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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه    8-حزيران/يونيه 13

 من جدول األعمال 3البند  
والسياسية واالقتصادية    المدنية  ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان

 بما في ذلك الحق في التنمية ،واالجتماعية والثقافية

االتجار باألشخخخخاي في ق ال الزرا ةذ  ال العناية الواجفة في مجال حقوق   
                            اإلنسان والتنمية  المستدامة

  ، ال سخخخخخخخخيما النسخخخخخخخخا  واأل  ال  ،يتقرير المقررة الخاصخخخخخخخخة المعنية باالتجار باألشخخخخخخخخخا  
 مواللي شوفان

 موجز  
صةةةو ان   ،ا سةةةيما الن ةةةاف واأل  ال ،                                                    أ ع د  تقرير المقررة الخاصةةةل المةنيل تاات ار تاألصةةةخا  

 .44/4                            عمال  تقرار م لس حقوق اإلن ان  ،موالي

ل غير  الذي يتميز تارت ار م ةةةةةتويام الةم ،وا يزال اات ار تاألصةةةةةخا   ي القلار الزراعي 
                                         إذ يؤث  ر  ي الكبار واأل  ال على ال ةةةةواف.    ،                     يشةةةة   ل مقةةةةدر قل  تال  ،وغياب الرقاتل والحمايل ،النظامي

وا يتمتع الةمال المؤقتون والموسةةةةةةةةةةةميون والمباجرون سةةةةةةةةةةةو  تحمايل محدو ة ويظلون عر ةةةةةةةةةةةل لخلر  
لب رة ونور ال نس                                                                     ااسةةةت.الل. وي ةةةبي التمييز على أسةةةا  الة ر ق واألصةةةل اإلثني والو ةةةع من حي  ا

                                                                                          واإلعاقل  ي تبيئل ظروف يحدث  يبا اات ار  ي ظل اإل الم من الةقاب. وا تزال ال ةةياسةةام المقي  دة  
على الرغي من الللة  على عمةال الزراعةل. وقةد أ رزم جةارحةل مرس  يرو   ورونةا    ،للب رة م ةةةةةةةةةةةةةةتمرة

                                  هذا األمر لي يؤ    إلى تح ةةين حمايل          بي د أن   ،( تقةةنيع عمال الزراعل على أنبي سأسةةاسةةيونس19-)كو يد
مع اسةةةةةةتمرار   ،                                                                                الةمال أو توسةةةةةةيع م ةةةةةةارام الب رة المنل. وا يزال عمل األ  ال سةةةةةةاردا   ي قلار الزراعل 

تةرس ال تيان وال تيام على ال ةةةةةةواف تقدر  بير لخلر اات ار. وزا  نمو األعمال الت اريل الزرافيل ون وذ  
 ، من ت اقي مخا ر اات ار تاألصخا . وت بي الزراعل  ، ريةل لت.ير المناخ إلى جان  الوتيرة ال   ، الشر ام 

                                                 مما ية س القةلل األوسةع  القارمل بين اات ار تاألصةخا    ،                      سةلبا   ي ت.ير المناخ   ، وا سةيما الزراعل الكيي ل 
            لذي يؤث  ر  ا   ، والتدهور البيئي و قدان التنور البيولوجي وأزمل المناخ. وا يزال عدم الم ةةةةةةةةةةاواة  ي األرا ةةةةةةةةةةي 

  تما  ي ذلك اات ار ألغراس الةمل الق ةري.   ،                         محر ا  رري ةي ا  لالسةت.الل   ، تقة ل ااصةل  ي الن ةاف وال تيام 
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الذي يرتبط بتر ام ااسةةةةةةتةمار والنزاعام وايمنل النزعل الذ وريل    ،ويت اقي عدم الم ةةةةةةاواة  ي األرا ةةةةةةي
نمو نماذج الزراعل القةةةةةةنافيل الواسةةةةةةةل جراف   من  ،على األسةةةةةةر وعلى اياكل الدولل والتمييز الةنقةةةةةةري 

النلاق ومحدو يل إن اذ القانون الدولي لحقوق اإلن ةان ومةايير الةمل الدوليل. ويبح  هذا التقرير اسةتمرار 
                                                سةيما ألغراس الةمل الق ةري. وت برز المقررة الخاصةل   ا   ، انتشةار اات ار تاألصةخا   ي القلار الزراعي 

إللزاميل لبذل الةنايل الواجبل  ي م ال حقوق اإلن ةةةةةةةةةان والبيئل لم ا حل اات ار  ي التقرير أهميل التدابير ا 
 تاألصخا   ي قلار الزراعل  ي سبيل تحقي  أهداف التنميل الم تدامل. 
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 مقدمة -     أوال   

 ي المارل من م مور القو  الةاملل على القةةةةةةةةةةةةيد  28                        الزراعل ن ةةةةةةةةةةةبل تقد ر بنحو   قلار         يوظ  ف -1
. وا تزال ممةارسةةةةةةةةةةةةةةةام ( 1)  ي المةارةل من القوة الةةاملةل  ي البلةدان المنخ دةةةةةةةةةةةةةةةل الةداةل  60  ونحو  ،الةةالمي

مما يحد من ح  الةمال  ي حريل تكوين ال معيام    ،ااستيناريل منتشرة على نلاق واسع  ي قلار الزراعل
من الةمل                                                                  دةةةةةةال  عن احترام حقوق الةمال. ويت ةةةةةةي القلار الزراعي تم ةةةةةةتويام عاليل  ،والتنظيي ال ماعي

وهو مةا يزيةد من مخةا ر ااسةةةةةةةةةةةةةةت.الل. ويتلقى المةدا ةون عن حقوق اإلن ةةةةةةةةةةةةةةان والراتلةام   ،غير النظةامي
                                                                                                     والل ان الةماليل والمنظمام غير الح وميل والنقاتام التي تدعو إلى تو ير حمايل أكبر لةمال الزراعل  عما  

إلى التةلي  الةام   ،صةةةو ان موالي  ،الخاصةةةل                                                  و ييرا  ما يتةر ةةةون ألعمال انتقاميل. وتشةةةير المقررة ،        محدو ا  
تشةةةةلن الح   ي التمتع تشةةةةرو    ،                                                      لل  نل المةنيل تالحقوق ااقتقةةةةا يل وااجتمافيل واليقا يل( 2016)23رقي 

                                                                      الذي يةترف تلن  الةمةال الزراعيين  ييرا  ما يتةر ةةةةةةةةةةةةةةون ألوجه حرمان اجتمةاعي  ،عمةل عا لل ومر ةةةةةةةةةةةةةةيةل
ويتةذر عليبي الحقةةول على الخدمام األسةةاسةةيل.    ،وانةدام أمن الدال  ،ق ةةري وللةمل ال ،واقتقةةا ي صةةديدة

                                                                                         وتت لى تقا ةام التمييز على أسةةةا  الة ر ق واألصةةةل اإلثني ونور ال نس تشةةة ل تارز  ي ت ارب اات ار 
                                                             الذي يؤث  ر  ي الشةةةوب األصةةليل والالجئين واألصةةخا  عديمي ال ن ةةيل   ،تاألصةةخا   ي القلار الزراعي

                                                                        الذين  ييرا  ما ت ةةةةةةةتبةدهي الدول وال بام ال اعلل من غير الدول من الم ةةةةةةةاواة  ،جرين وأ را  األقلياموالمبا
  ي التمتع تحمايل القانون.  

 التمييز المتعدد الجوانب -       ثانيا   

تالتمييز   ،تما  ي ذلك اات ار ألغراس الةمل الق ةةةةري  ي الزراعل ،يرتبط حدوث الةمل الق ةةةةري  -2
والمنحدرين من  ،واألقليام ،والشةةةةةةةوب األصةةةةةةليل  ،                                   بقام ااجتمافيل والقبارل سالمقةةةةةةن  لسالمنب ي  ةةةةةةد الل

. وي رز التمييز ت ةةةةب  و ةةةةع الةمال وأسةةةةرهي من حي   ( 2) أصةةةةل أ ريقي و/أو المنحدرين من سةةةةاللل الرقي 
ا برازيل تةمال هاسةةةةةةيند.   ي القدةةةةةةيل الشةةةةةةبيرة المتةلقل ( 3) الب رة حاام من الدةةةةةةةف يحدث  يبا اات ار

اسةةةةةةةةةةتنت ب مح مل البلدان األمري يل لحقوق اإلن ةةةةةةةةةةان إلى حدوث انتبا  لحظر    ،( 4)  ير ي  ةةةةةةةةةةد البرازيل
                                                                               والقةةةةب إلى أن  عدم  ةةةةمان حمايل الةمال  ان مرتبلا  بتقةةةةور م ةةةةب  للظروف التي قد ي ون   ،التمييز

        أن  هذا                  شةةةةةةةرقي. واسةةةةةةةت نت من اللبيةي أن يخدةةةةةةةع لبا الةمال  ي المزارر  ي صةةةةةةةمال البرازيل وصةةةةةةةمالبا ال
           مما حد  من   ،                                                 ويؤث  ر تحديدا  على اإلجرافام التي تتخذها ال ةةةةةةللام  ،التقةةةةةةور الم ةةةةةةب  ينلوي على تمييز

                                                                          أو من بذل الةنايل الواجبل لمنع اات ار تاألصةةةةخا . وقد تو ث   تلور ظاهرة الرق   ،إم انيل  رس جزافام
         دةةةةةةةال  عن   ،على نحو جيد  ي هذه القدةةةةةةةيل ،نا   الريفيلوا سةةةةةةةيما  ي الم ،على مر الزمن  ي البرازيل

اانتباكام الم ةةةةةةتمرة لحقوق اإلن ةةةةةةان التي أبل.ب عنبا ل نل مراعي الماصةةةةةةيل ومنظمام أار   يما يتةل  
                                                     وتحديدا   يما يتةل  بباسةةيندا برازيل  ير ي. و ي جنوب   ،تحدوث سال ةةخرةس  ي صةةمال البلد وصةةماله الشةةرقي

                                                                                     تداال أصةةة ال الرق التقليديل القارمل على اللبقل ااجتمافيل مع عمالل إسةةةار الد ين الحدييل ت  ما          ييرا   ،آسةةةيا
  

(1) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons 2020 (United 

Nations publication, Sales No. E.20.IV.3), p. 101. 
(2) J. Raj, “The hidden injuries of caste: south Indian tea workers and economic crisis”, Beyond 

Trafficking and Slavery (2015); and Verité, Labour and Human Rights Risk Analysis of Ecuador’s 

Palm Oil Sector (2016). 
(3) K. E. Bravo, “Legal constructions of personhood: their nexus with the trafficking of human beings”, 

in Bullying: an Assault on Human Dignity (Brill, 2012), p. 467. 
 .2016تشرين األول/أكتوبر  20              الح ي المؤر خ  (4)
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تما  ي ذلك  ،. وقد تت ةب  اسةتراتي يام التكيع( 5) والتةاقديل والقارمل على الوسةا ل  ي الم تمةام الزرافيل
 .( 6)                    عمالل إسار الد ي ن                                        ي وقور الم تمةام الزرافيل المبم شل  ي  ، ي سياق ت.ير المناخ ،الب رة

                                                                                     وي ةاور المقررة الخاصةل القل  من الر تةر س الالجئين والمشةر ين  االي ا  أيدةا  تقة ل ااصةل   -3
                    . وقد ي حرم الالجئون ( 7) لالت ار ألغراس الةمل الق ةةةةةةةةري ت ةل اللاتع غير النظامي للةمل الزراعي وعزلته

ميل الةمل اليومي  ي   ،رة على القلار غير النظاميما ي ةل اياراتبي للةمل مققةةةو  ،من الح   ي الةمل
القلةةار الزراعي. ويواجةةه المبةةاجرون غير النظةةاميين مخةةا ر  بيرة من التةرس لالت ةةار.  ةةالقلةةار غير 

الةذين قةد يوظ ون  ،ممةا يبي  أسةةةةةةةةةةةةةةبةاب إ الم و ةاام التوظيع وأربةاب الةمةل  ،النظةامي ي تقر إلى التنظيي
                                                                           الةقاب. وت ةةل  ط المقررة الخاصةةل الدةةوف على أ لل على عبو يل الد ي ن  ي صةة وف من  ، الالجئين بذرارع واايل 

                  أو  ينةا  م ةةةةةةةةةةةةةةتحقة ا    ،أو الةديون المتةلقةل تةالتوظيع  ،                                          الةذين يتحملون  يونةا  لت.ليةل تكةاليع الب رة  ،الالجئين
تما  ي   ،الةمل مقابل اقةةةةةومام لت.ليل تكاليع ال ةةةةة ن أو ال.ذاف أو األ وام الم ةةةةةتخدمل  ي الةمل لرب

                                                                  . وقد يرت ع عد  األصةةةخا  المةر  ةةةين لخلر اات ار ألغراس الةمل الق ةةةري ( 8) ذلك  اال القلار الزراعي 
                                                             من جراف تزايد موجل الب رة والنزوح المرتبلي ن بت.ير المناخ.  

 المساواة  ين الجنسين وحقوق المرأة -ألف 

ن  ي امتال  األرا ةةةي و ي  ةةةمان حيازتبا                                                   ت برز المقررة الخاصةةةل أن  عدم الم ةةةاواة بين ال ن ةةةي  -4
تما  ي ذلك اات ار تالن ةةةةةةةةاف وال تيام ل ميع أغراس   ،ي ةةةةةةةةبي  ي ال قر والتبعيل وي ةةةةةةةةتتبع مخا ر الةنف

أ من -5و  4-1                                                                      وا سةةةيما الةمل الق ةةةري وااسةةةت.الل ال ن ةةةي والزواج الق ةةةري. وت ةةةل  ي ال.ايتان ،ااسةةةت.الل
تدعوان إلى إجراف إصةةالحام لدةةمان امتال  المرأة ليرا ةةي وغيرها من اللتان    ،أهداف التنميل الم ةةتدامل

تدةةةةةةرورة مةال ل عدم الم ةةةةةةاواة بين    ،أصةةةةةة ال الملكيل والموار  اللبيعيل والتقةةةةةةرف  يبا على قدم الم ةةةةةةاواة 
                       . وي برز الحدةور الكييع ( 9) ال ن ةين  ي ملكيل األرا ةي والموار  اللبيعيل والتقةرف  يبا و ةمان حيازتبا

الحاجل الملحل إلى اتخاذ تدابير لتةزيز   ،تما  يبا الزراعل ،رأة  ي الةديد من األنشةلل المتةلقل تاألرا ةيللم
 .  ( 10)                                                             الم اواة بين ال ن ين و مان منع اات ار تاألصخا  منةا   ةلي ا  

 20قل من                                       يقد ر أن  الن ةةةةاف يشةةةة   لن  ي المتوسةةةةط أ  ، وعلى الرغي من محدو يل توا ر البيانام الدقيقل  -5
   ي المارل من القوة الةاملل  ي   43                                   و ي المقابل يشةةةةة   لن ما يقد ر بنحو    ،                                    ي المارل من مال   األرا ةةةةةي  ي الةالي 

   ي   60                               تشةةير التقديرام إلى أن  أكير من   ، . و ي جنوب آسةةيا وأ ريقيا جنوب القةةحراف الكبر  ( 11) القلار الزراعي 
  ،                                            ويتر  زن  ي أعمال  يي ل الوقب واليد الةاملل  ، ي قلار الزراعل المارل من م مور الن ةةةةةةةةةةةةاف الةامالم يةملن   

  

(5) Doreen Boyd and others, “Modern slavery, environmental destruction and climate change: fisheries, 

field, forests and factories” (University of Nottingham Rights Lab, 2019), p. 18. 
 رجع ن  ه.الم (6)
جميع الورقام الوار ة من أجل هذا التقرير  . و عن الةمةال المبةاجرين  ي قلةار الزراعل ،األر ن ،                            ورقل مقةد مل من مر ز التدةةةةةةةةةةةةةةامن (7)

-https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-inputs-trafficking:  يمتاحل على الموقع الشةةةةةةةةةةةةب 

persons-agricultural-sector. 
(8) Verité, and Tent Partnership for Refugees, Combating Forced and Child Labour of Refugees in 

Global Supply Chains: the Role of Responsible Sourcing (2021), pp. 18−30. 
 Robert Ndugwa, Everlyne Nairesiae and Oumar Sylla, “Improving access to women’s land rights  انظر  ( 9) 

data for policy decisions: lessons learnt and opportunities linked to the Sustainable Development Goals” ،  
 (. 2018                                                     ق د  مب  ي الدورة اليانيل وال تين لل نل و ع المرأة ) ورقل 

(10) Inter-Governmental Panel on Climate Change, Climate Change and Land (2019), p. 677. 
 /https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents  ،(2017 ري  الةامل المةني تالتمييز  ةةةد الن ةةةاف )انظر ال (11)

Issues/Women/WG/Womenslandright.pdf. 
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                                                                                                 مقابل أجر متدن   وحمايل اجتمافيل محدو ة. و ييرا  ما ا تةال  عمليل صةةةةةنع ال ةةةةةياسةةةةةام والبرام  المتةلقل 
ار   تالزراعل المتكي ل مع تقلبام المناخ عدم الم ةةاواة بين ال ن ةةين  ي أمن حيازة األرا ةةي والتقةةرف  ي المو 

  ويحةةد من  ةةةاليةةل  ، ويزيةةد من مخةةا ر ااسةةةةةةةةةةةةةت.الل   ، ممةةا يةزز أوجةةه الحرمةةان التي تواجببةةا المرأة   ، اللبيعيةةل 
 .( 12) ال ياسام الراميل إلى م ا حل اات ار

من ات اقيل القدةةاف على جميع أصةة ال التمييز  ةةد المرأة  14وتشةةير المقررة الخاصةةل إلى الما ة  -6
( القةةا رة عن الل نل المةنيل تالقدةةاف على التمييز  ةةد المرأة تشةةلن 2016)34وإلى التوصةةيل الةامل رقي 

                                                                          التي ت ةةةةةةل  ط الدةةةةةةوف على أوجه الحرمان والمخا ر الخاصةةةةةةل التي تواجببا الةديد من  ،حقوق المرأة الريفيل
 ت ةل الي.رام التي تشةةةةةوب الحمايل التشةةةةةريعيل ،تمن  يبن الةامالم المباجرام الريفيام ،الن ةةةةةاف الريفيام

                                                                                                 واإلن اذ ومحدو يل الوصةةةةةةول إلى الحمايل ااجتمافيل. و ييرا  ما تشةةةةةةتر  المرأة الريفيل  ي أعمال غير آمنل 
والرة تلجر  ةعيع  ون حمايل اجتمافيل. وتقل احتماام حقةولبا على التةليي وتتةرس لمخا ر أكبر 

لزواج الق ةةةري وغير ذلك من ولزواج األ  ال و/أو ا ،أن تقع  ةةةحيل لالت ار تالبشةةةر واإلجبار على الةمل
 (.5ممارسام  ارة )ال قرة 

                                                                                                  وت برز الورقام التي تلق تبا المقررة الخاصةةةةةةل  ي إ ار إعدا  هذا التقرير األثر الدةةةةةةار للقوال  النمليل  -7
.  (13)ال ن ةةةةةةةةةةانيل التمييزيل على الةامالم الزرافيام المباجرام وتزايد مخا ر اات ار ألغراس الةمل الق ةةةةةةةةةةري 

 ي الحاام التي يةمل  يبا الةديد من أ را    ،ممارسةام من قبيل   ع األجور إلى رب األسةرة الذ روتؤ ي  
.  (14) إلى زيا ة عزلل الةامالم المباجرام وتبةيتبن والر تةر ةةةبن لالسةةةت.الل  ،األسةةةرة  ي قلار الزراعل

                       إذ ي  ترس أنبن سةةةةةية د ن  ،                                               ييرا  ما ت لتمس الن ةةةةةاف على وجه التحديد للةمل  ،و ي الةمل الزراعي الموسةةةةةمي
 ما أنبن أكير عر ةةةل  ،مقابل احتمال أقل للشةةة و  من ظروف الةمل ،على األرجح إلى بلدانبن األصةةةليل

تكون ال  وام    ،                                                                                       للتبديدام تاانتقام من أ را  األسرة. و ي الحاام التي ي ون  يبا عمل المرأة الزراعي افي ا  
  . ويزيد هذا الخ اف من احتمال عدم تقةةنيع الن ةةاف( 15) ات ار أوسةةع  ي الم ةةاعدة والحمايل و ي تدابير منع ا 

  مما ي ةبي  ي اسةتمرار ال ريمل واانتباكام   ،                                                       على أنبن  ةحايا لالت ار أو على أنبن مةر  ةام لخلر اات ار 
 .( 16)                                                            ال  يمل لحقوق اإلن ان التي يمي  لبا اات ار تاألصخا   ون عقاب

                                                                با المقررة الخاصةةةل الدةةةوف على المخا ر المحد  ة المتميلل  ي التحر                             وت ةةةل  ط الورقام التي تلق ت  -8
ال ن ةةةةةةةةةي والةنف ال ن ةةةةةةةةةي واات ار ألغراس الةمل الق ةةةةةةةةةري التي تواجببا عامالم الزراعل المباجرام.  

  ي                                                                                                     وي ةاور المقررة الخاصةل تال  القل  إزاف التقارير التي ت يد تلن  الن ةاف  ةحايا اات ار ألغراس الةمل الق ةر 
                               و ييرا  ما يتةر ةةةةةن لخلر الةنف  ،                                                                   ي القلار الزراعي  ييرا  ما ا يقةةةةةلن إلى مرا   المياه والقةةةةةرف القةةةةةحي 

وا تتاح لبن إم انيل الحقةةول على ادمام القةةحل ال ن ةةيل واإلن ابيل أو الوصةةول إلى تدابير  ،ال ن ةةي
                                         ل ااهتمام الذي توليه المحاكي والمد عون الم ةةةةاعدة والحمايل. وا تزال المقررة الخاصةةةةل تشةةةةةر تالقل  إزاف محدو ي 

 ،الةامون ألوجه التداال بين اات ار ألغراس الةمل الق ةةةةةةري والةنف ال ن ةةةةةةي اللذين تتةرس لبما المرأة 
 تما  ي ذلك مخا ر اات ار ألغراس ااست.الل ال ن ي.

  

(12) S. Nelson and S. Huyer, “A gender-responsive approach to climate-smart agriculture: evidence and 

guidance for practitioners”, Practice Brief (FAO, Consultative Group on International Agricultural 

Research and Research Programme on Climate Change, Agriculture and Food Security, 2016). 
                                              ورقل مقد مل من منظمل التراتط الن اري الةالمي. (13)
 األرجنتين. ،ةام ااتحا ي                              ورقل مقد مل من م ت  المدعي ال (14)
 Lessons Learned ،                          أيدةةةةةةا  منظمل الةمل الدوليل                                                                  ورقتان مقد متان من مر ز المشةةةةةةورة الحقوقيل وجمعيل رصةةةةةةد الشةةةةةةباب. انظر   (15)

from the Work in Freedom Programme (New Delhi, 2019), Lesson 27, p. 63. 
 ةالمي.                                        ورقل مقد مل من منظمل التراتط الن اري ال (16)
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 حقوق نسا  الشعوب األصلية -با  

ت ةل التداال  ،خا ر متزايدة من التةرس لالت ارقد تواجه ن ةةةةةةاف و تيام الشةةةةةةةوب األصةةةةةةليل م -9
                                                                       ت ةةةةةةب  نور ال نس والة ر ق واألصةةةةةةل اإلثني واانتماف إلى الشةةةةةةةوب األصةةةةةةليل وال قر.  ،بين التمييز والةنف

                                                                                             وتوث    الورقةةام التي تلق تبةةا المقررة الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةل ألغراس هةةذا التقرير المخةةا ر التي تتةرس لبةةا الالجئةةام 
                                                    والتي تت اقي ت ةةةةةةةةةةةب  الحواجز الل.ويل وتةذ ر الحقةةةةةةةةةةةول على   ،                األصةةةةةةةةةةةليل تحديدا    والمباجرام من الشةةةةةةةةةةةةوب 

                                                                                                    المةلومام المتةلقل تحقوقبن وعلى الم ةةاعدة القانونيل. وي ةةاور المقررة الخاصةةل القل  ألن  التمييز  ةةد ن ةةاف 
  ،من مخا ر اات ار              يزيد  ييرا    ، تما  ي ذلك القوال  النمليل والممارسام التمييزيل   ، و تيام الشةوب األصليل 

                                                                                          ويحد من إم انيل حقةةول ن ةةاف الشةةةوب األصةةليل  ةةحايا اات ار على الحمايل. وتيير هذه المخا ر قلقا  
ا   ي القلار الزراعي تالنظر إلى أثر التوسةةةةةةةةةع الذي تشةةةةةةةةةبده األعمال الت اريل الزرافيل على حقوق                                                                                                ااصةةةةةةةةة 

                                              لمقررة الخاصةةل إلى أن  الل نل المةنيل تالقدةةاف  الشةةةوب األصةةليل  ي أرا ةةيبا وملكيتبا ال مافيل. وتشةةير ا
( على أهميل حقوق ن ةةةةةةاف الشةةةةةةةوب  2016)34                                                  على التمييز  ةةةةةةد المرأة صةةةةةةد  م  ي توصةةةةةةيتبا الةامل رقي 

األصةةةةةةةليل  ي األرا ةةةةةةةي والملكيل ال مافيل والموار  اللبيعيل والمياه والبذور وال.اتام ومقةةةةةةةارد األسةةةةةةةما  
            إلى أن  عدم  ، ي مشةةةةرور توصةةةةيتبا الةامل تشةةةةلن ن ةةةةاف الشةةةةةوب األصةةةةليل  ،(. وأصةةةةارم الل نل56)ال قرة 

موافمل القوانين وتن يذها تشةةةةةةةةةة ل غير  ةال على القةةةةةةةةةةةيدين الو ني والمحلي يةوق اإلعمال ال ةلي لتلك 
أوجه                                                                                مما يزيد من مخا ر اسةت.الل ن ةاف الشةةوب األصةليل. وت ةل  ط المقررة الخاصةل الدةوف على   ،الحقوق 
وقلل    ت ةةب  قلل سةةبل الوصةةول  ، المتداالل التي تواجببا ن ةةاف و تيام الشةةةوب األصةةليل ذوام اإلعاقل التمييز  

 الترتيبام التي يريل المةقولل وعدم  مان اتخاذ تدابير صاملل لم ا حل اات ار.

 األشخاي ذوو اإل اقة -جيم 

  ين تشةةة ل اا  لخلر اات ار                                                            ت برز المقررة الخاصةةةل أن  األصةةةخا  ذوي اإلعاقل قد ي ونون مةر  ةةة  -10
                                                                                                      ي الةمل الزراعي الذي يت ي تمحدو يل الت تيش والرقاتل ورصد حقوق الةمال. وت ل  ط المقررة الخاصل الدوف  

  و  الل  ،                                                                                      أيدةةا  على التزام الدول تدةةمان حقةةول األصةةخا  ذوي اإلعاقل على المةلومام والم ةةاعدة والخدمام 
    منع اات ار وبرام  الحمايل. وقد ي ون األصةخا  ذوو اإلعاقل المو عون الترتيبام التي ةيريل المةقولل  ي برام 

                                                                                             ي المؤسة ةام مةر  ةين تشة ل اا  لخلر اات ار ألغراس الةمل الق ةري  ي الةمل الزراعي عندما ي ونون 
 ة إم انيل ااسةةةةت ا                                                                                  موجو ين  ي منا   ريفيل مةزولل. وقد يحد التمييز والقوال  النمليل الدةةةةارة أيدةةةةا  من  

  مما يزيد من الر   ، من مبا رام الةمل الالر  أو الوصةةةةةةول إلى التنظيي ال ماعي أو الل ان الةماليل أو النقاتام 
                                                                                               التةرس لالسةةةةت.الل. وت ةةةةل  ط المقررة الخاصةةةةل الدةةةةوف على المخا ر المحد  ة التي قد تواجببا الن ةةةةاف ذوام  

 لق ري أو ااست.الل ال ن ي. سواف اات ار ألغراس الةمل ا   ، اإلعاقل  ي القلار الزراعي 

 ضحايا االتجار من الاكور -دال 

                                                                                          تقي  د األتةا  ال ن ةةةةانيل لالت ار  ي القلار الزراعي حمايل الدةةةةحايا الذ ور. ذلك أنه ي  ترس أن   -11
                                                               ومن ثي قد ا يقةةةةن  ون  ةةةةمن عدا   ةةةةحايا اات ار أو على أنبي مةر  ةةةةون    ،                          الرجال وال تيان أقل  ةةةةة ا  

ليين تحديد هويل  ةةةةةةةةةةحايا اات ار لخلر اات ار. وتةوق القوال  النمليل التمييزيل ألنوار الدةةةةةةةةةةحايا الميا
                                                                          وا سةةةةةةةةةيما عندما تتداال مع التمييز على أسةةةةةةةةةا  الة رق أو األصةةةةةةةةةل اإلثني أو الو ةةةةةةةةةع من   ،الذ ور من

 . ( 17) الب رة حي 

  

(17) N. Magugliani, “(In)Vulnerable masculinities and human trafficking: men, victimhood and access 

to protection in the United Kingdom”, Journal of Human Rights Practice (March, 2022). 
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حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسخخخي ومرا رل الةوية الجنسخخخانية واألشخخخخاي   -ها  
 ذول الةويات الجنسية المختل ة

                                                                                   ور المقررة الخاصةةةةةل القل  أيدةةةةةا  ألن  الميليام والميليين ومز وجي الميل ال ن ةةةةةي وم.ايري  ي ةةةةةا -12
البويل ال ن ةانيل واألصةخا  ذوي البويام ال ن ةيل المختل ل قد ي ونون أكير عر ةل لخلر اات ار ت ةب  

ررة الخاصةل الدةوف على                                                                               التمييز  ي الحقةول على الةمل الالر  والحمايل. وت ةل  ط الورقام التي تلق تبا المق
                      إذ يبد   ون تالكشةةةةف عن   ،اسةةةةت.الل أرباب الةمل حاام  ةةةةةف الةمال الموسةةةةميين والمؤقتين والمباجرين

. وقد ي ون  ( 18) البويام ال ن ةةةةانيل أو الميل ال ن ةةةةي للةمال المباجرين تاعتباره وسةةةةيلل لممارسةةةةل ال ةةةةيلرة
  الميل ال ن ي وم.ايري البويل ال ن انيل أو األصخا   حقول  حايا اات ار من الميليام والميليين ومز وجي 

 ،                                                                                               المةر  ةةةةةين لخلر اات ار على الم ةةةةةاعدة محدو ا  أيدةةةةةا   ي المنا   الريفيل والبيئام الزرافيل الناريل
 قد ي ون من القة   مان الخقوصيل وال ريل.  حي  

 ريةحقوق العمال الزرا يين في الةجرة الموسمية والمؤقتة والدائ -       ثالثا   

                                                                                            ت ةةةةل  ط المقررة الخاصةةةةل الدةةةةوف على اسةةةةتمرار اعتما  القلار الزراعي على الب رة المؤقتل والموسةةةةميل   - 13
                                                                                                        والةدارريةل. ويةدعو اات ةاق الةةالمي من أجةل الب رة المنةل والمنظمةل والنظةاميةل الةدول إلى إعةدا  الط تنقة ل األيةدي  

                و قا  احتياجام    ، ن ةةةةان وت ةةةةت ي  لالعتبارام ال ن ةةةةانيل الةاملل للمباجرين تت ةةةةي تالمرونل وتقوم على حقوق اإل 
                                                     (. بي د أن  المقررة الخاصةةل تشةةةر تالقل  ألن  احتياجام  5سةةوق الةمل على القةةةيدين المحلي والو ني )البدف 

 تما  ي ذلك  ي عمليام التوظيع.   ،                                                              ال وق حظيب تاألولويل بدا  من  مان حقوق الةمال المباجرين وأسرهي 

                                                                                        ط الورقام التي تلق تبا المقررة الخاصةةل الدةةوف على األعدا  المتزايدة من التلصةةيرام المؤق تل         وت ةةل    -14
مقابل   ،ما يشةةةةةير إلى اسةةةةةتمرار اللل  واحتياجام ال ةةةةةوق   ،التي يتي إصةةةةةدارها للةمال المباجرين الزراعيين

. وتشةةةةةةر  ( 19) الزراعيينيل الحقةةةةةول على و ةةةةةع اإلقامل المنل أو ال ن ةةةةةيل أو تةزيز حمايل الةمال  محدو 
وإزاف مشةار ل أرباب الةمل  ي    ، المقررة الخاصةل تالقل  إزاف غياب الرقاتل على برام  التلصةيرام المؤقتل ورصةدها 

لقانون الةمل   ومحدو يل متاتةل ظروف الةمل أو ت تيشةةةةبا أو اامتيال   ،                                     هذه البرام .  ما أن  عدم  حص الك الف 
ي رز مخا ر  بيرة من اات ار ألغراس الةمل الق ةةةةةةري ويبي  أسةةةةةةباب   ،والقانون الدولي لحقوق اإلن ةةةةةةان

 . ( 20) استمرار اات ار  ي ظل اإل الم من الةقاب

تما يشةةةةةمل الديون الناصةةةةةئل عن عمليام    ، وتنشةةةةةل حاام ات ار  ي الب رة الموسةةةةةميل والمؤقتل والدارريل  -15
  ،                                           ال ةةةةةةةةة ر من ق ب ل أرباب الةمل ووسةةةةةةةةةلاف التوظيع   ومقةةةةةةةةةا رة جوازام   ،                             مما يؤ ي إلى عبو يل الد ي ن   ، التوظيع 
  ، (21)تشةةةو ري وآارين  ةةةد اليونانواسةةةتخدام الةنف البدني.   ي قدةةةيل   ،الةمال تااعتقال والترحيل  وتبديد 

  ،                                                                                      سةةةل لب المح مل األوروبيل لحقوق اإلن ةةةان الدةةةوف على حاام الدةةةةف الخاصةةةل التي واجببا المد عون 
 ،                                                                     نوا للةمل  ي مزارر ال راولل وتبي ن أنبي تةر  ةةةةةةةةةةةوا لالت ار. وأكير من ذلك                           وجميةبي عمال موسةةةةةةةةةةةميون ع ي   

  

                                                ورقل مقد مل من منظمل المدا ةين عن حقوق اإلن ان.  (18)
لوزارة الةمل  ي الوايام                                                                                                 م بواريس  ي الورقل التي قد متبا أنه و قا  ليرقام القةةةةةةةةةةةةا رة عن م ت  صةةةةةةةةةةةةبا ام الةمل األجنبيل التاتع ذ ر  ( 19) 

 ي    13                               يمي  ل هذا الم مور زيا ة بن ةةةةةبل . و 2021 ي ال ةةةةةنل الماليل   H-2Aتلصةةةةةيرة   317  619تي اعتما  أكير من  ، المتحدة األمري يل 
 الةمال.     ي المارل  ي إجمالي عد  الللبام على   17وبن بل   2020عد  التلصيرام المةتمدة مقارنل تال نل الماليل    المارل  ي إجمالي 

 ،بواريسو   ومنظمل المدا ةين عن حقوق اإلن ةةةةةةةةةةان   Focus on Labour Exploitation (FLEX)                       ورقام مقد مل من منظمل   (20)
“Recruitment, human trafficking, and temporary visa workers” (2021)  ومنظمةةل  Focus on Labour 

Exploitation    ومنظملFife Migrants Forum،  Assessment of the Risks of Human Trafficking for Forced 

Labour on the UK Seasonal Workers Pilot (London, 2021).. 
  .2017حزيران/يونيه  30 ،الح ي ،2188/15الدعو  رقي  (21)
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 ،من ح مبا على اسةةةةت.الل و ةةةةع ااسةةةةتدةةةةةاف  ي هذا ال ةةةةياق 96                              سةةةةل لب المح مل الدةةةةوف  ي ال قرة 
والقةةةةةةةب إلى أنه سعندما ي ةةةةةةةيف    ،سةةةةةةةيما تالنظر إلى و ةةةةةةةع الةمال تقةةةةةةة تبي مباجرين غير نظاميين ا

                              إنبي ا يتقدمون للةمل  وعا .  ،                                             ام سةةةللته أو يوظ  ف  ةةةةف عماله من أجل اسةةةت.اللبيالةمل اسةةةتخد رب
 تك ي الموا قل الم بقل للدحيل استبةا  وصف الةمل تلنه عمل ق ريس.  وا

 ي سةياق الب رة المؤقتل   ،                                                               وتالحظ المقررة الخاصةل أن  المخا ر التي يواجببا الةمال المباجرون  -16
ا تقتقةةةةةةر على أي منلقل ج.را يل تةينبا. وا تزال نظي التلصةةةةةةيرام التي و ةةةةةةةتبا    ،يلوالموسةةةةةةميل والدارر 

الدول تلقي تالةمال المباجرين وأسةةةةرهي  ي أو ةةةةار من البشةةةةاصةةةةل.  ال يزال اسةةةةتخدام التلصةةةةيرام المرتبلل 
  ، الذي يحد من حقوق الةمال  ي ت.يير أصةةةةحاب الةمل أو البح  عن عمل  ي قلاعام أار   ،برب الةمل

                                                                                                    منتشةةرا  على نلاق واسةةع. وي رز اللاتع الققةةير األجل والمؤقب للةمالل واحتمال التقةةنيع  ي عدا  المباجرين 
 غير النظاميين مخا ر عاليل من التةرس لالست.الل. 

                                                                              وقد سةةةةل لب ل نل القدةةةةاف على التمييز الةنقةةةةري الدةةةةوف على ظروف عمل الةمال المباجرين  -17
مشةيرة إلى أنبي قد يتر  ون  ي تقديي الشة او  ت ةب   ،تل وتلصةيرام مالذ آمنالحاصةلين على تلصةيرام مؤق

 .  ( 22) إلى جان  عدم إلمامبي تحقوقبي وبم تحقاتبي ،ااعتما  الشديد على أرباب الةمل

                                                                                             وأبرزم الم ل  ل ال ةةةةةةةةاتقل تالوايل الشةةةةةةةةواغل التي أثارتبا وزارة الزراعل  ي الوايام المتحدة من أن   -18
 ،أو من ت ةارب اات ةار  ،                                                                 ل المبةاجرين  ييرا  مةا يتر  ون  ي الشةةةةةةةةةةةةةة و  من انتبةاكةام مةةايير الةمةلالةمةا

                          . وت ةةةةةل  ط المقررة الخاصةةةةةل  ( 23) ت ةةةةةب  المخاوف من ر ا  لبام الحقةةةةةول على تلصةةةةةيرام  ي الم ةةةةةتقبل
على النحو   ،الدةةةةةوف مرة أار  على التزام الدول تدةةةةةمان التن يذ ال ةال لمبدأ عدم مةاقبل  ةةةةةحايا اات ار

لدةةةةةةةةةةةةةةمةان اإلبال  المةلمون  ون  ،المللوب  ي اات ةاق الةةالمي من أجةل الب رة المنةل والمنظمةل والنظةاميةل
 .( 24) اوف من الترحيل أو ااحت از أو الةقوبل

 حقوق ال  ل -       رابعا   

                                                                                  أ   الدةةةةةةةةةةةةةةةف الةذي يواجبةه األ  ةال تحةديةدا  إلى زيةا ة الحمةايةل تموجة  القةانون الةدولي. وعلى  -19
ي ةةةةةةةةةةةةةاور المقررة  ،2025لرغي من هذه الحمايل المتزايدة واالتزام الةالمي تإنباف عمل األ  ال تحلول عام ا

ماليين  8,4                  بزيا ة تقد ر بنحو  ،الخاصةةةةةةةةل القل  إزاف اارت ار الذي صةةةةةةةةبده عمل األ  ال  ي الونل األايرة
                                          ة د  الةمل الزراعي مداال  م ةةل ما  ته إلى      . وي  ( 25)   ل عامل على القةةةيد الةالمي  ي ال ةةنوام األربع الما ةةيل 

  ،سةةةةنل   11  -  سةةةةنوام  5 ي المارل من م مور عمالل األ  ال  ي ال ئل الةمريل   76,6إذ يميل    ، عمل األ  ال 
  ، ( 19- . وقد سةةةةاهي تلثير جارحل مرس  يرو   ورونا )كو يد ( 26) سةةةةنل  14- 12 ي المارل  ي ال ئل الةمريل    8,75و 

إلى  ،وعدم حقةول األسةر على التةليي والةمل الالر   ،ى الحمايل ااجتمافيلومحدو يل  ر  الحقةول عل
  ي هذه الزيا ة و ي ع س م ار التقدم المحدو  المحرز.  ،جان  ال قر وعدم الم اواة 

  

(22) CERD/C/AUS/CO/18-20،  34ال قرة. 
 (23 ) A/HRC/35/37/Add.2 ،   من بواريس عن أوجه الدةةةةةةةةةةةةةف التي يواجببا الةمال الزراعيون المباجرون                           . انظر الورقل المقد مل 45ال قرة

 ”Recruitment, human trafficking and temporary visa workers“وموجزها المةنون   ،  ي الوايام المتحدة والم  ةةةةةةةةةةةةةيك 

  . Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluzaو                                                             والورقتين المقد متين من منظمل التراتط الن اري الةالمي (2021)
  )ه(.26ال قرة  ،المر   ،73/195قرار ال معيل الةامل  (24)
-https://www.unicef.org/press-releases/child  ،لةةدوليةةل ومنظمةةل األمي المتحةةدة للل ولةةل )اليوني ةةةةةةةةةةةةةةف(منظمةةل الةمةةل ا (25)

labour-rises-160-million-first-increase-two-decades. 
 Reducing child labour in agriculture in“ ، منظمل األغذيل والزراعل والتحالف من أجل حمايل الل ل  ي الةمل اإلن ةةةةةةةاني  (26)

humanitarian contexts”, Background paper (Rome, FAO, 2021) p. 6. 

http://undocs.org/ar/CERD/C/AUS/CO/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/37/Add.2
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                                                                                        وتشةر المقررة الخاصل تالقل  ألن  إع افام أو استينافام تنلب   ي  يير من الوايام القداريل   -20
مع وجو  مخا ر  بيرة تتميل  ي  ون اإلع افام    ،اعي ت ةةةةةةةمح تةمل األ  ال  ي المزاررعلى القلار الزر 

                                                                                        تبي  ظرو ةا  يحةدث  يبةا اات ةار تةاأل  ةال ألغراس الةمةل الق ةةةةةةةةةةةةةري ومةا يتقةةةةةةةةةةةةةل بةذلةك من انتبةاكةام لحقوق 
لبروتو ولين                                                                                . وت ةةةةةةل  ط المقررة الخاصةةةةةةل الدةةةةةةوف على التزامام الدول تموج  ات اقيل حقوق الل ل وا ( 27) اإلن ةةةةةةان 

وحمةايةل األ  ةال   ، اااتيةاريين الملحقين ببةا تدةةةةةةةةةةةةةمةان التنظيي ال ةةال ليعمةال الت ةاريةل لمنع اات ةار تةاأل  ةال 
                                                                                      . وقد أبرزم ل نل حقوق الل ل مرارا  وتكرارا  تلثير األنشةةةةةةةلل والةمليام الت اريل على حقوق  ( 28)  ةةةةةةةحايا اات ار 

المؤسةةةةةةةةة ةةةةةةةةةام الت اريل  ي الخارج  ي منا   ا تكون  يبا حمايل  تما  ي ذلك الحاام التي تةمل  يبا   ، الل ل 
. وي ةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةل القل  إزاف اسةةةةةتمرار عدم  ةةةةةمان الدول والمؤسةةةةة ةةةةةام  ( 29) الدولل لحقوق الل ل  ا يل 
ومنع اات ار ببي ألغراس الةمل الق ةةةةةةةةةةري  ي األعمال الت اريل الزرافيل وعلى نلاق    ،                        الت اريل حمايل  األ  ال 

سبيل  على  ، سع  ي القلار الزراعي. وللالما أثيرم صواغل  يما يتةل  تانتشار عمل األ  ال  ي إنتاج الكاكاو أو 
 والمخا ر الكبيرة التي ينلوي عليبا اات ار تاأل  ال ألغراس الةمل الق ري.    ، الميال 

ح عدة أميلل لمنازعام قدةةاريل عابرة للحدو  الو نيل  يما يتةل  تا عا  -21 فام اات ار تاأل  ال                                                                         وتو ةة  
                   وت ةةل  ط الدةةوف  ذلك   ، ألغراس الةمل الق ةةري الشةةواغل المتقةةلل تاسةةتمرار انتشةةار أسةةوأ أصةة ال عمل األ  ال 

على الةقبام الةديدة التي يواجببا األ  ال الدةةحايا  ي تلمين سةةبل اانتقةةاف والل وف ال ةلي إلى القدةةاف. 
وهي ستل موا نين من   ، زعي المدعى عليبي   ، t alJohn Doe I, e (30 ).  د  Nestlé USA, Inc  ي قديل  

صر ل   ،                                                                                        أنبي ادةوا وهي أ  ال لالت ار ببي إلى  وم  ي وار إلنتاج الكاكاو. ولي تكن مقد  متا االتما   ، مالي 
Nestlé USA, Inc وهما صةر تان مقرهما  ي الوايام المتحدة تشةتريان الكاكاو وتةال انه  ، . وصةر ل  ارجيل

  ،ولكنبما اصترتا الكاكاو من مزارر موجو ة  ي  وم  ي وار  ، ملكان أو تديران مزارر  ي  وم  ي وار ت   ، وتبيةانه 
مقابل الح  الحقري    - ميل التدري  واألسمدة واأل وام والمال - كما زو تا تلك المزارر تالموار  التقنيل والماليل  

تموج  القةانون المتةل    ، نبةايل الملةاف   التي لي يحةال بةا الن ةاح  ي  ،                                    ي صةةةةةةةةةةةةةراف الكةاكاو. وق د  مب الشةةةةةةةةةةةةة ةاو  
ي ةةةةةةةةةةةةةمح ليجةانة  بر ع  عةاو   18  وهو قةانون يةو  إلى القرن ال  ، بةدعةاو  الح  المةدني التي ير ةبةا األجةانة  

 ،                                                                                                قدةةةةاريل  ي محاكي الوايام المتحدة ت ةةةةب  انتباكام ج ةةةةيمل للقانون الدولي. بيد أن  محدو يل نلاق تلبيقه 
رته أغلبيل أعدةاف  يحد من إم انيل الوصةول إلى أي سةبيل انتقةاف محتمل. ونشةلم قدةيل    ، المح مل                           كما   ة 

Milasi Josiya   صةةةةةةةخقةةةةةةةا  آارين  ةةةةةةةد صةةةةةةةر ل التب  البريلانيل األمري يل    7  262و                                               Plc (31 )  عن ملالبام
. واحظةةب  ( 32)        ال    197  3من البةةال.ين و   4  066و ةةةةةةةةةةةةةمةةب    ، من مزارعي التب   ي مالوي   7  263 ر ةبةةا 

                                                   أن  أغلبيل سةاحقل من أصةحاب الملالبام تتحدر من جنوب    ، على وجه التحديد   ، ليا إلنكلترا وويلز المح مل الة 
                                                                                            مالوي وقيل إنبي تةر ةةةةةةةةةةةةوا لالت ار ببي من منازل أسةةةةةةةةةةةةرهي إلى مزارر التب . و ان من بينبي أ  ال مد عون 

ن    ،                             سةةةنل. واعت بر أصةةةحاب الملالبام 17سةةةنوام و 3تتراوح أعمارهي بين   وا  ي عدا  من يعيشةةةون              الذين صةةة 
 . ( 33) م تدة ين لل.ايل ، ي س قر مدقعس

  

  ،زراعيون المباجرون  ي الوايام المتحدة والم  ةةةةةةةيك                                                                     انظر الورقل المقد مل من بواريس عن أوجه الدةةةةةةةةف التي يواجببا الةمال ال (27)
 .Recruitment, human trafficking and temporary visa workers” (2021)“وموجزها المةنون 

  ،( المتةل  تالتزامام الدول تشلن أثر قلار األعمال الت اريةةةةل علةةةةى حقوق الل ل 2013)16  الةام رقي التةلي  ،ل نل حقوق الل ل (28)
 .9 قرة ال

 .11ال قرة  ،المرجع ن  ه (29)
 .U. S. (2021) 593 ،2021حزيران/يونيه  17 ،الح ي ،453-19و 416- 19القديل رقي  ،المح مل الةليا للوايام المتحدة (30)
 EWHC [2021]))  2021حزيران/يونيه    QB-2020-004542،  25القدةةةةةةةةيل رقي  ،صةةةةةةةةعبل  وينز بنتش  ،الةدل الةليا  مح مل (31)

1743 (QB)). 
 المرجع ن  ه.  (32)
                                                            ورقتان مقد متان من مر ز المشورة الحقوقيل وجمعيل رصد الشباب. (33)
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وي ةةةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةةةل القل  إزاف المخا ر التي يواجببا أبناف الةمال الموسةةةةةةةميين والمؤقتين   -22
وي تقرون إلى إم انيل الحقةةةةةةةةةةةول    ،                                                       الذين  ييرا  ما يتةذر عليبي الذهاب إلى المدرسةةةةةةةةةةةل تانتظام  ،والمباجرين

                                                         ويواجبون الرا  صةةةةةةةةةديدا  تالتةرس لالسةةةةةةةةةت.الل. وأ   تلثير جارحل    ،أو الخدمام ااجتمافيل على الحمايل
 ،إلى زيا ة الر تةرس األ  ال لالسةةت.الل ااقتقةةا ي  ي قلار الزراعل. و ي حقول الكاكاو 19-كو يد

إلى جان     ،لموار وتكل ل الرسةوم المدرسةيل وا  ،ونوفيل التةليي ،                                         يشة   ل عدم القدرة على الوصةول إلى المدرسةل
                                            المشبد المةق د لةمل األ  ال  ي قلار الكاكاو.   ،الحاجل إلى الحقول على تدري  على سبل     الرزق 

وقد أسةةةةةةةةبي توقف برام  الت.ذيل المدرسةةةةةةةةيل ت ةةةةةةةةب  إغالق المدار  وتةذر الحقةةةةةةةةول على رعايل األ  ال  
 .( 34) تلسةار مةقولل  ي زيا ة مخا ر اات ار تاأل  ال

ط المقررة الخاصةةةةل الدةةةةوف على المخا ر الخاصةةةةل التي قد تنشةةةةل  يما يتةل  تاأل  ال الالجئين         وت ةةةةل    -23
                                               الذين  ييرا  ما يتةر ةةةةون لخلر ااسةةةةتخدام  ي الةمل   ، والمباجرين غير المقةةةةحوبين أو المن قةةةةلين عن ذويبي 

األ  ال  ي البيئام                                                                  وي ونون مةر  ةةةةةةةةةةين تشةةةةةةةةةةدة لخلر اات ار ألغراس الةمل الق ةةةةةةةةةةري. وقد يواجه   ، الزراعي 
                       بدورهي الرا  صديدا .    ، وا سيما  ي المنا   الريفيل   ،                                          المن قلون عن أسرهي أو عن مقد  مي الرعايل   ، المؤس يل 

                                                                                   وت ةةل  ط المقررة الخاصةةل الدةةوف على المخا ر الخاصةةل التي ينلوي عليبا اات ار تاأل  ال  ي  -24
. وهذه المخا ر  ( 35) النزوح الق ةري أو  ي حاام الكوارثسةواف  ي حاام القةرار أو  ،ال ةياقام اإلن ةانيل

إذ يم ن أن تنلوي ال ةةةةياقام اإلن ةةةةانيل على أزمل  ي ال ةةةةل ةةةةلل   ،مت شةةةةيل تشةةةة ل اا   ي قلار الزراعل
  ،                                     و قدان سةةةةةبل   ةةةةة  الرزق وتةل ل الدراسةةةةةل  ، ال.ذاريل أو صةةةةةرار عنيع أو  ارثل  بيعيل.  مع نزوح األسةةةةةر 

تز ا  مخا ر عمل    ، ى الحمايل ااجتمافيل أو الوصةول إلى صةب ام  عي األسةرة ومحدو يل  ر  الحقةول عل 
                                                                        تما  ي ذلك مخا ر اات ار تاأل  ال تحديدا . وتزيد قلل المحاصيل من احتماام   ، األ  ال  ي قلار الزراعل 

أوجه الدةف  ااعتما  على األ  ال لدعي  ال األسرة وإنتاجبا. ويم ن أن تؤ ي آثار ت.ير المناخ إلى ت اقي 
                                                                                                 القارمل وزيا ة مخا ر اات ار تاأل  ال. وقد ي  ةةةةةةةةةةةةتخدم عمل األ  ال تاعتباره سآليل للتكيعس لد  الم تمةام 
التي تتةا ى من آثار األحداث الناجمل عن المناخ ميل ال  اف والفيدةةةةانام. وي ةةةةاور المقررة الخاصةةةةل القل   

  ار تاأل  ال  ي الةمل الزراعي  ي ال ياقام اإلن انيل.                                               إزاف احتمال عدم ااهتمام تالمخا ر المةق دة لالت 

                                      توظيف العمال توظي ا   ادال  وأخالقي ا   -       خامسا   

وا سةيما  ي صة وف  ،                                                                 ي ةاور المقررة الخاصةل القل  ألن  ممارسةام التوظيع  ي القلار الزراعي -25
ألغراس الةمل الق ةةةري. وعلى  ت ةةةبي  ي زيا ة مخا ر اات ار  ،الةمال الموسةةةميين والمؤقتين والمباجرين

                                                                                              الرغي من ال بو  ال بارة التي ت بذل  ي سةةةبيل و ةةةع المةايير الراميل إلى تنظيي وسةةةلاف التوظيع و ةةةمان 
             ةإن  عمليةام  ،                                                                          تحمة ل جبةام التوظيع وأربةاب الةمةل رسةةةةةةةةةةةةةةوم التوظيع وغيرهةا من التكةاليع ذام القةةةةةةةةةةةةةةلةل

ون قام التلصةةةةةةةةيرة  ،ورسةةةةةةةةوم إ اريل ،توظيع تاهظل                                              التوظيع  ي القلار الزراعي تشةةةةةةةةمل عا ة    ع رسةةةةةةةةوم 
                              . وتشةةةةير الورقام التي تلق تبا  ( 37)                                                       مما يؤ ي  ي  يير من األحيان إلى حاام من عبو يل الد ي ن  ،( 36) وال ةةةة ر

                                                                                             المقررة الخاصةةةةةةةةةل إلى أن  الم ةةةةةةةةةتويام الةاليل من الةمل غير النظامي  ي القلار الزراعي تتيح لوسةةةةةةةةةلاف  
.  (38)                       الةمل  ون رقاتل ت ذ ر  ،تمن  يبي المقاولون والمشةةر ون   ،المراص لبي لين وغير                   التوظيع غير الم ةة   

  

                                                         م اهمل مقد مل من مر ز جامةل األمي المتحدة لبحوث ال ياسام. (34)
 (.2021منظمل األغذيل والزراعل والتحالف من أجل حمايل الل ل  ي م ال الةمل اإلن اني ) (35)
المبا ئ الةامل والمبا ئ التوجيبيل التن يذيل للتوظيع المنقةةةةةةةةةةف وتحديد رسةةةةةةةةةةوم  ،(  ومنظمل الةمل الدوليل2021بواريس )انظر   (36)

 (. 2019 ،يم ت  الةمل الدول ،)جنيع التوظيع والتكاليع ذام القلل
 (.2021انظر بواريس ) (37)
-https://www.ciperchile.cl/2021/09/28/fiscalia-investiga. انظر الراتلةام الحرة لم ةا حةل المةا يةا                ورقةل مقةد مةل من   (38)

denuncia-de-trabajo-forzado-masivo-de-inmigrantes-en-cosecha-de-arandanos-y-mandarinas/   .)تاإلسبانيل( 
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وا سةةةيما عندما تنشةةةل   ،وسةةةلاف للتوظيع  ،أو الدةةةحايا ال ةةةاتقون  ،ومن الشةةةارع أن يقةةةبح  ةةةحايا اات ار
 . ( 39)                            قد يلب   مبدأ عدم المةاقبل ،                                             حالل من عبو يل الد ي ن. و ي ميل هذه ال ياقام

الدةةوف على   ،  ي قدةةيل هاسةةيندا برازيل  ير ي   ،                                             د سةةل لب مح مل البلدان األمري يل لحقوق اإلن ةةان وق  -26
                                                                مما أ رز حالل من عبو يل الد ي ن. ولي ي ن لد  الةمال أي إم انيل   ، توظيع الةمال تاسةةةةتخدام سااحتيال والخدارس 

ن. و مةا احظةب المح مةل                                                              للخال  ت ةةةةةةةةةةةةةةبة  الخوف من اانتقةام والةنف البةدني ووجو  حرا  م ةةةةةةةةةةةةةةل حي 
ومةظمبي أميون ومن منلقل ناريل  ،                                                إن  هذه الظروف ت اقمب من جراف حالل  ةةف الةمال ،(303 )ال قرة

                                                                                            ولي ي ونوا يةر ون المنلقل المحيلل بباسيندا برازيل  ير ي وأ ادةوا لظروف معيشيل غير إن انيل.   ، من البلد 

                                                     ع والمقاولين والمقاولين من البا ن أيدةةةا  من القةةةةوبام                                      وتزيد الشةةةب ام المةق دة ل بام التوظي  -27
 ما تزيد من هذه   ، ( 40) التي تةترس  ةةةمان  ةاليل التحقي  مع المت رين ألغراس الةمل الق ةةةري ومقا ةةةاتبي 
                    . وعلى الرغي من أن  ( 41) القةةةوبام محدو يل التةاون الدولي  ي التحقي   ي اات ار ألغراس الةمل الق ةةري 

محليل  ي الةديد من الوايام القدةةةةاريل تةترف تالم ةةةةؤوليل المشةةةةتر ل وال ر يل ل بام التوظيع التشةةةةريةام ال 
                                                                        إن  الوصةةول إلى سةةبل اانتقةةاف يتوقف  ي الممارسةةل الةمليل على إقامل الةدل   ، وأرباب الةمل ت اه الةمال 

 . ( 42) تما  اإلن اذ على ال   ، ت ةاليل وعلى قدرة الةمال )تح ي القانون وبح ي الواقع على حد سواف( 

من اات اق الةالمي من أجل  6                                                            وتشةةةد    المقررة الخاصةةةل على أهميل اتخاذ إجرافام لتن يذ البدف  -28
  عن  ري  و ةةةةةةع آليام إلزاميل قابلل للتلبي  لتنظيي قلار التوظيع ومراقبته   ، الب رة المنل والمنظمل والنظاميل 

لمنقةام التوظيع الرقميل لدةمان التوظيع الةا ل ومنع                                             تشة ل  ةال. وت ةل  ط الدةوف على الدور المحتمل  
اات ةةار ألغراس الةمةةل الق ةةةةةةةةةةةةةةري. ويم ن اعتمةةا  التكنولوجيةةام الرقميةةل لتةزيز اامتيةةال لمةةةايير الةمةةل 
                                                                                            وحقوق اإلن ةةةةةةان. بي د أن  المقررة الخاصةةةةةةل تشةةةةةةد    على  ةةةةةةرورة أن تبذل الدول مزيدا  من ال بو  لدةةةةةةمان 

                                               الذين  ييرا  ما يقةةةةةةةن  ون على أنبي سذوو مبارام   ، الةا ل للةاملين  ي القلار الزراعي   صةةةةةةةمول مبا رام التوظيع 
                                                              متدنيلس أو سغير م برةس وا تشملبي المبا رام التي ترعاها الدولل
 (43 ). 

 محدودية إن اذ وت بيق قانون العمل في العمل الزرا ي -       سادسا   

ن اعتما  مةايير الةمل الدوليل والتشةةةةةةةةةةريةام ي ةةةةةةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةةةةةةل القل  ألنه على الرغي م -29
مما يزيد من مخا ر اات ار   ،                                                        إن  رصةةةةةةةةةةةد حقوق الةمال الزراعيين وإعمالبا ا يزاان  ةةةةةةةةةةةعي ين ،المحليل

.  ال يزال الةمل الزراعي  ي الةديد من البلدان اارج نلاق تشةةريةام الةمل  و ي الحاام  ( 44) تاألصةةخا 
 ،وتكون وايل م تشةةةةةةةةيام الةمل  ،                        ييرا  ما تكون مت اوزة ،مل قلار الزراعلالتي تشةةةةةةةةمل  يبا تشةةةةةةةةريةام الة

 محدو ة.  ،      و جدم إن

  

(39) A/HRC/47/34،   57و 55ال قرتان  ،سالتوصيامس ،تاف-       راتةا. 
 وبواريس وغيرها.  ،ومةبد م ا حل اات ار تالبشر ،ين عن حقوق اإلن ان                              ورقام مقد مل من منظمل المدا ة (40)
 Severe Labour Exploitation: Workers Moving within or into ،و الل الحقوق األسةاسةيل التاتةل لالتحا  األوروبي (41)

the European Union (Vienna, 2015), p. 32; and ILO, Recruitment Fees and Related Costs: What 

Migrant Workers from Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic and Myanmar Pay to 

Work in Thailand  20 .  ،(2020 ،نظمل الةمل الدوليل لسيا والمحيط البا ئالم ت  اإلقليمي لم ،)تانكو. 
 .(GTM 3/2020)رين الخاصين تشلن حالل الةاملين  ي قلار زيب النخيل  ي غواتيماا                                    رسالل موج بل إلى غواتيماا من المقر  (42)
(43) ILO and International Organization for Migration (IOM), Promoting Fair and Ethical Recruitment 

in a Digital World (Geneva, 2021). 
  ليل الحقوق ت امةل  ورنيل. ،ن حقوق اإلن ان ومةبد حقوق المباجرين                                     ورقتان مقد متان من منظمل المدا ةين ع (44)

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
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 ،                     دةال  عن منع اات ار  ،                                                                وتشةد    المقررة الخاصةل على أن  تحديد هويل  ةحايا اات ار وحمايتبي -30
 ،زان تحديام إ ةةةةةةةةةةةةا يل                                                                            التزام قلةي يقع على عات  الدول. و ي حين أن  تةد الةمل الزراعي وعزلته قد ي ر 

                                                                                                 إن  منع اات ار منةا   ةلي ا  يتلل  تخقةةةةيص موار  تشةةةةريل وماليل  ا يل لم تشةةةةيام الةمل ول ةةةةللام إن اذ 
                                                                                                     القانون للو اف ببذه االتزامام. وتشةةةةةر المقررة الخاصةةةةل تالقل  ألن  عمال   بيرا  أ ن ز  ي سةةةةبيل تةزيز قدرة  

                               بي د أن  تلثير ذلك على المنا     ، لنبوس تالممارسةةام ال يدة والتدري  م تشةةي الةمل من االل و ةةع المةايير وا 
. ويت ةةةي تواتر عمليام الت تيش  ( 45) وت ةةةتمر أنما  اإلسةةةافة الم ةةةتمرة  ي ظل اإل الم من الةقاب  ، الريفيل محدو  

يش هذه. وتشةةةر وا يزال اسةةتمرار ال  ةةا  يحد من  ةاليل عمليام الت ت   ، غير المةلن وعد ها تمحدو يتبما الشةةديدة 
                                                                                               المقررة الخاصةةةةةةل تالقل  ألن  م تشةةةةةةي الةمل قد ا ي ونون مؤه لين لتحديد هويل  ةةةةةةحايا اات ار ألغراس الةمل 

تما  ي ذلك   ،                                       ما أن  مبدأ عدم مةاقبل  ةةةةةةةةةةةةحايا اات ار  ، الق ةةةةةةةةةةةةري. ويم ن إعلاف األولويل إلن اذ قانون الب رة 
  19-  بوم. وتشةةر المقررة الخاصةل تقل  اا  إزاف أثر جارحل  و يد                غير ملب   وا م   ، ال راري المتقةلل تالقة ل 

                                                            التي ق ل  قب أو ع ل  قب بدرجل  بيرة  ي الةديد من البلدان.   ، على عمليام ت تيش الةمل 

وتالحظ المقررة الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةل أهميةةل تن يةةذ ات ةةاقيةةل منظمةةل الةمةةل الةةدوليةةل تشةةةةةةةةةةةةةةةلن ت تيش الةمةةل   -31
(. وعلى 29)رقي    1930  ،ات ةةاقيةةل الةمةةل ال بري   2014وتو ول عةةام  وبر   ،(129)رقي    1969 ،)الزراعةةل(

الرغي من الت ةةةةةةليي تالحاجل الملحل إلى  ةةةةةةمان صةةةةةةمول التشةةةةةةريةام وإن اذها لمنع اات ار ألغراس الةمل 
                           ا تزال ث.رام  ييرة قارمل .  ،وتةزيز ادمام ت تيش الةمل ،الق ةةةةةةةةةةةةةةري على جميع الةمال وجميع القلاعام

                                              ا اقام ققورا   ي ال ياسل و ي اإلرا ة ال ياسيل.وتة س هذه اإل

وعدم   ،وانتشةةةار الةمل غير المةلن  ،                                                        كما أن  اللاتع غير النظامي لن ةةةبل  بيرة من الةمل الزراعي -32
مما ي اقي مخا ر ااسةةةةةةت.الل  ، لبا عوامل تةي  إن اذ قوانين الةمل ،الو ةةةةةةوح تشةةةةةةلن حالل عالقام الةمل

                                                               على  ةةةةةةةةةحايا اات ار وحمايتبي. وي ةةةةةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةةةةةل القل  ألن  عد                         ويحد  من م ةةةةةةةةةاعي التةرف  
التحقيقةام والمالحقةام القدةةةةةةةةةةةةةةاريةل المتةلقةل تةاات ةار ألغراس الةمةل الق ةةةةةةةةةةةةةةري  ي قلةار الزراعةل ا يزال  

مما يشةةير إلى اسةةتمرار عدم ااعتراف تخلورة ما يحدث من انتباكام لحقوق اإلن ةةان أو الورة   ،        محدو ا  
والمحاكي   ،                                                                               مل.  ما أن  محدو يل  بي م موعل مؤصةةةةةرام الةمل الق ةةةةةري من جان  هيئام إن اذ القانون ال ري 

 والبيئام القداريل تةوق بدورها التحقيقام أو المالحقام القداريل ال ةالل. 

                                                                                    وت ةةةل  ط المقررة الخاصةةةل الدةةةوف على اسةةةتمرار ت شةةةي المواقف التمييزيل  ي صةةة وف هيئام إن اذ  -33
واإلعاقل. ويحد  ،ونور ال نس ،والو ةةةع من حي  الب رة  ،                                    تما  ي ذلك على أسةةةا  الة ر ق واإلثنيل  ،ن القانو 

 التمييز والوصةةةةةي والقوال  النمليل الدةةةةةارة من إن اذ قوانين الةمل والتةرف على  ةةةةةحايا اات ار أو األصةةةةةخا  
ت رين ويتر  الدةةةةةةةةحايا  ون                                           مما يبي  منااا  ي ةةةةةةةةو ه اإل الم من الةقاب للم ،                      المةر  ةةةةةةةةين لخلر اات ار

 .  ( 46) م اعدة أو حمايل

 ال العناية الواجفة في مجال حقوق اإلنسخخخانذ محافحة االتجار باألشخخخخاي   -       سابعا   
 في سالسل اإلمداد

 ،                                                                             ات خذم الوام هامل للقدةاف على اات ار تاألصةخا   ي سةالسةل اإلمدا   ي القلار الزراعي -34
واعتمةا  تةدابير تشةةةةةةةةةةةةةريعيةل غير   ، مع ااعتمةا  الم ر  على التنظيي اللوعي   ،                                       بية د أن  أثر هةذه التةدابير  ةان محةدو ا  

ملحل إلى التقةدي لالت ار تاألصةخا  من                                                          و ةةف اإلن اذ. وت ةل  ط المقررة الخاصةل الدةوف على الحاجل ال   ، ملزمل 
  ،                                                                                               االل تةزيز تنظيي حقوق الةمل وحقوق اإلن ةةةةان  ي سةةةةالسةةةةل اإلمدا . وقد اعت مدم حتى الن  ار ل من التدابير 

  

 الحرة لم ا حل الما يا ومر ز التدامن ومةبد م ا حل اات ار تالبشر.                         ورقام مقد مل من الراتلام  (45)
                                               ورقل مقد مل من الراتلام الحرة لم ا حل الما يا. (46)
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األعمال الت اريل                                                                                               بي د أن  أثرها على القلار الزراعي ا يزال محدو ا . وتشةةةمل هذه التدابير المبا ئ التوجيبيل تشةةةلن 
واإلعالن اليالثي   ،( 47) ن ةةةةةةان: تن يذ إ ار األمي المتحدة المةنون سالحمايل وااحترام واانتقةةةةةةافسوحقوق اإل

والمبا ئ التوجيبيل لمنظمل  ،( 48) للمبا ئ المتةلقل تالمؤسةةةةة ةةةةةام المتةد ة ال ن ةةةةةيام وال ةةةةةياسةةةةةل ااجتمافيل
 . ( 49) ن يامالتةاون والتنميل  ي الميدان ااقتقا ي المتةلقل تالمؤس ام المتةد ة ال 

                                                                                       ومن الم ةةةةل ي ته تماما  أن  محاوام التنظيي ال ةةةةاتقل ات ةةةةمب تالدةةةةةف. وتشةةةةد    المقررة الخاصةةةةل   -35
                                                                                           على أن  ال بو  المبذولل لم ا حل اات ار ألغراس الةمل الق ةري  ي سةالسةل اإلمدا  الةالميل سةتظل غير 

وا سةةةةيما   ،ل اعلل الةاملل على جميع الم ةةةةتويام                                                        كا يل إن  لي تت اوز المور   ين المباصةةةةرين لتشةةةةمل ال بام ا
                                                                                                ال بام ال اعلل  ي أنشلل المراحل األولى من سالسل اإلمدا  الةالميل. وقد تي توثي  اات ار تالبشر جيدا  

. والمقترحام الحاليل لتةزيز التزام الشةر ام ببذل الةنايل ( 50) على أنه سمشة لل تشةوب سةل ةلل اإلمدا  تلكملباس
أو اتخاذ إجرافام   ،ولكنبا ا تك ل الحمايل ال ةالل لحقوق اإلن ان لدحايا اات ار ،           ع  ترحي الواجبل مو 

 وقاريل  ةالل لم ا حل اات ار تاألصخا . 

                       بدفا  من توريد المداالم   ، وتشةةةةمل سةةةةالسةةةةل اإلمدا  الزراعي قلاعي المراحل التمبيديل والمراحل النباريل  -36
                                                                     ة ومبيةدام ال ةام واألعالف واأل ويةل والمةةد ام( إلى اإلنتةاج ومنةاولةل محةاصةةةةةةةةةةةةةيةل  الزرافيةل )ميةل البةذور واألسةةةةةةةةةةةةةمةد 

. وبالنظر إلى الت.يرام الكبيرة التي  رأم  ( 51) وت ةةةةةةةويقبا وتوزيةبا وبيةبا تالت زرل  الحقةةةةةةا  ومةال تبا ونقلبا 
ي منع اات ار ي ت ي رصد حقوق اإلن ان  ي سالسل اإلمدا  أهميل تال.ل   ،على نظامنا ال.ذاري الةالمي

                                                                                              تاألصةةخا  تقةةورة  ةالل. وت ةةل  ط المقررة الخاصةةل الدةةوف على أهميل بذل الةنايل الواجبل  ي م ال حقوق  
اإلن ةةان  ي سةةالسةةل اإلمدا  من أجل تحقي  أهداف الةمل الالر  ومنع اات ار تاألصةةخا  تقةةورة  ةالل.  

 اات ار ألغراس الةمل الق ةري ا يقتقةر على                                                          وت ةل  ي إلزاميل الةنايل الواجبل  ي م ال حقوق اإلن ةان تلن  
بل هو نتي ل ألوجه الققةةةةةةةور المنب يل  ي حمايل    ،حوا ث مةزولل انتباكام اسةةةةةةةتيناريل لحقوق اإلن ةةةةةةةان

 .( 52)                                       للتمييز وال قر ون ظي الب رة التقييديل ونتي لحقوق الةمل وحقوق اإلن ان 

زاف القةةةوبام التي تةترس  ةةمان بذل الةنايل وقد سةةب  للمقررة الخاصةةل أن أعربب عن قلقبا إ -37
                                                  حي  ي منع الوصةةةةةةول إلى مواقع اإلنتاج وتتةذر الرقاتل    ، الواجبل  ي م ال حقوق اإلن ةةةةةةان  ي سةةةةةةالسةةةةةةل اإلمدا  

. وا تزال المقررة الخاصةةةةةل تشةةةةةةر تقل  تال  إزاف غياب الرقاتل واإلن اذ لدةةةةةمان الحمايل من اات ار ( 53) والرصةةةةةد 
سةةيما  يما يتةل    وا   ، ق ةةري  ي منلقل صةةين يان  اإلي.وريل المتمتةل تالح ي الذاتي  ي القةةين ألغراس الةمل ال 

 تا عافام الةمل الق ري  ي إنتاج القلن ومةاملل سال ارا من الةمالس  ي المنا   الريفيل. 

  

(47) A/HRC/17/31، .  المر 
 .2017 ،م ت  الةمل الدولي ،جنيع (48)
 (.2011) ي الميدان ااقتقا يمنظمل التةاون والتنميل  منشورام  (49)
 Ending Child  ،واليوني ةيع  ،والمنظمل الدوليل للب رة  ، يومنظمل التةاون والتنميل  ي الميدان ااقتقةا  ،منظمل الةمل الدوليل (50)

Labour, Forced Labour and Human Trafficking in Global Supply Chains (Geneva, 2019), p. 26. 
(51) OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (OECD Publishing, Paris, 

2016), p. 19. 
(52) G. LeBaron, “The role of supply chains in the global business of forced labour”, Journal of Supply 

Chain Management, vol. 57, No. 2 (2021) pp. 29−42. 
  .(AL CHN 18/2020)ن الخاصين بال  من المقرري (53)

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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           ا  محمو ا  تلور   ( 54)                                                                      وي ة د  التوجيه األوروبي المقترح تشةةةةةةةةةةةلن الةنايل الواجبل اسةةةةةةةةةةةتدامل الشةةةةةةةةةةةر ام -38
 EU/2011/36                     الذي ي م  ل التوجيه   ،                                                          و رصةةةةةةةل حاسةةةةةةةمل لتحقي  الت.يير الم ح دث للتحول. وي ةةةةةةةةى المقترح

إلى م ا حل اسةةةةةةتخدام الةمل الق ةةةةةةري عن  ري     ،تشةةةةةةلن منع اات ار تالبشةةةةةةر وم ا حته وحمايل  ةةةةةةحاياه
 ي    ،مل األ  ال الق ةةةةةةةةري تما  ي ذلك ع  ،الحظر ال ةال لتقةةةةةةةةريع المنت ام المتلتيل من الةمل الق ةةةةةةةةري 

           وي توقع أن  ،سةةةةةةوق ااتحا  األوروبي. ويشةةةةةةمل التوجيه المقترح المنت ام المحليل والم ةةةةةةتور ة على ال ةةةةةةواف
                                                                                                  ي  ل إ ارا  متينا  لإلن اذ قارما  على تقييي المخا ر. وباإل ةةةةةةةةةةةةةا ل إلى بروتو ول منع وقمع ومةاقبل اات ار 

                                                      م  ل ات اقيل األمي المتحدة لم ا حل ال ريمل المنظمل عبر الم   ،وبخاصةةةةةةةةل الن ةةةةةةةةاف واأل  ال  ،تاألصةةةةةةةةخا 
يور  مر   التوجيه المقترح قارمل تقةةةةةة و  حقوق اإلن ةةةةةةان وحقوق الةمل ذام القةةةةةةلل وات اقيام  ،الو نيل

تمةا  ي ذلةك مةةاهةدام  ،القةانون البيئي التي ي ة  مراعةاتبةا عنةد تحةديةد الثةار الدةةةةةةةةةةةةةةارة ال ةليةل أو المحتملةل
 ،واألهي من ذلك ،واات اقيام األسةةةةةاسةةةةةيل لمنظمل الةمل الدوليل  ،حدة األسةةةةةاسةةةةةيل لحقوق اإلن ةةةةةاناألمي المت 

 . اإلعالن المتةل  تحقوق األصخا  المنتمين إلى أقليام قوميل أو إثنيل وإلى أقليام  ينيل ول.ويل

يل  ةالل لم ا حل وا يرقى إلى م ةةةةتو   ةةةةمان آل  ،                                     ا يزال نلاق التوجيه المقترح محدو ا   ، ومع ذلك  - 39
                                                   . وي ةاور المقررة الخاصةل القل  ألن  التوجيه ا يتوا   ( 55) اات ار ألغراس الةمل الق ةري  ي سةالسةل اإلمدا  

                 الذي ينص على أن    14                 وتحديدا  المبدأ    ، ( 56) مع المبا ئ التوجيبيل تشةةةةةةةةلن األعمال الت اريل وحقوق اإلن ةةةةةةةةان 
وق اإلن ةةةةةان تنلب  على جميع المؤسةةةةة ةةةةةام ت.ا النظر عن م ةةةةةؤوليل المؤسةةةةة ةةةةةام الت اريل عن احترام حق 

                                               وذلك تغيل تخفيع الة ف عن  اهل الشر ام. وت برز    ، واي لبا   ، وملكيتبا   ، وسياق عملياتبا  ، ح مبا وقلاعبا 
وتت   مع توصةةيل ال ري    ، المقررة الخاصةةل أهميل ات ةةاق ال ةةياسةةام واامتيال للمةايير الدوليل لحقوق اإلن ةةان 

ي تم ةةةةللل حقوق اإلن ةةةةان والشةةةةر ام عبر الو نيل وغيرها من مؤسةةةة ةةةةام األعمال تشةةةةلن أهميل الةامل المةن 
موظف وصةةةةةةا ي  وران إجمالي   500                    أ( حد ا  أ نى قدره  ) ( 1) 2                 . وتحد    الما ة ( 57) توسةةةةةةيع نلاق تلبي  التوجيه 

  ، الزراعل والحراجل   تما  ي ذلك  ، مليون يورو. و يما يتةل  تالقلاعام ذام المخا ر الشةةةةةةةةديدة   150يزيد على 
مليون يورو. ويتةين على   40                                موظ ا  وصةةةا ي  وران إجمالي قدره   250                    ب( حد ا  أ نى قدره  ) ( 1) 2              تحد    الما ة 

ب( تقةي.تبا الحاليل أا تةال  سةو  الثار ال ةلبيل المحتملل وال ةليل الشةديدة ) ( 1) 2الشةر ام المشةمولل تال قرة 
                                                                        قلل بدوره من األثر التحويلي للتوجيه. وسي ون لزاما  أيدا  إجراف رصد  قي   وهو ما ي   ، ( 58) على حقوق اإلن ان 

 لدمان عدم تم ن الشر ام من اارج ااتحا  األوروبي من التبرب من تلبي  التوجيه. 

وي ةةةاور المقررة الخاصةةةل القل  إزاف  ةةةرورة اتخاذ تدابير لدعي المؤسةةة ةةةام القةةة.يرة والمتوسةةةلل  -40
                       بدا  من تلبي  التوجيه   ،لتزام ببذل الةنايل الواجبل اإللزاميل  ي مراعاة حقوق اإلن ةةةةةةةةةةةانلتحقي  اامتيال لال

                                                                                                حقةةةةةرا  على المؤسةةةةة ةةةةةام الت اريل الكبيرة. وي ت ةةةةةي توسةةةةةيع نلاق االتزامام المتةلقل ببذل الةنايل الواجبل  
قي  هدف م ا حل  اإللزاميل  ي مراعاة حقوق اإلن ةةةةةةةةةةةان والبيئل أهميل ااصةةةةةةةةةةةل  ي القلار الزراعي و ي تح

          المرج ح                                                                                               اات ار تاألصةةةةخا  ألغراس الةمل الق ةةةةري. وييير األثر ال ن ةةةةاني لبذا النلاق المقي د قلقا  تال.ا .  من 
  ،                                                   ي المشةةةةةاريع القةةةةة.يرة والبيئام الزرافيل األصةةةةة.ر ح ما   ،وا سةةةةةيما الن ةةةةةاف الريفيام ،أن تةمل الن ةةةةةاف

  

 (54 ) Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on corporate sustainability due 

diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, and annex, Brussels, 23.2.2022, COM (2022).  
 (55 ) European Coalition for Corporate Justice, “Dangerous gaps undermine European Union Commission’s 

new legislation on sustainable supply chains” (23 February 2022) . 
(56) A/HRC/17/31، .  المر 
والشةةةةةةةر ام عبر الو نيل وغيرها من الةدةةةةةةةو  ي ال ري  الةامل المةني تم ةةةةةةةللل حقوق اإلن ةةةةةةةان  ،مالحظام أنيتا راماسةةةةةةةاسةةةةةةةتري  (57)

 ي حلقل  راسةةةةيل صةةةةب يل تشةةةةلن تن يذ الر ارز اليالث لمبا ئ األمي المتحدة التوجيبيل تشةةةةلن األعمال الت اريل   ،مؤسةةةة ةةةةام األعمال
  الةامل  وبذل الةنايل الواجبل تحقوق اإلن ةةةةةةةان والبيئل  ي سةةةةةةةالسةةةةةةةل القيمل الةالميل  ي ااتحا  األوروبي )ال ري ،وحقوق اإلن ةةةةةةةان

 .2022آذار/مار   2 ،التاتع للبرلمان األوروبي المةني تال لو  الت اري الم ؤول(
 )ل(.'4'3( والما ة 2)6الما ة  (58)

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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                                                         المقررة الخاصةل القل  ألن  عدم توسةيع نلاق الةنايل الواجبل   ي ذلك  ي الةمل غير النظامي. وي ةاور  تما
إلى تكرار                                                                                   اإللزاميل هو  رصةل  ةارةل لتحقي  أثر م ح دث للتحول  ي وقب حاسةي.  من صةلن ذلك أن يؤ ي 

 .  ( 59)                                                                                       أالاف الن ب   الش ليل لالمتيال لم ؤوليل الشر ام وااعتما  الم ر  على الدمانام التةاقديل 

  ،                                                                                  لمقررة الخاصةةل تالقل  أيدةةا  إزاف محدو يل الح ي المتةل  تالتواصةةل مع ال ئام المتدةةررةوتشةةةر ا  -41
مشةةةةةةاورام مع  ،عند ااقتدةةةةةةاف ،                                الذي ينص على أن  ست  ري الشةةةةةةر ام  ،(4)6                         كما ير    ي مشةةةةةةرور الما ة 

صةةةةةةارة صةةةةةةريحل إلى                                                          تمن  ي ذلك الةمال وغيرهي من ال بام المةنيلس. إذ ا تر   إ ،ال ئام المتلثرة المحتملل
                                                            و ور المدا ةين عن حقوق اإلن ةان أو ال ئام التي قد تتلثر سةلبا    ،وإلى الم ةاواة بين ال ن ةين ،حقوق المرأة 

 ميل الشةوب األصليل.  ،أكير من غيرها

                                                                                      وت ةةةةل  ط المقررة الخاصةةةةل الدةةةةوف على األهميل البال.ل للتكليع تالتةامل مع المدا ةين عن حقوق  -42
الم تمع المدني وتم ينه  ي م ال منع اات ار تاألصةخا  وحمايل الدةحايا. ومن بواع   و عي  ،اإلن ةان

القل   ي مشةةةةةرور التوجيه عدم  ةةةةةمان  ور مميلي الةمال  ي تقةةةةةميي وتن يذ ااسةةةةةت اتام ل ثار الدةةةةةارة  
 ةلبيل.  ما أغ ل سةواف  ي تدابير الوقايل أو  ي التدابير الراميل إلى و ةع حد ل ثار ال ،ال ةليل أو المحتملل

تمن  يبي  ،                                                                                 مشةةةةةةرور التوجيه الت ةةةةةةليي  تحديدا  تخلر األعمال اانتقاميل  ةةةةةةد المدا ةين عن حقوق اإلن ةةةةةةان
                                                                                 وإ راج إصةارة صةريحل إلى  ةمان الحمايل من هذه األعمال اانتقاميل صةر ا  اتخاذ إجرافام   ،مميلو الةمال

                                              اصةةل أيدةةا  عن قلقبا إزاف عدم إيرا  إصةةارة صةةريحل  ةالل لم ا حل اات ار تاألصةةخا . وتةرب المقررة الخ
  ،المةنونل سإقرار الةنايل الواجبل واإلصةةةةةةةةةةةراف عليباس   26إلى النقاتام أو الراتلام أو الل ان الةماليل  ي الما ة 

وا سةةةةةةةيما تالنظر إلى أهميل النقاتام  ي منع اات ار ألغراس    ،و ي موا ةةةةةةةع أار  من مشةةةةةةةرور التوجيه
 . (60) و يما يتةل  تشيور القيو  الم رو ل على حريل تكوين ال معيام على القةيد الةالمي ،الةمل الق ري 

                                                                                  وت ة د  المشةةةار ل ااسةةةتباقيل وال ا ة من جان  أصةةةحاب المقةةةلحل عنقةةةرا  أسةةةاسةةةي ا  من عناصةةةر  -43
عمال الت اريل                                                على النحو المبي ن  ي المبا ئ التوجيبيل تشةةلن األ  ،الةنايل الواجبل  ي م ال حقوق اإلن ةةان

                                                                                          وحقوق اإلن ةةةةةان. وت ةةةةةل  ط المقررة الخاصةةةةةل الدةةةةةوف على ال.رس من بذل الةنايل الواجبل  ي م ال حقوق  
المتميل  ي اات ار  ،تما  ي ذلك منع اانتبا  ال  ةةةةةةةةةيي لحقوق اإلن ةةةةةةةةةان ،وهو منع الدةةةةةةةةةرر ،اإلن ةةةةةةةةةان

ي  ي القلار الزراعي والمخا ر  تاألصةةةخا . وبالنظر إلى البةد ال ن ةةةاني لالت ار ألغراس الةمل الق ةةةر 
 من األهميل تم ان أن تتلل  تدابير الةنايل الواجبل  ي   ،المتزايدة التي تواجببا الن ةةةةةةةةةاف وال تيام الريفيام

                                                                          م ال حقوق اإلن ان صراحل  مشار ل المرأة  ي إصرا  أصحاب المقلحل وأن تدعمبا. 

بدوره ت ةةةةةةةا ام  ، ي مشةةةةةةةرور التوجيه ،دقي وييير ااعتما  على  رف ثال   ي إجراف عمليل الت  -44
 ،                                                                                   تشةةةةةةةةةلن  ةاليل هذا التدقي   ي تحديد هويل  ةةةةةةةةةحايا اات ار أو األصةةةةةةةةةخا  المةر  ةةةةةةةةةين لخلر اات ار

  (. 19                                                        ( وتدابير المتاتةل المتةلقل تالشةةةةةواغل المي ب تل )الما ة  11ارتبا  هذا التدقي  تالتزامام اإلبال  )الما ة   وأوجه 
تمةا  ي ذلةك نقص المةلومةام المتةاحةل    ،( 61)                                                 الموث قةل جية  دا  على تةدابير الةنةايةل الواجبةلوي ة  مةةال ةل القيو 

 .( 62) للم تبلكين أو الةمال تشلن حمايل الحقوق وسبل اانتقاف

  

                                                                        وج بةةل إلى رريس الم و ةةةةةةةةةةةةةةيةةل األوروبيةةل من منظمةةل الةمةةل الةةدوليةةل ومنظمةةل التةةةاون  م  2022آذار/مةةار     7              رسةةةةةةةةةةةةةةةةالةةل مؤر اةةل   (59)
  :قتقةةةةةةةةةةةةةةةةا ي وم و ةةةةةةةةةةةةةةيةةةل األمي المتحةةةدة ال ةةةةةةةةةةةةةةةةاميةةةل لحقوق اإلن ةةةةةةةةةةةةةةةةان. متةةةاحةةةل  ي الموقع الشةةةةةةةةةةةةةةب ي الميةةةدان اا ي  والتنميةةةل

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/eu-csddd-ilo-oecd-ohchr-letter-von-der-leyen.pdf . 
(60) Jeffrey Vogt, Ruwan Subasinghe and Paapa Danquah, “A missed opportunity to improve workers’ 

rights in global supply chains”, Opinio Juris (March 2022). 
(61) Business and Human Rights Resource Centre, “Who audits the auditor? Shaping legal 

accountability strategies to redress social audit failings”, Corporate Legal Accountability Quarterly 

Update, No. 38, (March 2021). 
 Three-Year Plan to tackle labour exploitation and“  ،وزارة الةمل وال ةةةياسةةةام ااجتمافيل ،                       ورقل مقد مل من إيلاليا (62)

unlawful recruitment in agriculture (2020−2022) ”. 
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                                                                                      وت ةةل  ط المقررة الخاصةةل الدةةوف على أهميل  ةةمان أن تشةةمل االتزامام ببذل الةنايل الواجبل  ي  -45
  ،                                                                        النحو الم ةةةل ي ته  ي المبا ئ التوجيبيل تشةةةلن األعمال الت اريل وحقوق اإلن ةةةان على   ، م ال حقوق اإلن ةةةان 
الوار ة                         ي   أا تقو  س اإلصةةارام  ، سةةواف المراحل األولى أو النباريل. وعلى هذا النحو   ، سةةل ةةلل القيمل تلكملبا 

أو تحد منه بدون م ةةةةو .     ي مشةةةةرور التوجيه إلى سعالقل ت اريل قارملس نلاق االتزام ببذل الةنايل الواجبل
                                                   ليس الحال  ذلك تالدةةةرورة تالن ةةةبل ل ميع المور   ين  ،س1                                           ي حين يم ن سحقةةةر قارملس مور   ي الم ةةةتو  

وما تةدهما. وهذا الحد  ي نلاق االتزام ببذل الةنايل الواجبل ومداه  2أو  ي الم ةةةةةةةةةتو   ،1 ي الم ةةةةةةةةةتو  
 .  ( 63) يت   مع المبا ئ التوجيبيل ا

 ي المارل من عمل األ  ال  ي    43و 28                                                ير التقديرام على القةةيد الةالمي إلى أن  ما بين  وتشة  -46
                                ت ةةةةةةل  ط المقررة الخاصةةةةةةل الدةةةةةةوف على   ،سةةةةةةالسةةةةةةل اإلمدا  الةالميل يحدث  ي المراحل األوليل منبا. ولذلك

ن ةةةةةةةةةةان على الحاجل الملحل إلى  ةةةةةةةةةةمان أا تقتقةةةةةةةةةةر االتزامام ببذل الةنايل الواجبل  ي م ال حقوق اإل
                                                       وتت    مع النتةار  التي توصةةةةةةةةةةةةةةلةب إليبةا منظمةل الةمةل الةدوليةل   ،                                          الةالقةام مع المور   ين  ي المراحةل النبةاريةل

                                                                                                 وغيرها من ال بام وم ا ها أن  الشةةر ام قد ي ون لديبا قدر أقل من الو ةةوح ون وذ محدو  على المور   ين  
                                            ولكن ينب.ي أا تت خذ تلك التحديام ذريةل لةدم  ،الةاملين  ي قلاعام المراحل األوليل من سةةالسةةل اإلمدا 
 .( 64)                                                            بذل الةنايل الواجبل ت اه مور   ين غير المور   ين المباصرين

 الوصول إلى سبل االنتصاف والتعويض -ألف 

                                                                            سةةةةب  للمقررة الخاصةةةةل المةنيل تاات ار تاألصةةةةخا  أن سةةةةل لب الدةةةةوف على القةةةةةوبام التي  -47
. وقد أبرزم الورقام التي ( 65)  ي  ةةةةةمان الوصةةةةةول ال ةال إلى سةةةةةبل اانتقةةةةةاف يواجببا  ةةةةةحايا اات ار

                                                                                                   تلق تبا المقررة الخاصةةةةل لد  إعدا  هذا التقرير الةقبام الم ةةةةتمرة التي يواجببا  ةةةةحايا اات ار  ي القلار  
  الزراعي  ي  ةمان الوصةول إلى سةبل اانتقةاف. وتشةمل هذه القةةوبام الت.ل  على الحواجز اإلجراريل

واا ةةةةةةةةةلالر تة ف اإلثبام ومحدو يل   ،واسةةةةةةةةةتي اف متللبام اإلثبام  ي اإلجرافام ال ناريل ،والقدةةةةةةةةةاريل
                                                                      دةةةةةةال  عن عدم الوعي تالقوانين المحليل والدوليل المتةلقل تاات ار ألغراس   ، ر  اانتقةةةةةةاف ال ماعي

ت ةةةةةب  تةد أماكن  ،زراعي                                                                        الةمل الق ةةةةةري وحقوق الدةةةةةحايا. و ييرا  ما تت اقي هذه القةةةةةةوبام  ي القلار ال
                                                                                               الةمل ومحدو يل  ر  الحقةةول على الم ةةاعدة القانونيل. على أن  المقترحام المقد مل مؤا را  ميل مشةةرور 

وااصةةةةةةل   ،توجيه ااتحا  األوروبي تشةةةةةةلن الةنايل الواجبل اسةةةةةةتدامل الشةةةةةةر ام قاصةةةةةةرة عن تذليل الةقبام
  أو األصخا   ، و حايا اات ار   - الشر ام الكبر     - تتناولبا    تالنظر إلى ااتالل ميزان القو  بين ال بام التي 

                                           المةر  ين لخلر اات ار ألغراس الةمل الق ري. 

                                                                                   وتالحظ المقررة الخاصةل أن   ةمان التنظيي ال ةال ليعمال الت اريل ووصةول الدةحايا إلى سةبل  -48
لعيل تمنع اات ار تاألصةةةةةةةةةةةةةخا  اانتقةةةةةةةةةةةةةاف هو التزام قانوني يقع على عات  الدول منبي  عن التزامام ق 

ي ت ةةي تةزيز   ، و ةةمان حمايل  ةةحايا اات ار. ومن أجل تو ير حمايل  ةالل لحقوق الةمال وحقوق اإلن ةةان 
صةلنه صةلن توسةيع سةبل الل وف إلى القدةاف والحقةول على الم ةاعدة والتمييل   ، الم ةافلل القدةاريل أهميل تال.ل 

                                                              لخاصةةةةةةل أن  آليام من قبيل جبام التن ةةةةةةي  الو نيل المةنيل تال ةةةةةةلو   القانونيين الم انيين. وتالحظ المقررة ا 
الت اري الم ةةةةؤول والمبا ئ التوجيبيل لمنظمل التةاون والتنميل  ي الميدان ااقتقةةةةا ي المتةلقل تالمؤسةةةة ةةةةام 

ي تو ير                                                   بي د أن  أثرها حاليا  يت ةةةةةةةي تالمحدو يل. ومن الدةةةةةةةرور   ،                                             المتةد ة ال ن ةةةةةةةيام يم ن أن تؤ ي  ورا  م يدا  
 و مان استقاللبا وحيا ها وبروزها.    ،                                                           موار  إ ا يل وإرساف إ ار قانوني مةز ز لةمل الليام ت ةاليل 

  

(63) International Trade Union Confederation, “Towards mandatory due diligence in global supply 

chains ” (2020). 
نظمل األمي المتحدة للل ولل  وم  ،والمنظمل الدوليل للب رة  ،ومنظمل التةاون والتنميل  ي الميدان ااقتقةةةةةةةةةا ي  ،منظمل الةمل الدوليل (64)

 .72الق حل  ،(2019 ،)جنيع ،)اليوني يع(
(65) A/74/189. 

http://undocs.org/ar/A/74/189
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 تعزيز إن اذ حظر االتجار باألشخايذ اللجو  إلى حظر االستيراد -با  

ي ةتبدف             و ييرا  ما ،يتزايد اسةتخدام حظر ااسةتيرا  تاعتباره أ وام ت اريل لم ا حل الةمل الق ةري  -49
هذا الحظر القلار الزراعي وسةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةل اإلمدا   ي القلار الزراعي والمنت ام الزرافيل. وتالحظ المقررة 
 ،                                                                                        الخاصةةةةةةةةةةل أن  الل وف إلى حظر ااسةةةةةةةةةةتيرا  قد يميل أ اة م يدة لم ا حل اات ار ألغراس الةمل الق ةةةةةةةةةةري 

يلل البارزة على اسةةةةةةةةةةتخدام حظر                                                                اسةةةةةةةةةةتنا ا  إلى مؤصةةةةةةةةةةرام منظمل الةمل الدوليل للةمل الق ةةةةةةةةةةري. ومن األم
الذي يحظر اسةةةةةةةةةةةتيرا  أي سةةةةةةةةةةةلع إلى   ،1930ااسةةةةةةةةةةةتيرا  قانون الوايام المتحدة للتةري ام ال مر يل لةام 

 ي أي  ،                                                                                                الوايام المتحدة منت  ل  لي ا  أو جزري ا  تاسةتخدام الةمل الق ةري أو تال ةخرة أو تةمل المح وم عليبي
مار  وحمايل الحدو   ي الوايام المتحدة حظر ااسةةتيرا  من االل إصةةدار                                   جزف من الةالي. وتن   ذ إ ارة ال 

وتقييد    ،                          تما  ي ذلك عبو يل الد ي ن ،أوامر حظر تةتمد على أ لل على وجو  مؤصةةةةةةةرام على الةمل الق ةةةةةةةري 
وظروف    ،وح ز األجور ووثةةار  البويةةل  ،والةنف البةةدني وال ن ةةةةةةةةةةةةةةي  ،والترهيةة  والتبةةديةةد  ،والةزل  ،الحر ةةل

  يشةةةل والةمل التة ةةةفيل. ومن أحدث األميلل ببذا الخقةةةو  اات اق المبرم بين الوايام المتحدة األمري يلالمع 
                             اسةةةةةتيرا  ال ةةةةةلع المنت ل  لي ا    ،المةنون سالةملس ،23والوايام المتحدة الم  ةةةةةي يل و ندا. إذ يحظر ال قةةةةةل  

 أل  ال الق ري أو اإلجباري. تما  ي ذلك عمل ا ،                                        جزري ا  عن  ري  الةمل الق ري أو اإلجباري  أو

مما قد يؤ ي إلى تدةةةارب   ،وي ةةةري حظر ااسةةةتيرا   ي بيئل  وليل تت ةةةي بنزار وت ةةةييس صةةةديدين -50
                                                                                                   ي التلبي  و ي الت.ليل ال .را يل. و ي حين قد يؤ   ي حظر ااسةةةةةةةةةةتيرا  هذا  ورا  هام ا   ي م ا حل الةمل 

  منتظمين ألثر هذا الحظر على الةمال والم تمةام المحليل.  من األهميل تم ان إجراف تقييي ورصةةةةةةةةد    ، الق ةةةةةةةةري 
                                                                                          ومن األهميل تم ان أيدةةةا   ةةةمان مشةةةار ل راتلام الةمال ونقاتام الةمال والمدا ةين عن حقوق اإلن ةةةان 

و ةةمان إعلاف األولويل إلصةةالحام حقوق الةمال   ، ي عمليام صةةنع القرار التي ت دةةي إلى هذا الحظر
لةمل الق ةةري. ومن الدةةروري  ذلك   الل الو ةةوح تشةةلن ال بل التي سةةتراق   وسةةبل اانتقةةاف لدةةحايا ا

                                                                   و يع سةةيتي  ةةمان مشةةار ل أصةةحاب المقةةلحل. وت ةةل  ط المقررة الخاصةةل الدةةوف    ،                      حظر ااسةةتيرا  وتن   ذه
 .( 66) على القةوبام التي تنشل ت ةل محدو يل الش ا يل  ي سالسل اإلمدا 

 مة مع االتجار باألشخايترير المناخذ الصلة القائ -       ثامنا   

                                                                                             ي ةةةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةةةل القل  ألن  الزراعل الكيي ل واألعمال الت اريل الزرافيل ت ةةةةةةةبي سةةةةةةةلبا   ي ت.ير   - 51
                                                                                              مما ية س القةةلل األوسةةع نلاقا  بين اات ار تاألصةةخا  والتدهور البيئي و قدان التنور البيولوجي وأزمل    ، المناخ 

ألغراس الةمل الق ةةةةةري  ي قلار الزراعل أن ية س م ةةةةةار هذا اات اه.    المناخ. ومن صةةةةةلن التقةةةةةدي لالت ار 
من أهداف التنميل الم ةةةةةةةةةةةةتدامل يدعو إلى اتخاذ إجرافام عاجلل لم ا حل ت.ير المناخ وآثاره. وتدعو    13 البدف  
القةةةةةيد  إلى إ ماج التدابير المتةلقل بت.ير المناخ  ي ال ةةةةياسةةةةام وااسةةةةتراتي يام والتخليط على   2- 13ال.ايل 

 أو الة س.   ،                                                                                               الو ني. بيد أنه لي ي ول  أي اهتمام ي ذ كر لتدابير م ا حل اات ار  ي تدابير التقدي لت.ير المناخ 

                                                                                            وت برز المقررة الخاصةةةل أن  الكوارث اللبيعيل والب رة أو التشةةةريد المد وعين تالمناخ قد تؤ ي إلى  -52
                                                    ل الد ي ن. ويؤث  ر األثر ال ةةةةلبي لت.ير المناخ وزيا ة  اسةةةةت.الل صةةةة.ار المزارعين  ي ظل ظروف تت ةةةةي تةبو ي 

                         مما يةر   ةةةةةةةةبي لخلر اات ار  ،                                                               عدم ااسةةةةةةةةتقرار اإلي ولوجي أيدةةةةةةةةا  على من ظلوا  ي الم تمةام الزرافيل
 . ( 67) وا سيما  ي جنوب آسيا ،                                 تما  ي ذلك  ي ص ل عبو يل الد ي ن ،ألغراس الةمل الق ري 

  

(66) Laura T. Murphy, Laundering Cotton: How Xinjiang Cotton Is Obscured in International Supply 

Chains (Sheffield Hallam University Helena Kennedy Centre, 2021); and Irene Pietropaoli, Owain 

Johnstone and Alex Balch, “Effectiveness of forced labour import bans”, Modern Slavery PEC 

Policy Brief 2021-3 (Policy and Evidence Centre, July 2021).  
(67) Doreen Boyd and others (University of Nottingham Rights Lab, 2019), p. 18. 
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الدةةةوف على األثر الخا  لت.ير المناخ والزراعل الكيي ل على الشةةةةوب                         وت ةةةل  ط المقررة الخاصةةةل   -53
التي قد تةتمد على الموار  اللبيعيل لك ةة  سةةبل العيش أو ال ةة ن. وترتبط الزراعل الكيي ل تااسةةتحواذ   ، األصةةليل 

الق ةةةةةةري    مما ي ةةةةةةبي  ي التشةةةةةةريد   ، على األرا ةةةةةةي والتلوث وإزالل ال.اتام واإل را   ي اسةةةةةةتخدام المياه الشةةةةةةحيحل 
. وقد يؤ ي ت.ير  ( 68) ال ن ةي                                                                    للشةةوب األصةليل ويةر   ةبا لخلر اات ار تالبشةر ألغراس الةمل أو ااسةت.الل 

المناخ إلى ت اقي أوجه الدةةةةةةةف التي تواجببا ن ةةةةةةاف و تيام الشةةةةةةةوب األصةةةةةةليل بوجه اا  أمام التمييز 
لظروف عمل تت ةةةةةةي  األصةةةةةةليل بينما ي رز مخا ر جديدة. وقد تخدةةةةةةع الشةةةةةةةوب    ،واإلققةةةةةةاف وااسةةةةةةت.الل

وترتيبام تةاقديل   ، وتتمتع تحمايل اجتمافيل محدو ة  ،                           إذ تواجه تمييزا   ي األجور   ، تااسةةةةةةةةةت.الل  ي قلار الزراعل 
 .  ( 69) إلى جان  حاام الةمل الق ري   ، وتواجه مخا ر تتةل  تالقحل وال المل  ،  عي ل 

اجرين من أكير ال ةةةةةةةةةةة ان عر ةةةةةةةةةةةل لحرار                                                  وتالحظ المقررة الخاصةةةةةةةةةةةل أن  الةمال الزراعيين المب -54
مقرونل تارت ار  رجام الحرارة وزيا ة موجام ال  اف.    ،                                                ال.اتام التي اصةتد م حدتبا ت ةل آثار ت.ير المناخ

                                                                                            و ييرا  ما ي ققةةةةةةةةةةةةى الةمال المباجرون غير النظاميين من الم ةةةةةةةةةةةةاعدة الح وميل أو اإلن ةةةةةةةةةةةةانيل  ي تدابير  
  ،د منبي الةمل وهي عر ةةةةةل لخلر ااسةةةةةت.الل  ي ظروف عمل الرة ويواصةةةةةل الةدي  ،ااسةةةةةت اتل للكوارث

 .( 70) وعر ل لالت ار ألغراس الةمل الق ري 

  ،وعلى األ  ةال  ،وي ة  التقةةةةةةةةةةةةةةدي ل ثةار المتةةد ة ال وانة  لت.ير المنةاخ على القلةار الزراعي -55
واألصةةةخا     ،جرينواألصةةةخا  عديمي ال ن ةةةيل والمبا  ،والالجئين ،والن ةةةاف وال تيام  ،والشةةةةوب األصةةةليل

                                                                                 ةةةةةةمانا  ل ةاليل تدابير م ا حل اات ار. وتشةةةةةةمل هذه التدابير  ةةةةةةمان أن تراعي اسةةةةةةت اتام    ،ذوي اإلعاقل
                                                                                                 ال ةةةةياسةةةةام للكوارث أ وار ال ن ةةةةين  ي الن ظي الزرافيل وال.ذاريل تحي  تمنع ال ةةةةياسةةةةام الو نيل واإلقليميل 

. و ما أبرزم البيئل الح وميل الدوليل ( 71) عل وتةال باوالةالميل الثار ال ن ةةةةةةةةةةانيل للكوارث على قلار الزرا 
تما  ي ذلك حيازة    ،                                                      إن  ال ةةةةةةةياسةةةةةةةام المتةلقل تاألرا ةةةةةةةي والمؤسةةةةةةة ةةةةةةةام المةنيل ببا ،المةنيل بت.ير المناخ

               مما يقيد أيدةةةةا   ،                                                                تبي  ظرو ا  يقةةةةبح  يبا سةةةة ان الريع والةمال الزراعيون عر ةةةةل لالسةةةةت.الل  ،األرا ةةةةي
 .( 72)                              .ير المناخ والتخفيع من حد تهتدابير التكيع مع ت 

وقد اعترف مؤتمر األ راف  ي ات اقيل األمي المتحدة لم ا حل التقةةةةةةةةحر تالقةةةةةةةةالم القارمل بين تةزيز   -56
  14- م أ / 26 ي مقرره    ، حيازة المرأة ليرا ةةةةةةةي والحد من التةرس لالسةةةةةةةت.الل وم ا حل تدهور البيئل واألرا ةةةةةةةي 

                                                                              عا  يه الدول األ راف إلى سااعتراف قانونا  تالحقوق المت اويل للمرأة  ي استخدام  الذي     ، ( 73) تشلن حيازة األرا ي 
  (. 4األرا ةةي وملكيتبا وتةزيز م ةةاواة المرأة  ي  ر  الحقةةول على األرا ةةي و ةةمان حيازة األرا ةةيس )ال قرة  
               ، ميع كمةةا  عةةا الةةدول األ راف إلى تةزيز الم ةةةةةةةةةةةةةةةاواة  ي حقوق الحيةةازة والحقةةةةةةةةةةةةةول على األرا ةةةةةةةةةةةةةي لل  

  

(68)  “Indigenous peoples and climate change: multiple crises drive modern slavery” (Anti-Slavery 

International, 2022), https://www.antislavery.org/indigenous-peoples-and-climate-change-

multiple-crises-drive-modern-slavery. 
(69) ILO, Indigenous Peoples and Climate Change: from Victims to Change Agents through Decent 

Work (Geneva, International Labour Office, 2017), p. xi and 14. 
(70) Environmental Justice Foundation, “You will see who gets the lifeboats: injustice on the frontlines 

of the climate crisis in the United States” (2021), pp. 7−8. 
(71) FAO, The Impact of Disasters and Crises on Agriculture and Food Security (Rome, 2021), p. 19, 

https://www.fao.org/3/cb3673en/cb3673en.pdf   والوثيقلA/73/164،  37ال قرة. 
 (72 ) Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change and Land: an IPCC special report on 

Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security and 

Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems, P.R. Shukla, and others, Eds. (2019), p. 678 . 
 .https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-11/26-cop14.pdfانظر  (73)

http://undocs.org/ar/A/73/164
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                                                                                               وا سةةةةيما سال ئام الدةةةةعي ل والمبم شةةةةلس. والمقرر مبي  ي الت ةةةةليي تالحاجل الملحل إلى اإلصةةةةالح و ي إزالل  
والقواعد التمييزيل واأل وار والقوال  النمليل   ،الحواجز البي ليل ميل حقوق الميراث أو ح  حيازة األرا ةةةةةةةةةي

توجيبيل اللوفيل تشةلن الحو مل الم ةؤولل لحيازة                                                        ال ن ةانيل. وهنا  حاجل أيدةا  إلى تةزيز تن يذ الخلو  ال
 .  ( 74) األرا ي وال.اتام ومقايد األسما 

 حرية تكوين الجمعياتذ دور النقابات والمجتمع المدني -       تاسعا   

ي ةةةةةةةاور المقررة الخاصةةةةةةةل القل  ألنه على الرغي من ااعتراف تلهميل حريل تكوين ال معيام  ي  -57
 ،وهي واحةةدة من أقةةدم ات ةةاقيةةام منظمةةل الةمةةل الةةدوليةةل  ،(11)رقي    1921  ،ل(ات ةةاقيةةل ح  الت مع )الزراعةة 

                                                                                            حريل تكوين ال معيام والم او ةةةل ال مافيل ا تزال محدو ة لل.ايل  ي قلار الزراعل.  ما أن  انتشةةةار        إن  
ة األجل  تما  ي ذلك عقو  الةمل بدوام جزري أو الةقو  الققير  ،ترتيبام الةمل غير النظامي وغير الم تقر

والةقو  من البةا ن أو عقو  اامتيةازام المتةةد ة الم ةةةةةةةةةةةةةةتويةام والط    ،والمةداومةل ااحتيةا يةل  ،أو المؤقتةل
                                            يحد ان أكير من  ر  تش يل النقاتام والمشار ل  ،و يرة الةمال المباجرين غير النظاميين ،( 75) الةمل الحر

ل  ط الدةةوف مؤارا  على الشةةو  اغل المتةلقل ت رس قيو  على الم تمع المدني                                                         ي الم او ةةل ال مافيل. وقد سةة 
 .( 76)                                                                         ر  ا  على تقنيع ح ومل إسراريل اتحا   ل ان الةمل الزراعي سمنظمل إرهابيلس

                                                                                   وت ةةةل  ط المقررة الخاصةةةل الدةةةوف على االتزام المنقةةةو  عليه  ي إعالن األمي المتحدة المتةل   -58
الذي يدعو الدول إلى تشةةةةةة يع إنشةةةةةةاف منظمام    ،ريفيلتحقوق ال الحين وغيرهي من الةاملين  ي المنا   ال
تمةةا  ي ذلةةك النقةةاتةةام أو التةةةاونيةةام أو المنظمةةام   ،ال الحين وغيرهي من الةةةاملين  ي المنةةا   الريفيةةل

                                          ((. وتةذ   ر المقررة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةل الةدول تةاالتزام 3)9وتقةديي الةدعي لبةا من أجةل تقويةل موق بةا )المةا ة   ،األار  
الناصةةة  تموج  بروتو ول اات ار تاألصةةةخا  والقةةة و    ،مع المنظمام غير الح وميلالقلةي تالشةةةراكل  

 .( 77) وباألهميل البال.ل لبذه الشراكام  ي م ال الوقايل والحمايل ،اإلقليميل

 االستنتاج والتوصيات -        اشرا   

 االستنتاج -ألف 

ا تزال مخةا ر اات ةار  ي القلةار الزراعي  بيرة. ومن الالزم اتخةاذ إجرافام عةاجلةل لدةةةةةةةةةةةةةةمةان  -59
وهي إجرافام  ةةروريل   ،تمن  يبي الةمال المؤقتون والموسةةميون والمباجرون وأسةةرهي ،حمايل جميع الةمال

                    أن تةترف تةلن  المنع                                                                          لمنع اات ةار تةاألصةةةةةةةةةةةةةةخةا . ومن األهميةل تم ةان أن تلب    الةدول مبةدأ عةدم التمييز و 
الشةةامل لالت ار يتلل   ةةمان ظروف عمل عا لل ومر ةةيل وعمل ار  ل ميع الةمال. وسةةت ةةبي م ا حل  
                                                                                              اات ار تاألصةخا   ي قلار الزراعل أيدةا   ي ع س م ةار ات اه التدهور البيئي و قدان التنور البيولوجي 

ان الم ةاواة  ي األرا ةي و ةمان حيازتبا.  و ةم ،من االل إصةالح أسةالي  الةمل الزراعي ،وت.ير المناخ
                                                                                                وتكت ةةةةةةةةي اللحظل الراهنل أهميل تال.ل  ي الت ةةةةةةةةليي تدةةةةةةةةرورة أن يحق    بذل الةنايل الواجبل  ي م ال حقوق  

                            هدف  م ا حل اات ار تاألصخا . ،والم اواة بين ال ن ين ،وحمايل حقوق الةمال  ،اإلن ان والبيئل

  

(74) FAO (Rome, 2012), https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf. 
(75) A/71/385،  23ال قرة. 
الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةل   (76) الشةةةةةةةةةةةةةةب يالمتةةةةةاحةةةةةل    ، 12/2021انظر  الموقع  -https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022  : ي 

01/LetterHRJosepBorrell.8.12.2021.pdf  والةةةةرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةل الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةة ةةةةي   ،01/2022   الةةةةمةةةةوقةةةةع  عةةةةلةةةةى    :الةةةةمةةةةتةةةةةةةاحةةةةةةةل 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/UN-experts-letter-regarding-the-decision-of-the-

Government-of-the-Netherlands-to-end-funding-for-the-UAWC.pdf. 
 نل المةنيل        ( لل  2020)38من ات اقيل م لس أوروبا تشةةةةلن م ا حل اات ار تالبشةةةةر  والتوصةةةةيل الةامل رقي    35                   انظر أيدةةةةا  الما ة   (77)

 .81ال قرة  ،تشلن اات ار تالن اف وال تيام  ي سياق الب رة الةالميل تالقداف على التمييز  د المرأة 

http://undocs.org/ar/A/71/385


A/HRC/50/33 

GE.22-06097 20 

 التوصيات -با  

                       تت خا الخ وات التاليةذ  نفري للدول أن -60

ضخخخمان تصخخخد ق جميع دول العالم  لى معا ير حقوق اإلنسخخخان وحقوق العمال ذات   )أ( 
 الصلة وتن ياها؛

ومسخخاواة جميع العمال الزرا يين في التمتع بحماية    ،ضخخمان احترام مبدأ  دم التمييز )ب( 
والمثليات والمثليون    ،ذوو اإل اقة  واألشخخخاي ،بمن فيةم النسخخا  واألقليات والشخخعوب األصخخلية  ،القانون 

                         الا ن قد يحونون معر ضخخخخين    ،والعمال المةاجرون   ،ومزدوجو الميل الجنسخخخخي ومرا رو الةوية الجنسخخخخانية
 بشحل خاي لخ ر االتجار؛ 

 ضمان ظروف  مل  ادلة ومرضية لجميع العمال الزرا يين دون تمييز؛  )ج( 

( الصخخخخخادرة  ن اللجنة المعنية بالق خخخخخا   2020) 38بالرجول إلى التوصخخخخخية العامة رقم  ) (  
ك الة أن تتناول تشخريعات محافحة االتجار التحديات االجتماعية واالقتصخادية التي   ،  لى التمييز ضخد المرأة 

                                                                                              تواجةةا النسخخخخخخخا  وال تيات الريتيات؛ وتقديم تدريب مرال  للمنظور الجنسخخخخخخخاني إلى العاملين في الق خخخخخخخا   
ال سخيما في    ، ر الموظ ين المحل ين بإن اذ القوانين واألخصخائيين االجتما يين والشخر ة وحر  الحدود وسخائ 

                                                بالتدا ير الوقائية والحماية والمسخخخا دة المقد مة    فيما  تعلق   ، المنا ق الريتية ومجتمعات الشخخخعوب األصخخخلية 
  ، ق بالمرأة الريتية                                                                                  إلى ال خخخخخحايا؛ والتمسخخخخخك بااللتزامات المتعة د  ةا خارج ن اق الحدود اإلقليمية فيما  تعل 
بما في ذلك األفراد   ، بسخخخخخخخبل منةا اتخاذ تدا ير تنظيمية لمنع أل جةة فا لة خاضخخخخخخخعة لوال تةا الق خخخخخخخائية 

 من التعدل  لى حقوق المرأة الريتية أو انتةاكةا خارج حدودها اإلقليمية؛   ، والشركات والكيانات العامة 

ضخخخخخمان التن يا    ،تنمية المسخخخخختدامةمن أهداف ال  2-16و  7-8بالرجول إلى الرا تين   )هة( 
( وات اقية  138)رقم   1973  ،ال عال الت اقية منظمة العمل الدولية بشخخخخلن الحد األدنى لسخخخخن االسخخخختخدام

 (؛182)رقم  1999 ،منظمة العمل الدولية بشلن أسوأ أشحال  مل األ  ال

ي من خالل تعزيز  تعزيز التخدا ير الراميخة إلى منع االتجخار بخاأل  خال في الق خال الزرا  )و( 
وتوسخخخخخخخيع ن اق الحصخخخخخخخول المجاني  لى التعليم    ،وتدا ير الق خخخخخخخا   لى ال قر  ،                      قدرة ن ظم حماية ال  ل

 ومن خالل ضمان مشاركة األ  ال في تصميم تدا ير الوقاية والحماية وتن ياها؛ ،والتدريب المةني

ر  ن  بصخخخرف النظ  ،ضخخخمان حصخخخول جميع العمال وأسخخخرهم  لى الخدمات الصخخخحية )ز( 
 وضعةم من حيث الةجرة أو وضعةم التعاقدل؛ 

وضخخمان قدرتةا  لى حماية حقوق    ،تعزيز الموارد الفشخخرية والمالية لم تشخخيات العمل )ح( 
 بمن فيةم العمال الزرا يون في المواقع النائية؛ ،جميع العمال الزرا يين

  ،االتجخار وححخالتةم                                                           تعزيز إجرا ات التعرف  لى العمخال الزرا يين المعر ضخخخخخخخخخين لخ ر ) ( 
من أجل القيام  لى وجه السخخر ة بالتعرف  لى ال خخحايا    ،بسخخبل منةا نشخخر أفرقة متعددة التخصخخصخخات

                                                                           وال حايا المحتملين لالتجار باألشخاي ومد هم بالمسا دة المفح  رة غير المشرو ة؛

ضخخخخخخخخخمخان ت بيق التشخخخخخخخخخريعخات المتعلقخة بمعخا ير العمخل وحمخايخة العمخال  لى جميع  )ي( 
بصخخرف النظر  ن وضخخعةم من حيث الةجرة أو وضخخعةم التعاقدل    ،دون تمييز أو اسخختثنا ات  ،عاملينال

 أو مدة  قودهم؛

ضخخخخمان تزويد العمال الزرا يين بمعلومات  ن أححام العمل وشخخخخرو ةا و ن خدمات   ) ( 
                                بلشحال ميس رة وبل رة ي ةمونةا؛  ،الحماية
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ارق  ين الجنسخخخخين في جميع اإلجرا ات  ضخخخخمان ا تماد نةا  را ي الصخخخخدمات وال و  )ل( 
                                                      بما في ذلك التعرف  لى ال حايا واألشخاي المعر ضين لخ ر    ،الرامية إلى محافحة االتجار باألشخاي
 وفي التحقيقات المتعلقة باالتجار؛ ،االتجار وححالتةم من أجل حما تةم

عامة لمنظمة                                                              تعزيز التشخخخخخخخخريعات من أجل تنظيم وسخخخخخخخخ ا  التوظيف وفقا  للمفاد  ال )م( 
العمل الدولية ومفادئةا التوجيةية التشخخريلية من أجل التوظيف العادل وتحد د رسخخوم التوظيف والتكاليف  

 ذات الصلة؛

ضخخمان تزويد العمال بمعلومات  ن ظروف العمل والمعيشخخة قبل توقيع العقد أو  ند   )ن( 
 يب وتنمية المةارات؛وضمان تقديم المسا دة والتدر  ،توقيعه وقبل نشرهم في  لد المقصد

                                                                             بخالرجول إلى توصخخخخخخخخخيخات األمين العخام الواردة في تقريرى المقخد م إلى الجمعيخة العخامخة   ) ( 
لجميع العمخخخال    تيسخخخخخخخخخير  مليتي الخخخدخول واإلقخخخامخخخة  ،( 78) 2021كخخخانون األولسديسخخخخخخخخخمبر    27المؤرخ  
 وأسرهم؛ المةاجرين

افعين  ن حقوق اإلنسخخخخان  لى  تعزيز قدرة النقابات ومنظمات المجتمع المدني والمد )ر( 
بسخخخخخخخبل منةا ضخخخخخخخمان الحماية ال عالة للحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع    ،د م العمال الزرا يين

 دون تمييز؛  ،السلمي والتنظيم الجما ي والم اوضة الجماعية

                                                                          ضخخخخخخمان وصخخخخخخول العمال الزرا يين وأسخخخخخخرهم فعلي ا  إلى الحماية االجتماعية والر اية   )ف( 
 الشاملة؛ الصحية

 ن  ريق إتاحة المرافق التعليمية في   ،ضخخخخخمان حصخخخخخول أ  ال العمال  لى التعليم ) ( 
 المنا ق الريتية التي يعمل فيةا آباؤهم أو  ن  ريق إتاحة وسائل الس ر إلى أقرب مرفق تعليمي؛

ضخخخمان حماية حقوق العمال ذول اإل اقة حماية فعالة وضخخخمان  دم التمييز وك الة   )ق( 
  ،تيفخات التيسخخخخخخخخخيريخة المعقولخة وحدمخاج اإل خاقخة في جميع تخدا ير العمخالخة الراميخة إلى محخافحخة االتجخار التر 
                                         في ذلك ضمن المعلومات والمسا دة المقد مة؛ بما

بسخخخخبل منةا    ،                                                            ضخخخخمان حصخخخخول العمال الزرا يين ضخخخخحايا االتجار فعلي ا  إلى التعويض )ر( 
صخخة للتعوي  ،وتوفير المسخخا دة القانونية المجانية دون تمييز  ، خخات                                          توفير أموال من خزينة الدولة مخصخخ 

 والترجمة ال ورية؛

                       للعمال الا ن  بل  رون    ،                                         بما في ذلك حماية المبل  رين  ن المخال ات  ،ضخخخخخخخمان الحماية ) ( 
 بما في ذلك االتجار والعمل القسرل؛ ،السل ات العامة وهيئات إن اذ القانون  ن االسترالل واإلسا ة

  ،ومخا ر ال خخخخخخخعف   ، لى القوالب النم ية التمييزية المتعلقة بال خخخخخخخعف  الق خخخخخخخا  )م( 
                                                                           ل خخخخخمان توفير الحماية للرجال وال تيان الا ن يقعون ضخخخخخحايا لالتجار أو المعر ضخخخخخين    ،وتجارب االتجار
 لخ ر االتجار؛ 

محافحة التمييز والقوالب النم ية ال خخخخخخخخارة التي تحد من إمحانية حصخخخخخخخخول المثليات   )ث( 
ومزدوجي الميل الجنسخخخخخي ومرا رل الةوية الجنسخخخخخانية واألشخخخخخخاي ذول الةويات الجنسخخخخخانية    والمثليين

بسخخخخخخبب  دم تصخخخخخخني ةم  لى أنةم ضخخخخخخحايا لالتجار أو  لى أنةم    ،المختل ة  لى المسخخخخخخا دة والحماية
                     معر ضون لخ ر االتجار؛

  

(78) A/76/642،  61ال قرة. 

http://undocs.org/ar/A/76/642
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ظيف                                                                    إلرخا  أنظمخة التخلشخخخخخخخخخيرات التي تربح العمخال بصخخخخخخخخخاحخب  مخل معي ن أو ق خال تو  )خ( 
وضخمان تحمل أصخحاب العمل    ،                                                            والسخما  للعمال  تريير أصخحاب العمل بحر ية دون تكب د أل تكل ة ،      معي ن

                      أي ا  رسوم التلشيرة؛ 

رصخد نظم تلشخيرات العمال الموسخميين ل خمان االمتثال الكامل لقوانين العمل وحقوق   )ذ( 
                                                                                   وضخخمان الرصخخد ال عال لممارسخخات التوظيف واالسخختقدام التي  ت فعةا أرباب العمل المسخخت يدون    ،اإلنسخخان

 من خ ح التلشيرات هاى؛

منةا اسخخختحدا   بسخخخبل    ،ضخخخمان فصخخخل إن اذ قوانين الةجرة  ن حماية حقوق العمال )س( 
ومن خالل    ،حواجز فصخخخخخخل  ين إن اذ قوانين الةجرة وحماية حقوق العمال وجميع تدا ير محافحة االتجار

 بما يح ل تن يا مبدأ  دم المعاقفة؛ ،إجرا ات اإل الغ اآلمنة

                                                                              تعزيز قدرة السخ ارات والقنصخليات  لى تقديم المسخا دة للعمال المةاجرين المعر ضخين   )أ أ( 
 جار وأسرهم؛ لخ ر االت

بسخخخخخخبل منةا إ رام ات اقات    ،توسخخخخخخيع  رق الةجرة اآلمنة والنظامية للعمال الزرا يين )ب ب( 
 مع احترام وضمان حقوق العمال المةاجرين وأسرهم؛ ،ثنائية لةجرة اليد العاملة

 ك الة فرض  قوبات فعالة ومتناسفة وراد ة  لى جرائم االتجار؛ )ج ج( 

 ات العامة  لى الترخيص واإلن اذ من أجل تنظيم وكاالت ووسخخ ا   تعزيز قدرة السخخل )   ( 
                       التوظيف تنظيما  فعاال ؛

                                                                      وضخخع  راما تدريبية للمد  ين العامين والق خخاة بشخخلن موضخخول االتجار باألشخخخاي   )ه ه( 
                                                                       مع إ ال  االهتمام للسخخياق الخاي للزرا ة ومرا اة الشخخواغل المحد دة المتصخخلة   ،ألغراض العمل القسخخرل 

                                                             بالمواقف التمييزية التي تؤث  ر  لى وصول العمال إلى العدالة؛ 

إقرار مسخؤولية أرباب العمل المشختركة وال ردية ل خمان مسخا لتةم في نةاية الم اف   )و و( 
                                                                                           ن االنتةاكات التي  رتكبةا وسخخخخ ا  التوظيفن وينفري أن ي  لب إلى أرباب العمل االسخخخختعانة  وسخخخخ ا   

 ن من سل ات العمل ويحش ون  ن كامل سلسلة التوظيف التي  تعاملون معةا؛                       توظيف مسج لين ومعتمد  

تعزيز التدا ير الرامية إلى ضخخخمان مسخخخا لة الشخخخركات وأصخخخحاب العمل ال خخخالعين في  )ز ز( 
  والجزا ات   ، والتحقيقات ال عالة والتعاون الدولي   ، بما يشخمل المسخؤولية المدنية والجنائية   ، االتجار باألشخخاي 

 والمتناسفة والراد ة؛ال عالة 

رى التكنولوجيا )ح ح(  بسخبل تشخمل التعاون    ،                                                            تعزيز القدرة  لى التحقيق في االتجار الال تيسخ  
 الدولي؛

                  من خالل سخبل تقاض    ،                                                         ضخمان وصخول ضخحايا االتجار فعلي ا  إلى سخبل االنتصخاف والعدالة  )   (  
في ا تماد تدا ير لعحس  ب  اإلثفات في  والنظر   ، من قبيل تمحين العمال من رفع د اوى ق خخخخخخائية جماعية 

 مع ضمان احترام الحق في محاكمة  ادلة وفي المحاكمة وفق األصول المرعية؛   ، ق ايا االتجار 

                                                                             اال تراف بحون الق خال الزرا ي ق خا خا   خالي المخخا ر ويت لخب االمتثخال لاللتزام  بخال   )ي ي( 
  ،بصخخخرف النظر  ن حجم الشخخخركة أو صخخخاحب العمل العناية الواجفة اإللزامية في مرا اة حقوق اإلنسخخخان  

  ، ومخا ر العمل القسخخخخرل واالتجار  ،                                                                 مما  ت لب الكشخخخخف  ن اآلثار ال خخخخارة فيما  تعلق بحقوق العمال تحد دا  
                                                                              وضخخخخمان التشخخخخاور مع ممثلي العمال والمجتمعات المت خخخخررة واإل الغ  ما تحق ق من نتائا  ، والتدهور البيئي 

 ا؛ ملموسة وقا لة للتحقق منة
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         امتثاال     ،ضخخخمان جمع البيانات المتعلقة باالتجار في الق ال الزرا ي بصخخخورة منةجية )   ( 
لتشخخخخمل  يانات    ،للمعا ير الدولية لحقوق اإلنسخخخخان المتصخخخخلة بحماية البيانات والحق في الخصخخخخوصخخخخية

وغير ذلك                                                                                  مصخخن  ة حسخخب العمر ونول الجنس واإل اقة والوضخخع من حيث الةجرة والع ر ق واألصخخل اإلثني
 من األوضال؛

  ،من إ الن األمم المتحدة بشخخخلن حقوق الشخخخعوب األصخخخلية   17باإلشخخخارة إلى المادة   )ل ل( 
ك الة حق الشخخخعوب األصخخخلية    ،وحلى المخا ر الخاصخخخة التي  ن ول  ليةا االسخخخترالل في العمل الزرا ي
الخدولي وقخانون العمخل المحلي  وأفرادهخا في التمتع الكخامخل بجميع الحقوق المح ولخة بموجخب قخانون العمخل  

                      تدا ير محد دة لحماية    ،بالتشخخخخاور والتعاون مع الشخخخخعوب األصخخخخلية  ،                     وضخخخخمان أن تت خا الدول  ،السخخخخاريين
                                        أخاا  في اال تفار ما  واجةون من أوجه ضخخخخعف   ،أ  ال الشخخخخعوب األصخخخخلية من االسخخخخترالل االقتصخخخخادل

 بص ة خاصة وأهمية التعليم لتمحينةم؛ 

ترا ي تخدا ير محخافحخة االتجخار )بمخا في ذلخك تخدا ير الوقخايخة والحمخايخة  ضخخخخخخخخخمخان أن   )م م( 
 الظروف البيئية واآلثار المناخية  لى سبل العيش الزراعية واألمن االقتصادل؛ واالنتصاف( 

 ،ضمان  لورة تدا ير وقائية وتدا ير للتكيف مع ترير المناخ والتختيف من حدة آثارى )ن ن( 
بمشخخاركة كاملة ومجدية من جانب األفراد والمجتمعات المحلية    ،تية للتصخخدل لهوتدا ير قانونية وسخخياسخخا

لمعالجة أثر أحدا  ترير المناخ الف يئة الظةور والم اجئة  لى االتجار باألشخخخخخخخخخاي في   ،المت خخخخخخخخررة
 الق ال الزرا ين
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