                                               ً            املتحدة تعمل بشأن قضايا مثل البغاء القسري والعمل القسري اللذين يعتربان رقاً           
    .     ً     ً                                      ً                                          عدداً قليالً من املنظمات يرى أن هذه املسائل تعترب رقاً أو يشري إليها بوصفها ممارسات شبيهة بالرق

                                                                                                  وستبدأ املقررة اخلاصة بإصدار وترويج مواد ستساعد املتخصصني وغري املتخصصني يف فهم واليتـها، أي                 -   ٣٩
       وسيجري   .                                                                    ند إليها عملها، وما هي ممارسات الرق واملمارسات الشبيهة بالرق                                             الصكوك الدولية الرئيسية اليت سيست    

                                                                                                                 القيام بذلك بإصدار صحيفة وقائع جديدة بشأن أشكال الرق املعاصرة وبإنشاء صفحات إلكترونية علـى املوقـع                 
           ولتشجيع                                                                                                 الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وتكرس هذه الصفحات ألشكال الرق املعاصرة            
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                                                     وعندئذ تعمم وصلة املوقع الشبكي على أوسع نطـاق           .                                                              التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة بالرق       
                                                                 كما ستروج املقررة اخلاصة مواد ذات صلة صادرة عـن منظمـات              .                                         ممكن داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها     

    .                أخرى عامة وخاصة

      طلـب     : "                                                    ، أن يقوم املقرر اخلاص لدى أدائه ملهامه مبا يلي           ١٤ / ٦       راراه                                وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف ق       -   ٤٠
                                                                                                            وتلقى وتبادل املعلومات عن أشكال الرق املعاصرة مع احلكومات، وهيئات املعاهـدات، واإلجـراءات اخلاصـة،                

             ة، مبا فيها                                                                                                    والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من املصادر املعني           
                                               ً                                                                  املعلومات املتعلقة مبمارسات الرق حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة احلالية، واالستجابة بفعالية للمعلومات املوثوقة             
                                                                                                            بشأن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وذلك بغية محاية حقوق اإلنسان لضحايا الرق ومنـع وقـوع هـذه                  

    ".         االنتهاكات

                 ً       ً                                           ملقررة اخلاصة حواراً متواصالً مع احلكومات، وشىت الوكاالت املتخصصة التابعة     ً                   وبناًء على ذلك، ستجري ا  -   ٤١
                                                                                                           لألمم املتحدة، وهيئات املعاهدات، واملنظمات احلكومية الدولية، واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص واملنظمات            

                            رق املعاصرة، وخلق الوعي بشأن                                                           ً               غري احلكومية من أجل زيادة فهم العمل الذي جيري القيام به حالياً بشأن أشكال ال
                                                                                                                    هذه الوالية، وتشجيع التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الصلة بالرق واستكشاف سبل لتحقيق التكامل               

    .                       بني عمل كل من هذه اجلهات

                                                                                                 كما ستتخذ املقررة اخلاصة إجراءات يف احلاالت اليت يدعى فيها بشكل موثوق حـدوث ممارسـات رق                   -   ٤٢
                                        وستقيم املقررة اخلاصـة اتـصاالت مـع          .                                                                سات شبيهة بالرق، أو احتمال حدوثها، أو تكون حدثت بالفعل             وممار

                                                                               ُ                                   احلكومات أو أي جهات فاعلة أخرى مثل الكيانات اخلاصة اليت ميكن أن هتتم باالدعاءات اليت سُتبلغ هبا املقـررة                   
                                                  العمل، ستقوم املقررة اخلاصة بالتنـسيق مـع              ً                                                   ونظراً لوسع نطاق الوالية واحلاجة إىل جتنب االزدواجية يف          .      اخلاصة

    .                                         ً                     اإلجراءات اخلاصة األخرى، وكلما كان ذلك ممكناً، ستوجه رسائل مشتركة

  .                          ً                                                                        وستشارك املقررة اخلاصة أيضاً يف مؤمترات، وحلقات دراسية وحلقات عمل خللق الوعي بشأن واليتـها                -   ٤٣
                                                   ة واسعة من أصحاب املصلحة بغية وضـع سياسـات                                                                وبقدر املستطاع، ستشجع املقررة اخلاصة احلوار مع جمموع       
   .                                                 مستدامة وحلول عملية للقضاء على أشكال الرق املعاصرة

                                                                                                     وبغية ضمان االتساق واالنسجام يف عمل مفوضية حقوق اإلنسان فيما يتعلق بأشكال الـرق املعاصـرة،                  -   ٤٤
   .            الرق املعاصرة                                                               ستعمل املقررة اخلاصة على حنو وثيق مع الصندوق االستئماين املعين بأشكال 

                                                      مبادرات مشتركة مع املكلفني بواليات أخرى قائمة يف جمال حقوق  -     باء 
                                                          اإلنسان، واآلليات، وهيئات املعاهدات، واحلكومات، والوكاالت      
                                                             املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية       

                   وغري ذلك من املصادر

                                ً     ً      ً                      ، من املقرر اخلاص أن يتعاون تعاوناً تاماً وفعاالً مع آليـات              ١٤ / ٦                                   طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -   ٤٥
                                                                                                   حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات القائمة اليت تشتمل وال تقتصر على املقرر اخلاص املعين باالجتـار باألشـخاص،     
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                        ملواد اخلليعة، واملقـرر                                                                                                 ال سيما النساء واألطفال، واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف ا              
                                                                                                 اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقـرر   
                                                                                                                 اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال يف الرتاعـات                  

                                                                                   ملعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وجملس أمناء صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات                                   املسلحة، واملقرر اخلاص ا   
                                                                      ً                                                اخلاص بأشكال الرق املعاصرة، على أن يأخذ يف اعتباره التـام مـسامهتهم متجنبـاً يف الوقـت ذاتـه التكـرار                     

                                   ثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة                                                                          وباإلضافة إىل ذلك ترى املقررة اخلاصة أنه من املهم العمل مع املم              ".          يف أعماهلم 
                                                                                                        حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، واملقرر اخلاص املعين بالشعوب األصـلية،               

    .                                 واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

                    تآزر مع جماالت تعمل                                                                       وتسلم املقررة اخلاصة بأن األسباب اجلذرية للرق وعواقبه ميكن أن تكون هلا عالقات  -   ٤٦
                                              ونتيجة لذلك، ستسعى املقررة اخلاصة جاهدة إىل حتقيق   .                                                 فيها آليات أخرى حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات قائمة

      وكلما   .                                                                                                     التكامل بني عمل املكلفني بواليات قائمة، وآليات وهيئات معاهدات من أجل جتنب االزدواجية يف العمل              
                                                                           اصة إىل العمل على حنو مشترك مع املكلفني بواليات قائمة، وآليات حلقـوق                         ً                       كان ذلك ممكناً، ستسعى املقررة اخل     

                                                                                                                  اإلنسان وهيئات معاهدات مثل جلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،              
    .                                                 واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، وجلنة حقوق الطفل

  نذ تعيني املقررة اخلاصة األنشطة املنفذة م-      ً خامسا  
                                                        ، سافرت املقررة اخلاصة إىل جنيف إلجـراء عـدد مـن                ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ١٨       إىل     ١٦               يف الفترة من      -   ٤٧

                                                                                                    حكومات مبا فيها حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وآيرلندا، واالحتـاد               :             املشاورات مع 
                                                                            لألمم املتحدة، ومن بينها منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمـم املتحـدة                                                   الروسي، والنرويج؛ ومع وكاالت تابعة      

                                                                                                               للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛ ومع هيئات معاهدات مثل جلنة حقوق الطفل، واللجنة               
                 ة حقوق اإلنسان،                                                                                                  املعنية بالعمال املهاجرين، وجلنة القضاء على التمييز العنصري؛ ومع كبار موظفني داخل مفوضي            

                                      ً                                                             ومع موظفني كانوا يعملون أو يعملون حالياً يف صندوق األمم املتحدة االستئماين املعين بأشكال الرق املعاصرة؛ ومع 
                                                                                                                  منظمات غري حكومية مثل منظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، واجلمعية الدولية ملكافحة الـرق،               

                                                   وكان اهلدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو تقـدمي           .                                 ية، وجلنة الصليب األمحر الدولية                                   واملنظمة الدولية للرؤية العامل   
   .                                                                       الوالية وكذلك مجع معلومات من شأهنا أن تساعد على حتديد نطاق عمل املقررة اخلاصة

                                                       ، شاركت املقررة اخلاصة يف دورة املعلومات املعقودة يف             ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ٢٠       إىل     ١٩                ويف الفترة من      -   ٤٨
                                 وكان االجتماع مبثابة تعريف هبيكل      .                                                                      يف واليت نظمتها مفوضية حقوق اإلنسان من أجل املكلفني بواليات اجلدد            جن

    .                                                                               وعمل اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، وباملساعدة اليت تقدمها املفوضية إىل املقررين اخلاصني

                               ة االجتماع السنوي اخلامس عشر                          ، حضرت املقررة اخلاص       ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ٢٧       إىل     ٢٣                ويف الفترة من      -   ٤٩
             وقد أتاح هذا   .                                                                                       للمقررين اخلاصني، واملمثلني، واخلرباء املستقلني، ورؤساء األفرقة العاملة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

                                                                                                             االجتماع فرصة فريدة لاللتقاء مبكلفني بواليات آخرين، ووضع الصيغ النهائية لطرائق عمل املكلفـني بواليـات                
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ُ                                             أكثر تفصيالً على عمل مفوضية حقوق اإلنسان، وإدماج ُنُهج وآليات حقوق اإلنسان يف عمـل                               والتعرف بصورة     ُ                                    ً          
    .                                                                           اإلجراءات اخلاصة والتشاور مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

   االستنتاجات-     ً سادسا  
                                     نع الرق بالنسبة ألولئـك املعرضـني                                                                           ستقترح املقررة اخلاصة، طوال فترة واليتها، توصيات عملية ملعاجلة م           -  ٥٠

   .                                                             لالستعباد واستعادة ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص املستعبدين وكرامتهم

                                                                                                           وتدرك املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مدى تعقيد واليتها وتسلم بوجود الكثري من املـسائل                  -  ٥١
                             وبالتايل، فإهنـا سـتركز يف        .                   أخرى حلقوق اإلنسان                                                              الشاملة واملتداخلة مع واليات إجراءات خاصة أخرى وآليات         

                                                                                               عملها على العمل القسري، وعمل األطفال بقدر ما يتصل باالستغالل االقتصادي لألطفال، والعمل املرتيل، وستسعى 
   .                                                   على سبيل املثال، مع هيئات معاهدات وإجراءات خاصة أخرى  .                                 بقدر املستطاع، أن تقوم بعمل مشترك

         وسـتقوم    .                                                              اخلاصة على دراسة أشكال عمل الطفل املعاصرة بغرض االستغالل االقتصادي                وستعكف املقررة     -  ٥٢
                 وهكـذا ستـسعى      .                                                                                            بتحليل األسباب اهليكلية يف األشكال احلديثة للرق، مثل األطفال الذين يعملون بأجور زهيدة            

                                والشركات عرب الوطنية وغريها                                                                                        املقررة اخلاصة إىل التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان            
    .                                      من مؤسسات األعمال، ومع جهات فاعلة أخرى

                          وتسلم املقررة اخلاصة بأن      .                         ً                                                      وستبحث املقررة اخلاصة أيضاً يف األشكال التقليدية للرق مثل السخرة والقنانة            -  ٥٣
                          احلكومات واملنظمـات غـري                                   ً                                                          هذه املمارسات ال تزال حقيقية جداً حىت اليوم بالرغم من اجلهود املختلفة اليت تبذهلا               

   .                    احلكومية للقضاء عليها

    مثل  (                                                                                                       وتأمل املقررة اخلاصة يف أن تتمكن من إقامة حوار بناء وأن تعتمد على تعاون مجيع أصحاب املصلحة                    -  ٥٤
                                    بغية العمل بشكل مشترك على حتديد        )                                                                    املنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص، واحلكومات       

                                                                                                    نع االستعباد ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص املستعبدين؛ وخاصة ضحايا العمل القسري، وعمل األطفـال                      تدابري مل 
     .                                                       بقدر ما يتعلق باالستغالل االقتصادي لألطفال، والعمل يف املنازل

                                                                                                  وستعتمد املقررة اخلاصة على تعاون احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق                -  ٥٥
                                                                                                         سان واملنظمات احلكومية الدولية، واألمم املتحدة، وعلى اخلرباء املستقلني، واملنظمات اإلقليميـة واألطـراف                 اإلن

                                                                                                                  املعنيني يف اضطالعها بوظائفها، وبصورة خاصة يف احلصول على املعلومات والتعاون والدعم أثناء زياراهتا القطريـة                
   .                             إعداد تقارير عن مسائل موضوعية                                            وفيما يتعلق باتصاالهتا بشأن احلاالت الفردية، ويف 

                                                                                              وستعتمد املقررة اخلاصة على دعم احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق             -  ٥٦
                                                                                                                   اإلنسان، واملنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية اإلقليمية، يف القيـام                

    .                               هتا املستقبلية على املستوى القطري                    مبتابعة ملموسة لتوصيا

_ _ _ _ _  


