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Abstract
Slavery is now considered a crime , as well as some similar acts, such as
forced labor and other acts that humiliate man, or exploiting him under the threat
of violence for profit reasons, however in some communities such acts remain
strongly prevalent and among migrants, and other vulnerable groups such as
children and women in poor areas
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مقدمة:
انتشرت ظاهرة الرق بشكل واسع يف اجملتمعات القدمية ،حيث كانت هذه اجملتمعات قائمةً
على نظام الطبقية واستضعاف الفئة الفقرية من اجملتمع ،باإلضافة إىل اللجوء للقوة واحلروب
يف فض الزناعات ،كل هذا عزز ظاهرة الرق واالستعباد على مدى فترات طويلة من الزمن ،وبقي
األمر على حاله يف فترة العصور الوسطى إىل أن جاء الدين اإلسالمي احلنيف ،الذي سعت
أحكا مه إىل التخفيف من ظاهرة الرق بشكل غري مباشر ،فهو مل حيرّمها لكنه قضى عليها
تدرجيياً من خالل أحكام الكفارات ،اليت توجب على املسلم أحياناً عتق الرقاب للتكفري عن بعض
األفعال اليت يرتكبها ،وهذا ما أدى يف هناية املطاف إىل تقليص ظاهرة الرق بشكل كبري يف
اجملتمع اإلسالمي.
أما يف العصر احلديث فقد استنكر الرأي العام العاملي ظاهرة الرق التقليدي وأصبحت
حمظورة مبوجب اتفاقيات ومواثيق القانون الدويل ،إال أن الواقع يثبت عودة هذه الظاهرة
بقوة وبأشكال جديدة مل تكن معروفة من قبل ،وهو ما اصطلح عليه مبمارسات الرق املعاصرة أو
املمارسات الشبيهة بالرق ،فهذه األفعال وإن مل تتطابق مع املع ى الضيق للرق والعبودية ،إال أهنا
حتط من كرامة اإلنسان وتقوم على استغالله بدنياً أو مادياً ،مع حرمانه من حرية اختيار أو
تغيري وضعه االقتصادي أو االجتماعي ،أو حرمانه من حرية التنقل يف بعض احلاالت.
وقد بذلت منظمة العمل الدولية جهوداً حثيثة للتركيز على ممارسات الرق املعاصرة
ومكافحتها وجترميها ،فاملنظمة أصدرت العديد من االتفاقيات يف هذا الشأن ،كما أهنا تقدم دورياً
تقارير تكشف اتساع وخطورة هذه الظاهرة ،من خالل مجلة من اإلحصاءات واألحباث عرب
خمتلف مناطق الع امل ،على الرغم من حمدودية البيانات املتوافرة يف هذا السياق ،بسبب طبيعة
هذه املمارسات والبيئة اليت ترتكب فيها والتستر عليها.
وتكمن أمهية املوضوع يف ضرورة التطرق ملفهوم وصور هذه املمارسات وكيفية التصدي
هلا ،يف عصر يتسم بعوملة االقتصاد وحترير املبادالت التجارية ،والتطور التكنولوجي وانتشار
اجلرائم العابرة للحدود ،وتزايد ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ،كما أن أشكال الرق املعاصرة
غالباً ما حتدث يف االقتصاد اخلاص ،يف جو من التعتيم وبشكل غري مباشر ،وهذا ما يقتضي
تسليط الضوء عليها وتوضيح مفاهيمها.
من هنا تطرح اإلشكالية التالية :ما هو موقف القانون الدويل من ممارسات الرق
املعاصرة؟
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وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجلة من التساؤالت أبرزها ،كيف عرّفت االتفاقيات الدولية
ممارسات الرق املعاصرة؟ وما هي أبرز أشكال هذه املمارسات؟ مامدى انتشار ظاهرة الرق املعاصر
يف عصرنا احلايل؟ وما هي السبل املمكنة ملواجهة هذه الظاهرة؟
ولإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت الفرعية املطروحة أعاله ،سنتبع املنهج الوصفي
التحليلي ،وذلك من خالل استعراض مجلة من املواد القانونية واملفاهيم املتعلقة مبمارسات الرق
املعاصرة ،وشرحها والتعليق عليها ،مع توضيح انعكاساهتا يف الواقع عرب مجلة من اإلحصاءات،
وكل ذلك من خالل احملاور اآلتية:
أوالً :تعريف ممارسات الرق املعاصرة
ثانياً :أشكال الرق املعاصرة
ثالثاً :انتشار ظاهرة الرق املعاصر يف العصر احلديث
رابعاً :مكافحة ممارسات الرق املعاصرة
أوالً :تعريف ممارسات الرق املعاصرة

Modern slavery practices

قبل التطرق ملفهوم ممارسات الرق املعاصرة البد أوالً من تعريف الرق وحتديد معناه،

حيث يقصد بالرق " slaveryحالة أو وضع أي شخص متارس عليه السلطات النامجة عن حق
امللكية كلها أو بعضها" ،أما جتارة الرقيق فتعين "مجيع األفعال اليت ينطوي عليها أسر شخص ما
أو احتيازه أو التخلي عنه للغري على قصد حتويله إىل رقيق".1
كما أشارت ذات االتفاقية إىل أن اللجوء للعمل القسري أو السخرة قد يفضي إىل نتائج
خطرية ،والبد من اختاذ الدول التدابري الالزمة للحيلولة دون حتول السخرة إىل ظروف متاثل
ظروف الرق.2
فالفرد إذا أكره على العمل حتت التهديد بالعنف أو بعقوبات أخرى ،فإن حريته تكون
حمدودة ومتارس عليه سلطة من سلطات حق امللكية ،ففي بعض احلاالت يعد العمل القسري أو
السخرة شكالً من أشكال االسترقاق ،3وسيتم حتديد مفهوم السخرة الحقاً.
وقد حظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الرق بقوله" :ال جيوز استرقاق أحد أو
استعباده ،وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها" ،1ومن املعروف أن اإلعالن العاملي
1

 -املادة  1من االتفاقية اخلاصة بالرق ،املعتمدة من قبل عصبة األمم ،وقعت يف جنيف بتاريخ  25سبتمرب

 ،1926دخلت حيز النفاذ بتاريخ  9مارس .1927
 - 2املادة  5من االتفاقية اخلاصة بالرق.

3

- International Confederation of Free Trade Unions, forced labour in the 21st century, UK, p1,
available at: www.antislavery.org, visited: 26/7/2019, 18:00.
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حلقوق اإلنسان ليس إال توصية صادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وهو بالتايل يفتقر
للقوة القانونية امللزمة ،إال أنه أصبح ذا قيمة معنوية كبرية من خالل موافقة أغلب دول العامل
على مبادئه ،وهو يشكل إىل جانب العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان ما يسمى بالشرعة الدولية
حلقوق اإلنسان.
وبدوره قام العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية حبظر الرق والسخرة حيث نص
على ما يلي..." :ال جيوز إخضاع أحد للعبودية ،ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل
اإللزامي".2
وجتدر اإلشارة إىل أن االسترقاق يشكل جرمية ضد اإلنسانية ،فبالرجوع إىل نظام روما
األساسي يالحظ أنه قد نص على اعتبار االسترقاق من صور اجلرائم ضد اإلنسانية ،وذلك إذا
ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمموعة من املدنيني وعن علم
باهلجوم.3
أما ممارسات الرق املعاصرة أو املمارسات الشبيهة بالرق ،فتعين االستغالل االقتصادي
لشخص آخر على أساس عالقة التبعية الفعلية ،أو اإلكراه الفعلي مع اقتران ذلك حبرمان
خطري وشديد من احلقوق املدنية األساسية للشخص ،4وحسب االتفاقية التكميلية إلبطال الرق
فإن هذه املمارسات تعد جرائم تعاقب عليها قوانني الدول األطراف.5
يستخدم يف كل دولة مصطلح خمتلف لوصف أشكال الرق املعاصرة كاإلجتار بالبشر،
العمل القسري ،إسار الدين ،الزواج باإلكراه وبيع األطفال واستغالهلم وكل هذه اجلرائم
تشترك يف نفس اخلصائص ،فيمكن تعريف الرق املعاصر بأنه نقل األشخاص عبــــــــر احلدود

1

 -املادة  4من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،اعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  10ديسمرب

.1948
 - 2املادة  8من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،اعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 16
ديسمرب  ،1966دخل حيز النفاذ بتاريخ  23مارس .1976
3

 -املادة  7من نظام روما األساسي ،اعتمد من قبل مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء

حمكمة جنائية دولية ،بتاريخ  17جويلية  ،1998دخل حيز النفاذ بتاريخ  1جويلية .2002
4

 -الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص ،حتليل املفاهيم األس اسية الواردة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة

االجتار باألشخاص وخباصة األطفال والنساء ،املكمّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ،فيينا ،2010 ،ص .10
 - 5املادة  6من االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق ،اعتمدت من
قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،بتاريخ  ،1956/4/ 30دخلت حيز النفاذ بتاريخ .1957/4/30
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الدولية هبدف تشغيلهم أو استغالهلم جنسياً ،أو للخدمة املزنلية ،باستخدام وسائل القوة،
االحتيال واإلكراه.1
ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن حوايل  40مليون شخصاً قد تعرضوا إلحدى
ممارسات الرق املعاصرة يف سنة  ،2016أي ما يقارب  5أشخاص من كل ألف شخص حول العامل،
 25مليون منهم كانوا ضحيةً ألعمال السخرة ،كما تشري إحصاءات املنظمة إىل أن نسبة واحد
من كل أربع ضحايا ممارسات الرق املعاصرة هم من األطفال.2
ثانياً  -أشكال الرق املعاصرة:
تشمل ممارسات الرق املعاصرة إسار الدين ،القنانة ،بيع األطفال الستغالهلم وأشكال
الزواج القائم على العبودية ،وغالباً ما يشار إىل اعتبار السخرة من أشكال الرق املعاصرة ،لكن
ذلك يتوقف على مالبسات كل حالة ،والسيما أسلوب التحكم يف العامل وشكل السلطة املمارسة
عليه.3
أ -السخرةforced labor :

مل تقم اتفاقية الرق لسنة  1926بتعريف العمل القسري أو السخرة ،بل وأجازهتا

ألهداف عمومية وهذا يفسر بأن ظاهرة العمل القسري كانت منتشرةً ومعروفةً يف فترة
العشرينيات ،لكن عصبة األمم اعترفت بعد ذلك بوجوب االهتمام والتركيز على هذه الظاهرة،
فطلبت من منظمة العمل الدولية أن هتتم هبذه املسألة وإعداد اتفاقية خاصة بالعمل القسري
أو السخرة.4
وبناءً على ذلك اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية السخرة سنة  ،1930وهي
االتفاقية رقم  ،29ويف سنة  1957أحلقت املنظمة اتفاقية ثانية باتفاقية السخرة وهي
اتفاقية إلغاء السخرة االتفاقية رقم  ،105واليت نصت على وجوب االستئصال الكلي والفوري

1

- Imran, Sarihasan and Domician Mate, Modern slavery policies in a conceptual perspective,
International journal of engineering and management sciences, vol 3, 2018,p31.
2
- International Labour Office and Walk Free Foundation, global estimates of modern slavery:
forced labour and forced marriage, Geneva, 2017, p5.

3

-اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسباهبا

وعواقبها ،الدورة  10 ،73جويلية  ،2018ص.7
- International Confederation of Free Trade Unions, op.cit, p1 .
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لظاهرة السخرة ،وتشكل االتفاقيتان رقم  29ورقم  105اتفاقيات منظمة العمل الدولية
للسخرة.1
حسب املادة  2من اتفاقية السخرة لسنة  1930يعين عمل السخرة أو العمل القسري
"مجيع األعمال أو اخلدمات اليت تفرض عنوةً على أي شخص حتت التهديد بأي عقاب ،واليت ال
يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها مبحض اختياره".2
وقد استثنت الفقرة  2من ذات املادة مجلة من األعمال من مفهوم السخرة واملتمثلة فيما
يلي:
األعمال العسكرية البحتة اليت تفرض مبوجب قوانني اخلدمة العسكرية اإلجبارية
الواجبات املدنية العادية للمواطن يف دولة ذات حكم ذايت كامل
األعمال اليت تفرض مبقتضى إدانة قضائية واليت تتم حتت إشراف سلطة عامة
األعمال اليت تفرض يف حاالت الطوارئ أو احلرب أو النكبات اليت تعرّض السكان
بأكملهم للخطر
اخلدمات القروية العامة البسيطة اليت يؤديها أعضاء اجملتمع احمللي خدمةً ملصلحته
املباشرة.3
وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب األخذ باالعتبار إمكانية التالعب مبسألة املوافقة
الظاهرية للعامل على العمل أو اخلدمة املقدمة ،كما أن املوافقة قد تتخذ على غري دراية ،ويف
بعض احلاالت قد يبدأ العمل طوعياً مث تستخدم وسائل قسرية إلبقائه يف حالة استغالل
الحقاً.4
وقد اعترف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية حبق الفرد يف العمل وهذا
ما يعين نبذ وحظر العمل القسري ،وأكد العهد الدويل كذلك على مجلة من احلقوق والشروط
الواجب على احلكومات توفريها للعامل ،كاألجور واملكافآت العادلة ،واحلق يف تكوين النقابات
واالنضمام إليها.5

- Ibid, p2.
2

1

 -اتفاقية السخرة (رقم  ،) 29املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية ،بتاريخ  28جوان  1930يف

دورته  ،14دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1ماي .1932
 - 3الفقرة  2من املادة  2من اتفاقية السخرة  1930املذكورة أعاله.
 - 4الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص ،املرجع السابق ،ص.6
- International Confederation of Free Trade Unions, op.cit, p5.
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وهذا إىل جانب الراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد املعقول لساعات العمل واحلق يف
اإلضراب عن العمل.1
وإىل جانب هذه النصوص قامت االتفاقيات الدولية اإلقليمية بالتأكيد على حظر
السخرة والعمل القسري ،كاالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة  ،1969وقبلها االتفاقية
األوربية حلماية حقوق اإلنسان الصادرة سنة .21950
وقد حددت منظمة العمل الدولية مخسة عناصر رئيسية تدل على وجود حالة من
حاالت السخرة أو العمل القسري ،وتتمثل فيما يلي:
التهديد باستخدام العنف اجلسدي أو اجلنسي
تقييد حركة العامل أو احتجازه داخل مكان العمل أو مكان آخر
االستعباد بالديون أو وقف األجور أو رفض دفعها
مصادرة جواز السفر أو وثائق اهلوية
هتديد العامل بتبليغ السلطات عنه.3
وهناك من مييز بني مصطلحي السخرة والعمل القسري على أساس أن هذا األخري يشمل
عنصر اإلكراه على العمل ،لكنه يتضمن مقابالً مالياً أو أجراً غري عادل ،أما السخرة فتنطوي
على إكراه على العمل دون مقابل ،إال أن االتفاقيات الدولية ذات الصلة مل تفرق بني
املصطلحني.4
وكما ذكر أعاله تشري اإلحصاءات إىل أن ما يقارب  40مليون شخص قد تعرضوا
ملمارسات الرق املعاصرة يف سنة  24.9 ،2016مليون منهم قد وقعوا حتت وطأة السخرة ،إال أن
ممارسات السخرة تتفاوت من منطقة ألخرى وقد تكون النسب احلقيقية أعلى بكثري ،وتشكل
النساء نسبة   57.6من ضحايا السخرة.5
ب  -إسار الدينdept bondage :

يعين اإلسار بالدين أو االستعباد بالدين وضعاً ناشئاً عن تعهد شخص مدين بتقدمي
خدماته الشخصية ،أو خدمات شخص خاضع لسيطرته ضماناً لدين ،إذا كانت قيمة تلك
 - 1املواد  8،7،6من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،اعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة
بتاريخ  16ديسمرب  ،1966دخل حيز النفاذ بتاريخ  3جانفي .1976
- International Confederation of Free Trade Unions, op.cit, p5.

2

 - 3الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص ،املرجع السابق ،ص .8
 - 4حممد نواف الفواعرة ،العمل القسري مابني التحرمي الدويل والتجرمي الوطين ،جملة املنارة ،العدد ،2014 ،3
ص .380

 - 5اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،املرجع السابق ،ص .4
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اخلدمات حبسب تقديرها املعقول ال تستخدم لتصفية الدين ،أو إذا مل تكن مدة تلك اخلدمات
حمدودة أو طبيعتها حمددة.1
من هنا يتبني أن إلسار الدين صورتني ،تتمثل األوىل يف رهن أحد األشخاص شخصاً آخر
تابعاً له لدى الغري ضماناً لدين عليه ،وهذا ما يدل على ممارسة إحدى سلطات حق امللكية ،أما
الصورة الثانية فتتجسد يف وضع شخص خدماته الشخصية برضاه حتت تصرف الغري ،سداداً
لدين يف ذمته ،وهذا ال يعد ممارسة لسلطات حق امللكية لكنه يشكل صورة شبيهة بالرق.2
ويالحظ أن املهاجرين أيضاً قد يصبحون ضحايا لإلسار بالدين خالل حبثهم عن عمل يف
اخلارج ،فغالباً ما يوعد املهاجر بعمل جيد يف الدولة اليت هاجر إليها لكنه يصبح مديناً للمهرّب
يف مقابل إجياد الع مل ،وتكاليف النقل وللحصول على وثائق السفر يف بعض احلاالت ،وعند
وصوله للدولة األجنبية غالباً ما يفاجأ املهاجر بعدم وجود العمل املوعود به ،أو جتاهل عقد
العمل الذي اتفق عليه ويبقى املهاجر مديناً للمهرّب ،فيبدأ هذا األخري بتهديد املهاجر أو أسرته
من خالل وسائل العنف املباشرة أو غري املباشرة ،حىت يضمن قيامه بالعمل كما يطلب منه كما
قد يقوم املهرّب حبجز وثائق اهلوية والسفر اخلاصة باملهاجر ،حىت يتحكم يف حركته ويضمن
عدم هربه.3
ج -القنانةserfdom :

يقصد بالقنانة حسب القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص حالة شخص ملزم
بالقانون أو العرف أو باالتفاق ،بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة
هلذا الشخص بعوض أو بدون عوض ،دون أن يتمتع حبرية تغيري وضعه.4
وبالرجوع إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية،
يالحظ أنه قد مت التمييز بني مصطلحي االستعباد واالسترقاق ،وذلك على أساس أن االستعباد
أمشل من االسترقاق ،فالعبودية تشمل كل أشكال السيطرة على اإلنسان واستضعاف مزنلته ،أما
االسترقاق فيعين إخضاع اإلنسان إىل السلطات النامجة عن حق امللكية ،وهلذا اقترح مصطلح
القنانة الستبدال مصطلح العبودية.5
 - 1الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص ،املرجع السابق ،ص .11
2

 -حممد ،نواف الفواعرة ،الرق يف ثوبه اجلديد :ما بني التحرمي الدويل والتجرمي الوطين دراسة مقارنة،

دراسات علوم الشريعة والقانون ،العدد  ،3اجلامعة األردنية ،2015 ،ص .1170
- International Confederation of Free Trade Unions, op.cit, p12.

3

 - 4الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص ،املرجع السابق ،ص .11
 - 5عمراوي السعيد ،جرمية االسترقاق يف القانون الدويل ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم
احلقوق ،جامعة بسكرة ،2017\2016 ،ص .149
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وللقنانة هي األخرى صورتان تقتربان من مفهوم السخرة ،تتمثل الصورة األوىل يف أن
يعيش الشخص على أرض الغري ويعمل هبا مقابل عوض من املالك ،لكنه ال ميلك إهناء العالقة
التعاقدية بينهما ،فيبقى ملتزما هبا إىل األبد ،أما الصورة الثانية فتتجلى يف أن يعيش الشخص
ويعمل على قطعة أرض ،مقابل خدمة أو عوض يقدمها للمالك دورياً ،فالعامل يف مثل هذه
احلالة يعد مبثابة مستأجر دائم لألرض مقابل حصة دائمة من نتاج األرض ،ال تتغري سواء كان
نتاج األرض جيداً أم ال ،وهذا ما يؤدي إىل عجز العامل يف هناية املطاف عن أداء احلصة ،فيبقى
مستعبداً باألرض يعمل هبا واحملصول يسدد به حصة املالك.1
د -استغالل األطفالexploitation of children :

يف بعض مناطق العامل يرسل األطفال للعمل بعيداً عن عائالهتم ،ويف بعض األحيان
يرسلون إىل دولة أخرى ،فتصبح حياهتم معتمدةً متاماً على رب العمل ،كما ال ميكنهم الرجوع
ألهلهم لصغر سنهم وفقرهم ،السيما إن كانوا ال يتكلمون لغة الدولة اليت يقيمون فيها ،أو
خلوفهم من عقاب رب العمل إن حاولوا اهلروب فاعتماد األطفال على رب العمل بشكل كامل،
يعين أهنم معرضون لالستغالل وسوء املعاملة ،وقد يكون عمل هؤالء األطفال مبقابل يتلقاه
أولياؤهم أو بدون مقابل.2
ويكون أغلب هؤالء األطفال عرضةً لإلجتار هبم ألغراض جنسية أو الستغالهلم كيد
عاملة رخيصة أو حىت جمانية .حيث يعد اإلجتار بالبشر ثالث أكثر جتارة غري مشروعة
مرحبة يف العامل ،بعد جتارة األسلحة غري املشروعة وجتارة املخدرات ،السيما أن خماطرها أقل
بالنسبة لعصابات اإلجرام املنظم ،ومن املعروف أن أغلب ضحايا اإلجتار بالبشر هم من األطفال
والنساء ،وهذه التجارة بطبيعتها هتدر كرامة اإلنسان وتستغل أوضاع الفقر العاملي ،وقد أصبحت
مظهراً من مظاهر االسترقاق املعاصر لضحايا أكرهوا على العمل ،أو االستغالل اجلنسي فهي من
جهة تنتهك حقوق اإلنسان ،ومن جهة أخرى تزيد من تنامي اجلرمية املنظمة يف العامل.3
 - 1حممد ،نواف الفواعرة ،الرق يف ثوبه اجلديد :ما بني التحرمي الدويل والتجرمي الوطين دراسة مقارنة ،املرجع
السابق ،ص .1170
- International Confederation of Free Trade Unions, op.cit, p16.


2

عرّفت املادة  7من االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واأل عراف واملمارسات الشبيهة بالرق جتارة

الرقيق بأهنا" :مجيع األفعال اليت ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغري على قصد حتويله
إىل رقيق ،ومجيع األفعال اليت ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته ومجيع أفعال التخلي بيعاً أو
مبادلة ،...وك ذلك عموما أي اجتار باألرقاء أو نقل هلم أيا كانت وسيلة النقل املستخدمة".

 - 3سامي حممود ،وأسامة بدير ،اإلجتار بالبشر وصمة عار يف جبني البشرية،سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية،
مركز األرض حلقوق اإلنسان ،العدد  ،72القاهرة ،2009 ،ص ص .7-6
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وغالباً ما يتم استغالل األطفال يف العمل القسري أو السخرة ،أو التجنيد اإلجباري يف
الزناعات املسلحة ،أو استغالهلم يف أعمال أخرى دون احترام السن األدىن للعمل ،كما أن
األطفال إن تقاضوا مقابالً للعمل فيكون أجراً زهيداً يقدر بأقل من دوالر واحد لليوم مقابل
أعمال شاقة للغاية ،ومن أهم أسباب هذه الظاهرة الفقر والتفكك األسري والتسرب من
املدرسة.1
هـ -الزواج باإلكراهforced marriage :

يعين الزواج باإلكراه أو اخلضوع أو الزواج القائم على العبودية ،وفق القانون النموذجي
ملكافحة االجتار باألشخاص الوعد بتزويج امرأة أو طفلة أو تزوجيها فعالً ،دون أن متلك حق
الرفض ،وذلك لقاء بدل مايل أو عيين يدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألي شخص آخر أو
جملموعة من األشخاص ،كما قد يعين منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته
لشخص آخر ،لقاء مثن أو عوض معني ،وقد يتمثل زواج اإلكراه يف جعل املرأة بعد وفاة زوجها
إرثاً ينتقل إىل شخص آخر.2
ويتجلى عنصر اإلكراه يف هذا النوع من الزواج يف عدة صور ،كأن يتم الزواج كمقايضة
يف مقابل التزام معني ،أو إكراه األرملة على الزواج من شقيق زوجها ،كما قد يلجأ إىل هذا النوع
من الزواج بني فئة املهاجرين ،للحصول على وثائق اإلقامة وتقوم اجلماعات املسلحة باستخدام
الزواج باإلكراه خالل الزناعات املسلحة ،ويف بعض اجملتمعات يرى األولياء أن الزواج املبكر
باإلكراه هو وسيلة لتفادي الفقر ومحاية بناهتم من ظروف العيش القاسية.3
ثالثاً  -انتشار ظاهرة الرق املعاصر يف العصر احلديث:

حسب تقديرات منظمة العمل الدولية فإن حوايل   90من العمل القسري حيدث يف
االقتصاد اخلاص ،وتظهر ثالثة أرباع هذه النسبة يف القطاعات املنتجة كالزراعة والبناء
والعمل املزنيل ومصائد األمساك والتصنيع ،والنسبة املتبقية تشمل االستغالل اجلنسي ألغراض
جتارية.4

 - 1سامي حممود ،وأسامة بدير ،املرجع السابق ،ص .17
 - 2الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص ،املرجع السابق ،ص .9
- International Labour Office and Walk Free Foundation, op.cit, p45.
4

3

 -مكتب العمل الدويل ،تعزيز اإلجراءات لوضع حد للعمل اجلربي ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،103جنيف،

 ،2014ص .1
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وبالنظر إىل التوزيع اجلغرايف للظاهرة جند أن منطقة أفريقيا هي املنطقة اليت تظهر
فيها ممارسات الرق املعاصرة بشكل أكرب ،حيث أن حوايل  8من كل ألف نسمة من سكان أفريقيا
هم ضحايا هلذه املمارسات ،تليها منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،مث أوربا وآسيا الوسطى ،مث الدول
العربية بنسبة تقدر حبوايل  3من كل ألف نسمة ،ويف األخري منطقة أمريكا ،مع األخذ بعني
االعتبار أن املعطيات بشأن ممارسات الرق املعاصرة حمدودة ،السيما يف بعض املناطق كمنطقة
آسيا الوسطى والدول العربية.1
أما على مستوى القطاعات االقتصادية فنجد أن قطاع الزراعة يف دول عديدة يتميز
ببعض أشكال الرق املعاصرة ،فغالباً ما يعتمد اإلنتاج يف هذا القطاع على اليد العاملة املؤقتة أو
املهاجرة ،ومن خصائصه ساعات العمل الطويلة بشكل مفرط وعدم تنفيذ قوانني العمل ،كما أنه
يتميز بالرغبة يف زيادة اإلنتاج بأدىن تكلفة ممكنة وهذا ما يزيد من خطر الوقوع يف ممارسات
الرق املعاصرة ،وخاصةً اإلسار بالدين بني فئات معينة كالسكان األصليني ،واألقليات واملهاجرين
والنساء واألطفال ،وحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية ،فإن نسبة   12من حجم العمل
بقطاع الزراعة على الصعيد العاملي يندرج ضمن مفهوم السخرة.2
ويف دولة اإلمارات جند مثاالً آخر على العمل القسري من خالل استغالل األطفال ،حيث
يتم اختطاف األطفال أو هتريبهم من شبه القارة اهلندية ،وبعض املناطق من أفريقيا ،ونقلهم
إىل دولة اإلمارات للعمل يف سوق اجلمال ،3ويف هاييت يتم بيع األطفال أو التخلي عنهم من قبل
أوليائهم ،حىت يقوموا باخلدمة املزنلية لعائالت أخرى ،وأغلب هؤالء األطفال إناث من القرى
الفقرية.4
حيث أن العمل املزنيل يشكل نسبة   24من العمل القسري ،وقد تزايد عدد األشخاص
الذين يعملون يف هذا القطاع بشكل كبري مؤخراً ،السيما يف فئة النساء املهاجرات للبحث عن
عمل ،كما أن العمال املزنليني غالباً ما يتم استبعادهم من احلماية املقررة يف قوانني العمل
الوطنية ،وهذا ما يؤدي إىل انتهاك حقوقهم من قبل أرباب العمل ،كعدم دفع أجورهم ،تكليفهم
بساعات عمل طويلة وأعباء ثقيلة ،إىل جانب غياب الرعاية الصحية وظروف العيش املالئمة.5

- International Labour Office and Walk Free Foundation, op.cit, p26.

1

 - 2اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،املرجع السابق ،ص .12
- International Confederation of Free Trade Unions, op.cit, p19.

- Ibid, p17.

4

- International Labour Office and Walk Free Foundation, op.cit, p33.
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ويتميز قطاع تصنيع اإللكترونيات هو اآلخر بتفشي ظاهرة العمل القسري يف عدة
مناطق من العامل ،ففي ماليزيا على سبيل املثال ،مشل العمل القسري نسبة   28من العاملني يف
قطاع تصنيع اإللكترونيات سنة  ،2014كما أن هذه النسبة أعلى بكثري بني العمال األجانب ،ومن
أبرز مظاهر العمل القسري يف هذا القطاع يف ماليزيا حجز وثائق السفر ودفع رسوم باهضة
لوكاالت التشغيل ،وضرورة العمل لوقت إضايف لسداد الديون النامجة عن تلك الرسوم ،وإعطاء
معلومات مضللة للعمال عن ظروف وشروط العمل ،إىل جانب انعدام إمكانية تغيري الوظيفة أو
رفضها أو الوصول إىل آليات التظلم.1
أما بالنسبة لظاهرة الزواج باإلكراه ،فتشري اإلحصاءات إىل أن ما يقارب  15مليون
شخصاً قد عانوا من ظاهرة الزواج باإلكراه يف سنة  ،2016أغلبهم إناث بطبيعة احلال ،وتعود
أسباب هذه الظاهرة بشكل أساسي إىل األعراف الراسخة يف بعض اجملتمعات ،ويف مناطق أخرى
جترب الفتيات على الزواج إللغاء ديون أوليائهن ،أو لتسوية نزاعات عائلية ،وتنتشر هذه
الظاهرة بشكل أكرب يف منطقيت أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ ،حيث تقدر نسبة ضحايا الزواج
باإلكراه يف أفريقيا حبوايل  5ضحايا لكل ألف نسمة ،و 2لكل ألف نسمة يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ.2
رابعاً  -مكافحة ممارسات الرق املعاصرة
إن القضاء على ممارسات الرق املعاصرة يتطلب مقاربة متعددة األوجه تستهدف كافة
األصعدة االقتصادية ،الثقافية ،االجتماعية والقانونية ،حيث جيب أن توفر أنظمة محاية
اجتماعية فعالة للعمال حلمايتهم من االستغالل ،كما جيب تعزيز حقوق العمال يف االقتصاد
اخلاص الذي تظهر فيه ممارسات الرق املعاصرة بشكل أكرب ،وإىل جانب ذلك البد من حتسني
السياسات املتبعة جتاه املهاجرين لتفادي ظاهرة السخرة والعمل القسري ،ومبا أن ممارسات الرق
املعاصرة تظهر يف أوقات األزمات والزناعات ،يتعني التأكيد على أخطار الرق املعاصر كجزء من
العمل اإلنساين يف هذه األوضاع.3
وقد قامت منظمة العمل الدولية بتلخيص وسائل القضاء على ممارسات الرق املعاصرة
يف مجلة من املبادئ أبرزها:

 - 1اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،املرجع السابق ،ص.16
-International Labour Office and Walk Free Foundation, op.cit, pp43-44.

2

- Ibid, p50.

3
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 -1احترام عملية التوظيف واالستخدام حلقوق اإلنسان األساسية ومعايري العمل الدولية،
السيما احلرية النقابية ومنع العمل اجلربي وعمل األطفال والتمييز
 -2احترام عملية التوظيف الحتياجات سوق العمل ،وعدم خفض معايري العمل أو األجور ،أو
غري ذلك من الوسائل اليت هتدف إىل تقويض العمل الالئق
 -3تطبيق التشريعات والسياسات املناسبة بشأن العمالة والتوظيف على مجيع العاملني وهيئات
التوظيف وأصحاب العمل
 -4تعزيز كفاءة وشفافية عملية التوظيف ومحاية العمال خالهلا
 -5التركيز على دور مفتشيات العمل واستخدام نظم موحدة للتسجيل والترخيص ،ومكافحة
السلطات املختصة يف كل دولة ألساليب التوظيف االستغاللية واالحتيالية ،واليت قد تؤدي
إىل العمل القسري أو اإلجتار بالبشر
 -6ينبغي يف التوظيف عرب احلدود الدولية أن حيترم القوانني واللوائح والوطنية ،واالتفاقيات
الدولية السارية يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد
 -7إلغاء رسوم التوظيف والتكاليف املرتبطة به ،وعدم فرضها على العمال أو الباحثني عن عمل
 -8حتديد شروط وظروف العمل وتوضيحها للعامل ،ومن األحسن تضمينها يف عقود مكتوبة
بلغة يفهمها العامل
 -9البد أن تكون موافقة العامل على شروط العمل طوعية دون إكراه
-10

احترام حرية تنقل العامل داخل وخارج الدولة اليت يعمل هبا ،وعدم مصادرة وثائق

هوية العامل أو عقوده
-11

متكني العامل من حرية إهناء استخدامه ،وإذا كان العامل مهاجراً فال جيب منعه من

العودة إىل بالده
-12

إتاحة الفرصة للعمال مهما كانت مراكزهم القانونية يف الدولة ،للتظلم أو غريه من

وسائل تسوية الزناعات ،واالنتصاف هلم إذا انتهكت حقوقهم يف عملية التوظيف.1
خامتة:
من هنا يتبني أن ظاهرة الرق ال تزال منتشرة إىل يومنا هذا ،لكنها اختذت أشكاالً
خمتلفة كالسخرة والقنانة وإسار الدين واستغالل األطفال والزواج باإلكراه ،وهذا ما أدى
باملنظمات الدولية والسيما منظمة العمل الدولية إىل حظر هذه املمارسات ودعوة الدول إىل
مكافحتها ،وجترميها والعقاب عليها يف قوانينها الوطنية ،واختاذ إجراءات رقابية على وكاالت
 - 1منظمة العمل الدولية ،املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل ،الطبعة األوىل،
جنيف ،2017 ،ص .2
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التشغيل اخلاصة للقضاء على العمل القسري ،وكافة أشكال استغالل العمالة ،كما ينبغي التوعية
باملمارسات الشبيهة بالرق ،فعلى الرغم من انتشارها إال أن الدراسات واألحباث بشأهنا قليلة،
خاصةً وأهنا متارس يف اخلفاء وبشكل غري مباشر يف الكثري من األحيان.
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