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  خالصة
ه الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جماليفحص هذا التقرير، الذي أعدَّ

سبلاالستفادة من جتار باألشخاص يف ضحايا اال مكافحة االجتار باألشخاص، حقَّ
يف مبوجب القانون الدويل، ونطاق تطبيق هذا احلق، والتحديات اليت تنشأ فعالةانتصاف 

استفادة ضحايا االجتار لتيسريوترد يف هناية التقرير توصيات عملية  .هذا الصدد
  باألشخاص من سبل االنتصاف.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ، يف العامل أمجع.. مجيع احلقوق حمفوظة٢٠١٦ ايوم/يارأ، األمم املتحدة ©
 

رأي كان من  ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة اليت يتضّمنها على اإلعراب عن أيِّ
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها  جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين أليِّ

  .أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها
  

  .صادر دون حترير رمسيهذا املنشور 
  

  .ألمم املتحدة يف فيينامنشور صادر عن: قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب ا
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  شكر وتقدير
 .الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة االجتار باألشخاصمنشورات من  هي هذه الورقة

يف إعدادها الوكاالت األعضاء يف الفريق، حيث تدرس  تة اليت اشتركوهي الورقة الثالثة يف سلسلة ورقات املناقش
لمجتمع لاليت ينبغي البالغة األمهية كل ورقة إحدى القضايا الرئيسية اليت حددها أعضاء الفريق باعتبارها من املسائل 

  .معاجلتها الدويل
 (القرار ٢٠٠٦ ماعي لألمم املتحدة يف عامفريق املشترك استجابة لقرار اختذه اجمللس االقتصادي واالجتالوقد أنشئ 

)، والذي طلب فيه من الوكاالت احلكومية الدولية العمل معا على تعزيز املساعدة التقنية املقدمة إىل البلدان ٢٠٠٦/٢٧
 لىأمهية القضاء ع ٢٠٠٧ مارسر/وأكد قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة صادر يف آذا .يف جمال مكافحة االجتار بالبشر

يف اجلهود اليت تبذهلا الوكاالت احلكومية الدولية يف جمال مكافحة االجتار، وطلب إىل األمني " الثغرات وأوجه التداخل"
تعزيز التعاون والتنسيق وتيسري أخذ اجملتمع الدويل " العام لألمم املتحدة تطوير التنسيق املشترك بني الوكاالت من أجل

عبارة عن منتدى  هو فريق املشتركالو .)A/RES/61/180(" جتار باألشخاصبنهج كلي وشامل إزاء مشكلة اال
  .إزاء منع االجتار باألشخاص ومكافحته، والتشجيع على محاية ودعم ضحايا االجتاراملذكور للسياسات يعتمد النهج 

ية يتشكل منها لتعاون بني الوكاالت، خربات وجتارب ست منظمات وكيانات دولا باعتبارها مثرةد الورقة، سِّوجت
وهي منظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة  ،لفريق املشتركلالفريق العامل التابع 

ألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب األمم ا مفوضية حلقوق اإلنسان و
   .مية (املكتب)املتحدة املعين باملخدرات واجلر

بستون (خبري استشاري مستقل)، يبدعم من يل سوالورقة ) ةمستقل ةاستشاري ةفرانسيس سيمونز (خبري توقد أعدَّ
والتقدير  .لفريق املشتركلوحررهتا ماريكا ماك آدم (خبرية استشارية مستقلة) بتوجيه عام من الفريق العامل التابع 

مارتن فوك (مكتب األمم : أسهموا به نظمات األعضاء يف فريق التنسيق املشترك ملاموصول للزمالء اآلتية أمساؤهم من امل
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية)، ويوال حدادين (مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان)، وهوتان هومايونبور 

ليونيسيف)، وسيلفيا بتكوف (مكتب (منظمة العمل الدولية)، وماثيو لوسيانو (املنظمة الدولية للهجرة)، وكريي نيل (ا
الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يف جمال مكافحة االجتار أمانة ة/األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي

الفريق املشترك بني الوكاالت أمانة ة/)، وآناليسا بوكيولو (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميباألشخاص
ن الالجئني)، ومسبل ألمم املتحدة لشؤوا ضيةمفو )، وآرييل ريفا (ين بالتنسيق يف جمال مكافحة االجتار باألشخاصاملع

   .ألمم املتحدة لشؤون الالجئني)ا ضيةمفو رضوي (
 - هألدبيات القانون الدويل والسوابق القضائية اليت تبني ما هو مطلوب من الدول أن تقوم ب حتليل وتستند الورقة إىل

موثوقة قامت  احبوث تستعرض وهي .فعالة لضحايا االجتار بالبشر انتصاف لتوفري سبل - به وما يتعني عليها أن تقوم 
هبا منظمات دولية وحملية لتحديد الفرص املتاحة لتنفيذ هذه املعايري الدولية على الصعيد الوطين والعقبات اليت حتول 

حتدد التحديات الشائعة اليت لكنها  ،اء استعراض شامل ملمارسات الدولجرال يتسع نطاق هذه الورقة إلو .دون ذلك
   .سبل االنتصاف على الصعيد الوطين االستفادة من يواجهها ضحايا االجتار يف

  .متها حكومة السويدوقد أمكن إعداد الورقة بفضل مسامهة مالية سخية قدَّ
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  مةمقدِّ  - ١
مع تبني  لكنها العبارة إىل الدقة القانونية، وتفتقر ."العبودية املعاصرة" ما توصف ظاهرة االجتار باألشخاص بأهنا اًكثري
بروتوكول األمم (أ) من  ٣ وتعرِّف املادة .عبارة عن اعتداء شنيع على حرية ضحاياه وكرامتهم هو االجتار أنَّ ذلك

(بروتوكول االجتار باألشخاص)، االجتار  خاص، وخباصة النساء واألطفالاملتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألش
  :على النحو التايل باألشخاص

جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك … 
السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل 

ويشمل االستغالل،  .أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل
كحد أدىن، استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسرا، أو االسترقاق أو 

  .لشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاءاملمارسات ا
ا ملكافحة االجتار بالبشر على معياري ومن خالل تعريف االجتار باألشخاص، أرسى بروتوكول االجتار باألشخاص إطاراً

 )١(.ق خمتلفةائرذ الربوتوكول بطالدول تنفِّأنَّ سم به التعريف الدويل د الذي يتَّالتعقُّويتبني من  .الصعيدين الدويل والوطين
 ومع ذلك، فإنَّ )٢(.يف املائة من البلدان قوانني جترِّم االجتار بالبشر ٩٠ منذ اعتماد الربوتوكول، يوجد اآلن لدى ما نسبتهف

إزاء الضرر  ةفعال انتصاف عدد اإلدانات منخفض على حنو يدعو للقلق، وال يزال من النادر للغاية أن تتاح للضحايا سبل
  )٣(.له، مما يشري إىل وجود فجوة كبرية بني سن القوانني واملعايري وتنفيذمهاالذي تعرضوا 

هذا الوضع أنَّ م، هناك ما يدعو إىل التفاؤل بتََّجر هبسبل االنتصاف ال تزال بعيدة املنال بالنسبة للضحايا املأنَّ ويف حني 
بلدان، وتتخذ جمموعات اجملتمع املدين خطوات لدعم وتوجد آليات قانونية للمطالبة بالتعويض يف العديد من ال .سوف يتغري

وال تتضمن  )٤(وهناك جمموعة متزايدة من البحوث املتعلقة بسبل االنتصاف، .تلك اآلليات االستفادة من ضحايا االجتار يف

																																																								
 ٢٠١٢ مكافحة االجتار باألشخاص يف عاميف جمال  املعين بالتنسيقفريق املشترك بني الوكاالت الانظر ورقة املناقشة اليت أصدرها  )١(

(األطر القانونية الدولية بشأن االجتار باألشخاص)؛  ”International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons“ بعنوان
اهيم األساسية يف تعريف االجتار وسلسلة ورقات املناقشة اليت أصدرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن املف

-https://www.unodc.org/unodc/en/human :الرابط التايلباألشخاص (املوافقة؛ االستغالل؛ استغالل حالة الضعف)، املتاحة على 

trafficking/publications.html?ref=menuside#Issue_Papers.   
، مل يكن لدى حنو ثلثي البلدان فعل حمدد جيرِّم االجتار ٢٠٠٣ ة بأنه يف عاميفيد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي )٢(

 UNODC, Globalانظر  .يف املائة فقط ٥ ، تراجع هذا الرقم إىل٢٠١٤ وحبلول عام .باألشخاص، أو حىت بعض أشكال هذه اجلرمية

Report on Trafficking in Persons 2014 )٥١لصفحة ا )،٢٠١٤لعام  شخاصالتقرير العاملي عن االجتار باأل.  

جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ملخص املشاورات اليت ُعقدت بشأن مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا  )٣(
 ،٢٠١٤ مايو/أيار ٢ األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مفوضةتقرير  :االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال

A/HRC/26/18٣ ، الفقرة.  
اخلاصة لألمم املتحدة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، السيدة جوي  قرِّرةانظر، على سبيل املثال، تقرير امل )٤(

خباصة النساء اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، و قرِّرة؛ وتقرير امل٢٠١١ أبريل/نيسان ١٣ )،A/HRC/17/35نغوزي إيزيلو (
، ٢٠١١ أغسطس/آب ٩ )،A/66/283واألطفال، جوي نغوزي إيزيلو، حق ضحايا االجتار يف االستفادة من سبل االنتصاف الفعالة (

سيا جيامارينارو، وتقرير مفوضة األمم املتحدة تاخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ماريا غرا قرِّرةوتقرير امل
امية حلقوق اإلنسان، ملخص املشاورات اليت ُعقدت بشأن مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف الس

 Katy Thompson and Allison Jernow, ‘Compensation forو ؛٢٠١٤ مايو/)، أيارA/HRC/26/18احلصول على سبيل انتصاف فعال (

Trafficked and Exploited Persons in the OSCE Region (‘OSCE Compensation Report’); Janice Lam, Klara Skrivankova, 

(2008) ‘Opportunities and Obstacles: Ensuring compensation for trafficked persons in the UK’, Anti-Slavery International.  
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م تََّجر هبمكَّن فيها املقاعدة بيانات السوابق القضائية العاملية التابعة للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية أمثلة على حاالت َت
ا باإلقرارات بانتهاك حقوق األشخاص ا مستمرا دوليعمومي سجالًّ أيضاً توفِّرتلك السبل فحسب إذ إهنا االستفادة من من 
ويعزِّز اعتماُد بروتوكول جديد ملنظمة العمل الدولية  )٥(.م وما يقابلها من جزاءات حكومية متخذة ضد اجلناةتََّجر هبامل

استفادة  العمل القسري املصدَّق عليها على نطاق واسع اجلهوَد الدولية الرامية إىل حتسني إمكانيةاملتعلقة ب يكمِّل االتفاقية
   )٦(.سبل االنتصاف بغض النظر عن وجودهم أو وضعهم القانوين يف البلد الذي اسُتغلوا فيهمن  ضحايا االجتار

 نوع من أنواع الظلم، عنصراً نات التصدي أليِّرئيسي من مكوِّن وينبغي أن تشكل سبل االنتصاف، كمكوِّ
وهي مفيدة من أجل تعايف الضحايا وإعادة حقوقهم  .ا من عناصر اجلهود الرامية إىل التصدي لالجتار بالبشرأساسي

سبل  مناالستفادة  وتدرس هذه الورقة حق ضحايا االجتار باألشخاص يف .لتكرار اإليذاء تعرُّضالومحايتهم من 
مبوجب القانون الدويل، ونطاق تطبيق تلك السبل، والتحديات اليت تنشأ عند توفري سبل  االنتصاف الفعال

ضحايا االجتار  الستفادة تيسرياًوُتختتم الورقة بتقدمي توصيات عملية  .االنتصاف للضحايا على الصعيد الوطين
   .سبل االنتصافمن  باألشخاص

    
  دويلاإلطار القانوين ال  - ٢

 
سبل االنتصاف  االستفادة من وحيق لضحايا االجتار .االنتصاف هو حماولة لتصحيح اخلطأ ورفع الظلم قدر املستطاع

وهناك العديد من الصكوك الدولية  .بسبب وضعهم باعتبارهم من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وضحايا اجلرمية
 االستفادة من لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان احلق يفأنَّ  الذي مفادهيف جمال حقوق اإلنسان اليت جتسد املبدأ 

  .عنصر إجرائي وعنصر موضوعي: هلذا احلق عنصرينأنَّ ومن املسلَّم به على نطاق واسع  )٧(.سبيل انتصاف فعال
انتهاكات  بوقوع إىل ادعاءات وجيهةيف إطارها  اليت ُيستمعاإلجراءات  هي باملعىن األولسبل االنتصاف 

غريمها  مدارية أإلاهليئات ا ماإلنسان وُيبت يف تلك االدعاءات، سواء أكان ذلك من جانب احملاكم أ حلقوق
 للمدعي اإلجراءات، أي االنتصافتلك نتائج فهو  سبل االنتصافل املعىن الثاين اأمَّ .من اهليئات املختصة

   )٨(.الذي يصدر حكم لصاحله

																																																								
 :الرابط التايل متاحة على شبكة اإلنترنت علىة املعين باملخدرات واجلرمية ملكتب األمم املتحدقاعدة بيانات السوابق العاملية  )٥(

https://www.unodc.org/cld/index.jspx.   
 .٢٠١٦ نوفمرب/حيز النفاذ يف تشرين الثاين ٢٩ التفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠١٤ ر أن يدخل بروتوكول عاممن املقرَّ )٦(

اليت تنص على إرشادات غري ملزمة بشأن تنفيذ التدابري الكفيلة بتمكني  ٢٠٣ ة العمل الدولية رقموالربوتوكول تكمله توصية منظم
  .ضحايا العمل اجلربي من الوصول إىل سبل االنتصاف

 ٢ (املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية)، و١٠و ٨ (املادتني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانانظر، على سبيل املثال،  ٧
االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز )، و٨٣ (املادة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و))٣(

(تتضمن عدة اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية  .)١٣ (املادة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)، و٦ (املادة العنصري بكافة أشكاله
) وتوجد أحكام مماثلة .مثل تلك األحكام، ولكنها تركز على انتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان وليس على االنتهاكات بشكل عام ضاًأي

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )، و١٣ (املادة االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانانظر، على سبيل املثال،  :يف الصكوك اإلقليمية
  .)٢٥ (املادة االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان(أ))، و ٧ (املادةوالشعوب 

)٨ (D Shelton, (2005 2nd ed), Remedies in International Human Rights Law ١٣و ١٢، الصفحتان .  
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النسبة إىل معظم ضحايا االجتار، وهو ما قد يعود يف بعض األحيان إىل عدم وال يزال احلق يف االنتصاف بعيد املنال ب
 ملعلومات بشأن عمليات وإجراءات ها القوانني الوطنية، ولكن إىل افتقار الضحاياتوفِّركفاية سبل االنتصاف اليت 

ىل توفري سبل انتصاف فعالة الرامية إ ومن مثَّ، جيب أن تشمل اجلهوُد .يف كثري من األحيان تلك السبل االستفادة من
م ما حيتاجون إليه تََّجر هبالرامية إىل إزالة احلواجز القانونية واإلجرائية من خالل كفالة أن يتلقى األشخاص امل اجلهوَد

   .سبل االنتصاف لالستفادة من من معلومات ودعم ومساعدة
  قضية مصنع شورزو  هو اك سبيل لالنتصافأنه إذا كان هناك حق جيب أن يكون هن الذي مفادهاملبدأ األصل يف و
)Chorzów Factoryالدولة ملزمة بصرف تعويضات أنَّ فقد رأت حمكمة العدل الدولية الدائمة  .١٩٢٨ ) يف عام

جرب تلك أنَّ ومضت احملكمة إىل توضيح  )٩(.لألفراد الذين يعانون من أضرار نتيجة النتهاكات القانون الدويل
حو قدر اإلمكان كل ما يترتب على الفعل غري املشروع وأن يعيد احلالة إىل ما كان من جيب أن مي" االنتهاكات

  )١٠(".يف مجيع االحتماالت إن مل ُيرتكب الفعل املمكن أن تكون عليه
ما تركز على التعويض،  كثرياًسبل االنتصاف من  متََّجر هباألشخاص امل تيسري استفادة اجلهود الرامية إىلأنَّ ويف حني 

يصف جمموعة واسعة النطاق من التدابري االنتصافية، مبا يف ذلك الرد والتعويض وإعادة التأهيل " اجلرب" مصطلح إنَّف
وبصرف النظر عن نوع التدابري االنتصافية، ال بد من تكييف سبيل االنتصاف  )١١(.والترضية وضمانات عدم التكرار

ه، واحلقوق املستندة إىل املعاهدات ذات تََّجر بلشخص امل، واحتياجات ورغبات احسب كل حالة على حدة املناسب
   )١٢(.الصلة والقانون الوطين

إذا كان هناك لبس بشأن نطاق تعريف االجتار أو عدم  داًوالسؤال بشأن من حيق له االنتصاف ميكن أن يكون معقَّ
عند  أيضاًمن يستحق االنتصاف ويبدر السؤال بشأن  )١٣(.يقني حول ما إذا كان شخص هو حقًّا أحد ضحايا االجتار

من األمهية مبكان أن ال يتوقف  فإنَّالتعرف على اجلناة،  دائماًوبالنظر إىل أنه قد ال يتسىن  .هتََّجر بوفاة الشخص امل
سبل االنتصاف من  مجيع الضحايايستفيد  وينبغي أن .العدالة اجلنائيةإجراءات  حتديد ضحايا االجتار ومحايتهم على

ويف بعض الظروف، قد حيق  )١٤(.ضرر حاصل على صعيد حقوق اإلنسان، قدر اإلمكانأيِّ جرب  من أجلاملناسبة 

																																																								
)٩ (Chorzow Factory Case (Ger. V. Pol.), (1928) P.C.I.J., Sr. A, No.17, at 29.   
   .٤٧ املرجع نفسه، الصفحة )١٠(
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  )١١(

 ،٢٠٠٦ مارس/آذار ٢١ ،قرار اختذته اجلمعية العامة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل:
A/RES/60/147متاح على املوقع الشبكي ، :http://www.refworld.org/docid/4721cb942.html.   

األمم املتحدة، تعليقات على املبادئ املوصى هبا واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق حبقوق  :لالطالع على مناقشة مفصلة، انظر )١٢(
   .٢٣٢-٢٢٣ الصفحات ،HR/PUB/10/2 ،٢٠١٠ نوفمرب/اإلنسان واالجتار بالبشر، تشرين الثاين

 C.N. v. the United Kingdom, Application no. 4239/08, Council of Europe: European انظر، على سبيل املثال، املناقشة يف )١٣(

Court of Human Rights, 13 November 2012, http://www.refworld.org/docid/50a27fab2.html.  
ألمم املتحدة، الذي يقر ل عدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةإعالن مبادئ اليتسق ذلك مع  )١٤(

بصرف النظر عما إذا كان مرتكب اجلرم قد ُعرف أو قُبض عليه أو قوضي أو أدين، " بإمكانية اعتبار شخص ما من ضحايا اجلرمية
ية العامة لألمم املتحدة، إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام اجلمع". وبصرف النظر عن العالقة األسرية بينه وبني الضحية

 :الرابط التايل ، متاح علىA/RES/40/34 ،١٩٨٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩ قرار اختذته اجلمعية العامة،: والتعسف يف استعمال السلطة
http://www.refworld.org/docid/3b00f2275b.html )"املتحدة بشأن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام إعالن األمم".(  
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وجيوز بشكل  )١٥(.سبل االنتصاف االستفادة من ُمعاليهم لضحايا االجتار احملتملني أو أفراد أسرهم األقربني أو أيضاً
صيب بضرر، مبا يف ذلك الضرر البدين أو شخص طبيعي أيِّ سبل االنتصاف أل ختويل احلق يف االستفادة من عام

فعل أو إغفال  ع حبقوقه، عن طريقالعقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتُّ
للحظر الدويل لالجتار باألشخاص أو ما يقابل ذلك من التزام على الدول حبماية ضحايا االجتار  انتهاكاً يشكل

   .تملني أو الفعلينياحمل
    
  دور الدول يف توفري سبل االنتصاف  -١- ٢
  

  االلتزام بتوفري سبل االنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان  -ألف
وهناك العديد من املعاهدات  )١٦(.على انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان حتماًاالجتار بالبشر ينطوي 

ول بتوفري سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان داخل لزم الدالدولية حلقوق اإلنسان اليت ُت
معناها بتوافر سبل تظلم " احلقوق تكتسب إىل مبدأ أنه ال يوجد حق بدون انتصاف حيث إنَّ استناداًأراضيها، 

  )١٧(".فعالة للتصدي لالنتهاكات
مسؤولية  يكون فيها سلوك الدولة مسؤوالًمة بتوفري سبل االنتصاف لضحايا االجتار يف احلاالت اليت لَزوالدول ُم

أو متواطئة يف االجتار طة متورِّ إذا كانت الدولةطرح هذه احلالة ُت وقد .مباشرة عن انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم
باألشخاص أو كانت مسؤولة بصفة مباشرة عن انتهاك حق حيميه القانون الدويل (على سبيل املثال، االحتجاز 

عندما ال تكون متورطة يف االجتار أو مسؤولة تظل الدولة ملتزمة، و .ه)متََّجر بِقبل السلطات لشخص التعسفي من 
بالتحقيق يف حاالت االجتار ومالحقة اجلناة ومحاية ضحايا  مسؤولية مباشرة عن انتهاك حلق حيميه القانون الدويل،

خذ خطوات معقولة ملنع االجتار لالنتصاف إذا هي مل تتَّ ر سبالًومن مثَّ، قد تكون الدولة ملَزمة بأن توفِّ )١٨(.االجتار
   )١٩(.للمعيار الالزم للحرص الواجبوفقاً بالبشر ومحاية الضحايا احملتملني أو الفعليني لالجتار 

																																																								
، يف احلاالت اليت إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةعلى سبيل املثال، يرتئي  )١٥(
يل إىل (أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية ميكن فيها احلصول على تعويض من اجملرم، أن تسعى الدول إىل تقدمي تعويض ما ال

 بالغة أو باعتالل الصحة البدنية أو العقلية نتيجة جلرائم خطرية؛ و(ب) أسر األشخاص املتوفني أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا
   .نتيجة لإليذاء، وخباصة من كانوا يعتمدون يف إعالتهم على هؤالء األشخاص

) على أن ليس فيه ما ميس حبقوق والتزامات ومسؤوليات الدول واألفراد مبقتضى ١٤ (املادة ول االجتار باألشخاصبروتوكينص  )١٦(
 وبروتوكول عام ١٩٥١ اتفاقية عام خصوصاًالقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، و

  .انطبقا، ومبدأ عدم اإلعادة قسرا الوارد فيهما اخلاصني بوضع الالجئني، حيثما ١٩٦٧
)، وثيقة ٦ الفقرة - ٤٤و ٤٢و ٤ ، التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل (املواد٥ جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم )١٧(

 ضمنا يف" انتهاكات حقوق اإلنسان يردشرط توفري سبل تظلم فعالة لضحايا أنَّ (اليت تشري إىل  CRC/GC/2003/5 (2003) األمم املتحدة
  )."ويشار إليه باستمرار يف املعاهدات الدولية األخرى الست الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان] اتفاقية حقوق الطفل[
 Anne T. Gallagher, International Law of لالطالع على مناقشة حول مبادئ مسؤولية الدول فيما يتعلق باالجتار بالبشر، انظر )١٨(

Human Trafficking (Cambridge University Press, 2010)  ٢٧٥-٢٧٣، الصفحات.  
من  ٤ املادةأنَّ ، فقد رأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على حنو متكرر يةسبل االنتصافتلك اليف حني يندر اللجوء إىل  )١٩(

عباد والسخرة، يترتب عليها التزام إجيايب حبماية الضحايا الفعليني أو احملتملني االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت حتظر الرق واالست
 .Rantsev v. Cyprus and Russia, Application no. 25965/04, Council of Europe: ECtHR, 7 January 2010; C.N. v :لالجتار بالبشر

the United Kingdom, Application no. 4239/08, Council of Europe: ECtHR, 13 November 2012.  
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ة بالصك الدويل املعين، إذا مل تستوِف الدول التزاماهتا التعاهدية مبنع االجتار أو محاي رهناًميكن هلؤالء األشخاص، و
للهيئات املعنية باملعاهدات التابعة لألمم املتحدة، أو إلجراءات إمَّا وا بشكوى قدَّمم، أن يتتََّجر هبحقوق األشخاص امل

الشكاوى مبوجب دستور منظمة العمل الدولية، أو لألجهزة القضائية مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت 
   )٢٠(ول باختاذ خطوات إجيابية من أجل حتديد الضحايا ومحايتهم.وضعت توجيهات أساسية بشأن التزامات الد

    
 )٢٠١٠قضية رانتسيف ضد قربص وروسيا (

بعد  ُعثر على جثتها وبعد مرور ثالثة أسابيع،". فنانة" سافرت السيدة رانتسيفا، وهي شابة روسية، إىل قربص بتأشرية
من االتفاقية  ٤ قربص انتهكت املادةأنَّ ن شكوى والدها بوأيدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسا وقوعها من شرفة.

االجتار  السيدة رانتسيفا من حلماية ا مناسباًا وإداريتشريعي األوروبية حلقوق اإلنسان بسبب عدم وضعها إطاراً
ا قد وقعت الشرطة يف قربص مل ُتجرِ حتقيقات بشأن ما إذا كانت السيدة رانتسيفأنَّ وقررت احملكمة  واالستغالل.

االلتزام أنَّ وخلصت احملكمة إىل  األمر ميكن أن يكون كذلك.أنَّ ضحية لالجتار على الرغم من الظروف اليت توحي ب
 اإلجيايب حبماية ضحايا االجتار يشمل واجب التحقيق يف االجتار بالبشر يف الظروف اليت تدرك السلطات أهنا تؤدي، أو

ورأت احملكمة أنه بسبب ضعف اإلطار  ما قد اتُّجر به. شخصاًأنَّ داقية يف أن تؤدي، إىل اشتباه ذي مصُيفترض 
نظام تأشريات الفنانني مل يوفر احلماية العملية والفعالة من االجتار واالستغالل، ويف ظل هذه  القانوين القائم، فإنَّ

هناك السلطات أنَّ احملكمة إىل  وفيما يتعلق بروسيا، خلصت من االتفاقية. ٤ الظروف، يكون قد وقع انتهاك للمادة
وأمرت احملكمة كلتا  بسبب ختلفها عن التحقيق يف االجتار املزعوم. ٤ انتهكت االلتزامات اإلجرائية مبوجب املادة

الدولتني بدفع تعويضات إىل والد السيدة رانتسيفا الذي عاىن من احلزن واألسى نتيجة للظروف الغامضة لوفاة ابنته 
  عن محايتها.وختلف السلطات 

 Rantsev v. Cyprus and Russia, Application no. 25965/04, Council of Europe: European Court of Human: املصدر

Rights, 7 January 2010 الرابط التايل على، متاح :http://www.refworld.org/docid/4b4f0b5a2.html. 
    

شخص يِّ تكفل توفري سبيل فعال للتظلم أل" ة والسياسية صراحة الدول بأنوُيلزِم العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني
انُتهكت حقوقه أو حرياته الرمسية املعترف هبا يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم 

صادرة لصاحل بأن تبت السلطات الوطنية يف التظلمات وإنفاذ األحكام ال أيضاًوهو يلزم الدول  )٢١(".الرمسية
حلق من احلقوق اليت حتميها معاهدة متعلقة  ويف احلاالت اليت يعاين فيها ضحية االجتار بالبشر انتهاكاً )٢٢(.املتظلمني

																																																								
)٢٠ (Rantsev v Cyprus and Russia; C.N. v the United Kingdom.  
ا ضحايا التوقيف أو االعتقال غري القانوين حقًّ أيضاًومينح العهد  .)٣( ٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة )٢١(

  .))٦( ١٤ ويتناول التعويض بسبب وقوع خطأ قضائي (املادة ،))٥( ٩ ملادةلإلنفاذ يف احلصول على تعويض (ا قابالً
 ) بأهنا٣( ٢ وقد وصفت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املادة .)٣( ٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة )٢٢(
جلنة حقوق اإلنسان، التعليق  :انتهاك ألحكام العهدأيِّ صاف من سبل االنت توفِّر، وهو ما يقتضي من الدولة الطرف أن "التزام أساسي"

وجود  أيضاًالحظ  .١٤ ، الفقرةCCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001) )، وثيقة األمم املتحدة٤ ، حاالت الطوارئ (املادة٢٩ العام رقم
  .)٩( ١٦ (أ) واملادة ٨٣ هم، انظر املادةأحكام مماثلة يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر
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 التخلف عن توفري انتصاف حملي فعال يصبح انتهاكاً محاية إضافية للحق يف االنتصاف، فإنَّ توفِّرحبقوق اإلنسان 
٢٣(.ا للمعاهدةإضافي(   
من حيث املبدأ أن تنظر جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف الشكاوى الفردية لضحايا االجتار الذين  وميكن

بسبب االنتهاكات حلقوقهم املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص  ةفعال انتصاف سبل االستفادة من مل يتمكنوا من
بشأن  ٨ شكوى من انتهاك دولة للمادةأيِّ مل تنظر حىت اآلن يف اللجنة  ومع ذلك، فإنَّ .باحلقوق املدنية والسياسية

م تعليقات عامة أو مالحظات ختامية بشأن سبل االنتصاف لضحايا حظر الرق والعبودية والسخرة، كما أهنا مل تقدِّ
انتصاف   سبلومل تتعامل بعد هيئات املعاهدات األخرى مع مسألة توفري )٢٤(.الرق والعبودية والسخرة واالجتار بالبشر

  )٢٥(.لضحايا االجتار
اخلاصة إرشادات بشأن  قرِّرةرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واملوقد وفَّ

وهناك هيئات إشرافية فيما يتعلق  )٢٦(.املضمون اجلوهري حلق ضحايا االجتار يف االستفادة من سبل االنتصاف الفعالة
مع الدول املصدِّقة بشأن تنفيذ األحكام ذات الصلة،  ت األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية جتري حواراًمبعاهدا
ُتبذل على الصعيد و .سبل االنتصاف تيسري االستفادة من تشجيع تلك الدول علىل ها بذل مزيد من اجلهودوميكن

فريق اخلرباء املعين بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر حيث يتوىل  ،أكثر اجلهود تنسيقا لرصد اجلهود الوطنية اإلقليمي
التابع جمللس أوروبا تقييم املعلومات الواردة من الدول األطراف عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية االجتار األوروبية، 

   .مبا يف ذلك توفري سبل االنتصاف
    

																																																								
 /األمم املتحدة، تعليقات على املبادئ املوصى هبا واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر، تشرين الثاين )٢٣(

  .٢٢٤ ، الصفحةHR/PUB/10/2 ،٢٠١٠ نوفمرب
ينبغي للدول األطراف، مراعاة اللتزاماهتا مبوجب " ة لألمم املتحدة على أنهللجنة حقوق اإلنسان التابع ٢٨ ينص التعليق العام رقم )٢٤(

، أن حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت تتخذها للقضاء على االجتار بالنساء واألطفال، داخل البلد أو عرب احلدود، واإلكراه على ٨ املادة
 )، وثيقة األمم املتحدة٣ ساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء (املادة، امل٢٨ جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام". ممارسة البغاء

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000), [12] املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إيطاليا، وثيقة األمم املتحدة أيضاً؛ انظر 
CCPR/C/79/Add.94 (1998), [5].  

وقعت  أهناادعت فيها وليت قدمتها امرأة صينية إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف الشكوى ا يتمثل استثناء هناك )٢٥(
 يف قطاع االشتغال باجلنس (اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، البالغ رقم االستغالهل هولندا بإرساهلا إىلاجتار  ضحية
واعُتربت  .)٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٢٦( CEDAW/C/42/D/15/2007 ة األمم املتحدة، الدورة الثانية واألربعون، وثيق١٥/٢٠٠٧

صاحبة الشكوى مل تستنفد سبل االنتصاف احمللية، ولكنها تسلط الضوء على الدور الذي تضطلع به هيئات نَّ الشكوى غري مقبولة أل
   .لى الضحايا احملتملني أو الفعليني لالجتارمعاهدات األمم املتحدة يف تفسري املعايري الدولية بقدر ما تنطبق ع

توفري سبل  :، جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفالاملثالانظر، على سبيل  )٢٦(
قرار اعتمده  :اإلنسانم وحقهم يف احلصول على سبيل انتصاف فعال خبصوص انتهاكات حقوق تََّجر هبانتصاف فعالة لألشخاص امل

اخلاصة السابقة مشاورة مع خرباء بشأن احلق يف  قرِّرةونظمت امل .A/HRC/RES/20/1 ،٢٠١٢ يوليه/متوز ١٨ جملس حقوق اإلنسان،
 .)A/66/283و A/HRC/17/35أعقبتها تقارير مقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة ( ٢٠١٠ سبل االنتصاف الفعالة يف عام

دمت جمموعة من املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال إىل جملس حقوق وقُ
  .)A/HRC/26/18( ٢٠١٤ اإلنسان يف عام
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  االلتزام بتوفري سبل االنتصاف مبوجب صكوك االجتار  - باء
 املنظمة ، وهو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميةله الذي يعترب مكمالً صكالزِم بروتوكول االجتار باألشخاص وُيل

م االتفاقية لزِوُت .م على التعويضتََّجر هبعرب الوطنية، الدول األطراف بتوفري اإلمكانية القانونية حلصول األشخاص امل
لضحايا اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب  توفِّر قواعد إجرائية مالئمة" الدول بأن تضع

احتواء نظامها القانوين الداخلي على تدابري " ) من الربوتوكول كل دولة بأن تكفل٦( ٦ م املادةلزِوُت )٢٧(."األضرار
للدليل  ووفقاً". ن قد حلقت هبمتتيح لضحايا االجتار باألشخاص إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت تكو

  :للوفاء بالتزامات الدول األطراف من اخليارات التالية أو كلها سيكون كافياً توفري أيٍّ التشريعي ذي الصلة، فإنَّ
(أ) األحكام اليت متكِّن الضحايا من رفع دعوى على اجلناة أو غريهم مبقتضى القانون النظامي أو القانون 

ن احملاكم اجلنائية من األمر بدفع ويضات مدنية على األضرار؛ (ب) األحكام اليت متكِّالعام للحصول على تع
تعويضات جنائية أو من فرض أوامر بشأن التعويض أو جرب الضرر على األشخاص املدانني الرتكاهبم 
بة جرائم؛ (ج) األحكام اليت تنشئ صناديق أو خمططات خمصَّصة يستطيع الضحايا اللجوء إليها للمطال

  )٢٨(.باحلصول على تعويضات من الدولة على اإلصابات أو األضرار اليت تكبدوها من جراء اجلرم اجلنائي
املطالبة بالتعويض " إمكانية" ويكاد الربوتوكول ال يذكر شيئا عن احلقوق اإلجرائية اليت جيب محايتها لكفالة أن تكون

املزيد من اإلرشادات بشأن اجلوانب املوضوعية واإلجرائية للحق وميكن االطالع على  .ا لضحايا االجتارميسَّرة عملي
يف انتصاف فعال يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر (اتفاقية االجتار األوروبية)، واألدوات 

عين ب األمم املتحدة املاخلاصة ومكت قرِّرةحلقوق اإلنسان وامل اخلاصة بالسياسات اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة
  )٢٩(.ألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيفا ضيةمفو باملخدرات واجلرمية و

وتقضي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية االجتار األوروبية بأن تستحدث الدول 
 نيالصكني كليهما غري توجيهيأنَّ ويف حني  )٣٠(.الصالحيات الكافية إلتاحة ضبط ومصادرة موجودات املتجرين

																																																								
العامة ، السجالت الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة اخلامسة واخلمسون، اجللسة ٥٥/٢٥ قرار اجلمعية العامة )٢٧(

 يناير/كانون الثاين ٨( A/RES/55/25 ، وثيقة األمم املتحدة٤٩ من جدول األعمال، امللحق رقم ١٠٥ الثانية والستون، البند
  . )٢( ٢٥ )، املادة٢٠٠١

مية املنظمة عرب ، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر٢٠٠٤ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، )٢٨(
  .٦٠ ، الفقرة٢٨٦ الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، الصفحة

املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،  )٢٩(
، دئ التوجيهية املتعلقة حبماية األطفال ضحايا االجتاراملبا؛ اليونيسيف، E/2002/68/Add.1 ،٢٠٠٢ أيار/مايو ٢٠ ،باألشخاص

 تطبيق املادة: ٧ املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلماية الدولية، رقم؛ املفوَّضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول
واألشخاص  على ضحايا االجتار باألشخاصبشأن وضع الالجئني  ١٩٦٧ أو بروتوكول عام/و ١٩٥١ ) من اتفاقية عام٢ألف ( ١

؛ جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ملخص املشاورات HCR/GIP/06/07 ،٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٧ ،املعرضني خلطر االجتار
 مفوضةتقرير  :اليت ُعقدت بشأن مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال

مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق " ، املرفق ألف،A/HRC/26/18 ،٢٠١٤ مايو/أيار ٢ األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،
قانون منوذجي ؛ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، "ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف  أيضاًباملوضوع ومما له صلة  .V.09-86356 ،ار باألشخاصملكافحة االجت
  .واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

   .)٣( ٢٣ ؛ اتفاقية االجتار األوروبية، املادة١٤-١٢ مية املنظمة عرب الوطنية، املواداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر )٣٠(
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 )٣١(كليهما يرتئي استخدامها لتعويض ضحايا االجتار. بشأن ما ينبغي أن تفعله السلطات بعائدات اجلرائم، فإنَّ
كما توصي مصادر القوانني غري امللزمة بضرورة استخدام العائدات املصادرة لفائدة الضحايا، وتشجع الدول على 

  )٣٢(ا يف متويل إنشاء صندوق لتعويض الضحايا.استخدامه
  
  

  حق ضحايا االجتار يف احلصول على التعويض
) من اتفاقية االجتار األوروبية على أن تنص كل دولة طرف، يف قانوهنا الداخلي، على حق ٣( ١٥ تنص املادة

تنشأ إذا تعذر احلصول على  ) احلالة اليت قد٤( ١٥ وتتناول املادة تعويض من اجلناة. الضحايا يف احلصول على
ما قد يلزم من التدابري التشريعية أو غريها من التدابري " تعويض من اجلناة، وذلك بإلزام الدول األطراف بأن تعتمدال

  ".لضمان التعويض للضحايا
، CETS 197 ،٢٠٠٥ مايو/أيار ١٦ جملس أوروبا، اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر،: املصدر
 .http://www.refworld.org/docid/43fded544.html: الرابط التايل على متاحة

  
ويكمن أحد مواطن الضعف الواضحة يف الربوتوكول يف أنه ال يرسي آلية إشرافية ملراقبة تنفيذه من ِقبل الدول 

تفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، فإنه ع ويستعرض تنفيذ االمؤمتر األطراف يف االتفاقية يشجِّأنَّ ويف حني  .األطراف
مؤمتر األطراف يوفر إرشادات بشأن سبل أنَّ بيد  .ال ينخرط يف عملية تقييم منتظمة لذلك التنفيذ من جانب الدول

، اعتمد الفريق العامل احلكومي الدويل املعين باالجتار باألشخاص الذي شكله مؤمتر ٢٠١٠ ففي عام .االنتصاف
   )٣٣(.ت تفصيلية بشأن تعويض ضحايا االجتاراألطراف توصيا

  
  االلتزام بتوفري سبل االنتصاف من انتهاكات صكوك العمل  -جيم
بروتوكول  قرُّوُي )٣٤(.سبل االنتصاف لفائدة ضحايا السخرة االستفادة من لحق يفل ر قانون العمل الدويل أساساًيوفِّ

االجتار باألشخاص لغرض العمل "أنَّ يف ديباجته ب ،عمل اجلربيامللحق باتفاقية ال، ٢٠١٤ منظمة العمل الدولية لعام

																																																								
   .)٤( ١٥ )؛ اتفاقية االجتار األوروبية، املادة٢( ١٤ انظر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة )٣١(
السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق انظر، على سبيل املثال، مفوضية األمم املتحدة  )٣٢(

)، وديباجة املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف ٤-٤ واملبدأ التوجيهي ١٦ اإلنسان واالجتار باألشخاص (املبدأ
  .ق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساينواجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقو

، ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٢ إىل ١٠ تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص املعقود يف فيينا من )٣٣(
  .(ي)-(ب) ٥١ ، الفقرة١٠و ٩ الصفحتان

، ذكرت ٢٠٠٧ على أحقية ضحايا السخرة يف االنتصاف، يف عام حتديداًص ال تن ١٩٣٠ اتفاقية السخرة لعامأنَّ على الرغم من  )٣٤(
حيثما يتبني وجود " بشأن العقوبات على العمل اجلربي) أنه ١٩٣٠ من اتفاقية عام ٢٥ جلنة خرباء منظمة العمل الدولية (فيما يتعلق باملادة

للعقوبات اجلزائية اليت حيددها القانون. وينبغي للدولة وفقاً فعال  شكل من أشكال العمل اجلربي، ال بد من معاقبة املسؤولني عنه على حنو
أن تكفل متكُّن ضحايا تلك املمارسات من التقدم بشكوى إىل السلطات املختصة والوصول إىل العدالة واحلصول على تعويض عن الضرر 

، ٧٥ . الصفحةwww.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-iii-1b.pdf  :الرابط التايلمتاح على ". الذي عانوا منه
على حق ضحايا السخرة يف احلصول على  أيضاًاآلن  ٢٠١٤ ) من بروتوكول العمل اجلربي لعام١( ٤ . وتنص املادة١٣٩ الفقرة
  االنتصاف.   سبل
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وتكمِّل ". فعليايقتضي اختاذ إجراءات عاجلة للقضاء عليه  ... اجلربي أو اإللزامي الذي قد يستتبع االستغالل اجلنسي
   :اإلطار الدويل حلماية حقوق الضحايا بطريقتني رئيسيتني، فهي ٤ املادة

 ًمجيع ضحايا العمل اجلربي أو اإللزامي، بصرف النظر عن وجودهم على استفادة  " أن تضمن، تلزم الدول بأوال
   ".مناسبة وفعالة، من قبيل التعويض انتصاف سبلمن  اإلقليم الوطين أو وضعهم القانوين فيه،

 ًبسبب ، تلزم احلكومات بضمان أن تتمتع بالسلطة التقديرية بشأن عدم مقاضاة ضحايا العمل اجلربي ثانيا
يكونون قد أُرغموا على ارتكاهبا  -  االشتغال باجلنسأو اهلجرة جرائم مثل  -  ضلوعهم يف أنشطة غري مشروعة

   .كنتيجة مباشرة خلضوعهم للعمل اجلربي
سبل  من ضحايا االجتار بالبشر ييسر استفادة وميكن إلدماج هنج قائم على حقوق العمل يف تدابري مكافحة االجتار أن

مثل حق مجيع العمال يف احلصول على األجور غري املدفوعة عن العمل املنفَّذ بغض النظر عن وضعهم االنتصاف (
ن عرضة بصفة خاصة للممارسات االستغاللية وويكون العمال املرتلي .كمهاجرين) ممن تربَّحوا من استغالل عملهم

املعايري مة مبوجب لَزوالدول ُم )٣٥(.ني العمل الوطنيةما يكون سيئ التنظيم أو غري منظَّم يف إطار قوان كثرياًعملهم نَّ أل
) بضمان أن تتاح للعمال ١٨٩ ملنظمة العمل الدولية (رقم ٢٠١١ املنصوص عليها يف اتفاقية العمال املرتليني لعام

ساواة مع آليات أخرى لتسوية املنازعات على قدم املأيِّ إىل احملاكم أو هيئات القضاء أو للجوء فعلية  املرتليني سبل
   )٣٦(.العمال اآلخرين

  
  من األطفال لضحايال االلتزام بتوفري دعم خاص  -دال

م، مبا يف ذلك يف اإلجراءات الرامية إىل احلصول تََّجر هبينبغي للدول أن تتخذ تدابري خاصة حلماية حقوق األطفال امل
وعند عدم التيقن من عمر الضحية  )٣٨(.ويف اختاذ قرارات بشأن وضعيتهم فيما يتعلق باهلجرة )٣٧(تعويض، على

وفقاً من األطفال، ينبغي للدولة أن تعامل ذلك الشخص كطفل و هو الشخصأنَّ ووجود أسباب تدعو إىل االعتقاد ب
   )٣٩(.ألحكام اتفاقية حقوق الطفل

لتابعة وتوصي جلنة حقوق الطفل ا .سبل االنتصاف من انتهاك حقوقهم لالستفادة من وحيتاج األطفال إىل دعم خاص
توفري املعلومات واملشورة والدعاية املالئمة " من أجل" إجراءات فعالة وسليمة لألطفال" لألمم املتحدة بأن تتيح الدول

																																																								
ملهاجرون مبعاملة مساوية لتلك املمنوحة على سبيل املثال، هتدف معايري محاية العمال املهاجرين كفالة أن يتمتع العمال ا )٣٥(

. للمواطنني فيما يتعلق باألجر واإلجراءات القانونية واملسائل األخرى، وأن ميكنهم تقدمي شكوى إىل هيئة خمتصة فيما يتعلق باملنازعات
جرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز ) (أ) و(د)؛ واتفاقية اهل١( ٦ )، املادة٩٧ ) (رقم١٩٤٩ اتفاقية بشأن العمال املهاجرين (مراجعة عام
)؛ وتوصية بشأن العمال ٢) و(١( ٩ )، املادة١٤٣ (أحكام تكميلية) (رقم ١٩٧٥ تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين لعام

  .)٢) و(١( ٣٤) و٤) و(٣( ٨ )، الفقرات١٥١ (رقم ١٩٧٥ املهاجرين،
) (و) منها، تدابري ١( ٢١ )، يف الفقرة٢٠١ (رقم ٢٠١١ لعمال املرتليني،تقترح التوصية املصاحبة، وهي توصية العمل الالئق ل )٣٦(

  .االنتصاف القانونية قائوطرلضمان حصول العمال املرتليني على معلومات عن آليات تقدمي الشكاوى 
 Gallagher A 2010, The International Law of لالطالع على حملة عامة عن حقوق واحتياجات األطفال ضحايا االجتار، انظر )٣٧(

Human Trafficking, New York: Cambridge Press ٣٣٦-٣٢٣، الصفحات.   
  .)٧( ٦ اتفاقية االجتار األوروبية، املادة؛ ٦و ١-٥و ٧-٣ املبادئ التوجيهية لليونيسيف، املبادئ التوجيهية )٣٨(
) والتقرير اإليضاحي جمللس أوروبا بشأن ١٠ ألوروبية (املادة؛ اتفاقية االجتار ا٢-٣ املبادئ التوجيهية لليونيسيف، املبدأ التوجيهي )٣٩(

   .١٣٦ االتفاقية، الفقرة
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هلم، مبا يف ذلك دعم الدعاية الذاتية، وتوفري إجراءات لتقدمي شكاوى مستقلة والوصول إىل احملاكم وتزويد األطفال 
ويف احلاالت اليت ُتنتهك فيها حقوق الطفل، جيب أن تشمل سبل " .شكال املساعدةباملساعدة القانونية وغريها من أ

توفري جرب مالئم، مبا يف ذلك التعويض والقيام، عند االقتضاء، باختاذ تدابري لتعزيز العالج البدين " االنتصاف
  )٤٠(]".قوق الطفلمن اتفاقية ح[ ٣٩ والنفساين، وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، كما تقضي بذلك املادة

 الذين ينبغي )٤١(متََّجر هبيف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال املالعليا  وجيب أن يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل
م يف القوانني والسياسات والربامج تََّجر هبمعاجلة أوضاعهم باالستقالل عن أوضاع األشخاص البالغني امل"

يطلب الدليل : ا من عناصر رد احلقوقمهم ن تيسري مجع مشل األسرة عنصراًوميكن أن يكو )٤٢(".والتدخالت
أن تتخذ كل اخلطوات الضرورية لتعقب أفراد األسرة " التشريعي لربوتوكول االجتار باألشخاص من السلطات

والتعرف عليهم وحتديد مكاهنم وتيسري انضمام الطفل الضحية إىل أسرته عندما يكون ذلك خيدم مصاحل 
   )٤٣(".الفضلى لطفلا

 م غري مصحوبني بذويهم أو منفصلني عنهم أو تعذر على األبوين متثيل مصاحل الطفلتََّجر هبوعندما يكون األطفال امل
وميكن للوصي أن يضطلع بدور حيوي يف متكني الضحايا  )٤٤(ا للقيام بذلك.، وجب على الدولة أن تعيِّن وصيالعليا

سبل االنتصاف القانونية املناسبة، مبا يف ذلك التعويض عن األذى الذي وقع عليهم.  االستفادة من من األطفال من
ُيوفَّر التمثيل القانوين، باإلضافة إىل " والوصي خيتلف عن املمثل القانوين. وتوصي املبادئ التوجيهية لليونيسيف بأن
  )٤٥("ارية أو قضائية أخرى.تعيني الوصي، لألطفال األطراف يف إجراءات طلب اللجوء أو أية إجراءات إد

    
   

																																																								
)، ٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢و ٤ ، التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل (املادتان٥ جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم )٤٠(

  .CRC/GC/2003/5 (2003) وثيقة األمم املتحدة
وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار مف )٤١(

  .)٨ واملبدأ التوجيهي ١٠ باألشخاص (املبدأ
   .٨- ٨ مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية، املبدأ التوجيهي )٤٢(
   ، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة٢٠٠٤ مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،مكتب األ )٤٣(

   .٦٦ ، الفقرة٢٩٠ اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، الصفحة
ا املعىن األهلية القانونية احملدودة شخص مستقل يضمن مصاحل الطفل الفضلى ورفاهه العام، ويكمل هبذ" ُيوصف الوصي بأنه )٤٤(

 :انظر ".ويضطلع الوصي بدور املمثل القانوين للطفل يف مجيع اإلجراءات بنفس الطريقة اليت ميثل هبا األب طفله أو طفلته .للطفل
European Union: European Agency for Fundamental Rights, Guardianship for children deprived of parental care: 

 A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking, June 2014, ISBN 

 ٦ (مستشهدا بالتعليق العام رقم http://www.refworld.org/docid/53b14fd34.html :، متاح على املوقع الشبكي978-92-9239-464-6
للجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة واملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال الصادرة عن  CRC/GC/2005/6 ارد يف الوثيقةالو

  .)A/HRC/11/L.13 جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف الوثيقة
  .٢- ٤ اليونيسيف، املبادئ التوجيهية، املبدأ التوجيهي )٤٥(
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 اإلجراءات اليت ميكن لألوصياء اختاذها يف مطالبات التعويض لألطفال ضحايا االجتار -ة قائمة مرجعي

 .تقدمي املعلومات إىل الطفل بشأن حقه يف املطالبة بالتعويض  
 بالتعويض واإلجراءات القانونية  كفالة حصول الطفل على االستشارات والنصائح القانونية بشأن إمكانية املطالبة

  احملددة اليت يقتضيها القانون الوطين.
 ،مجع الوثائق الالزمة وطلب بطرائق منها  مساعدة الطفل، إذا رفع دعوى تعويض، يف مجيع مراحل العملية

  املساعدة من حمام مؤهل.
 .إدارة مبالغ التعويض اليت حيصل عليها الطفل  
 أثناءها. عاماً ١٨ ات إذا بلغ الطفل سنضمان استمرارية اإلجراء  

 European Union: European Agency for Fundamental Rights, Guardianship for children deprived of: املصدر

parental care: A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of 

trafficking, June 2014, ISBN 978-92-9239-464-6الرابط التايل ، متاح على: 
http://www.refworld.org/docid/53b14fd34.html  

    
  دور اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف توفري سبل االنتصاف  -٢- ٢
  

  املؤسسات التجارية  -ألف
ينبغي فإنه م، تََّجر هبالرئيسي من استغالل األشخاص امل" داملستفي" ما تكون هي كثرياًالتجارية املؤسسات  ملَّا كانت

 هلا أن تتخذ خطوات استباقية للقضاء على االجتار أو اجلرائم ذات الصلة ضمن سالسل التوريد اخلاصة هبا وتيسري
وإتاحة " العناية الواجبة حبقوق اإلنسان" وينطوي ذلك على تنفيذ متطلبات )٤٦(.سبل االنتصاف من الضحايااستفادة 

   .معاجلة اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان أو التعاون من أجل ذلك من خالل عمليات مشروعة
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال " احلماية واالحترام واالنتصاف" ر إطار األمم املتحدة املعنونويوفِّ

 مباشراً تهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة ارتباطاًضحايا ان تيسري استفادة من أجل إطاراًالتجارية وحقوق اإلنسان 
ضمان توفري سبل االنتصاف من  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية متثلو )٤٧(.سبل االنتصاف من التجارية ؤسساتاملب

كما تقر مبادئ األمم املتحدة  .عن احترام حقوق اإلنسان ومحايتهاالتجارية  ؤسساتاملعندما تتخلف  ضرر يقعأيِّ 
ُتعترب مسؤولة عن انتهاكات التجارية  ؤسساتاملأنَّ جيهية بالدور احليوي الذي تضطلع به الدول يف التأكد من التو

																																																								
   .١٣ مم املتحدة التوجيهية والتعليق، املبدأ التوجيهيمبادئ األ )٤٦(
، "احلماية واالحترام واالنتصاف" تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون :مبادئ توجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان )٤٧(

ا من مؤسسات األعمال، جون روغي، تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريه
  A/HRC/17/31 السجالت الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة عشرة، وثيقة األمم املتحدة

   .)"مبادئ األمم املتحدة التوجيهية والتعليق"() ٢٠١١(
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سبل انتصاف  االستفادة من حقوق اإلنسان؛ وينبغي للدول أن تستعرض اخليارات املتاحة لضحايا االجتار من أجل
   .املتورطة يف االجتار بالبشرالتجارية  ؤسساتاملفعالة من 

فعلى سبيل املثال، ُتلَزم  )٤٨(.االستغاللكشف  وهناك ضغط متزايد على املؤسسات املتعددة اجلنسيات لتنفيذ إجراءات
اخلطوات  اًبأن توثِّق علنيف أجزاء من الواليات املتحدة ويف اململكة املتحدة الشركات اليت حتقق إيرادات عاملية كبرية 
  .غالل يف سالسل التوريد اخلاصة هبااليت تتخذها من أجل القضاء على االست

أو من خالل خمططات تديرها احلكومات، من أجل مساعدة  طوعاًا اإلمكانات، إمَّ أيضاً املؤسسات التجارية لدىأنَّ كما 
م على استعادة استقالهلم االقتصادي، وذلك عن طريق دعم احملرَّرين من االجتار بتدريبهم ومساعدهتم تََّجر هباألشخاص امل

تشاركت  على إجياد فرص العمل. كما ميكن للمؤسسات التجارية أن متوِّل مبادرات مكافحة االجتار. فعلى سبيل املثال،
جتارية حملية وجمموعات من اجملتمع املدين لتحديد الضحايا الناجني من  مؤسساتمع  يف الربازيل منظمة العمل الدولية

  ية وإعادة إدماجهم يف سوق العمل.يم والتدريب على املهارات املهنالسخرة والعمال املستضعفني وتزويدهم بالتعل
    

  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
: جيب على الدول، كجزء من واجبها املتمثل يف محاية حقوق اإلنسان من االنتهاكات اليت ترتكبها ٢٦و ٢٥ املبدآن

تخذ اخلطوات املالئمة لضمان وصول املتضررين إىل سبل االنتصاف، من خالل الوسائل املؤسسات التجارية، أن ت
القضائية واإلدارية والتشريعية وغريها من الوسائل املناسبة، عندما حتدث هذه االنتهاكات داخل أراضيها و/أو واليتها 

  .القضائية
قضائية احمللية عند تناول انتهاك املؤسسات التجارية ينبغي أن تتخذ الدول اخلطوات املناسبة لضمان فعالية اآلليات ال

حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النظر يف سبل احلد من احلواجز القانونية والعملية وغريها من احلواجز ذات الصلة اليت 
  ميكن أن تؤدي إىل احلرمان من الوصول إىل سبل االنتصاف.
احلماية " تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون قوق اإلنسان:املصدر: مبادئ توجيهية بشأن األعمال التجارية وح

، السجالت الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، الدورة السابعة واالحترام واالنتصاف"
 .A/HRC/17/31 (2011)عشرة، وثيقة األمم املتحدة 

    
  جمموعات اجملتمع املدين  - باء

املدين، مثل املنظمات غري احلكومية واألوساط القانونية ونقابات العمال واملنظمات ميكن جملموعات اجملتمع 
املناصرة حلقوق املهاجرين واألوساط األكادميية ومنظمات أصحاب العمل، أن تضطلع بدور مؤثر يف متكني 

تضغط على الدول  وميكن هلذه اجملموعات أن )٤٩(.ضحايا االجتار من املطالبة بالتعويض وغريه من سبل االنتصاف
االستفادة  م التدريب إىل األوساط القانونية واملسؤولني العموميني بشأن تيسريمن أجل توفري سبل االنتصاف، وتقدِّ

																																																								
  , Cost and CP Foods face lawsuit over alleged slavery in prawn supply chains’, The Guardian‘ على سبيل املثال، )٤٨(

20 August 2015.  
  .The OSCE Report, pp. 48-53 انظر، على سبيل املثال، )٤٩(
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 )٥٠(.سبل االنتصاف، وتتبادل املعلومات بشأن سبل االنتصاف املتاحة، ومتثل الضحايا يف مطالبات التعويض من
ومكتب حماماة متخصص  بني مركز مكافحة الرق يف أستراليايف أستراليا ة فعلى سبيل املثال، أسفرت شراكة طوعي

من عشرين  يف القانون التجاري عن أكثر من أربعني مطالبة بالتعويض من ِقبل ضحايا االجتار؛ وحصل أكثر من
  )٥١(.دوالر أسترايل ٥٠ ٠٠٠و ٢٥ ٠٠٠ مي املطالبات بالفعل على أحكام تتراوح قيمتها بنيمقدِّ

    
  ف من منظمات غري حكومية يساعد ضحايا االجتار على املطالبة بسبل االنتصافحتال

(مشروع COMP.ACT ع واجلمعية الدولية ملكافحة الرق مشرو أطلقت الشبكة األوروبية ملكافحة االجتار بالبشر
حصوهلم على الة وم إىل العدتََّجر هباألشخاص امل لتيسري جلوء العمل األورويب من أجل التعويض لضحايا االجتار)

 ١٣، حبث الشركاء يف املشروع يف ٢٠١٢ديسمرب ل/وكانون األو ٢٠٠٩ديسمرب ل/. وما بني كانون األوتعويضات
م على تََّجر هبواستبانوا العوائق املتعلقة بالنُّظم والعوائق اإلجرائية أمام حصول األشخاص امل ،بلدا اإلمكانات املتاحة

م إىل تََّجر هباألشخاص امل لتيسري جلوء ت وطنية بشأن التعويض، وقدَّموا توصياتوأنشأ الشركاء حتالفا التعويض.
وقد دعم  واسُتعني مبحامني لدعم العمالء يف مطالبات التعويض وإحاطة األوساط القانونية حبقوق التعويض. العدالة.

مبلغ ممنوح على سبيل التعويض  م يف املطالبة بالتعويض حيث وصل أعلىتََّجر هبشخصا من امل ٥٠ املشروع أكثر من
  يورو. ٥٤ ٠٠٠ إىل

 COMP.ACT - European Action for Compensation for Trafficked Persons, ‘Findings and Results of theاملصدر: 

European Action for Compensation for Trafficked Persons’, 2012الرابط التايل ، متاح على:  
http://lastradainternational.org/lsidocs/Findings%20and%20results%20of%20Comp.Act.pdf. 

    
وميكن للنقابات العمالية أن تضطلع بدور يف احلد من استضعاف العمال املهاجرين ويف مساعدة ضحايا االجتار على 

مع مجعية مناهضة الرق يف وقد اشترك االحتاد الدويل لنقابات العمال  )٥٢(.تأمني سبل انتصاف عن األضرار املتكبدة
ونشرا دليال ألفضل املمارسات لفائدة نقابات العمال  )٥٣(،٢٠١١ فحص أفضل املمارسات فيما يتعلق باالجتار يف عام

ويشارك االحتاد الدويل لنقابات العمال يف محالت توعية  )٥٤(.٢٠١٠ بشأن مكافحة السخرة واالجتار بالبشر يف عام

																																																								
)٥٠ (COMP.ACT - European Action for Compensation for Trafficked Persons  مشروع العمل األورويب من أجل التعويض)

 ، متاح علىFindings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons’, 2012‘ لضحايا االجتار)،
  .٢٣ ، الصفحةhttp://lastradainternational.org/lsidocs/Findings%20and%20results%20of%20Comp.Act.pdf :الرابط التايل

   .أستراليا معلومات مقدمة من مركز مكافحة الرق يف )٥١(
 E Marks & A Olsen, ‘The Role of Trade Unions in Reducing Migrant :انظر، على سبيل املثال، املناقشة الواردة يف )٥٢(

Workers’ Vulnerability to Forced Labour and Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion’, Anti-Trafficking 

Review, issue 5, 2015, pp. 111–128, www.antitraffickingreview.org.  
)٥٣( Never Work Alone: Trade Unions and NGOs joining forces to combat Forced Labour and Trafficking in Europe متاح ،

  .http://www.ituc-csi.org/never-work-alone :الرابط التايل على
)٥٤ (ITUC (2010), ITUC Guide: How to combat forced labour and human traffickingالرابط التايل ، متاح على: 

http://www.ituc-csi.org/ituc-guide-how-to-combat-forced?lang=en.  
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على معاملة العمال املهاجرين  راًتركز محلة أُطلقت مؤخَّو ،الّتجارطر اخلموعات املعرَّضة دة األهداف لفائدة اجملحمدَّ
  )٥٥(.٢٠٢٢ يف قطر مع اقتراب بطولة كأس العامل يف عام

االستغالل يف العمل على تأمني سبل االنتصاف من بغرض  أن تساعد ضحايا االجتار أيضاًوميكن للنقابات العمالية 
ه متََّجر باد صريب حدَّ لفائدة حصلت إحدى النقابات العمالية على أجور متأخرة نيا، على سبيل املثال،ففي أملا .األذى
ميكن أن يكونوا "العمال املهاجرين أنَّ وقد أبرز تقرير ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا  )٥٦(.دته إىل وطنهوبعد ع

وعاجزين  موقف ضعف ما يكونون يف كثرياً حتديداًهنم أكثر حاجة من غريهم من العمال إىل دعم نقابات العمال أل
  ف:، ونتيجة هلذا الضع"العمل عن إنفاذ حقوقهم يف جمال

حق إنفاذ  خصوصاًمستقلة يف إطار قانون العمل، و ملنح النقابات العمالية حقوقاً أيضاًأُطلقت دعوات  ...
م بشكوى غب فيها فرادى العمال يف التقدُّقوانني العمل بصورة مستقلة عن العمال يف احلاالت اليت ال ير

  )٥٧(.بسبب اخلوف من رد فعل صاحب العمل أو جملرد أهنم ال يرغبون يف تقدمي شكوى بأنفسهم
وشكلت بعض احلكومات أفرقة عمل مع ممثلي اجملتمع املدين ومنظمات غري حكومية مموَّلة ُتعىن مبكافحة االجتار 

العمل لتقدمي الدعم للضحايا واملشاركة يف محالت التوعية وإجراء البحوث والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب 
  )٥٨(.واالضطالع بعمليات الرصد والتدريب

    
  ضحايا االجتارل أنواع سبل االنتصاف املزمع توفريها  -٣- ٢

، واإلطار النتصاف املطلوب على وقائع القضية، وطبيعة االنتهاكات املتكبَّدةسبيل اسوف يعتمد املضمون احملدد ل
 أن تكون سبل االنتصاف املتاحة للضحايا ، على العموم،وينبغي .القانوين الوطين، وااللتزامات التعاهدية ذات الصلة

  )٥٩(.ومكيَّفة مع مالبسات احلالة" متناسبة مع خطورة االنتهاكات"، و"كافية ومناسبة"
املبادئ " وتشري .، أن يصف جمموعة من التدابري، جرب الضررحتديداًأو، بشكل أكثر " سبل االنتصاف" وميكن ملصطلح

األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق 
تأهيل جرب الضرر ميكن أن يشمل الرد والتعويض وإعادة الأنَّ إىل " اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول " مويقدِّ .والترضية وضمانات عدم التكرار
للتدابري االنتصافية اليت قد تكون مناسبة يف  أكثر تفصيالً وصفاًاخلاصة،  قرِّرةي أعدته املذ، ال"على سبيل انتصاف فعال
   .حاالت االجتار بالبشر

																																																								
)٥٥ (ITUC (2014), The case against Qatarالرابط التايل ، متاح على: 

http://www.ituccsi.org/IMG/pdf/the_case_against_qatar_en_web170314.pdf.  
)٥٦(ITUC (2011): Never work alone: Trade unions and NGOs joining forces to combat forced labour and trafficking in 

Europe, pp. 31 and 32.  
)٥٧( OSCE Compensation Report ، ٥٠الصفحة.  
العمل يف القطاعات املختلفة من أجل زيادة الوعي باالجتار  على سبيل املثال، موَّلت أستراليا نقابات وجمموعات ألصحاب )٥٨(

 Interdepartmental Committee on Human Trafficking and Slavery (IDC) 2013. Trafficking in persons: The بالعمال،

Australian Government Response 1 July 2013 – 30 June 2014. Canberra: APTIDC.   
املبادئ األساسية  أيضاًانظر  .٩ املبدأ التوجيهيو ١٧ ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية، املبدأمفوضية ا )٥٩(

   .٢٠و ١٨و ١٥ واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب، املبادئ
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إعادة أنَّ بيد  .إىل الوضع األصلي قبل وقوع االنتهاك حلقوقه - ن قدر اإلمكا - ة يتعلق بإعادة الضحي قوقرد احل
لمزيد من ل أو داًطر االجتار به جمدَّخل ر به قد يعرضهشخص إىل الوضع املادي الذي كان يواجهه قبل أن ُيتََّجأيِّ 

   .انتهاكات حقوق اإلنسان
وينطوي  .الضرر الذي تكبده نتيجة لالجتار بهجلرب  ه يف حماولةتََّجر بعة إىل الشخص املهو األموال املدفو التعويض

من جديد ضحية لالجتار من خالل تقدمي املساعدة املالية ذلك الشخص  التعويض على إمكانية احلد من خطر وقوع
ن الدولة، وقد يكون له أثر رادع إذا وميكن التماس التعويض من فرادى اجلناة أو م .اليت ستمكنه من إعادة بناء حياته

لكنه بروتوكول االجتار باألشخاص نوع الضرر الذي ينبغي أن يشمله التعويض،  ال حيددو .مت احلصول عليه من اجلناة
 ٢٠٣ وتشري توصية منظمة العمل الدولية رقم )٦٠(.على أنه يشمل األضرار املادية وغري املادية عموماً يفسَّر التعويض
إىل ضرورة تقدمي التعويض عن األضرار الشخصية واملادية، مبا  ٢٠١٤ لربوتوكول منظمة العمل الدولية لعام املرافقة

وينص  .يف ذلك األجور غري املدفوعة واالشتراكات القانونية من أجل احلصول على إعانات الضمان االجتماعي
أن على م املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص الذي أعده مكتب األم

األضرار " ورعاية األطفال وفقدان الدخل واألجور املستحقة وكذلك ؤقَّتيشمل التعويض املعاجلة الطبية والسكن امل
ليف أو تكا أيَّ"و" األمل واملعاناة ...غري املادية املتأتية عن األذى املعنوي أو البدين أو النفساين، والقهر العاطفي و

   )٦١(".خسائر أخرى تكبدها الضحية كنتيجة مباشرة خلضوعه لالجتار به
ميكن أن يشمال الرعاية الطبية والنفسية واخلدمات القانونية واالجتماعية، مثل املأوى واملشورة  إعادة التأهيل والتعايف

بقيام الضحايا مبساعدة سلطات  اًمرهونهذا االنتصاف  سبيلوال يكون توفري  .واخلدمات الصحية واملساعدة اللغوية
إتاحة فترة غري مشروطة للتفكري ُتقدَّم خالهلا املساعدة " ويف الواقع، هناك تأييد واسع النطاق بصدد )٦٢(.القانون إنفاذ

   )٦٣(".إىل ضحايا االجتار أثناء تعافيهم البدين والنفسي واالجتماعي من خالل تقدمي اخلدمات األساسية
وميكن أن  )٦٤(.التسليم بانتهاك حقوق الضحية، واختاذ اخلطوات الالزمة ملنع استمرار االنتهاكات تنطوي على الترضية

م التحقق من الوقائع واإلفصاح الكامل والعلين عن تََّجر هبفيما خيص الضحايا امل" الترضية" تشمل التدابُري الرامية إىل تأمني

																																																								
عدة أضرار ينبغي  بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيةمن  ٢٠ على سبيل املثال، يصف املبدأ )٦٠(

(ب) الفرص الضائعة، مبا فيها فرص العمل والتعليم واملنافع االجتماعية؛  (أ) الضرر البدين أو العقلي؛ :، وهيتقدمي التعويض بصددها
ـ) التكاليف املترتبة على املساعدة  (ه نوي؛(د) الضرر املع (ج) األضرار املادية وخسائر اإليرادات، مبا فيها خسائر اإليرادات احملتملة؛
   .القانونية أو مساعدة اخلرباء واألدوية واخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية

(يف  ٦٧ ، الصفحة٢٠٠٩ أغسطس/آب ٥ ،قانون منوذجي ملكافحة االجتار باألشخاصكتب املعين باملخدرات واجلرمية، امل )٦١(
غياب آخر للضحية خارج الوالية القضائية، ال ُتعترب أسباباً  أو إعادته إىل وطنه، أو أيَّ كمهاجر يةالضح وضعأنَّ معرض اإلشارة إىل 

 إىل ١٠ متنع احملكمة من أن تصدر أمراً بدفع تعويض)؛ تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص املعقود يف فيينا من
   .(ز) ٥١ ، الفقرة٩ ، الصفحةCTOC/COP/WG.4/2011/8 ،٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٢

(ط)؛ مفوضية  ٧ ، املبدأ"مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال" )٦٢(
  .١٠٣ ة العمل الدولية رقم(أ) من توصية منظم ١١ الفقرة .١٤و ٨ األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية، املبدآن

جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ملخص املشاورات اليت ُعقدت بشأن مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا  )٦٣(
 ،٢٠١٤ مايو/أيار ٢ األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مفوضةتقرير  :االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال

A/HRC/26/18٢١ ، الفقرة.  
يشمل تنفيذ تدابري تقر علنا باخلطأ " الترضية" توفري فإنَّ، ملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرباحسب  )٦٤(

  ومنع استمرار االنتهاكات. يتسبب ذلك يف مزيد من الضرر للضحية) ومعاقبة املسؤولني عن االنتهاكات، الذي يعاىن منه الضحية (على أالَّ
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واالعتبار  الضرر)؛ وإصدار إعالن رمسي أو قرار قضائي يعيد الكرامة يتسبب هذا اإلفصاح يف مزيد من احلقيقة (على أالَّ
   )٦٥(.واحلقوق إىل الضحية؛ وتقدمي اعتذار علين؛ وفرض عقوبات قضائية وإدارية على األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات

إجراء " طلب تلك الضماناتوتت .ميكن أن تتداخل مع التدابري الرامية إىل تأمني الترضية للضحايا ضمانات عدم التكرار
اختاذ كل التدابري الالزمة حلماية ضحايا االجتار " وكذلك" جرين وحماكمتهم ومعاقبتهم على حنو فعالالتحقيق مع املتَّ

ة أو الدائمة، مىت كان ذلك ؤقَّتق منها اإلعادة اآلمنة، ومنح اإلقامة املائباألشخاص من تعرضهم لالجتار من جديد، بطر
وتشمل اجلوانب األخرى من تقدمي ضمانات عدم التكرار تعزيز التدابري القانونية  )٦٦(."ملساعدة على االندماجمناسباً، وا

   .للتصدي لالجتار واختاذ التدابري الكفيلة مبعاجلة األسباب اجلذرية لالجتار مثل الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني والتمييز
    
  إىل العدالةية اللجوء إتاحة إمكان احلقوق اإلجرائية يف  - ٣
  

سبل االنتصاف، تؤكد مفوضية األمم  االستفادة من ما يواجهون حواجز إجرائية ومالية عند كثرياًالضحايا  ملَّا كان
سبيل انتصاف فعال يتضمن "احلق املوضوعي  االستفادة من احلق يفأنَّ اخلاصة على  قرِّرةاملتحدة حلقوق اإلنسان وامل

   )٦٧(قوق اإلجرائية الالزمة لتأمني إمكانية احلصول عليها".يف سبل االنتصاف واحل
  

  االلتزام بالتحقيق يف ادعاءات االّتجار
أنَّ املنظورة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، خلصت احملكمة إىل  سي. إن. ضد اململكة املتحدة قضية يف

قوق اإلنسان بعدم التحقيق على النحو املناسب يف من االتفاقية األوروبية حل ٤اململكة املتحدة انتهكت املادة 
سي.  وكانت السلطات يف اململكة املتحدة قد حققت يف مزاعم االستعباد املرتيل.بغرض  االدعاءات املتعلقة باالجتار

ورأت  ة.ادعاءاهتا تفتقر إىل املصداقيأنَّ الستعباد املرتيل، لكنها قررت ا الستغالهلا يف اجتار وقعت ضحيةبأهنا إن. 
جرمية حمددة  إبان اجلرائم املزعومة،مل تكن هناك، ا إىل أنه التحقيقات مل تكن كافية، وهو ما يعود جزئيأنَّ احملكمة 

اجلاين املزعوم مل حيتفظ أنَّ جواز سفرها أُخذ منها وأنَّ بسي. إن. بشأن "االستعباد املرتيل" ومل ُتمنح أمهية الدعاءات 
هذه العوامل أنَّ و املتفق عليه وأهنا ُهددت بإبالغ سلطات اهلجرة عنها، وذلك على الرغم من هلا بأجورها على النح

ويف ضوء الطابع "اإلجرائي احملض"  هي من بني العوامل اليت حددهتا منظمة العمل الدولية كمؤشرات على السخرة.
 ٨ ٠٠٠مببلغ  سي. إن. مة، فقد ُحكم لصاحل" لدى احلكواملدعية و"الشواغل احلقيقية بشأن مصداقية ٤النتهاك املادة 

  يورو فيما يتعلق بالضرر غري املايل إىل جانب التكاليف القانونية.
 C.N. v. the United Kingdom, Application no. 4239/08, Council of Europe: European Court of Humanاملصدر: 

Rights, 13 November 2012, http://www.refworld.org/docid/50a27fab2.html. 
    
وقد يكون الشخص  ،احلق يف سبيل انتصاف فعالإحقاق  م،تََّجر هباألشخاص امل حتدَّد هوية إذا ملال ميكن، و

																																																								
  .١٦ ، املبدأمشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال )٦٥(
مفوضية  .(ط) ٧ ، املبدأمشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال )٦٦(

   .١٦و ١٥ تحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية، املبدآناألمم امل
مفوضية األمم  .٥ ، املبدأمشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال )٦٧(

   .٩ املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية، املبدأ التوجيهي
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التحقيق على النحو الواجب يف ادعاءات االجتار بالبشر  ومن مثَّ فإنَّ .أو إضايف/ه عرضة خلطر مستمر وتََّجر بامل
وإذا ختلفت الدول عن  .ة ضحايا االجتار وإهناء إفالت املتجرين من العقابشرط مسبق أساسي من أجل محاي

الوفاء بالتزامها بالتحقيق على النحو الوايف يف حاالت االشتباه حبدوث اجتار، جيوز للضحايا أو أفراد أسرهم أن 
ندرة  دولية، على الرغم منيلتمسوا االنتصاف من أمناء املظامل أو هيئات حقوق اإلنسان الوطنية أو اإلقليمية أو ال

 ما يفتقر املوظفون العاملون يف اخلطوط األمامية كثرياًو .تلك السبل االنتصافية يف املمارسة العمليةاالستفادة من 
وال بد من توفري التدريب على إجراءات  .ضحايا االجتار احملتملني أو الفعليني هوية ميكِّنهم من حتديد لتدريب

املهن الطبية يف مراكز احتجاز  أصحابالعمل وكذلك موظفي إنفاذ القوانني واهلجرة و حتديد اهلوية لسلطات
  .املهاجرين غري النظاميني

    
  بسبب جرائم متعلقة بالوضع القانويناملالحقة  احلق يف عدم التعرض لالحتجاز أو  -١- ٣

غي عدم احتجاز ضحايا االجتار أو وينب .قد يسترعي ضحايا االجتار انتباه السلطات بسبب تورطهم يف نشاط إجرامي
ما يستغل املتجرون خماوف  كثرياًو .مالحقتهم أو معاقبتهم بسبب اجلرائم اليت ارتكبوها كنتيجة مباشرة لتعرضهم لالجتار

أو ترحيلهم أو معاقبتهم /ضحاياهم من خالل حتذيرهم من أنه يف حال اكتشاف السلطات أمرهم فسيتم احتجازهم و
منظمة األمن  مؤخَّراًوقد الحظت دراسة أجرهتا  .ما تكون حقيقية كثرياًوهذه املخاوف  .ة غري قانونيةلضلوعهم يف أنشط
  ن:والتعاون يف أوروبا أ

(من خالل وسائل منها االحتجاز اعتيادي  ضحايا االجتار بالبشر يعاقَبون بشكلأنَّ األدلة حىت اآلن تؤكد 
أحناء إقليم منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بسبب جرائم  اإلداري وفرض الغرامات) ويالَحقون يف مجيع

  )٦٨(ارُتكبت كنتيجة مباشرة لالجتار هبم، مثل جرائم اهلجرة واستخدام الوثائق املزورة وزراعة املخدرات.

    
  إلغاء اإلدانات اجلنائية لضحايا االّتجار

 فقد د اإلدانات اجلنائية الصادرة حبقهم.ذلك، ضفيما عدا  استأنف أربع ضحايا لالجتار، كانت قضاياهم منفصلة
، وأُجربوا على العمل يف مزارع غري مشروعة لالجتار هبم الذكور الثالثة إىل إنكلترا من فييت نام كأطفال أُحضر

 لالجتار هبااألنثى إىل إنكلترا من أوغندا أُحضرت  للقنب، وأدينوا بسبب جرائم متصلة باملخدرات، يف حني
  وأُدينت حبيازة جواز سفر مزور. اا جنسياستغالهلب

من  ٢٦من التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب بشأن االجتار واملادة  ٨املادة أنَّ والحظت حمكمة االستئناف 
الدول األعضاء املختلفة لديها نظم قانونية خمتلفة لتوفري احلماية الضرورية أنَّ ان باتفاقية االجتار األوروبية "تقرَّ

هذا ميكن أن يتخذ شكل عدم املالحقة أو فرض ما من شأنه أن يوصف يف هذه الوالية أنَّ جتار، ولضحايا اال
مت، يف هذا اإلطار، وألغت حمكمة االستئناف اإلدانات األربع وقدَّ". السبيل بعد احملاكمة واإلدانة ءالقضائية بإخال

  :ط إجراميامتورطني يف نش اإلرشادات التالية بشأن احلاالت اليت يكون فيها ضحايا االجتار

																																																								
)٦٨( OSCE, (2013) ‘Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment 

provision with regard to victims of human trafficking’الرابط التايل ، متاح على: http://www.osce.org/secretariat/101002.   
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مسألة التحقيق واختاذ القرار  تكون هناك أدلة على تورط ضحايا االجتار يف أنشطة إجرامية، فإنَّ] عندما"… [
يف املالحقة، تستدعي معاجلتها  ماًُدبشأن ضرورة املالحقة من عدمها، واإلجراءات الالحقة يف حال املضي قُ

فاجلانب  ، ورمبا ينبغي لنا أن نوضحه اآلن.دائماً حيوضَّنطقي وراء ذلك ال واألساس امل .اللني بأقصى درجة من
من ضحايا االجتار جيوز تقليصه إىل حد كبري، بل  اإلجرامي أو، بتعبري آخر، استحقاق الذنب، بالنسبة أليٍّ

ى عليهم من يف حالة املدع دائماًيف بعض احلاالت، ليس بسبب السن فحسب (وهو عامل مهم  فعلياوإسقاطه 
يوجد أمامه بديل عملي آخر عن االمتثال للقوة املهيمنة لشخص   الضحية املستَغل ال ألنَّ أيضاًاألطفال) وإمنا 

  ."آخر أو جمموعة أخرى من األشخاص
   L & Ors v The Children's Commissioner for England & Anor [2013] EWCA Crim 991املصدر: 

(21 June 2013)الرابط التايل لى، متاح ع: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2013/991.html. 
    

 .ا من عناصر رد احلقوق بالنسبة لضحايا االجتارحيوي ويف تلك احلاالت، قد يكون تطبيق مبدأ عدم املالحقة عنصراً
قهم، أو إسقاط الدعوى باعتبارها متثل بالظروف، جيوز لضحايا االجتار أن يلتمسوا إلغاء اإلدانات اجلنائية حب رهناًو

إساءة الستخدام اإلجراءات القضائية، أو إعالن عدم قانونية اعتقاهلم واحتجازهم، أو نيل احلصانة من املالحقة 
م ضحايا االجتار الذين عوقبوا عن جرائم متصلة بأوضاعهم مبطالبات ضد الدولة قدَّويف بعض احلاالت، َت .القضائية

  .من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان (االلتزام اإلجيايب حبماية ضحايا االجتار) ٤ ل باملادةبدعوى اإلخال
بروتوكول االجتار باألشخاص مل ُيِشر إىل حق ضحايا االجتار يف عدم التعرض لالحتجاز أو املالحقة بسبب أنَّ ويف حني 

) من بروتوكول منظمة العمل الدولية ٢( ٤ األوروبية واملادة من اتفاقية االجتار ٢٦ املادة جرائم متصلة بأوضاعهم، فإنَّ
وباملثل،  .تلزمان الدول بضمان حق أعضاء النيابة العامة يف عدم املالحقة يف مثل تلك احلاالت ٢٩ امللحق باالتفاقية رقم

م أو توجه تََّجر هباألشخاص امل ال ُيعتقل: "املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تنص على ما يلي فإنَّ
هلم التهمة أو تتم مقاضاهتم بسبب عدم قانونية دخوهلم بلدان العبور والوجهة أو إقامتهم هبا، أو بسبب تورطهم يف 

  )٦٩(".أنشطة غري قانونية إذا كان تورطهم هذا هو نتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص مت االجتار هبم

    
  ملكافحة االجتار باألشخاص الذي أعده من القانون النموذجي  ١٠ املادة

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 ال ُيحتجز أو ُيغرَّم] [ال يعاقب[ ايأو إدار ايشخص وقع ضحية لالّتجار باألشخاص ال ُيعترب مسؤوالً جنائ أيُّ ‐ ١

ارتكبها، من حيث يكون ] فعال غري مشروعةأ[ عن أفعال ُجرمية] حنو آخرأيِّ لزوم له أو يعاقب على  على حنو ال
  .ط نتيجة مباشرة حلالته باعتباره شخصاً اتُّجِر بهذلك التورُّ

عن أفعال ُجرمية خاصة باهلجرة  اأو إداري اشخاص ال ُيعترب مسؤوالً جنائيشخص وقع ضحية لالّتجار باأل أيُّ ‐ ٢
  .رة مبوجب القانون الوطينمقرَّ
  .ملادة بالدفوع العامة املتاحة مبقتضى القانون للضحيةال متس أحكام هذه ا ‐ ٣

																																																								
  .٧ دة حلقوق اإلنسان، املبادئ التوجيهية، املبدأمفوضية األمم املتح )٦٩(
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ال ُتطبَّق أحكام هذه املادة يف األحوال اليت تكون فيها اجلرمية ذات طبيعة خطرة بصفة خمصوصة حبسب تعريفها  ‐ ٤
  .مبقتضى القانون الوطين

 ٥ ،الجتار باألشخاصقانون منوذجي ملكافحة امكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، : املصدر
  .٤٢ ، الصفحة٢٠٠٩ أغسطسب/آ
    
  احلق يف احلصول على املعلومات واملساعدة القانونية  -٢- ٣
سقة عن سبل االنتصاف القانونية املتاحة هلم، وكذلك متكينهم من احلصول تزويد ضحايا االجتار مبعلومات واضحة ومتَّ إنَّ

ويقتضي بروتوكول االجتار باألشخاص أن  .ان كي يطالبوا حبقوقهم القانونيةعلى املشورة القانونية اجملانية أمران أساسي
ضحايا االجتار باألشخاص ويشجع الدول ل "معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة" تكفل الدول توفري

وتؤكد جمموعة  .كن للضحايا فهمهااألطراف على النظر يف تقدمي املشورة واملعلومات فيما يتعلق باحلقوق القانونية بلغة مي
دة التوقيت ودقيقة بلغة وشكل يفهموهنما، على حاجة الضحايا إىل معلومات جيِّ أيضاًمتزايدة من القوانني غري امللزمة 
   )٧٠(.إضافة إىل املساعدة القانونية اجملانية

ونوا مدرَّبني على تقدمي معلومات واضحة م أن يكتََّجر هبوينبغي للمسؤولني الذين يكون هلم اتصال مباشر باألشخاص امل
دة اللغات متعدِّ تضع مراجع أن أيضاًوينبغي للدول  .عن سبل االنتصاف املتاحة وكيفية احلصول على املساعدة القانونية

كما ينبغي ملوظفي اخلطوط األمامية، مبن فيهم رجال الشرطة  .لضمان حصول الضحايا على املعلومات بلغة يفهموهنا
   .م باملعلومات عن حقوقهم القانونية، مبا يف ذلك احلق يف اللجوءتََّجر هبدوا األشخاص املعون العامون، أن يزوِّواملد
عادة ما يشار إىل حمدودية فرص احلصول على ف .ما يكون التماس سبل االنتصاف القضائية باهظ التكلفة كثرياًو

ما تضطلع  كثرياًو )٧١(م حصول ضحايا االجتار على سبل االنتصاف،املساعدة القانونية اجملانية أو انعدامها كعائق أما
ويف بعض البلدان، حيق لضحايا االجتار  .املنظمات غري احلكومية بدور مهم يف توفري التمثيل القانوين اجملاين أو تيسريه

٧٢(.لتعويضا فيما يتعلق باملطالبات ذات الصلة باهلجرة وااحلصول على مساعدة قانونية مموَّلة حكومي(   
    

																																																								
 ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتوصية منظمة العمل الدولية رقم ٩ي انظر، على سبيل املثال، املبدأ التوجيه )٧٠(

لواردة يف اتفاقية االجتار كما تتجسد أمهية احلقوق اإلجرائية يف متكني ضحايا االجتار من احلصول على سبل االنتصاف ا. ٢٠٣
م باملعلومات عن تََّجر هباألوروبية حيث يقترن احلق األساسي يف املطالبة بالتعويض بشرط أن تزود الدول األطراف األشخاص امل

  .وهنا الداخلياإلجراءات القضائية واإلدارية بلغة يفهموهنا، إضافة إىل املساعدة القانونية اجملانية مبوجب الشروط اليت ينص عليها قان
,Report concerning  Council of Europe: Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings انظر على سبيل املثال )٧١(

the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Serbia, 16 January 

(يف معرض اإلشارة إىل غياب املساعدة القانونية اجملانية يف معظم احلاالت وإىل اعتماد ضحايا االجتار على املنظمات غري  ١٩٥ ، الفقرة2014
  .http://www.refworld.org/docid/54b692b04.html:الرابط التايل، متاح على GRETA(2013)19 احلكومية)

ململكة املتحدة، حيق للشخص الذي حتدده آلية إحالة وطنية رمسيا باعتباره ضحية لالجتار أن حيصل على على سبيل املثال، يف ا )٧٢(
  ,Claire Falconer, FLEX (Focus on Labour Exploitation) .املساعدة القانونية يف مسائل اهلجرة ومطالبات التعويض املدنية

‘Access to Justice for Victims of Trafficking’, March 2015الرابط التايل ، متاح على: 
http://media.wix.com/ugd/d92434_0706c9e9a5e8469095dbc3a8f118d1e4.pdf .  
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  احلق يف البقاء  -٣- ٣
 .سبل االنتصاف القانونية االستفادة من قد ُيمنع احلق يف االنتصاف الفعال بدون احلق يف البقاء يف البلد ملتابعة مساعي

  :، فإننوكما الحظت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسا
 -  راءات االنتصاف هو مطلب عمليوجود الشخص الذي تعرَّض لالجتار يف البلد الذي جتري فيه إج

ويف بعض البلدان، ال ميكن البدء  .إذا أريد هلذا الشخص أن يصل إىل وسيلة انتصاف -  قانوين أحياناًو
وال بد أن  .بعد انتهاء إجراءات احملاكمة اجلنائيةإالَّ بإجراءات مدنية للحصول على تعويض عن الضرر 

االعتبار حق الضحية يف الوصول إىل سبل االنتصاف إىل إعاقة تؤدي إجراءات الترحيل اليت ال تأخذ يف 
  )٧٣(.ممارسته حلقه حبرية وفعالية

يف اعتماد تدابري تشريعية أو تدابري أخرى " ع بروتوكول االجتار باألشخاص الدول األطراف على أن تنظرويشجِّ
ة أو مؤقَّتقاء داخل إقليمها بصفة مناسبة تسمح لضحايا االجتار باألشخاص، يف احلاالت اليت تقتضي ذلك، بالب

م الذين يوجدون يف تََّجر هبالوضع القانوين لألشخاص امل تسوية الناحية العملية،، من عموماًالضروري ومن  ."دائمة
  :اخلاصة بأن تتأكد الدول من أنَّ قرِّرةوقد أوصت امل .وضع غري قانوين من أجل ضمان إمكانية حصوهلم على الدعم

ر مسموح هلم بالبقاء بصفة قانونية يف البلد الذي جيري فيه السعي للحصول على االنتصاف ضحايا االجتا
إجراءات جنائية أو مدنية أو إجراءات عمل أو إجراءات إدارية هبذا  وذلك خالل املدة اليت تستغرقها أيُّ

  )٧٤(ايف يف حد ذاته.الشأن، ودون إخالل مبا قد يكون هلم من مطالب يف حق البقاء بشكل دائم كإجراء انتص
    

  طلب جلوء ضحية لالجتار بالبشر
وأُرغمت على  لالجتار هبا يف اململكة املتحدة من تايلند إىل داخل اململكة املتحدةقضية  يف أُحضرت املدعية

ولدى حماولتها مغادرة اململكة املتحدة، أُلقي القبض عليها مث أُدينت وُسجنت الستخدامها جواز  ممارسة البغاء.
مل  وعلى الرغم من قبول أهنا كانت إحدى ضحايا االجتار، فقد ُرفض طلبها لنيل وضع الالجئة ألنه ر.فر مزوَّس

نة وألهنا ستتمكن، يف مجيع األحوال، من احلصول على احلماية من املتجرين اجتماعية معيَّفئة  يتبني أهنا عضو يف
جرين بسبب معرَّضة لالضطهاد من املتَّ املدعيةأنَّ العليا  ولدى االستئناف، ارتأت احملكمة من السلطات يف تايلند.

عدم  والحظت احملكمة اجتماعية معينة قوامها الشابات الاليت وقعن ضحايا لالستغالل اجلنسي.فئة  انتمائها إىل
وجود هذا  ه جيب تقييملضرر جسيم لدى عودهتا إىل تايلند، وأنبالضرورة  كل ضحية سابقة لالجتار ضتعرُّ
وتوافر فرص العمل  للمدعي بالنظر إىل اخلصائص الشخصية" كل حالة على حدة" طر من عدمه على أساساخل

  ووجود شبكة لتقدمي الدعم.

																																																								
األمم املتحدة، تعليقات على املبادئ املوصى هبا واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر، تشرين  )٧٣(

   .١٨٠ ، الصفحةHR/PUB/10/2 ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين
؛ ‘٤‘(ب)  ٩ مشروع املبادئ األساسية املتعلقة حبق ضحايا االجتار باألشخاص يف احلصول على سبيل انتصاف فعال، الفقرة )٧٤(

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص 
  .)٧-٤ املبدأ التوجيهيو ٩ ملبدأ(ا
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 AZ (Trafficked women) Thailand v. Secretary of State for the Home Department, CG [2010] UKUTاملصدر: 

118 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 8 April 2010متاح على ، 
 . http://www.refworld.org/docid/4bd58d912.html: الرابط التايل

    
أو دائم، جلملة أسباب، مبا يف ذلك منحهم  مؤقَّتعلى أساس إمَّا وجيوز للدول أن متنح ضحايا االجتار احلق يف البقاء، 

أو مساعدة سلطات إنفاذ /بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون مع السلطات ومدروسة  اراتالوقت الكايف الختاذ قر
ين هبم، أو املشاركة يف الدعاوى املدنية أو اإلدارية لضمان سبل االنتصاف، أو تَّجرأو تقدمي أدلة ضد امل/القانون و

كالجئني، مبوجب  ماية الدولية،وقد يكون ضحايا االجتار مؤهلني للحصول على احل .حلمايتهم من اإلعادة القسرية
عدم اإلعادة اللتزامات وفقاً أو قد ينالون احلماية  )٧٥(الالجئني (اتفاقية الالجئني) اخلاصة بوضع ١٩٥١ اتفاقية عام
مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة  القسرية

 ا من األشخاص ُيعترف هبم يف الواقعجد حمدوداً عدداً ومع ذلك، فإنَّ .القاسية أو الالإنسانية أو املهينةأو العقوبة 
ويف بعض األحيان ال يكون املوظفون العاملون داخل النظم  )٧٦(.كالجئني ألسباب تتصل بوضعهم كضحايا لالجتار

االجتار احملتملة أو يكونون غري متأكدين من إمكانية الوطنية لتحديد وضع الالجئني مدرَّبني على استبانة حاالت 
   )٧٧(.تطبيق نظام احلماية على حالة ضحايا االجتار

تفكري " وجتسد مصادر القوانني غري امللزمة والصكوك اإلقليمية املبدأ القائل بضرورة منح مجيع ضحايا االجتار فترة
 متزايداً عدداًأنَّ على الرغم من وومع ذلك،  .ائية من عدمه، بصرف النظر عن تعاوهنم مع هيئات العدالة اجلن"وتعاٍف

ما يتوقف على رغبة الضحية يف مساعدة السلطات  كثرياًذلك  ة لضحايا االجتار، فإنَّمؤقَّتمن الدول مينح تصاريح إقامة 
  .أو قدرته على ذلك/و
    

  احلق يف فترة للتعايف والتفكري
 ار األوروبية الدول األعضاء بأن تنص يف قانوهنا الداخلي على توفري "فترة تعاٍف) من اتفاقية االجت١( ١٣ُتلزِم املادة 

الشخص املعين ضحية". وُيفترض أن "تكون أنَّ يوما، عندما تكون مثة أسباب معقولة لالعتقاد ب ٣٠ال تقل عن وتفكري 
أو لكي يتسّنى لـه اختاذ قرار على بّينة من /ين وتَّجرهذه الفترة كافية لتعايف الشخص املعين من حمنته وجناته من نفوذ امل

) اليت تنص على أن تصدر الدول تصاريح ١( ١٤أمره بشأن التعاون مع السلطات املعنية." وهذا احلكم تكمله املادة 

																																																								
) من اتفاقية ٢ألف ( ١ تطبيق املادة: ٧ ألمم املتحدة لشؤون الالجئني، املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلماية الدولية، رقما مفوَّضية )٧٥(

 خلطر االجتار، وضع الالجئني على ضحايا االجتار باألشخاص واألشخاص املعرضنيب اخلاص ١٩٦٧ أو بروتوكول عام/و ١٩٥١ عام
  .HCR/GIP/06/07 ،٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٧
 Kneebone, S.Y., 2014, ‘Human trafficking and refugee women’, in :لالطالع على مناقشة مفصلة هلذه املسائل انظر )٧٦(

Gender in Refugee Law: From the Margins to the Centre, eds. Efrat Arbel, Catherine Dauvergne and Jenni Millbank, 

Routledge, UK, pp. 197-219.  
)٧٧(European Migration Network (EMN), Identification of victims of trafficking in human beings in international 

protection and forced return procedures - Summary Report, March 2014الرابط التايل ، متاح على: 
http://www.refworld.org/docid/5326d4234.html.   
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أو تعاوهنم مع السلطات املختصة يف التحقيق أو /إقامة قابلة للتجديد لضحايا االجتار على أساس حالتهم الشخصية و
  راءات اجلنائية.اإلج

 Council of Europe, Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, 16املصدر: 

May 2005, CETS 197 الرابط التايل، متاح على :http://www.refworld.org/docid/43fded544.html. 
    

 .على أساس قصري األجلكمهاجرين ة لتنظيم وضع ضحايا االجتار تمؤقَّوقد استحدثت بعض البلدان تصاريح إقامة 
 )٧٨(.عدد ضحايا االجتار الذين ُيمنحون تصاريح اإلقامة أقل بكثري من عدد الضحايا الذين حددهتم السلطاتأنَّ بيد 

 طات إنفاذما يعتمد احلصول على انتصاف اهلجرة على استعداد الضحية ملساعدة سل كثرياًويف املمارسة العملية، 
  :فعلى سبيل املثال .وقدرته على ذلكالقانون 

 ة يف الواليات املتحدة، جيوز أن يكون ضحايا االجتار من غري املواطنني مؤهلني للحصول على تأشرية من فئ
T  إذا كانوا موجودين يف الواليات املتحدة بسبب االجتار، وامتثلوا لطلبات معقولة بشأن املساعدة يف

شقة مل تعريضهم املالحقات اخلاصة باالجتار، وكان من شأن إخراجهم من الواليات املتحدةالتحقيقات أو 
سارية املفعول ملدة ثالث سنوات يكون حائزها قادرا بعد ذلك على تقدمي  Tوتكون التأشرية من فئة  .بالغة

   )٧٩(.طلب للحصول على اإلقامة الدائمة
  سيكون عرضة للخطر إذا وا االجتار ساهم يف حتقيق جنائي أحد ضحايأنَّ يف أستراليا، إذا رأت السلطات

عاد إىل بلده األصلي، جيوز أن ُيدعى الضحية وأفراد أسرته املقربني إىل تقدمي طلب للحصول على تأشرية 
  )٨٠(.محاية الشهود املخصصة لضحايا االجتار

فقد حتول : لطات أو غري راغبني يف ذلكغري قادرين على مساعدة السإمَّا وهناك أسباب كثرية جتعل ضحايا االجتار 
ين تَّجرموا األدلة، أو قد يكونون غري قادرين على التعرف على املوطأة الصدمة النفسية اليت يعانون منها دون أن يقدِّ

ام حمددة قلة من البلدان لديها أحك غري أنَّ .أفراد أسرهم لن ينالوا احلماية من االنتقامأنَّ هبم، أو قد ينتاهبم القلق من 

																																																								
وفقاً جيمع املكتب االحصائي لالحتاد األورويب (يوروستات) بيانات عن منح تصاريح اإلقامة لضحايا االجتار باألشخاص، و )٧٨(

ضحايا. ويف  ١ ١١٠ ، بلغ عدد ضحايا االجتار الذين ُمنحوا تصاريح إقامة٢٠١٢ للبيانات املستمدة من الدول األعضاء، يف عام
 Eurostat ضحية. ١٠ ٩٩٨ جمموع الضحايا املسجلني املستبانني واحملتملني بلغأنَّ العام نفسه، أفادت الدول األعضاء ب

. Luxembourg: Trafficking in human beings 2015 edition. Eurostat Methodologies and Working Papers 2015.

ropean UnionPublications Office of the Eu ، ١٢الصفحة.  
)٧٩ (United States Department of State, 2014 Trafficking in Persons Report - United States of America, 20 June 2014 ،

  . http://www.refworld.org/docid/53aab98612.html :الرابط التايلمتاح على 
اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، جوي  قرِّرةتقرير امل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، )٨٠(

 :الرابط التايل، متاح على A/HRC/20/18/Add.1 ،٢٠١٢ مايو/أيار ١٨ ،إضافة، البعثة إىل أستراليا نغوزي إيزيلو:
http://www.refworld.org/docid/501646042.html.  
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بشأن منح تصاريح اإلقامة للضحايا غري الراغبني يف مساعدة التحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية أو غري القادرين على 
   )٨١(.أو احلالة الصحية أو الظروف الشخصية للضحية/ذلك على أساس أسباب إنسانية قاهرة و

	
  ضحايا االجتار كمهاجرين سبل االنتصاف بغض النظر عن وضع االستفادة مناحلق يف   -٤- ٣
سبل االنتصاف. فقد  استفادهتم من عقبات كبرية أمامكمهاجرين وضع اهلش لبعض ضحايا االجتار اليضع  قد
االستفادة  يتمكن الضحايا الذين تعرضوا لالستغالل أثناء عملهم بدون إذن من استرداد األجور غري املدفوعة أو  ال
 مل اخلاص هبم يعترب الغيا بسبب عدم مشروعيته. وقد ُيستبعد الضحايا"عقد" العنَّ أخرى أل انتصاف سبل من

من الوالية القضائية اليت تعرضوا فيها لالستغالل من قبل أن تتاح هلم الفرصة اللتماس من املهاجرين غري النظاميني 
ون يف ؤقَّتاميني واملالعمال املهاجرون غري النظ أيضاًوقد ُيرحَّل  )٨٢(سبل االنتصاف من األضرار اليت تكبدوها.

القطاعات االقتصادية غري املنظَّمة أو السيئة التنظيم من قبل أن يلتمسوا سبل االنتصاف، مبا يف ذلك استرداد 
 احلقوق عن العمل املؤدَّى. ومن مثَّ، ُيلزِم توجيه عقوبات أصحاب العمل، الصادر عن االحتاد األورويب يف عام

٢٠٠٩ )2009/52/EC(، ل الذين يوظفون العمال يف وضع غري نظامي بسداد األجور والضرائب أصحاب العم
واشتراكات الضمان االجتماعي املستحقة، كما ُيلزِم الدول بتمكني العمال غري النظاميني، أو آخرين نيابة عنهم، 

   )٨٣(من تقدمي املطالبات.
    

  النظاميني رأي استشاري بشأن حقوق العمال غري
 أن ُيعترب مربِّراً ال ميكن أبداً كمهاجر شخصأيِّ "وضع  ، فإنَّن األمريكية حلقوق اإلنسانحسبما ترى حمكمة البلدا

ويكتسب املهاجر، لدى  املتصلة بالعمل.احلقوق  حلرمانه من التمتع حبقوق اإلنسان اخلاصة به وممارستها، مبا يف ذلك
ف النظر عن وضعه النظامي أو غري النظامي يف ، بصرضماهنا واالعتراف هبا كعامل جيب حقوقاًدخوله يف عالقة عمل، 

الدولة واألفراد يف الدولة ليسوا أنَّ ومن املهم توضيح  ... وهذه احلقوق هي نتيجة لعالقة العمل. .اليت يعمل فيهادولة ال
، فإهنم ينيالنظام بيد أنه إذا مت توظيف املهاجرين غري ... ملزمني بتوظيف املهاجرين غري احلائزين للوثائق الالزمة.

  يصبحون على الفور حائزين حلقوق العمل املستحقة للعمال وال جيوز التمييز ضدهم بسبب وضعهم غري النظامي.
 Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, Advisory Opinion OC-18/03, Septemberاملصدر: 

17, 2003, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 18 (2003), para 134-136. 

																																																								
 Council of Europe: Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Report انظر على سبيل املثال )٨١(

concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the 

Netherlands, 18 June 2014, GRETA(2014)10, para. 189-190 الرابط التايل، متاح على: 
http://www.refworld.org/docid/54b690014.html.  فيما يتعلق بإسرائيل والربتغال وكندا، منظمة العمل الدولية، التقرير أيضاًانظر ،

  .٣٦ الصفحة)، تعزيز اإلجراءات لوضع حد للعمل اجلربي، ٢٠١٤( ١٠٣ )، مؤمتر العمل الدويل، الدورة١الرابع (
على سبيل املثال، عندما تنتهي فترة التفكري قبل أن يكون لدى الشخص الوقت الالزم اللتماس املشورة القانونية وتقدمي مطالبة  )٨٢(

  .بالتعويض
 ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٨ ملان األورويب وعن اجمللس بتاريخالصادر عن الرب EC/2009/52 االحتاد األورويب، التوجيه اإلداري )٨٣(

 وينص على املعايري الدنيا للعقوبات والتدابري بشأن أصحاب األعمال الذين يستخدمون مواطين دول ثالثة مقيمني بطريقة غري مشروعة،
  .١٣و ٦ ، املادتانEC/2009/52 ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٨
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 " عند إعادة ضحيٍةتويل  بأن وُيلزِم بروتوكول االجتار باألشخاص واتفاقية االجتار األوروبية على السواء الدولَ
ويؤكد بروتوكول  )٨٤(لالّتجار".إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية أيِّ االعتبار الواجب لسالمته وحلالة 

سبل االنتصاف لضحايا العمل اجلربي ينبغي أن تكون متاحة بصرف النظر عن أنَّ  ٢٠١٤ العمل اجلربي لعام
ة، قد ال ؤقَّتبيد أنه من دون اإلذن باإلقامة امل )٨٥(.وضعيتهم فيما يتعلق باهلجرة أو حىت وجودهم يف الدولة املعنية

غالهلم فيها من أجل التماس سبل ون من البقاء يف البلد اليت جرى استؤقَّتيتمكن املهاجرون غري النظاميني وامل
   .االنتصاف القانونية

 .البعض مينحها على أساس تقديري لكنتابعة املطالبات بالتعويض، مل ةمؤقَّتوال مينح معظم الدول تصاريح إقامة 
وعة وا مبطالبات مشرقدَّمفعلى سبيل املثال، قد متنح السلطات يف اململكة املتحدة اإلذن بالبقاء للضحايا الذين ت

وا بتلك املطالبة من خارج قدَّمتعويض عن طريق احملاكم املدنية عندما يكون من غري املعقول أن يت للحصول على
  )٨٦(.الوالية القضائية

    
  سبل االنتصافل اآلليات الوطنية  - ٤

جترِّم االجتار كثرية استحدثت قوانني  دوالًأنَّ على الرغم من ال تزال املالحقات القضائية نادرة كما ذكر أعاله، 
املبالغ  وعندما ُيعوَّض الضحايا، فإنَّ .حىت عند إدانة اجلناة، أن حيصل الضحايا على تعويضمن غري املعتاد، و .بالبشر

  .املمنوحة تكون شديدة االخنفاض مبا ال يتناسب مع حجم األضرار املتكبدة
سبل  االستفادة من م منتََّجر هباألشخاص املوتشمل العقبات القانونية واإلجرائية الشائعة اليت ميكن أن متنع 

  يلي:  انتصاف فعالة ما
 الضحايا بسرعة ودقةالكشف عن هوية  عدم  
  عدم تناول القوانني اليت جترم االجتار بالبشر مجيع أشكال االجتار  
 معاقبة الضحايا على األنشطة غري املشروعة الناجتة عن حالة االجتار هبم  
 االنتصاف بسبب انتهاك قوانني اهلجرة أو العملسبل  االستفادة من تعذُّر  
 غياب آليات املطالبة بالتعويض وسبل االنتصاف األخرى أو عدم كفايتها  
 عدم حصول الضحايا على معلومات واضحة عن حقوقهم القانونية  
 عدم قدرة الضحايا على البقاء يف البلد الذي ُيلتمس فيه االنتصاف  
 سبل االنتصاف لالستفادة من لفة أو احلصول على املساعدة القانونيةعدم قدرة الضحايا على حتمل التك  
 إغفال املدعني العامني لفرص احلصول على التعويض من اجلناة  

																																																								
  .)٢( ١٦ )؛ واتفاقية االجتار األوروبية، املادة٢( ٨ ملادةبروتوكول االجتار باألشخاص، ا )٨٤(
اليت تنص على ضرورة أن يتمكن ضحايا (ه)  ١٢ ملنظمة العمل الدولية هذا املوضوع يف الفقرة ٢٠٣ تتناول التوصية رقم )٨٥(

هم أو عن وضعهم القانوين يف الدولة، بصرف النظر عن وجود ... سبل االنتصاف اإلدارية واملدنية واجلنائية املناسبة" السخرة من اتباع
  ."مبوجب اشتراطات إجرائية مبسطة، عند االقتضاء

)٨٦(European Migration Network (EMN), Identification of victims of trafficking in human beings in international 

protection and forced return procedures: Report produced by the National Contact Point to the European Migration Network 

in Poland, October 2013, ISBN: 978-83-938612-0-0 ، ١٣الصفحة.  
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 إنفاذ القانون للقدرات الكافية افتقار املدعني العامني والقضاة واحملامني وموظفي  
 تعويضعدم إنفاذ السلطات الوطنية ألوامر احملاكم بأن يدفع اجلناة ال  
 استبعاد الضحايا من التعويض املمول من الدولة بسبب معايري األهلية التقييدية.  

اإلجراءات االنتصافية املالئمة غائبة يف بعض الدول، توجد لدى البعض اآلخر آليات قانونية لتوفري سبل أنَّ ويف حني 
  :يلي فعلى سبيل املثال، قد يتمكن ضحايا االجتار من املطالبة مبا .االنتصاف

 التعويض من اجلناة على أساس تشريعات تتيح للمحاكم أن تأمر اجملرمني املدانني بدفع تعويض إىل ضحاياهم  
 خمططات التعويض املمولة من الدولة  
 ين هبم بسبب الضرر املتكبَّد أو تَّجرسبل االنتصاف مبوجب إجراءات مدنية متكِّن الضحايا من رفع دعاوى ضد امل

  إخالل العقد
 النتصاف مبوجب قوانني العمل اليت حتمي حقوق العمال ومستحقاهتم سبل ا  
 ين املصادرة لتعويض ضحايا االجتارتَّجراستخدام موجودات امل.  

   .ويتم فيما يلي تفحُّص هذه اآلليات لتوفري سبل االنتصاف لضحايا االجتار والتحديات املرتبطة بذلك
    
  املداننيتعويض من اجملرمني  احلصول علىأوامر   -١- ٤
  

ويف بعض البلدان، تقع على  .متتلك احملاكم يف بعض الدول سلطة أمر اجملرمني املدانني بدفع تعويضات إىل ضحايا االجتار
ون تَّجراملدعني العامني أو ممثل للضحية مسؤولية طلب رد احلقوق؛ ويف بلدان أخرى، ُتلَزم احملاكم بإصدار أمر بأن يدفع امل

يف بعض البلدان حيث : ما يكون اللجوء إىل تلك األحكام أقل من املستوى املطلوب كثرياًو .حايااملدانون تعويضا للض
أن تأمرهم بدفع تعويض للضحية، مل تصدر مثل تلك ب احملاكم السلطة التقديرية لدى يكون املتجرون قد أدينوا وتكون

يرية كي تأمر اجملرمني املدانني بدفع تعويض لضحايا اجلرائم ويف احلاالت اليت متلك فيها احملاكم بالفعل السلطة التقد .األوامر
   .اعملي اخلطرية، ينبغي أن ُيلَزم املدعون العامون بطلب إصدار أوامر تعويض كلما كان ذلك ممكناً

وتنشأ التحديات يف احلصول على التعويض من اجلناة بسبب عدم كفاية التدريب واملوارد والصالحيات القانونية لدى 
لسلطات إلجراء التحقيقات املالية لتحديد وحجز العائدات املتأتية من جرائم االجتار كجزء من تدابري إنفاذ القانون ا

كشف هويتهم  يف جمال االجتار. ويف كثري من احلاالت، ال يكون احلصول على تعويض من اجلناة ممكنا بسبب صعوبة
تلك األوامر  يدان فيها اجلناة ويؤمرون بتعويض ضحاياهم، فإنَّوحىت يف احلاالت النادرة اليت  )٨٧(أو حماكمتهم./و

   )٨٨(نادرا ما تنفذ أو يكون املبلغ املمنوح غري كاف على حنو واضح.
   

																																																								
 ٨ ٨٠٥ ملا أفادت به الدول األعضاء األوروبية، حوكموفقاً ، أفاد املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب بأنه ٢٠١٥ يف عام )٨٧(

 توفِّرالدول األعضاء مل أنَّ إدانة خالل الفترة نفسها (مع مالحظة  ٣ ٨٥٥ وُسجلت ٢٠١٢-٢٠١٠ لفترةأشخاص بتهمة االجتار يف ا
   .جمموعي املالحقات واإلدانات غري قابلني للمقارنة بصورة مباشرة)أنَّ مجيعها بيانات عن احملاكمات واإلدانات على السواء و

)٨٨ (OSCE Compensation Report،  ١٠الصفحة.  
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  ٢٠١٥قانون الرق احلديث لعام 
رف أن تأمر اجملـرمني املـدانني بـدفع تعـويض للطـ     ب احملاكم يف اململكة املتحدة السلطة التقديرية لدى فيما سبق، كانت

إىل حتسـني فـرص    ٢٠١٥قـانون الـرق احلـديث لعـام     ويهدف  املتضرر، ولكن هذه الصالحية نادرا ما كانت متاَرس.
الضحايا يف احلصـول علـى التعـويض مـن اجلنـاة املـدانني مـن خـالل إلـزام احملـاكم بـالنظر يف إصـدار أوامـر جـرب ضـد                

يف مجيع احلاالت اليت تكون فيها موجـودات اجملـرمني   الشخص الذي يدان باالجتار بالبشر أو العمل القسري أو الرق 
  خاضعة ألوامر مصادرة.

 :الرابط التايل، متاح على Modern Slavery Act 2015 (UK)املصدر: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf.  

    
يف اخلارج إذا كانت قاعدة عملياهتم موجودة خارج البلد وقد يكون اجلناة معدمني، أو قد تكون موجوداهتم خمبأة 

جهود إلنفاذ التعويض الذي تأمر به احملكمة، ُتبذل  ويف العديد من البلدان، ال .الذي تعرَّض فيه الضحية لالستغالل
استثناء  ومتثل هولندا .على التعويضمن خالله وإذا مل ميتثل اجلناة لألوامر، فال يوجد مسار بديل حيصل الضحايا 

جديرا باملالحظة حيث تتحمل احلكومة مسؤولية احلصول على التعويض من املتجرين، وتلتزم بدفع املبلغ إىل الضحية 
  )٨٩(.إذا مل يسدد اجلناة املدانون التعويض الذي تأمر به احملكمة بعد فترة زمنية معينة

    
  خمططات التعويض املمولة من الدولة  -٢- ٤

ر فيها على حنو معقول احلصول على التعويض من اجلاين، ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث يف احلاالت اليت يتعذ
وهذا النوع من املخططات موجود بالفعل يف العديد  .تدابري تسمح للضحايا باحلصول على تعويض ممول من الدولة

 دائماًة)، ولكنه ال يكون متاحا يف ذلك عدد كبري من الدول األطراف يف اتفاقية االجتار األوروبي من الدول (مبا
  )٩٠(.لضحايا االجتار

   

																																																								
)٨٩ (United States Department of State, 2014 Trafficking in Persons Report - Netherlands, 20 June 2014 الرابط ، متاح على

   .http://www.refworld.org/docid/53aab9c214.html :التايل
 Council of Europe: Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings انظر على سبيل املثال )٩٠(

(GRETA), Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by the Netherlands , 18 June 2014, GRETA(2014)10, ،  ١٩٧الفقرة ،Council of Europe: GRETA, Report 

concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by 

Georgia, 7 February 2012, GRETA(2011)24 ، ١٨٥-١٨٢الفقرات ،Council of Europe: GRETA, Report concerning the 

implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden , 27 May 

2014, GRETA(2014)11،  ١٧٥-١٧١الفقرات ،Council of Europe: GRETA, Report concerning the implementation of the 

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Iceland, 23 September 

2014, GRETA(2014)17; Council of Europe: GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe 

Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Montenegro, 13 September 2012, GRETA(2012)9،  
  .وضع خمطط للتعويضات املمولة من الدولة ولكنه مل ُيشترع بعد يف شكل قانون)(ارُتئي  ١٦٨الفقرة 
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  تعويض ضحايا االجتار يف تايلند
من قانون مكافحة  ٣٥تقر املادة األمم املتحدة اخلاصة السابقة عقب انتهاء بعثتها إىل تايلند مبا يلي:  مقرِّرةأفادت 

سمح للمدعني العامني بالتماس التعويض نيابة م يف التعويض، وتتََّجر هباالجتار باألشخاص صراحة حبق األشخاص امل
من القانون  ٣٧ة مبوجب املادة ؤقَّتاحلق يف اإلقامة املأنَّ  أيضاًومن اجلدير باملالحظة  عنهم يف اإلجراءات اجلنائية.
ها وهذه أحكام مهمة تثين علي ضد املتَّجِر أو لطلب التعويض. رفع دعاوىغرض ب متََّجر هبينطبق على األشخاص امل

حاالت ُمنح فيها أيِّ بيد أهنا مل تسمع حىت اآلن ب على املمارسات اجليدة يف املنطقة. اخلاصة باعتبارها مثاالً قرِّرةامل
بإجراءات  على األقل، إىل عدم إملام املدعني العامني بعُد جزئياالتعويض بنجاح مبوجب القانون، وهو ما يعزى، 

م أن يلتمسوا التعويض يف اإلجراءات اجلنائية تََّجر هبكما جيوز لألشخاص امل التماس التعويض مبوجب هذا القانون.
أُمر  ،عاماً ١٤بالغة من العمر  تايلندية، مرتلية عاملة فعلى سبيل املثال، يف حالة مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية.

التعويض  ومع ذلك، فإنَّ .دوالرا) على سبيل التعويض ٦ ٣٩٢باهت ( ٢٠٠ ٠٠٠ بدفع مبلغاملذنب  صاحب العمل
ى ُمنح فيها ضحايا حاالت أخرأيِّ اخلاصة ب قرِّرةمن خالل اإلجراءات اجلنائية ال يزال نادر احلدوث، ومل ُتبلَّغ امل

  يف اإلجراءات اجلنائية. ااالجتار تعويض
جتار باألشخاص، ال سيما النساء اخلاصة املعنية باال قرِّرةاملصدر: جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تقرير امل

 ٥٨، الفقرتان A/HRC/20/18/Add.2، ٢٠١٢مايو /أيار ٢إضافة، البعثة إىل تايلند، : واألطفال، جوي نغوزي إيزيلو
 .http://www.refworld.org/docid/501648522.html: الرابط التايل ، متاح على٥٩و
    

 .أن يكون اجلاين قد أدين أو حىت أن تكون السلطات قد حددت هويته عموماًويف إطار تلك املخططات، ال ُيشترط 
للمعيار املدين القائم على ميزان االحتماالت وليس املعيار اجلنائي األعلى القائم على اليقني مبا وفقاً وعادة ما ُتتخذ القرارات 

لشرطة واألدلة الطبية إلثبات أهنم من ضحايا من االستناد إىل تقارير ايف العادة ويتمكن املطالبون  .للشك ال يدع جماالً
   .أن تطلب استرداد مبلغ التعويض الذي دفعته للضحية إذا أمكن التعرف على هوية اجملرمني،جيوز للدولة، و .اجلرمية

 ويف بعض البلدان، ُصممت خمططات التعويض املمولة من الدولة قبل استحداث القوانني اليت جترِّم االجتار حبيث إنَّ
ضحايا االجتار من احلصول على التعويض. وينبغي للدول أن تزيل هذه  فعليامعايري التأهل التقييدية قد تستبعد 

"، أو إبالغ الشرطة يف أقرب وقت معقول عمليا، وكذلك حسن السرية والسلوك العوائق، مبا يف ذلك شروط "
ة أو وضع اإلقامة. وينبغي أن يتمكن ضحايا االجتار املخططات على أساس اجلنسي االستفادة من األحكام اليت حتد من

  من املطالبة بالتعويض حىت لو مل يساعدوا أجهزة إنفاذ القانون. أيضاً
    

  ضحايا االجتار بالبشر حيصلون على تعويض ممول من الدولة
من الدولة لتمكني ضحايا تعويض مموال  يف اململكة املتحدة، تدير هيئة التعويض عن األضرار يف القضايا اجلنائية خمططَ

تََّجر جنيه إسترليين عن األضرار واخلسائر يف اإليرادات. وميكن للشخص امل ٥٠٠  ٠٠٠اجلرمية من استرداد ما يصل إىل 
ه أن ينجح يف طلب التعويض يف إطار هذا املخطط حىت إذا أفلت املسؤولون عن استغالله من املالحقة القضائية. وقد ب

إىل  أُحضرتا ، مما أسفر عن تعويض شابتني رومانيتني٢٠٠٧م أول مطالبة ناجحة يف متوز/يوليه َجر هبتَّقدَّم الضحايا امل
جنيه إسترليين لالعتداء اجلنسي على  ٢٢ ٠٠٠. فقد ُمنحت السيدة األوىل باستغالهلما جنسيا لالجتار هبما اململكة املتحدة

دخل، بينما ُمنحت املدعية الثانية، اليت بقيت حتت سيطرة جنيه إسترليين بسبب فقدان ال ٤٠  ٠٠٠مدى ثالث سنوات و
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جنيه إسترليين  ٢٠  ٠٠٠جنيه إسترليين بسبب منط من االعتداء اجلنسي املتكرر و ١٦  ٥٠٠ املتجرين لفترة أقصر، مبلغ
  بسبب فقدان الدخل.

 .OSCE Compensation Report, p.113-114املصدر: 
    

فهناك بعض املخططات اليت قد ال تشمل مجيع أشكال  .االجتار بتباينات كبرية ويتسم الضرر الذي يعاين منه ضحايا
ما تكون املبالغ املمنوحة يف  كثرياًو .التعويض عن األضرار النفسية إىل جانب اإلصابات البدنية توفِّراالجتار أو قد ال 

األضرار اليت حلقت  عتشمل مجي إطار خمططات التعويض املمولة من الدولة ذات حد أقصى حبيث إهنا ال
نظم  توفِّربيد أنه يف احلاالت اليت ال توجد فيها إمكانية واقعية للحصول على تعويض من اجلناة، قد  )٩١(.بالضحايا

وقد جتعل تكاليف متويل مثل تلك املخططات  .التعويض املمولة من الدولة اإلمكانية الوحيدة للحصول على تعويض
وبينما متثل عائدات اجلرمية أحد  .ئمة لتشمل ضحايا االجتار) الدول تتردد يف إنشائهاالقااملخططات (أو توسيع نطاق 

يف التدابري الرامية إىل تعقب املوجودات ومصادرهتا عندما ال  ذلك قد يتطلب استثماراً مصادر التمويل الواضحة، فإنَّ
  .تطبَّق موارد إنفاذ القانون تلقائيا على تلك اإلجراءات

    
  من ضحايا االجتار اوى املدنية املرفوعةالدع  -٣- ٤
  

قد يتمكن ضحايا االجتار من رفع دعاوى مدنية، تشمل عادة مطالبة فرادى املتَّجِرين أو، يف بعض احلاالت، 
الشركات أو املنظمات، بتعويض ما مت تكبده من ضرر أو خسارة. ويف بعض الدول، بلغت التعويضات املمنوحة 

أنَّ رية، ومشلت األضرار املادية واملعنوية على السواء كاألمل واملعاناة واألذى النفسي. غري لضحايا االجتار مبالغ كب
   )٩٢(املدنية الناجحة لضحايا االجتار شديدة الندرة حبيث إهنا ُتعترب "خيارا غري واقعي يف العديد من البلدان".الدعاوى 

    
  ناجحة ضد التمييز يف الواليات املتحدةدعوى 

 بفـرص عمـل.   John Pickle ا مـن اهلنـد إىل الواليـات املتحـدة بعـد أن وعـدهتم شـركة       هندي ومخسون مواطناً سافر اثنان
حتـت حراسـة   حلبس غري قانوين  ولدى وصوهلم، صودرت جوازات سفرهم وتأشرياهتم وتذاكر عودهتم جوا وأُخضعوا

 دفع أجـورهم وتعرضـوا لإلسـاءة اللفظيـة.    مسلحة. ومت التنصت على هواتفهم وتوزيـع الطعـام علـيهم باحلصـص ومل تُـ     
وبالرغم من هتديدهم بالترحيل إذا اشتكوا، فقد متكن الرجال من اهلرب مبساعدة كنيسـة حمليـة. ورفـع العمـال دعـوى      

 سبب انتهاكات قانون معايري العمل املنصفة؛ والتمييز على أساس األصـل الـوطين؛ واخلـداع؛   ب John Pickleة ضد شرك
 John Pickle العمـال وأمـر شـركة   دعـاوى   وقَبِـلَ قـاض احتـادي    .أذى نفسـي  والتسبب املتعمـد يف  انوينواحلبس غري الق

وقضــت احملكمــة بــدفع األجــور املســتحقة   مليــون دوالر إىل العمــال االثــنني واخلمســني.  ١,٢٤رئيســها بــدفع مبلــغ و

																																																								
انظر على سبيل املثال مالحظات فريق اخلرباء املعين بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر التابع جمللس أوروبا بشأن التدابري احلكومية  )٩١(

 Council of Europe: Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Report :للتصدي لالجتار باألشخاص

concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by 

Italy, 22 September 2014, GRETA(2014)18 ١٧١، الفقرة.  
)٩٢ (COMP.ACT ١٣، الصفحة.  
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 ابية، وتعويضات عن األضـرار واخلـداع  ، وتعويضات عقالنفسية والتعويضات املقطوعة، وتعويضات معادلة عن املعاناة
  .واحلبس غري القانوين

، Chellen v John Pickle Coاملصدر: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قاعدة بيانات السوابق القضائية، 
   :الرابط التايل متاحة على

http://www.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/usa/2006/chellen_v._john_pickle_co.html. 
    

، وهو عتبة أدىن من عتبة القضايا اجلنائية عندما على ميزان االحتماالت عموماًويقع عبء اإلثبات يف الدعاوى املدنية 
ى ومن املمكن أن ينجح شخص يف رفع دعو .للشك مبا ال يدع جماالًأن يثبت االدعاء ذنب املدعى عليه  عموماًيلزم 

كما ميكن أن يكون  .للمطالبة بالتعويض يف حمكمة مدنية حىت إذا مل تسفر املالحقة اجلنائية بسبب االجتار عن إدانة
اجلاين املدان موضوع دعوى مدنية للتعويض عن األضرار؛ وقد تستند احملكمة املدنية إىل اإلجراءات اجلنائية السابقة لدى 

  )٩٣(.إرساء وقائع الدعوى
متثيل احلصول على  إذا أمكنهإالَّ ه أن يرفع دعوى مدنية تََّجر بللشخص امل عموماًالعملية، ال ميكن  ويف املمارسة

م املساعدة القانونية وعادة ما يترك املتجرون ضحاياهم معوزين ماليا، وهناك العديد من الدول اليت ال تقدِّ .قانوين
ممثليهم قد  قانوين، فإنَّ متثيل علىم تََّجر هباألشخاص املحصل  إذا وحىت .اجملانية إىل ضحايا االجتار يف الدعاوى املدنية

ويف حاالت أخرى، قد ال تكون الدعوى  .ال ينظرون يف رفع دعوى مدنية بسبب ما تنطوي عليه من تكلفة وجهد
املدعني  مما قد يثينو )٩٤(.املدعى عليهم أو افتقارهم إىل املوارد املالية لدفع التعويضكشف هوية  املدنية عملية لتعذُّر

وحىت إذا جنحت الدعوى املدنية ضد املتجِر،  .أمر سداد التكاليف يف حال إخفاق الدعوى إمكانية صدور احملتملني
  .الدعاوى املدنية الناجحة نادرة يف حاالت االجتار وباختصار، فإنَّ .فقد يصعب إنفاذ أوامر احملكمة بالسداد

    
  ملتحدةمدنية ناجحة يف اململكة ادعوى 

يف اململكة املتحدة، رفع أربع من ضحايا االجتار دعوى ناجحة ضد اثنني من املتجـرين هبـم بسـبب الضـرر الـذي خلفـه       
أُجربن علـى العمـل يف   فـ  ،لالجتـار هبـن   النسوة املولدوفيات األربع إىل اململكـة املتحـدة   أُحضرت وقد االسترقاق اجلنسي.

املــدعيات وقعــن ضــحايا ملــؤامرة غــري أنَّ وقــد قبلــت احملكمــة العليــا بــ ين.بيــوت الــدعارة ملــدد تتــراوح بــني شــهر وشــهر
وحبســهن علــى حنــو غــري مشــروع يف بيــوت دعــارة  لالجتــار هبــن إىل اململكــة املتحــدة  إحضــارهن مشــروعة مت مبوجبــها

لعنف وأماكن أخرى، وأجربن على إقامة عالقات جنسـية مـع أطـراف ثالثـة، وتعرضـن لالعتـداء عـن طريـق التهديـد بـا          
فقــد  .وردعيــة وحكمــت احملكمــة بتعويضــات عامــة ومشــددة البــالغ األثــر ســواء ضــدهن أو ضــد أســرهن يف مولــدوفا.

جنيـه إسـترليين عـن األمل واملعانـاة وخسـارة أسـباب        ١٢٥  ٠٠٠و ٨٢  ٠٠٠ُمنحت النسوة األربع مبالغ تراوحـت بـني   

																																																								
من األمور املشروعة للمحكمة اليت تنظر يف طلب التعويض املقدم من ضحية أنَّ لى سبيل املثال، يف أملانيا، اعتربت احملاكم ع )٩٣(

 انظر تقرير السوابق، قاعدة بيانات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، :لالجتار أن تستند إىل اإلجراءات اجلنائية السابقة
-http://www.unodc.org/cld/case-law :الرابط التايل على متاحأملانيا، 

doc/traffickingpersonscrimetype/deu/2010/4_o_31207.html?tmpl=old.  
)٩٤( OSCE Compensation Report, p. 27.  
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جنيـه   ٣٥  ٠٠٠و ٣٠  ٠٠٠نفسـي، إىل جانـب مـا بـني     الواألذى  غري القانوين الراحة بسبب االستعباد اجلنسي واحلبس
  إسترليين كتعويضات مشددة.

   :الرابط التايل متاح على، AT v Dulghieru [2009] EWHC 225 (QB)املصدر: 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2009/225.html. 

    
  سبل االنتصاف يف إطار قانون العمل  -٤- ٤

سواء أكان عملهم ضمن إطار النظام القانوين أم  -ل م هم يف أغلب األحيان من العماَجر هبتَّاألشخاص املنَّ نظرا أل
ضمن مسار يشمل قانون العمل ميكن أن تكون فعالة يف تأمني  املستفاد منها سبل االنتصاف فإنَّ - ك مل يكن كذل

لمحاكم واهليئات ل ه ميكنبيد أن وعادة ما تنظم قوانني العمل الوطنية سبل االنتصاف تلك، .التعويضات املالية
   .القضائية تكييف سبل االنتصاف مع أنواع األضرار املتكبدة ووضع األشخاص املعنيني

وتوجد حماكم العمل أو احملاكم املتخصصة للعمالة يف معظم البلدان بالتوازي مع النظام القضائي العام. وميكن أن ُترفع 
احملاكم بدال من الدعاوى اجلنائية واملدنية أو إضافة إليها، وقد تشمل دعاوى املطالبة بالتعويض عن طريق تلك 

األضرار املادية واملعنوية على السواء. ويف بعض البلدان، تكون إجراءات حماكم العمل أبسط من اآلليات األخرى، 
أن  عموماً، ميكن واإلخالل بالعقد احلبس غري القانوين ويكون عبء اإلثبات أخف. وخالفا للدعاوى املدنية بسبب

أنَّ التكاليف. ومن املنافع األخرى بدفع اخلاسرة خطر أوامر الدعاوى  ُترفع دعاوى العمل من دون أن يواجه أصحاب
ا العبء إجراءات احلصول على التعويض من أصحاب العمل مبا يزيح هذ عموماًمفتشية أو إدارة العمل ميكن أن تبدأ 
اق شبكة السلطات العاملة مع ضحايا االجتار. ويف الربازيل، على سبيل املثال، عن كاهل العمال وميكن أن يوسع نط

ميكن ملفتشي العمل تعويض العمال فورا باستخدام الغرامات احملصَّلة يف احلال من صاحب العمل؛ ففي الفترة ما بني 
   )٩٥(مليون دوالر أمريكي. ٣٧ ، جتاوز جمموع مدفوعات التعويض٢٠١٢و ١٩٩٥ عامي

    

  تعويض إىل أحد ضحايا العمل القسري منح
العمـل القسـري، عنـدما    بغـرض   االجتـار  أول شـخص يف أسـتراليا يـدان بسـبب     ، أصـبح السـيد تريفيـدي   ٢٠١٠يف عام 

وصدر حبقه حكم باخلدمـة اجملتمعيـة، وأُمـر بـدفع غرامـة       وهو مواطن هندي، يف مطعم هندي. ،استغل السيد دولو رام
وبعد اختتام اإلجراءات اجلنائية، حصل الرجـل املسـتَغل علـى متثيـل قـانوين جمـاين ورفـع         .دوالر أسترايل ١ ٠٠٠قدرها 

السـيد تريفيـدي    وأمـرت حمكمـةٌ   دعوى مدنية ضد السيد تريفيدي وشركته بسبب األجور غري املدفوعة والتعويضـات. 
السـيد رام  أنَّ قَبِـلَ القاضـي بـ   و دوالر على سبيل األجـور غـري املدفوعـة إىل السـيد رام.     ١٨٦ ٠٠٠ومطعمه بدفع مبلغ 

 ١٦ساعة يف اليوم على مدار األسبوع دون أجر ملدة  ١٢أُجرب على العمل ملدة ف لالجتار بهمن اهلند إىل أستراليا  أُحضر
 يف شـخص آخـر  أيِّ بـ  اتصـال  علـى كـن  ي ، يـتكلم اإلنكليزيـة ومل  ومل يكن السيد رام، وهو أمـيٌّ  شهرا يف مطعم هندي.

																																																								
لوضع حد للعمل  )، تعزيز اإلجراءات٢٠١٤( ١٠٣ )، مؤمتر العمل الدويل، الدورة١منظمة العمل الدولية، التقرير الرابع ( )٩٥(

  .١٧٤ اجلربي، الفقرة
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ايل، حبيث إنه كان يعيش ويأكل ويعمل وينام يف مطبخ املطعـم، ومل ينـل سـوى يـوم عطلـة واحـد خـالل        اجملتمع األستر
  شهرا. ١٦

: الــرابط التــايل ، متــاح علــىRam v D&D Indian Fine Food Pty Ltd & Trivedi [2015] FCCA 389املصــدر: 
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCCA/2015/389.html. 

    
بتعويض العمال من خالل رفع دعاوى مدنية ضد  أحياناًللمدعني العامني املعنيني بالعمل أن يطالبوا  أيضاًوميكن 

وكاالت وأفراد)، من في نيبال، ميكن للعمال املهاجرين أن يطلبوا التعويض من اجلهات املعنية (ف .أصحاب العمل
، من خالل آلية الشكاوى التابعة إلدارة شؤون التوظيف اخلارجي ٢٠٠٧ مبوجب قانون التوظيف اخلارجي لعام

  )٩٦(.وحمكمة التوظيف اخلارجي
سبل  االستفادة من ضحايا االجتار يف إطار انتهاك قوانني اهلجرة احملليةعلى  يف العديد من البلدان، يصعب، بيد أنه

كون لدى ضحايا االجتار إذن بالعمل مبوجب قوانني فعلى سبيل املثال، عندما ال ي .االنتصاف اليت يتيحها قانون العمل
غري قانونية، فإهنم قد ُيحرمون من املطالبة بالتعويض عن انتهاكات قطاعات  اهلجرة احمللية أو يكونون قد اسُتغلوا يف

ر ضحايا االجتا فإنَّ )٩٧(وعلى الرغم من االعتراف بالبغاء القسري كشكل من أشكال العمل اجلربي، .قانون العمل
ما يواجهون صعوبات يف استرداد التعويض عن العمل غري املدفوع  كثرياًاجلنس جتارة  الذين تعرضوا لالستغالل يف

  .األجر، ال سيما يف البلدان اليت يكون فيها البغاء غري مشروع
اصة ومن مثَّ وتزداد األمور تعقيدا يف حالة العمال الذين يتم التعاقد معهم من خالل مقاولني أو وكاالت توظيف خ

 ذلك، ُيلزِم توجيه االحتاد األورويب وبناء على )٩٨(.يقعون ضحايا لالجتار إذا مل ُتحدَّد عالقة العمل بوضوح
2009/52/EC العمال املهاجرين املوجودين يف أوضاع أنَّ ، على سبيل املثال، الدول األعضاء بإرساء آليات للتأكد من

ب عملهم أو مقاوليهم ومقاوليهم من الباطن السترداد األجور املستحقة غري نظامية ميكنهم رفع دعاوى ضد صاح
ويف بعض البلدان، مثل إسبانيا  )٩٩(.بعد عودة العامل إىل الوطن) وغري ذلك من اجلزاءات املالية يف حاالت منها ما (

																																																								
   .املرجع نفسه )٩٦(
)٩٧ (ILO, 2012, ‘Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children’، 

  . ١٩ الصفحة
 UNODC Issue Paper, (2015), The role of Recruitment Fees and Abusive Recruitment Practices of أيضاً:انظر  )٩٨(

Recruitment Agencies in Trafficking in Persons  دور رسوم التوظيف وممارسات التوظيف التعسفية واالحتيالية لوكاالت التوظيف)
-https://www.unodc.org/documents/human :الرابط التايليف االجتار باألشخاص)، متاحة على 

trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf.  
 ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٨ الصادر عن الربملان األورويب وعن اجمللس بتاريخ EC/2009/52 االحتاد األورويب، التوجيه اإلداري )٩٩(

 دول الثالثة املقيمني بطريقة غري مشروعة،وينص على املعايري الدنيا للعقوبات والتدابري بشأن أصحاب األعمال الذين يوظفون مواطين ال
 :الرابط التايل )، وهو متاح على٨) (أ) و٢( ٦ (املادتان EC/2009/52 ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٨

http://www.refworld.org/docid/4a55ea4e2.html.   



32	

ق العمل اخلاصة هبم عن والربتغال، ميكن للعمال غري النظاميني أن يلتمسوا احلماية والتعويض عن االنتهاكات حلقو
  )١٠٠(.العمل طريق حماكم

اإلناث بنسب عالية يف االقتصاد غري الرمسي عرضة لالجتار بصفة  تزاوهلا وميكن أن تكون املهاجرات يف املهن اليت
فعلى سبيل املثال، تعمل عامالت اخلدمة املرتلية يف املنازل  .سبل االنتصاف االستفادة من عقبات كبرية يفولخاصة 

 ٣٠ ما نسبتهأنَّ حمدودة أو معدومة؛ وتقدِّر منظمة العمل الدولية إمَّا اصة حيث تكون الرقابة التنظيمية احلكومية اخل
 .مليون عامل، ال تشملهم قوانني العمل الوطنية ٥٢,٦ املرتليني على مستوى العامل، وعددهمالعمال  يف املائة من

من يسيئون معاملتهم نَّ ة أو السفارات عرضة لإلساءة بصفة خاصة ألويكون العمال املرتليون يف األسر الدبلوماسي
وهتدف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن  )١٠١(.يتمكنون من تفادي املالحقة باالعتماد على احلصانة الدبلوماسية

احلماية زيادة  إىل)، وإن مل ُيصدَّق عليها على نطاق واسع بعد، ١٨٩ (رقم ٢٠١١ العمل الالئق للعمال املرتليني لعام
   .للعمال املرتلينياملوفرة 

    
  استخدام موجودات املتجِرين املصادرة لتعويض الضحايا   -٥- ٤

بليون دوالر  ١٥٠ العمل القسري يولِّد أرباحا سنوية تصل إىل حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، فإنَّ
أنَّ وتقدِّر إحدى الدراسات  .يتعلق باالجتار باألشخاص ا مثل تلك التقديرات العاملية فيماتوجد حالي  وال .أمريكي

ماليني دوالر أمريكي لفترة استغالل  ٣ الجتار بالبشر يصل إىل قرابةا من عمليات كبرية لعملية التأثري االقتصادي
االجتار باألشخاص شكل مربح للغاية من أشكال اجلرمية أنَّ وعلى الرغم من  )١٠٢(.تزيد قليال على شهر واحد

وتشري  .البيانات املوثوقة بشأن حجم األموال اليت صادرهتا أجهزة إنفاذ القانون من املتجرين شحيحة املنظمة، فإنَّ
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من عشر دول أعضاء يف أوروبا وآسيا   البيانات اليت استقاها مكتب األمم

من  كبرياً املبالغ السنوية للموجودات املصادرة ختتلف اختالفاً أنَّواحمليط اهلادئ وأمريكا الوسطى واجلنوبية إىل 
ماليني دوالر أمريكي وأنه عند مقارنة األموال املصادرة بعدد الضحايا املكتَشفني، فإهنا تقل  ٦ بضعة آالف إىل

   )١٠٣(.دوالر لكل ضحية يف معظم احلاالت ٢ ٠٠٠ دوالر لكل ضحية؛ وهي تقل عن ٩  ٠٠٠ عن
 م لتعويض الضحايا، فإنَّرة ينبغي أن ُتستخَدجِرين املصاَدموجودات املتَّأنَّ م به على نطاق واسع ملسلَّمن اومع أنَّ 

اخلاصة  قرِّرةوتوصي امل )١٠٤(.العديد من البلدان تفتقر إىل اآلليات الفعالة ملصادرة عائدات اجلرمية يف قضايا االجتار
م يف تََّجر هباملوجودات املصادرة للمتجرين يف تعويض األشخاص امللألمم املتحدة بضرورة استخدام عائدات االجتار و

																																																								
تعزيز اإلجراءات لوضع حد للعمل  )،٢٠١٤( ١٠٣ )، مؤمتر العمل الدويل، الدورة١منظمة العمل الدولية، التقرير الرابع ( )١٠٠(

  .١٧٤ اجلربي، الفقرة
 Handbook: How to prevent human trafficking for domestic servitude in :لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر )١٠١(

diplomatic households and protect private domestic workers (OSCE, 2014).   
)١٠٢(Sarrica, F., Stealing labour: an economic analysis of forced labour and human trafficking, Forum on Crime and 

Society, volume 8, 2015.  هيف املائة من ناجت ٣ بلد املنشأ احملدد الذي جرى حتليله خسر حنوأنَّ إىل  أيضاًوتشري تقديرات الدراسة 
 .احمللي اإلمجايل بسبب االجتار بالبشر

)١٠٣ (UNODC, (2014), Global Trafficking in Persons Report, p 53.  
)١٠٤ (UNODC, (2014), Global Trafficking in Persons Report, p.53.  
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ولدى العديد من البلدان  )١٠٥(.م بصفة عامة يف املقام الثاينتََّجر هباملقام األول وتوفري سبل االنتصاف لألشخاص امل
ت االدعاء أن تؤمِّن في أملانيا، على سبيل املثال، ميكن لسلطاف .قوانني لتمكني السلطات من حجز عائدات اجلرمية

ويف الواليات املتحدة، ميكن للمحاكم  .دعاوى ة ومتنح الضحايا مدة ثالثة أشهر لرفعمؤقَّتموجودات اجلناة بصورة 
ممتلكات ُتستخدم لتسهيل جرمية من جرائم االجتار أو تتأتى من إيراداهتا، وتوجد إجراءات ملنح أيِّ أن تأمر مبصادرة 

   )١٠٦(.الضحايا املوجودات املصادرة إىل
ا يف التحقيقات بشأن االجتار بالبشر، وذلك لزيادة فرص ضبط أساسي وينبغي أن تشكل التحقيقات املالية عنصراً

اخنفاض عدد اإلدانات إىل جانب االستخدام احملدود للتحقيقات املالية يعوقان أنَّ غري  .عائدات اجلرمية إىل أقصى حد
يا االجتار بالبشر، وهناك عدد حمدود من البلدان ذات املوارد الكافية الستخدام فعالية مصادرة املوجودات يف قضا

وتشجع املفوضية األوروبية الدول األعضاء على استخدام التحقيقات  )١٠٧(.املوجودات املصادرة لتعويض الضحايا
د ومصادرة عائدات االجتار قدرة الدول األعضاء على جتميأنَّ وتشري إىل " واطرادا أكثر استباقية" املالية على حنو

 بالبشر سوف تتحسن من خالل تنفيذ التوجيه اجلديد لالحتاد األورويب بشأن مصادرة املوجودات يف عام
   .وإضافة إىل تدابري املصادرة اجلنائية، ينبغي للدول أن تنظر يف استخدام تدابري املصادرة املدنية )١٠٨(.٢٠١٦

    
  االستنتاجات والتوصيات  - ٥

احلقوق اإلجرائية مثل احلق  ولذلك فإنَّ .قابلة لإلنفاذ تتيسر االستفادة منها وما مل تكن ما مل سبل االنتصافلال معىن 
يف احلصول على معلومات بشأن سبل االنتصاف املتاحة وكذلك إمكانية احلصول على املساعدة القانونية اجملانية جيب 

ام بتوفري سبل االنتصاف الفعالة لضحايا االجتار بناء على وقائع كل وخيتلف املضمون الدقيق لاللتز .أن حتظى باحلماية
 بروتوكول االجتار باألشخاص ينص على معيار أدىن واضح ومع ذلك، فإنَّ .حالة على حدة واحلقوق التعاهدية املعنية

  .آلية قانونية ملنح ضحايا االجتار فرصة املطالبة بالتعويض الدول أن ترسي هو وجوب
سبل انتصاف فعالة،  االستفادة من أكرب يف تعزيز حق ضحايا االجتار يف يات االمتثال الدولية أن تؤدي دوراًوميكن آلل

وميكن هليئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدة، مثل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة  .بل وجيب عليها ذلك
إرشادات بشأن توفري سبل انتصاف فعالة لضحايا االجتار بسبب  لألمم املتحدة، أن تقوم بدور أكثر فعالية يف توفري

أن  مؤخَّراًويقتضي اعتماد الربوتوكول اجلديد ملنظمة العمل الدولية بشأن العمل اجلربي  .انتهاكات احلقوق التعاهدية

																																																								
اخلاصة لألمم املتحدة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، السيدة جوي نغوزي إيزيلو  قرِّرةتقرير امل )١٠٥(
)A/HRC/17/35،( ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٣.  
)، تعزيز اإلجراءات لوضع حد للعمل ٢٠١٤( ١٠٣ )، مؤمتر العمل الدويل، الدورة١منظمة العمل الدولية، التقرير الرابع ( )١٠٦(

  .٤٢ اجلربي، الصفحة
)١٠٧ (UNODC, (2014), Global Trafficking in Persons Report التعويض ، أفادت دراسة عن توافر ٢٠٠٨ يف عام .٥٣، الصفحة
أيا من البلدان الثمانية املستقصاة (الواليات املتحدة ومولدوفا واململكة املتحدة واالحتاد الروسي وأوكرانيا وألبانيا أنَّ م بمتََّجر هبلل

 مل ينجح بعد يف ضمان ممارسات تعقُّب املوجودات وحجزها ومصادرهتا مبا يكفل حصول الضحايا على مدفوعات" وفرنسا ورومانيا)
  .٤٢، الصفحة OSCE Compensation Report ."متََّجر هبتعويضية أو يف إنشاء صناديق حكومية للمساعدة املوجَّهة لألشخاص امل

)١٠٨(European Union: European Commission, Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the 

eradication of trafficking in human beings, 17 October 2014, {COM(2014) 635 final}الرابط التايل ، متاح على: 
http://www.refworld.org/docid/544f62294.html ١٠و ٩، الصفحتان.  
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يئات اإلشرافية فعالة، وهو يتيح الفرص لله مناسبة و انتصاف سبلمن  ضحايا السخرةاستفادة  تكفل الدول إمكانية
   .ملنظمة العمل الدولية كي تشجع امتثال الدول للقانون الدويل ملكافحة االجتار واالنتهاكات ذات الصلة

سبل  لالستفادة من فبينما توجد إمكانيات قانونية .ممارسات الدول على نطاق واسعتتباين وعلى الصعيد الوطين، 
فعلى سبيل املثال، قد ُيستثىن ضحايا االجتار من تدابري احلماية العمالية  .لعمليةمن الناحية ا ذلكيتعذر  ما كثرياًاالنتصاف، 

وال ميكن  .يف نظام العدالة عن اجلرائم اليت ارتكبوها كنتيجة لالجتار هبماعتيادية  الوطنية وهم ال يزالون يعاقَبون بصورة
تعزيز أوجه احلماية القانونية أنَّ ، بيد ارها اجتاراًتصنيف كل حالة من حاالت استغالل العمال املهاجرين وإيذائهم باعتب

   .سبل انتصاف فعالة االستفادة من قدرة ضحايا االجتار علىيعزز  جلميع العمال املهاجرين سوف
   .سبل انتصاف فعالة االستفادة من قدرة ضحايا االجتار على لتعزيزإرشادات عملية مبثابة والتوصيات التالية 

    
  واضعي القوانني والسياسات على الصعيد الوطينإىل وجَّهة توصيات م  -١- ٥
  
مناسبة وفعالة، مثل  انتصاف سبلمن  كافة ضحايا االجتاراستفادة خذ تدابري لضمان ينبغي للدول أن تتَّ  - ١

  :بوسائل منها ما يلي التعويض عن األضرار املادية والشخصية، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين،
الفعلي إىل احملاكم اللجوء  جلميع الضحايا، سواء بأنفسهم أو من خالل ممثليهم، إمكانية أن تتاح ضمان  )أ(  

  للقوانني الوطنية؛وفقاً وآليات التسوية األخرى اللتماس سبل االنتصاف  القضائيةواهليئات 
  آلية قانونية واحدة على األقل لطلب التعويض؛ إنشاء  )ب(  
ة بالتعويض من اجلناة يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية، مبا يف ذلك، عند قدرة الضحايا على املطالب ضمان  )ج(  

  االقتضاء، املطالبة باألجور غري املدفوعة واالشتراكات االجتماعية؛
  خمططات التعويض القائمة؛من  الضحايا استفادة ضمان  )د(  
اخلدمات القانونية حصول مجيع الضحايا على املعلومات واملشورة بشأن سبل االنتصاف و ضمان  (ه)  

  يستطيعون فهمهما؛ وشكلاملتاحة بلغة 
ضمان حصول الضحايا على املساعدة القانونية اجملانية فيما يتعلق مبطالبات التعويض وطلبات اللجوء   )و(  

  ؛االنتصافوغري ذلك من سبل 
تلك من   استفادهتمضمان حصول الضحايا على معلومات عن إجراءات اللجوء العادلة والفعالة و  )ز(  

   ؛مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف كل األوقات وترسيخاإلجراءات، 
سبل االنتصاف املدنية على التعاون مع حمققي  واالستفادة من الدعم واحلمايةتوفري  ضمان عدم توقف  )ح(  

   .الشرطة واملدعني العامني
اعتبار األشخاص االعتباريني  قوانني والسياسات الوطنية اليت تضمن إمكانيةالينبغي للدول أن تضع   -٢

مسؤولني عن االجتار باألشخاص ومتكِّن السلطات من مصادرة العائدات املتأتية من تلك اجلرائم  والطبيعيني
   .وكذلك، حيثما أمكن، استخدام موجودات املتَّجِرين املصادرة ألجل تعويض ضحايا االجتار
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 كيفية مساعدة ضحايا االجتار يف بشأن مواضيع منها البشر،التدريب بشأن االجتار ب توفِّرللدول أن  ينبغي  -٣
للموظفني العموميني الذين هلم، أو ُيحتمل أن يكون هلم، اتصال مباشر سبل االنتصاف،  االستفادة من

   .بضحايا االجتار احملتملني أو الفعليني
شر بضحايا االجتار بأن يزودوا ينبغي للدول أن تشترط على املوظفني العموميني الذين يكون هلم اتصال مبا  -٤

احلصول على سبل االنتصاف و لالستفادة من م باملعلومات عن اإلمكانيات القانونيةتََّجر هباألشخاص امل
متعددة اللغات تبني بوضوح سبل مراجع  هلذه الغاية، ينبغي للدول أن تستحدث وحتقيقاً .املساعدة القانونية

ا االجتار والسبل اليت ميكن هبا لضحايا االجتار أن حيصلوا على االنتصاف اليت قد تكون متاحة لضحاي
  .املساعدة القانونية

ينبغي للدول أن متكِّن السلطات املختصة، مثل أعضاء النيابة العامة وخدمات التفتيش العمايل، من تقدمي   -٥
ح السلطات ذات الصلة ن ُتمنأوينبغي  .املطالبات بالتعويض نيابة عن ضحايا االجتار وأن تشجعها على ذلك

والتدريب الضروريني لتمكينها من إنفاذ القانون بفعالية والتعاون مع املنظمات املعنية  واملواردالوالية الالزمة 
   .األخرى من أجل وقاية ضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم

 بلدأيِّ من البقاء يف  عاياهاالذين ليسوا من ر تدابري لضمان أن يتمكن ضحايا االجتار ينبغي للدول أن تتخذ  -٦
   .طلب جلوء يف املستقبلأيِّ املدنية من أجل التعويض دون املساس ب أثناء سري الدعاوى

ضحايا االجتار الذين يكونون قد انتهكوا القوانني الوطنية نتيجة استفادة ينبغي للدول أن تكفل عدم تقييد   -٧
   .ات التعويض املمولة من الدولةسبل االنتصاف، مبا يف ذلك خمططمن لالجتار هبم 

ينبغي للدول أن تضمن أن تتاح جلميع العمال املهاجرين، مبن فيهم املوجودون يف وضع غري نظامي، الفرصة   -٨
األجور غري املدفوعة عن العمل املؤدى بالفعل وكذلك، عند االقتضاء، التماس سبل االنتصاف  السترداد

   .األخرى مبوجب قوانني العمل الوطنية
سبل االنتصاف ميسورة املنال  لالستفادة من ينبغي للدول أن تكفل أن تكون اإلجراءات القانونية واإلدارية  -٩

ن على احلصول على املساعدة القانونية اجملانية للدفاع عن حقوق اإلنسان يضحايا االجتار قادريكون وأن 
   .عن الضرر الذي أصاهبم بالتعويضاخلاصة هبم واملطالبة 

ينبغي للدول أن تشجع معاهد التدريب القضائي على إقامة دورات تدريبية منتظمة للمدعني العامني   - ١٠
والقضاة واحملامني وسلطات إنفاذ القانون وسلطات العمل بشأن مسألة التعويض وغريها من سبل االنتصاف 

  .عائدات اجلرائم كيفية التحقيق ومصادرة أيضاًوينبغي هلذا التدريب أن يعاجل  .لضحايا االجتار
 .من الدولة تعويضات ممولة ينبغي للدول استحداث أو تعزيز آليات من أجل حصول ضحايا االجتار على  - ١١

ويف احلاالت اليت توجد فيها بالفعل خمططات تعويض ممولة من الدولة لضحايا اجلرمية، ينبغي للدول أن 
   .على قدم املساواة مع الغريتلك املخططات من  ضحايا االجتاراستفادة  تضمن إمكانية

تعويض، أو ُيمنحون حق اللجوء،  ينبغي للدول أن جتمع بيانات عن عدد ضحايا االجتار الذين حيصلون على  - ١٢
تشجع املقرِّرين الوطنيني بشأن االجتار أن أخرى وكذلك، حيثما أمكن،  انتصاف أشكال يستفيدون من أو

سبل  من ضحايا االجتاراستفادة سان على استعراض إمكانية الوطنية حلقوق اإلن املؤسساتبالبشر أو 
   .االنتصاف على الصعيد الوطين
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ينبغي للدول أن ُتِعدَّ وتنشر مبادئ توجيهية بشأن سبل احلصول على حق االنتصاف يف جمال االجتار   - ١٣
 انية يف تسويةباألشخاص، مع إيالء اهتمام خاص للحاجة إىل ضمان اعتماد هنج يراعي االعتبارات اجلنس

تََّجر اإليذاء والوصم، ومحاية خصوصية األشخاص املوتكرار  التعويض وجتنب الصدمات النفسيةدعاوى 
   .م وكرامتهمهب

وعلى وجه  .هي املعيار التوجيهيالعليا  يف احلاالت اليت تشمل األطفال ضحايا االجتار، تكون مصاحل الطفل  - ١٤
   :ينبغي للدول القيام مبا يلي اخلصوص

 م يفتََّجر هبقوانني حمددة وإرشادات يف جمال السياسات حلماية وتعزيز حقوق األطفال امل وضع  )أ(  
  سبل انتصاف فعالة ومناسبة؛ االستفادة من

تواصل مع أيِّ يف العليا  تعيني وصي، حسب االقتضاء وعلى النحو املناسب، لضمان متثيل مصاحل الطفل  )ب(  
  جراءات قانونية؛إ السلطات، مبا يف ذلك أيُّ

توسيع نطاق املشمولني بوصف القّصر إىل حني التحقق من السن عندما ال يكون عمر الشخص مؤكَّدا   )ج(  
  ؛ عاماً ١٨ ولكن توجد أسباب لالعتقاد بأنه يقل عن

، أو على العليااجلهود إلعادة مجع مشل األطفال بأسرهم عندما خيدم ذلك مصاحل الطفل قصارى  بذل  )د(  
  .تقدمي الرعاية األسرية األقل

ينبغي للدول أن تسمح جملموعات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات الفاعلة غري احلكومية باملشاركة يف   - ١٥
واستعراض الربامج واخلطط الوطنية ملكافحة االجتار وتوفري سبل االنتصاف للضحايا، وأن وتنفيذ  صياغة

   .تشجعها على ذلك
    
  جلهات الفاعلة غري احلكوميةإىل ا توصيات موجَّهة  -٢- ٥
ينبغي للمنظمات غري احلكومية أن تستحدث برامج وشبكات وموارد ملساعدة األوساط القانونية على بناء   - ١٦

 لالستفادة من املمكنة القنواتمجيع  القدرات على متثيل ضحايا االجتار املطالبني بسبل االنتصاف، وحتديد
   .الناجحةدعاوى التعويض  ات عنسبل االنتصاف، وتبادل املعلوم

ينبغي للمنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك نقابات العمال، توفري التمثيل القانوين وغريه من أمناط التمثيل   - ١٧
املشتبه يف كوهنم من ضحايا ب االتصال وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أن تتاح هلا إمكانية .لضحايا االجتار

  .إجراءات لترحيلهمأيِّ يكونون رهن االحتجاز وقبل تنفيذ االجتار، ال سيما عندما 
ينبغي للمؤسسات التجارية أن تويل العناية الواجبة حلقوق اإلنسان لتحديد ما إذا كان هناك استخدام لعمال   - ١٨

مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد العاملية اخلاصة هبا، وتوفري سبل االنتصاف للعمال أيِّ م يف متََّجر هب
   .ممتََّجر هبستَغلني إذا تبني وجود عمال امل
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  توصيات من أجل التعاون الدويل  -٣- ٥
املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة اليت ينبغي و الدول بني الدول وبنيفيما التعاون الدويل  تعزيزينبغي   - ١٩

م، وذلك بوسائل منها ما يف توفري سبل االنتصاف للضحايا على حنو فعال ومستدا ساعد بعضها بعضاًيأن 
   :يلي

  تعزيز التعاون الدويل بني أجهزة إنفاذ القانون اجلنائي ومؤسسات إنفاذ قانون العمل؛  )أ(
  حشد املوارد من أجل برامج العمل الوطنية والتعاون التقين واملساعدة التقنية الدوليني؛  )ب(
  ؛ ومنعه سينيالجتار من جانب املوظفني الدبلومال التصدي علىالتعاون   )ج(
تعزيز املساعدة القانونية والتقنية املتبادلة، مبا يف ذلك تبادل املعلومات وتقاسم املمارسات اجليدة   )د(

  والدروس املستفادة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر؛
 ،ةاجلنا على ذات الصلة اليت تفرضها الدول والعقوبات متََّجر هبالتسليم بانتهاك حقوق األشخاص امل  (ه)

يف  الدويل ة على الصعيدعمومي مجع بياناتواإلسهام يف  ،الوطينعلى الصعيد بيانات  عن طريق مجع
  .قاعدة بيانات السوابق القضائية لدى املكتب املعين باملخدرات واجلرميةإطار 
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  املرفق: املعايري الرئيسية
  

  املعايري الرئيسية بشأن حق ضحايا االجتار باألشخاص يف انتصاف فعال
  اإلرشادات املعاهدة  االلتزاماتق/احلقو

لضحايا االجتار بالبشر احلق يف
سبل انتصاف فعالة  االستفادة من
 هم كبشرتهاكات حقوقوكافية من ان

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
)؛ اتفاقية العمال ٣( ٢ والسياسية، املادة
؛ االتفاقية ٨٣ املهاجرين، املادة

؛ ١٣ نسان، املادةاألوروبية حلقوق اإل
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، 

؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، ٢٥ املادة
؛ الربوتوكول امللحق باالتفاقية ١٤ املادة
 ٤ ملنظمة العمل الدولية، املادة٢٩رقم

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة 
 ١٧ السامية حلقوق اإلنسان، املبدأ

)؛ املبادئ ١( ٩ واملبدأ التوجيهي
األساسية املتعلقة باحلق يف احلصول على 

؛ ٦- ١ سبيل انتصاف فعال، املبادئ
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

 ،٢٠١٢ يوليهز/متو ١٨ املتحدة،
A/HRC/RES/20/1ِ  

جيب على الدول توفري اإلمكانية
القانونية لضحايا االجتار بالبشر 

  للمطالبة بالتعويض 

 ٦ ار باألشخاص، املادةبروتوكول االجت
؛ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة )٦(

 ٢٥ اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة
 ؛ توجيه االحتاد األورويب)٢(

2011/36/EU١٧، املادة 

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة 
 ١٧ السامية حلقوق اإلنسان، املبدأ

؛ املبادئ )٩( ٤ واملبدأ التوجيهي
سية املتعلقة باحلق يف احلصول على األسا

  ١١و ١٠ سبيل انتصاف فعال، املبدآن
جيب على الدول تزويد ضحايا االجتار

عن اإلجراءات مبعلومات  بالبشر
القانونية ذات الصلة (مبا يف ذلك سبل 

  االنتصاف املتاحة)

 ٦ بروتوكول االجتار باألشخاص، املادة
 املادة(أ)؛ اتفاقية االجتار األوروبية،  )٢(

١( ١٥(  

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة 
واملبدأ  ٩ السامية حلقوق اإلنسان، املبدأ

املبادئ األساسية  ؛)٨( ٤ التوجيهي
املتعلقة باحلق يف احلصول على سبيل 

(ج)؛ جملس  ٧ انتصاف فعال، املبدأ
 حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،

 ،٢٠١٢ يوليهز/متو ١٨
A/HRC/RES/20/1  

لضحايا االجتار بالبشر احلق يف البقاء
يف البلد طوال فترة اإلجراءات القانونية 

  لطلب التعويض 

 ٨ة بروتوكول االجتار باألشخاص، املاد
دة ؛ اتفاقية االجتار األوروبية، املا)٢(

١(  ١٤ (  

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة 
بدأ وامل ٩ السامية حلقوق اإلنسان، املبدأ

)؛ املبادئ األساسية ٣( ٩ التوجيهي
املتعلقة باحلق يف احلصول على سبيل 

  (ز) ٧ انتصاف فعال، املبدأ
جيب أن يعاَمل ضحايا االجتار بالبشر

  ملبدأ عدم اإلعادة القسرية وفقاً 
 ، املادة١٩٥١اتفاقية الالجئني لعام

 ٣ ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة٣٣
جتار باألشخاص، ؛ بروتوكول اال)١(

؛ اتفاقية االجتار األوروبية، ١٤ املادة
  ٤٠ املادة

املبادئ التوجيهية للمفوضية السامية 
 ٧ لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،

 أبريلن/نيسا
٢٠٠٦،HCR/GIP/06/07 ؛ املبادئ

التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية 
 ٢التوجيهي  حلقوق اإلنسان، املبدأ

التوجيهية ملنظمة األمم )؛ املبادئ ٧(
  املتحدة للطفولة
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  املعايري الرئيسية بشأن حق ضحايا االجتار باألشخاص يف انتصاف فعال
  اإلرشادات املعاهدة  االلتزاماتق/احلقو

جيب تقدمي املساعدة القانونية لضحايا
 االجتار فيما يتعلق باإلجراءات القانونية 

 ٦ بروتوكول االجتار باألشخاص، املادة
(ب)؛ اتفاقية االجتار األوروبية، ) ٣(

  )٢( ١٥ة املاد

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة 
واملبدأ  ٩ اإلنسان، املبدأ السامية حلقوق

)؛ املبادئ األساسية ٣( ٩ التوجيهي
واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف 

؛ املبادئ ١٢ االنتصاف واجلرب، املبدأ
األساسية املتعلقة باحلق يف احلصول على 

  (ه) ٧ سبيل انتصاف فعال، املبدأ
احلصول على تعويض تعذريف حال 

ي للدول ، ينبغمرتكيب جرمية االجتار من
أن تنظر يف إنشاء آلية للتعويض ممولة 

  من الدولة 

املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة  )٤( ١٥دةاتفاقية االجتار األوروبية، املا
السامية حلقوق اإلنسان، املبدأ 

)؛ املبادئ األساسية ٤( ٤ التوجيهي
املتعلقة باحلق يف احلصول على سبيل 

  (ج) ١٢ انتصاف فعال، املبدأ
ينبغي حيثما أمكن استخدام

مرتكيب جرمية  املوجودات املصادرة من
  االجتار لتعويض ضحايا االجتار

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
)؛ ٢( ١٤ة املنظمة عرب الوطنية، املاد

) ٤( ١٥ة اتفاقية االجتار األوروبية، املاد
  ) ٣) و(٢( ٢٣ة واملاد

األمم املتحدة املبادئ التوجيهية ملفوضية 
 ١٦ السامية حلقوق اإلنسان، املبدأ

)؛ املبادئ ٤( ٤ واملبدأ التوجيهي
 األساسية بشأن سبل االنتصاف الفعالة،

  ه) و(د) و( (أ) و(ب)١٢املبدأ 
لضحايا االجتار احلق يف استرداد

األجور غري املدفوعة عن العمل الذي 
أّدوه بصرف النظر عن وضعهم 

  كمهاجرين

)؛ ١( ٤لعمل اجلربي، املادةبروتوكول ا
  ٢٢ اتفاقية العمال املهاجرين، املادة

؛ ٢٠٣رقم  توصية منظمة العمل الدولية
املبادئ األساسية املتعلقة باحلق يف 

احلصول على سبيل انتصاف فعال، 
  (د)١١املبدأ 
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