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العمل القسري

المسألة اإلجرائية:

عدم إثبات اال عاءات اأ لة كافية

المسألة الموضوعية:

الحق في الحصذ ذ ذ ذذول على سذ ذ ذ ذذبال انتصذ ذ ذ ذذاف فعال الحماية من

موا العهد:

 )3(2مقروء ااالقتران مع الما 8

موا البروتوكول االةتياري:

2

العمل القسري واالسترقاق

صذ ذ ذذاحبة البالغ هي أ .غ .وهي موارنة موربية فولدت في عام  .1962وتدعي صذ ذ ذذاحبة البالغ
1-1
أنها ضذ ذ ذذحية انتهاه حقوقها المكمولة اموجد الما  )3(2مقروء ااالقتران مع الما  8من العهد .ويمثل
صاحبة البالغ.
محام
َ

*

اعتمدته الل نة في ورتها  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2020

**

شذذاره في ارسذذة هالا البالغ أعاذذاء الل نة التالية أسذذمايهم :تانيا ماريا عبدو روشذذول وعيا ،بن عاشذذور وعارف بلقان وأحمد

أمان فتح هللا وفورويا شذويتشذي وكريسذتوف ها ن

وبا مريم كويتا ومارسذيا ف .ج .كران و يماد مور و انكان الكي موهومو از

وفوتاني ب اغت يس وهارنان كيس ذذا ا كابري ار وفاس ذذالكا س ذذانس ذذان وةوس ذذيه مانويل س ذذانتوي اايس ويوفال ش ذذاني و لان تيورو جا

وأندرياي زيمرمان وجانتيان زباري.
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في  23تشرين الثاني/نوفمبر  2017قررت الل نة من ةالل مقررها الخاص المعني االبالغات

ال د د والتدابار المؤقتة عدم إصدار رلد للعمل االتدابار المؤقتة اموجد الما  94من النظام الداةلي لل نة.

الوقائع نما عرضتها صاحبة الي
فولدت صذذاحبة البالغ في  27نيسذذان/أبريل  1962االمورب وتعيش حاليال في أمسذذتر ام بهولندا.
1-2
نشذ ذذأت صذ ذذاحبة البالغ في المورب في أسذ ذذر فقار جدال ولم تتلق أي تعليم فعمل ةا مة في اا ئ األمر

في المملكذة العربيذة السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعو يذة ثم في المورب عنذد ام أر تفذدعى نعيمذة وهي موارنذة تحمذل ال نسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاتان
الهولنذديذة والموربيذة .وفي عذام  2002رلبذ نعيمذة إلى صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ االلتحذاق بهذا للعمذل عنذدهذا في
هولندا .وبموافقة صذ ذ ذذاحبة البالغ حاول نعيمة تهريبها اطريقة غار قانونية اةل سذ ذ ذذيارتها لكنها اعتفقل
في نقطة الحدو  .وفي عام  2003أةم نعيمة صذاحبة البالغ مر أةر في سذيارتها وتمكن هالا المر
من إ ةذالهذا اطريقذة غار قذانونيذة إلى هولنذدا .وعنذدمذا ةلذ

سمرها لكن لم تكن اه أي تأشار صالحة لدةول البلد.
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وعاشذ ذ

صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ هولنذدا كذانذ

ص ذذاحبة البالغ في هولندا مع نعيمة ربة عملها .وعمل

لد ها لمد ثماني سنوات حاث كان

تحمذل جواز

ص ذذاحبة البالغ ةا مة من لية

ترعى أرمال نعيمة .وباستثناء األكل والسكن لم تتلق صاحبة البالغ

أي أجر عن عملها .وكان ل امال على ص ذ ذ ذذاحبة البالغ أن تكون مس ذ ذ ذذتعد للعمل على مدار  24س ذ ذ ذذاعة في

الاوم و 7أيام في األسذ ذ ذذبوع .ولم تكن لد ها سذ ذ ذذاعات عمل ثابتة وتعرض ذ ذ ذ

المثذال أبذ نعيمذة أحيذانذال على إرسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ من ون معط
منتص اللال أو تعمد إلى إهانتها لمظيال.

لسذ ذ ذذوء المعاملة .فعلى سذ ذ ذذبال
القتنذاء اع

األغرا ،في

وكان نعيمة قد قطع وعدال على أن تطلد ترةيصذ ذ ذ ذ ذال ااإلقامة لص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وأن تحص ذ ذ ذ ذذل
3-2
عليه لكن هالا لم يحدث ُّ
قط .وبدالل من ذلك َّ
هد ت نعيمة صذ ذذاحبة البالغ اأن الشذ ذذررة سذ ذذتعتقلها إذا هي
غا رت من لها .ولم تدفع لصذذاحبة البالغ أي أجر ااسذذتثناء في مناسذذبتان عندما منحتها حوالي  50ورو.

وعالو على ذلك لم تتلق صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ الرعاية الطبية التي تحتاجها إلصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذابتها امر ،السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكري

ولم تس ذ ذ ذ ذ ذ ذ لها نعيمة في نظام التأمان الصذ ذ ذ ذ ذ ذذحي االرغم من أنها كان

على علم احالتها الصذ ذ ذ ذ ذ ذذحية .وفي

عام  2010وبعد أن عمل لد نعيمة لمد ثماني س ذ ذ ذذنوات تقريبال غا رت ص ذ ذ ذذاحبة البالغ المن ل عندما
كان نعيمة في العمل واةتبأت عند أسر أةر حاث عمل هناه ةا مة من لية أياال(.)1
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وفي  8كانون األول /يسذمبر  2015أبلو

صذاحبة البالغ الشذررة بوقوع جريمة ات ار االبشذر

وذلك اموجد الما 273و من القانون ال نائي  .وفي رسذ ذ ذذالة مؤرةة  11تش ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر 2016
()2

قرر اال عاء العام رف القاذ ذ ذ ذذية ألن التقرير الرسذ ذ ذ ذذمي لل ريمة لم فيظهر أي لال على االسذ ذ ذ ذذتوالل في
العمل برر إجراء تحقاق جنائي علمال أن صذذاحبة البالغ تحمل جواز سذذمر سذذاري الممعول ووضذذعها غار
القانوني لم يمنعها من السذ ذذعي إلى ما تريدا وتمكن

من كسذ ذذد عيشذ ذذها لمد ةمس سذ ذذنوات اعد موا رتها

من ل نعيمذة .وعالو على ذلذك ر اال عذاء العذام أن األعمذال التي أوكلذ
أعماالل ش ذذاقة أو قالر أو ام

2

إلى صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ لم تكن

لس ذذاعات روال وأنها اس ذذتما ت من األكل والس ذذكن والرعاية الطبية والهات .

( )1

ال تقدم صاحبة البالغ معلومات إضافية اشأن هالا المسألة.

( )2

ويعاقد بناء على ذلك االس ذ ذ ن لمد أقص ذ ذذاها ثماني س ذ ذذنوات
تنص الما 273و( )1على ما لي" :يكون مالنبال ااالت ار االبش ذ ذذر ف
وي ند أو نقل أو يحال أو تيح سذذكن لا
ذائه
ذ
ا
أع
ع
ن
أو
نةر
أو غرامة من المئة الخامسذذة  ...كل شذذخص نوي اسذذتوالل شذذخص
ف
لهالا الشذ ذذخص أو يأويه  -اما في ذلك مقاياذ ذذة هالا الشذ ذذخص أو تحويل السذ ذذيطر عليه  -عن رريق اإلكراا أو العن أو عمل
عدائي نةر أو التهد د االعن أو عمل عدائي نةر أو عن رريق االبت از أو االحتيال أو الخداع أو سذ ذ ذذوء اسذ ذ ذذتخدام سذ ذ ذذلطة
تنشذأ عن رروف اعانها أو عن رريق اسذتوالل حالة الاذع أو عن رريق فع أو تلقي مبال مالية أو م ايال من أجل الحصذول
على موافقة شخص لديه سيطر على هالا الشخص".
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وبناء على ذلك فهي لم تف بر وفقال لال عاء العام على العمل أو توفار ةدماتها ولم تفس ذ ذ ذ ذذتول كاللك اأي
رريقة أةر على النحو المحد في الما 273و من القانون ال نائي .وأةال اال عاء العام في االعتبار أن
ص ذ ذ ذذاحبة البالغ لم تبجل اال ريمة إال اعد ةمس س ذ ذ ذذنوات من وقوعها عندما س ذ ذ ذذع
واعتمد استمرار اقائها فاها على إبالغها بهالا ال ريمة.
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الب

وفي  2نذار/ماري  2017رفع

إلى البقاء في هولندا

ص ذ ذ ذذاحبة البالغ ش ذ ذ ذذكو إلى محكمة االس ذ ذ ذذتئناف بدعو عدم

في هالا ال ريمة .وأشذ ذ ذ ذ ذذارت صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ في شذ ذ ذ ذ ذذكواها هالا إلى القانون و لى الوالية القاذ ذ ذ ذ ذذائية

وأوضذح أن وضذعها تاذمن جميع عناصذر االسذتوالل وأن اال عاء العام لم يقدم أسذسذال كافية السذتنتاجه
عدم وجو استوالل على النحو المحد في الما 273و من القانون ال نائي.
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أقر في رس ذ ذ ذ ذذالة
وبناء على رلد محكمة االس ذ ذ ذ ذذتئناف تناول مس ذ ذ ذ ذذاعد اال عاء العام الش ذ ذ ذ ذذكو و َّ

مؤرةة  24نيس ذ ذ ذ ذذان/أبريل  2017اأن ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ عمل

لس ذ ذ ذ ذذاعات رويلة ةالل فتر رويلة وأنها لم

تحص ذذل على أجر مناس ذذد .غار أن مس ذذاعد اال عاء العام ةلص إلى أن ذلك ال يكمي العتبار أن رروف

عملهذا تمثذل اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتوالالل على النحو المحذد في المذا 273و من القذانون ال نذائي ألن عملهذا تذأل

من

"أنشذ ذذطة عا ية تاذ ذطلع بها الكثار من الهولنديات العامالت بدوام ج ئي أو كامل" .وذكر مسذ ذذاعد اال عاء
تملك جواز سذذمرها وأنها كان

العام أيا ذال أن صذذاحبة البالغ كان
لم تفاطر للعمل في رروف غار صحية.
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وفي  27ح يران /ونيه  2017رفع

تتمتع احرية الخروج من المن ل وأنها

ص ذ ذذاحبة البالغ مر أةر

عو ااالس ذ ذذتئناف أمام محكمة

االس ذ ذذتئناف مماد اأن مس ذ ذذاعد اال عاء العام ةلص ةطأل إلى أن وض ذ ذذعها ال يمثل اس ذ ذذتوالالل أو اس ذ ذذترقاقال
أو عمالل قسذريال .وأضذاف أنه على الرغم من أن السذلطات الهولندية أجرت تحايقال لم يكن التحقاق مناسذبال.
وةلص

إلى أن الحكومة لم ت

االت امها اإلي ابي ااحترام وضمان حقوقها بوصمها ضحية وأنها لم تتخال

الخطوات الالزمة العتما التدابار الالزمة لحماية حقوقها .وأجدت محكمة االسذ ذذتئناف في قرارها المؤر 12
تموز /وليه  2017قرار اال عاء العام.
ال كوى
حقوقها المكمولة اموجد الما  8من العهد ألن وضعها

1-3

تدعي صاحبة البالغ أن هولندا انتهك

2-3

وتالكر صذ ذ ذذاحبة البالغ أن وضذ ذ ذذعها يقع ضذ ذ ذذمن نطاق الما  8من العهد ألن االت ار االبشذ ذ ذذر

يشذ ذذكل اسذ ذذتوالالل و/أو اسذ ذذترقاقال و/أو عمالل قس ذ ذريال وأن اإلجراءات القانونية واإل ارية المطبقة تتعار ،مع
الامانات المنصوص علاها في الما  )3(2من العهد.

يش ذذار عا إلى العملية التي وض ذذع من ةاللها األف ار أو فيحتمف بهم في وض ذذع اس ذذتوالل تحايقال لمكاس ذذد
اقتصا ية( .)3وتشار صاحبة البالغ أياال إلى أن هولندا صدق في  27تموز /وليه  2005على بروتوكول

منع وقمع ومعاقبة االت ار ااألشذخاص وبخاصذة النسذاء واألرمال( .)4وتشذار كاللك إلى االجتها القاذائي

( )3

تشذ ذ ذذار صذ ذ ذذاحبة البالغ إلى :صذ ذ ذذحيمة وقائع مموضذ ذ ذذية األمم المتحد لحقوق اإلنسذ ذ ذذان رقم  36المعنونة "حقوق اإلنسذ ذ ذذان واالت ار

( )4

تشذ ذ ذ ذذار صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بوجه ةاص إلى الما ( 3أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االت ار ااألشذ ذ ذ ذذخاص وبخاصذ ذ ذ ذذة النسذ ذ ذ ذذاء

ااألشخاص" المتاحة على الرااط التالي.www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_ar.pdf :

واألرمال التي تنص على أن "ت ناد أشذ ذ ذذخاص أو نقلهم أو تنقالهم أو إ وايهم أو اسذ ذ ذذتابالهم بواسذ ذ ذذطة التهد د االقو أو اسذ ذ ذذتعمالها

أو غار ذلك من أشذكال القسذر أو االةتطاف أو االحتيال أو الخداع أو اسذتوالل السذلطة أو اسذتوالل حالة اسذتاذعاف أو ا عطاء
أو تلقي مبال مالية أو م ايا لنال موافقة شذذخص له سذذيطر على شذذخص نةر لور ،االسذذتوالل .ويشذذمل االسذذتوالل كحد أ نى
اسذتوالل عار الوار أو سذائر أشذكال االسذتوالل ال نسذي أو السذخر أو الخدمة قسذ ار أو االسذترقاق أو الممارسذات الشذباهة االرق
أو االستعبا أو ن ع األعااء".
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للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذ ذ ذذان وتدفع اأنها كان

ض ذ ذ ذذحية االس ذ ذ ذذتوالل و/أو االس ذ ذ ذذترقاق و/أو العمل

القس ذذري( .)5وتش ذذد على أن جميع العناص ذذر األربعة من الما 273و ومن القانون ال نائي قد اس ذذتفوفا :
(أ) المعل اقتادت االسيار و ةل هولندا اصور غار قانونية (ب) الوسائل ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ جذما كان ال تتمتع بوضع
للتهد د وواجه

قانوني في هولندا وال تلم بلوة البلد وال تعرف شذذائال عنه فقد تعرض ذ
اما في ذلك أعمال العن وهي ضذذحية لسذذوء اسذذتخدام السذذلطة ولم تتلق أي أجر (ج) القصذذد كان
عمل ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ على علم تام احالة ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذع

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ وأنها كان

االكامل و( ) الهدف يشمل ربيعة عملها ومدته والوضع المالي لربة عملها.

تص ذرفات عدائية

ربة

تعتمد على ربة العمل

يايم قاذ ذ ذ ذ ذ ذذاتها في ضذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع
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وبناء على ذلك تالكر صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن اال عاء العام لم ج
()6
الظروف تقايمال صذ ذ ذذحيحال .وتشذ ذ ذذار إلى االجتها ات القاذ ذ ذذائية المحلية و لى تقرير عن وضذ ذ ذذعها أعدته
منظمة محلية تدعى "فار ووره"[العمل المنص ]

()7

و لى منظمة العمل الدولية

()8

وتدفع اأن وضعها يمي

امؤشذرات االسذتوالل التي تشذكل العبو ية و/أو العمل القسذري ال سذيما اسذتوالل الاذع

والخداع وتقااد

التنقذل والع لذة واإلهمذال البذدني والترهاذد والتهذد ذد وعذدم فع األجر وعبو يذة الذد ْن وسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء رروف
العمل والمعيشة وساعات العمل اإلضافية الممررة.
وعلى الرغم من أن الس ذ ذ ذ ذ ذذلطات فتح تحايقال تالكر ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنه لم يكن مناس ذ ذ ذ ذ ذذبال ألن
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اال عاء العام لم يقدم أسذ ذ ذسذ ذ ذال كافية السذ ذ ذذتخالص أن قاذ ذ ذذاتها ال تشذ ذ ذذكل اسذ ذ ذذتوالالل على النحو المحد في

المذا 273و( )1من القذانون ال نذائي والمذا  8من العهذد .وتذدفع اذأن المذا  )3(2من العهذد تنص على

واجد إجرائي ل م الدول بت ريم ومقاضذ ذ ذ ذذا أي شذ ذ ذ ذذخص بقي شذ ذ ذ ذذخصذ ذ ذ ذال نةر في وضذ ذ ذ ذذع من العبو ية أو

االس ذذترقاق أو العمل القس ذذري أو اإلل امي ويل مها أياذ ذال بوض ذذع إرار تشذ ذريعي و اري لحظر هالا األفعال
والمعاقبة علاها .وفي معر ،إشذ ذ ذذارتها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االت ار ااألشذ ذ ذذخاص وبخاصذ ذ ذذة
النسذ ذذاء واألرمال

()9

الدولة الطرف لم ت

5-3

والسذ ذوابق القاذ ذذائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذذان

()10

تدفع صذ ذذاحبة البالغ اأن

االت امها اإلي ابي االتحقاق في االستوالل في العمل وبأن قااتها فرفا

وبعد أن أبلو

ةطأل.

صذ ذذاحبة البالغ الشذ ذذررة اقاذ ذذاتها أفتيح لها اإل واء والمسذ ذذاعد الطبية .لكن منال

جميع أشذ ذذكال الحماية والرعاية المتاحة لها .وتؤكد صذ ذذاحبة البالغ

إغالق قاذ ذذاتها في عام  2016انته

أن هولندا ال ت ال مسذ ذ ذذؤولة عن إتاحة هالا الحماية والرعاية لها اعد انتهاء اإلجراءات ال نائية وأنها رلب

العمل االتدابار المؤقتة لهالا السبد(.)11

( )5

انظر القاذ ذ ذ ذذايا التالية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذ ذ ذ ذذانEuropean Court of Human Rights cases: Rantsev v. :
Cyprus and Russia (application No. 25965/04), judgment of 7 January 2010, para. 282; Siliadin v.
 France (application No. 73316/01), judgment of 26 October 2005, paras. 126–127و C.N. v. the
.United Kingdom (application No. 4239/08), judgment of 13 November 2012, para. 80

( )6

The Hague District Court, Mehak case, ECLI:NL:RBSGR:2007:BC1195, judgment of 14
 .December 2007في هالا القاذية قاذ

ألنهم يعتمدون االكامل على أرباب عملهم.
( )7

تقدم صاحبة البالغ تقري الر أعدته منظمة "فار ووره" مؤر  28شباط/فب ار ر .2017

()8

ILO Special Action Programme to Combat Forced Labour, “Indicators of forced labour”, available at
.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf

( )9

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االت ار ااألشخاص وبخاصة النساء واألرمال الد باجة والمقر .5

()10

انظر C.N. v. The United Kingdom, para. 76 :و.Rantsev v. Cyprus and Russia, para. 285

()11
4

المحكمة اأن امتنان الاذحايا ألرباب عملهم ال يصذرف النظر عن اسذتحالة المرار

انظر المقر  2-1أعالا (التي تشار إلى رف

العمل االتدابار المؤقتة).
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بأسس الموضوعية

م حظات الابلة الطرف ب ن مقيولية الي

الدولة الطرف مالحظاتها اشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأن مقبولية البالغ وأسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه

1-4

في  23أيار/ما و  2018قدم

2-4

وتال جكر الدولة الطرف االوقائع الرئيس ذ ذ ذذية التي ور وص ذ ذ ذذمها في البالغ وتالكر أن وحد من قوات

الموضوعية .وتر الدولة الطرف أن البالغ ال يستند إلى أي أساي وينبوي إعالن عدم مقبولاته.

الش ذ ذذررة في أمس ذ ذذتر ام أجرت في  14أ لول/س ذ ذذبتمبر  2015مقابلة أولية مع ص ذ ذذاحبة البالغ لتحد د ما إذا

كذانذ

قذد وقعذ

ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذة لالت ذار اذالبشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر وهي جريمذة يعذاَقذد علاهذا اموجذد المذا 273و من القذانون

ال نائي .ونظ الر لظهور مؤشرات على احتمال االت ار االبشر ألغرا ،االستوالل في العمل أفتيح لصاحبة

البالغ مذأو مؤقذ ألسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذاب إنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانيذة وفقذال لل ء  8اذاء من المبذا ئ التوجاهيذة لتنماذال قذانون األجذانذد
(اإلجراء  8ااء) .وعلى هالا األسذ ذ ذ ذذاي فمنح صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ مهلة ثالثة أشذ ذ ذ ذذهر لرفع شذ ذ ذ ذذكواها ال نائية
ومنح
ف

تصريحال قانونيال ااإلقامة في هولندا روال تلك المتر .

3-4

وتوض ذ ذ ذذح الدولة الطرف أن ص ذ ذ ذذاحبة البالغ رفع

في  8كانون األول /يس ذ ذ ذذمبر  2015ش ذ ذ ذذكو

جنائية اش ذذأن االت ار االبش ذذر .وذكرت ص ذذاحبة البالغ في ش ذذكواها أنها َّ
تمكن

في عام  .2010وبعد فرارها سذذكن

من المرار من وض ذذعها هالا

في أماكن مختلمة من هولندا .ولم تبل السذذلطات عن وضذذعها إال في

عام  .2015وقررت الس ذذلطات احكم منص ذذبها النظر في ش ذذكواها ال نائية ومنحتها تصذ ذريح إقامة ةاض ذذعال
ذداء من  8كذانون األول/
للقاو التي تمرضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا "األسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذاب اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانيذة المؤقتذة" مذدتذه سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذة واحذد ابت ل
يس ذ ذ ذذمبر  2015وذلك اموجد ةطة الا ذ ذ ذذحايا والش ذ ذ ذذهو الال ن تقدمون اش ذ ذ ذذكاو جنائية تتعلق ااالت ار

االبش ذ ذذر على النحو المش ذ ذذار إليه في الما ()1(45-3أ) من قانون األجاند وال ء ااء  3/8من المبا ئ

التوجاهية لتنماال قانون األجاند.

4-4
وفي  11تش ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  2016قرر اال عاء العام عدم مباشذ ذ ذذر أي إجراءات جنائية ر ال
على شذذكواها ال نائية .فاال عاء العام لم يقتنع اأن قاذذية صذذاحبة البالغ تتعلق االعمل القسذذري على النحو
المحذد في المذا 273و من القذانون ال نذائي وأ ذدت محكمذة االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتئنذاف في الهذاي ق اررا هذالا في حكمهذا

محكمة االسذ ذ ذذتئناف إلى عدم

الصذ ذ ذذا ر في  12تموز /وليه  .2017واسذ ذ ذذتنا ال إلى األ لة المتاحة ةلص ذ ذ ذ
وجو عمل قسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري أو تقديم ةدمات االمعنى المقصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو في الما 273و من القانون ال نائي .وتالحف

الدولة الطرف أن جميع عاو االسذ ذ ذذتئناف التي قدمتها صذ ذ ذذاحبة البالغ ضذ ذ ذذد رف

مكتد اال عاء العام

فتح عو جنائية اش ذذأنها قد نظرت فاها المحاكم المعنية وأ دت ق اررات رفا ذذها وتر أن ص ذذاحبة البالغ
تمكن

من الحصذول على سذبل انتصذاف قانونية محلية فعالة .وفيما تعلق االموائد المالية التي كسذبتها ربة

عملهذا ف قذد أقرت اإلجراءات المحليذة اذأن ربذة عملهذا حققذ
وةالل هالا اإلجراءات أفبلو

المدنية ضد ربة عملها.
5-4

فوائذد مذاليذة كبار من عمذل صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ.

صذذاحبة البالغ اأن ا مكانها اسذذتر ا أي أجر غار مدفوع بتمعال اإلجراءات

وفي  14أ لول/س ذ ذذبتمبر  2016تقدم

ص ذ ذذاحبة البالغ اطلد ت د د تص ذ ذريح إقامتها .وفي 23

تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذاني/نوفمبر  2016أفبلوذ اذأن وزير اله ر نوي إلوذاء تصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريح إقذامتهذا اذأثر رجعي اعتبذا الر
من  11تش ذ ذرين الثاني/نوفمبر  2016ورف رلبها ت د د تص ذ ذريح إقامتها هالا على أس ذ ذذاي أن اال عاء
العام قرر عدم إقامة عو جنائية ر ال على شكواها ال نائية المتعلقة ااالت ار االبشر.

6-4

ال عن
وفي  17كانون الثاني /نا ر  2017قدم صذاحبة البالغ ر ها على إبالغها بنية الوزير فاذ ل

رلبها تعد ل تص ذريح إقامتها فليق أر "أسذذباب إنسذذانية غار مؤقتة" االمعنى المقصذذو في الما ()1(51-3ه)

من قانون األجاند .وفي  24شذ ذذباط/فب ار ر  2017ألوي تصذ ذريح إقامة صذ ذذاحبة البالغ اأثر رجعي اعتبا الر
ورف رلبها ت د د التصريح وتعد له .وفي  16نذار/ماري 2017
من  11تشرين الثاني/نوفمبر  2016ف
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قدم

ص ذذاحبة البالغ إش ذذعا الر برف

قرار  24ش ذذباط/فب ار ر  2017وهو اإلش ذذعار الالي أفعلن أنه ال يس ذذتند

إلى أي أس ذ ذ ذ ذذاي ض ذ ذ ذ ذذمن قرار  9تشذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  .2017ورفع

ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ في  26تشذ ذ ذ ذ ذرين

األول/أكتوبر  2017عو اذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتئنذاف القرار أمذام المحكمذة المحليذة التي نظرت في رلبهذا في جلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

اسذذتماع .وفي  28شذذباط/فب ار ر  2018أعلن

أي أس ذ ذ ذذاي .وفي  28نذار/ماري  2018رفع

المحكمة المحلية أن رلد المراجعة القاذذائية ال يسذذتند إلى

ص ذ ذ ذذاحبة البالغ عو اس ذ ذ ذذتئناف إلى ش ذ ذ ذذعبة المراجعات

القاائية للق اررات اإل ارية وال ت ال الدعو قاد نظر الشعبة.

وتذذال جكر الذذدولذذة الطرف امعذذا ار المقبوليذذة المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص علاهذذا في الموا  1و 2و 3و 5من
7-4
البروتوكول االةتياري وتاذ ذ ذذي أن لل نة اةتصذ ذ ذذاص النظر في االنتهاكات المحتملة للحقوق التي يكملها
العهد لكن إجراءاتها ليسذ ذ

إجراءات محكمة اسذ ذذتئناف أو محكمة من الدرجة الرااعة .وتر الدولة الطرف

أياذ ذ ذ ذال أن تقايم الوقائع واأل لة من اةتصذ ذ ذ ذذاص المحاكم المحلية وليس الل نة وفقال لما كرسذ ذ ذ ذذته اجتها ات
الل نة نمس ذ ذذها( .)12والس ذ ذذلطات الورنية في وض ذ ذذع أفا ذ ذذل مقارنة االل نة لتحد د رروف كل قا ذ ذذية اعانها
والنظر فاها وليس لل نة إعا تقايم الوقائع التي نظرت فاها المحاكم المحلية.

8-4

وفي حال قررت الل نة مع ذلك أن بالغ صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ مقبول تر الدولة الطرف أن البالغ

ال يسذ ذذتند إلى أي أسذ ذذاي .وتالحف الدولة الطرف أن صذ ذذاحبة البالغ تدفع اأنها كان

ضذ ذذحية اسذ ذذترقاق أو

عمل قسذ ذذري وأن في ذلك انتهاكال للما  8من العهد .وفي هالا الصذ ذذد تال جكر الل نة اأن االت ار االبشذ ذذر
أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبح جريمذة جنذائيذة اموجذد المذا 273و من القذانون ال نذائي امتثذاالل لبروتوكول منع وقمع ومعذاقبذة
االت ار ااألش ذذخاص وبخاص ذذة النس ذذاء واألرمال والسذ ذوابق القا ذذائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذذان

ص ذمم اما ي د من عناية.
وأن اإلجراء المحلي لتقديم الش ذذكاو ال نائية ومقاض ذذا مرتكبي االت ار االبش ذذر ف
وتر الدولة الطرف اايامها باللك أنها أوف االت اماتها اإلي ابية امكافحة اسذتوالل أرراف ةاصذة األف ارَ
الاعماء في العمل.
قيم وضذ ذذع صذ ذذاحبة البالغ ضذ ذذمن المعنى
9-4
وتال جكر الدولة الطرف اأن مدعيال عامال متخص ذ ذص ذ ذال قد ج
المقص ذ ذ ذ ذذو في الما 273و من القانون ال نائي وأنه ةلص إلى أن رروف قا ذ ذ ذ ذذاتها ال تكمي لالش ذ ذ ذ ذذتباا
اشذذكل معقول في اسذذتواللها االمعنى المقصذذو في الما 273و من القانون ال نائي .ووفقال للدولة الطرف
كذانذ تقايمذات اال عذاء العذام ومحكمذة االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتئنذاف معقولذة وتتطذابق مع المذا  8من العهذد .وعلى عكس

ا عاءات صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ في بالغهذا إلى الل نذة سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبق عالو على ذلك أن أنكرت ةالل المقذابلذة التي

أجرتها الشررة معها في  8كانون األول /يسمبر  2015تعرضها ألي عن
10-4

وفيما تعلق االسذوابق القاذائية التي احت

مقارنتها اقاذذاتها .فمي قاذذية سذذاليا ن ضذذد فرنسذذا

أن يكون لها وض ذ ذذع إقامة قانونية وعمل

()13

أو تهد د.

بها صذاحبة البالغ تر الدولة الطرف أنه ال يمكن
تعلق األمر اقاصذذر أفحاذذرت إلى فرنسذذا من ون

س ذ ذذبعة أيام في األس ذ ذذبوع من ون أجر لعد س ذ ذذنوات ومن ون

وسحد منها جواز سمرها .وفي قاية ماهاه قا
أي إجاز أو حرية تنقل ف
وضذع األشذخاص المعناان ماؤوي منه وأن رروفهم مهانة .فلم تتوافر لخشذخاص المعناان إمكانية اسذتر ا

المحكمة المحلية االمعل اأن

جوازات سمرهم من ون رلد إذن ةاص وكان اتصالهم االعالم الخارجي محدو ال للواية أو منعدمال وكانوا
ض ذ ذذحية للعن البدني .فمي قا ذ ذذاتي س ذ ذذاليا ن ض ذ ذذد فرنس ذ ذذا وي .ن .ض ذ ذذد المملكة المتحد ( )14ةلص ذ ذ

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذذان إلى وقوع انتهاه ألن القانون لم يكن فعاالل في ت ريم االسذذترقاق والعمل

6

()12

أونال وكوين ضد أ رلندا ( )CCPR/C/87/D/1314/2004المقر 4-8

()13

انظر ساليا ن ضد فرنسا.

()14

المرجع نمسه وانظر .C.N. v. the United Kingdom
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القس ذ ذ ذ ذذري .وعلى عكس النظم القانونية المش ذ ذ ذ ذذار إلاها في هاتان القا ذ ذ ذ ذذاتان ي رم قانون هولندا صذ ذ ذ ذ ذراحة
االسترقاق والعمل القسري.
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وفيما تعلق بتقرير "فار ووره" المؤر  28ش ذ ذ ذ ذذباط/فب ار ر  2017عن وض ذ ذ ذ ذذع ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ

تالحف الذدولذة الطرف أن التقرير  -على عكس م اعم صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ في بالغهذا  -ال يخلص إلى أنهذا
كان

االمعل ضحية لالستوالل .فافترا ،وجو مؤشرات على احتمال االستوالل في مرحلة مبكر ال يعني

إذ إن هالا األمر مسذذتقل على أي حال عن

أن عناصذذر جريمة االت ار االبشذذر أو االسذذتوالل قد اسذذتوفا
واجد السلطات االتحقاق.

بواجذد التحقاق الذالي تنص عليذه المذا  )3(2مقروء

 12-4وتر الذدولذة الطرف أيا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال أنهذا أوفذ
اذاالقتران مع المذا  8من العهذد .وتذال جكر الذدولذة الطرف اذأن المذا  )3(2من العهذد تعني أنذه ي ذد توفار

س ذ ذ ذ ذذبل انتص ذ ذ ذ ذذاف الةتبار المطالبات المقدمة اموجد العهد محليال فيما تعلق االمطالبات التي تس ذ ذ ذ ذذتند إلى
أسذ ذ ذذس كافية ليمكن االحت اج بها اموجد العهد( .)15وعالو على ذلك وبغية توفار الحق في االنتصذ ذ ذذاف

على نحو سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذليم ي ذد على الذدولذة أيا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال اتخذاذ ةطوات إي ذابيذة ر ال على اال عذاءات الموثوقذة بوقوع
انتهاكات للعهد.
13-4

وتشذذار الدولة الطرف إلى هورفاث ضذذد أسذذتراليا

()16

وتعترف اأن علاها الت امات إي ابية احماية

الا ذ ذ ذ ذذحايا من ال هات التي تس ذ ذ ذ ذذتولهم .وهالا يعني في جملة أمور أنه ام ر أن تعلم الس ذ ذ ذ ذذلطات بوجو

مؤشذ ذ ذ ذ ذ ذرات على االسذ ذ ذ ذ ذ ذذتوالل ي د علاها إجراء تحقاق اشذ ذ ذ ذ ذ ذذأنه .وتعتقد الحكومة أن األحكام واإلجراءات

القانونية المعمول بها في هولندا لمنع االت ار االبشر وقمعه ومعاقبته كافية.

 14-4وتالحف الذدولذة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ لم تقذدم أي ح ذة تثبذ أن التحقاق لم في َر اذالعنذايذة
الواجبة .وبناء على ذلك ال يسذ ذ ذ ذذتند البالغ إلى أي أسذ ذ ذ ذذاي .وال تعني النتي ة التي لم تكن ما سذ ذ ذ ذذع إليه
صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ  -أي المالحقة ال نائية ومنح تصذ ذ ذ ذ ذ ذريح إقامة لها  -أن الما  )3(2من العهد انتفهك .
فالما  )3(2مقروء ااالقتران مع الما  8من العهد ال تبل حد منح الحق في المالحقة ال نائية.

15-4
أوف

وتاذي

الدولة الطرف أن صذاحبة البالغ تمكن

من الحصذول على سذبال انتصذاف فعال وأنها

بواجد التحقاق في قا ذ ذ ذذية م عومة تتعلق ااالس ذ ذ ذذتوالل في العمل .وبالمثل فمنح

ومنح
مهلة للتمكار مدتها ثالثة أشذ ذذهر اعد المقابلة األولية ف

ص ذ ذ ذذاحبة البالغ

فرصذ ذذة تقديم سذ ذذر ممصذ ذذل عن وضذ ذذعها إلى

ض ذ ذذباط من الش ذ ذذررة مدربان على ذلك وبحا ذ ذذور مترجم ش ذ ذذموي .وفي الختام أبل اال عاء العام ص ذ ذذاحبة

البالغ اق اررا وأسذ ذ ذ ذس ذ ذ ذذه .وتر الدولة الطرف أن مؤشذ ذ ذ ذرات االت ار االبش ذ ذ ذذر التي كان

موجو فيما تعلق

اال عاء العام ومحكمة االس ذ ذذتئناف إلى أنه ال وجد لال على أن ص ذ ذذاحبة البالغ كان

ض ذ ذذحية اس ذ ذذتوالل

لصذ ذذاحبة البالغ فرصذ ذذة رفع

ونظر في أسذ ذسذ ذذها الموضذ ذذوعية .وأفتيح
اصذ ذذاحبة البالغ ف رسذ ذ اعناية كبار ف
عو ااسذ ذ ذذتئناف قرار اال عاء العام عدم إقامة عو جنائية .وفيما تعلق ااألسذ ذ ذذس الموضذ ذ ذذوعية ةلص

االمعنى المشار إليه في الما 273و من القانون ال نائي.

()15

كازانت يس ضد قبرص ( )CCPR/C/78/D/972/2001المقر .6-6

()16

تالحف الل نة في هورفاث ضذ ذ ذ ذ ذذد أسذ ذ ذ ذ ذذتراليا ( )CCPR/C/110/D/1885/2009المقر  2-8ما لي :المقر  3من الما  2من

العهد ال تل م الدول األرراف اأي شذ ذذكل ةاص من أشذ ذذكال االنتصذ ذذاف وأن العهد ال يمنح األف ار حق مطالبة الدولة مالحقة الوار

جنائيال .غار أن المقر  3من الما  2تمر ،على الدول األرراف االلت ام االتحقاق في م اعم االنتهاكات اسذ ذذرعة وشذ ذذمولية وفعالية
بواسذ ذذطة هائات مسذ ذذتقلة ومحا د  .انظر أياذ ذال ااوتيسذ ذذتا ي أريانا ضذ ذذد كولومبيا ( )CCPR/C/55/D/563/1993المقر 6-8
وتعلاق الل نة العام رقم  )2004(31المقر .15
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16-4

وتا ذ ذذي

الدولة الطرف أن ص ذ ذذاحبة البالغ لم تتص ذ ذذل االس ذ ذذلطات اش ذ ذذأن ا عاءاتها ااالس ذ ذذتوالل

إال اعد ةمس س ذ ذ ذ ذ ذذنوات من تركها من ل ربة عملها .وقد جعل مرور هالا المتر ال منية من غار المرجح أن
يماذذي إجراء م يد من التحايقات في عامي  2015و 2016إلى إي ا مسذذارات كافية للتحقاق في اال عاء
ااالستوالل في العمل في المتر من عام  2003إلى عام .2010

17-4

وتر الذدولذة الطرف أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ لم تثبذ

اذاأل لذة الكذافيذة ا عذاءهذا أن الذدولذة الطرف لم

توفر لها الحماية المناسذ ذ ذذبة في هالا القاذ ذ ذذية .فقد كان التحقاق الالي أجرته السذ ذ ذذلطات الورنية في قاذ ذ ذذية

صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ كذافيذال ألغرا ،المذا  )3(2مقروء اذاالقتران مع المذا  8من العهذد .وفي الختذام تر
الدولة الطرف أن البالغ غار مقبول ألنه ليس لل نة أن تاذ ذ ذ ذذطلع بدور محكمة االسذ ذ ذ ذذتئناف .وفي حال لم

تؤيذذد الل نذذة هذذالا الرأي تر الذذدولذذة الطرف أنذذه لم يحذذدث أي انتهذذاه للمذذا  )3(2مقروء اذذاالقتران مع

الما  8من العهد وأن البالغ ككل ال يستند إلى أي أساي.
لعليقات صاحبة الي
1-5

على م حظات الابلة الطرف ب ن مقيولية الي

في  27نب/أغس ذ ذ ذ ذذطس  2018قدم

بأسس الموضوعية

ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ تعليقاتها على مالحظات الدولة الطرف.

وتدفع صذاحبة البالغ اأن المسذألة المطروحة هي أن الدولة الطرف لم تمحص في القرار الالي اتخالا اال عاء
العام برف

2-5

عواها األ لة أو المسؤولية ال نائية للمر أو إعا النظر في مسألة البراء أو اإل انة.

وتال جكر ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ اأنها لم تالكر أن الدولة الطرف لم ت ر تحايقات س ذ ذ ذ ذذليمة بل قال

إنها

ارتكبذ ةطذأل عنذد تقايم مذا إذا كذانذ الوقذائع والظروف الموثوقذة تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذل انتهذاكذال للمذا  8من العهذد وأنهذا
لم توفر من ثم سذذبال انتصذذاف فعاالل االمعنى المقصذذو في الما  )3(2من العهد .وبناء على ذلك تشذذد

ص ذ ذ ذذاحبة البالغ على أنها ال تطلد إلى الل نة اتخاذ قرار اش ذ ذ ذذأن األ لة أو المس ذ ذ ذذؤولية ال نائية أو مس ذ ذ ذذألة

البراء أو اإل انة و نما تطلد إلى الدولة الطرف إعا فتح القاذ ذذية لكي تسذ ذذتأن

في قااتها.
3-5

وتشذ ذذار صذ ذذاحبة البالغ إلى قاذ ذذية ي .م .ضذ ذذد كرواتيا

لحقوق اإلنسذ ذذان وتدفع اأن المحكمة ةلصذ ذ

()17

الدولة الطرف تحايقاتها

التي نظرت فاها المحكمة األوروبية

فاها إلى أنه على الرغم من وجو إرار قانوني مناسذ ذذد في

الدولة العاذ ذ ذ ذذو ي رم االت ار االبشذ ذ ذ ذذر والبواء القسذ ذ ذ ذذري واالسذ ذ ذ ذذتوالل رهرت أوجه قصذ ذ ذ ذذور في تحايقات
الس ذذلطات .ولهالا الس ذذبد لم تقتنع المحكمة اأن س ذذلطات اال عاء والمحاكم المحلية فحصذ ذ

قا ذذية مقدمة

الطلد االدقة المطلوبة اموجد الما  4من اتماقية حماية حقوق اإلنسذ ذ ذذان والحريات األسذ ذ ذذاسذ ذ ذذية (االتماقية

األوروبية لحقوق اإلنسان).

وتشذ ذ ذذار صذ ذ ذذاحبة البالغ إلى أن "مبدأ الدرجة الرااعة" يمتر ،مسذ ذ ذذبقال أن ليس لل نة اةتصذ ذ ذذاص
4-5
اسذ ذ ذذتعرا ،نتائج الوقائع أو القانون التي تتوصذ ذ ذذل إلاها المحاكم المحلية ما لم تر الل نة نمسذ ذ ذذها أن هناه

انتهاكال محتمالل للعهد .ولمجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذا كان هالا البالغ دعي أن القرار القانوني المحلي يشذذكل اسذذتخمافال االحق في
انتصذذاف فعال وأنه نتهك من ثم حقال نةر يكمله العهد تر صذذاحبة الدعو أن لل نة اةتصذذاص إعالن

مقبولية بالغها والب
5-5

وتاذذي

في أسسه الموضوعية.

صذاحبة البالغ أن اسذذتنما سذذبل االنتصذذاف المحلية في هالا القاذذية ليس موضذذع ن اع

وأن البالغ يسذ ذ ذ ذذتوفي الشذ ذ ذ ذذرط الوار في الما (5ب) من البروتوكول االةتياري .وتر صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن

بالغها مقبول وتطلد إلى الل نة النظر فيه استنا ال إلى أسسه الموضوعية.
()17

8

European Court of Human Rights, S.M. v. Croatia (application No. 60561/14), judgment of 19 July
.2018, para. 75
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وفيما تعلق بتقايم األس ذذس الموض ذذوعية للبالغ تدفع ص ذذاحبة البالغ اأن الدولة الطرف لم تنظر

اما فيه الكماية في ربيعة عملها ومدته .وتشذار في هالا الصذد إلى قاذية فور ضذد أسذتراليا التي الحظ

فاها الل نة أن العهد لم وض ذ ذ ذذح ام يد من التمص ذ ذ ذذال معنى مص ذ ذ ذذطلحي "العمل القس ذ ذ ذذري أو ال بري "(.)18

وتؤكد م د ال العوامل التي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاغتها منظمة العمل الدولية وتدفع اأنه نبوي تقايم قا ذ ذ ذ ذ ذ ذذية ما إذا كان

تنطوي على اس ذ ذ ذ ذذترقاق أو عمل قس ذ ذ ذ ذذري على النحو المحد في الما  8من العهد وفي ض ذ ذ ذ ذذوء الظروف

الملموسذذة لقاذذاتها .وتشذذار صذذاحبة البالغ أيا ذال إلى قاذذية ي .ن .ضذذد المملكة المتحد

()19

التي قاذ

فاها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذ ذ ذذان اأن "االس ذ ذ ذذترقاق المن لي جريمة محد  ...تنطوي على م موعة

معقد من الد ناميات تتاذ ذ ذ ذذمن اإلكراا اأشذ ذ ذ ذذكال علنية وأةر ةلية أكثر إلجبار الشذ ذ ذ ذذخص على االمتثال.

ولهالا السذذبد يقتاذذي التحقاق الدقاق في الشذذكاو المتعلقة بهالا التصذرفات فهمال للكثار من الطرق الخلية
التي تكتن وقوع ش ذذخص ما تح س ذذيطر ش ذذخص نةر" .وفي ض ذذوء ما س ذذبق ذكرا تدفع ص ذذاحبة البالغ
اأنه حتى إذا كان العمل المن لي ورعاية األرمال ال يش ذذكالن اطبيعتهما اس ذذتوالالل في العمل ف ن ااإلمكان

اعتبارا اس ذذترقاقال أو عمالل قسذ ذريال االمعنى المقص ذذو في الما  8من العهد في حال فقيما اس ذذتنا ال إلى جميع
حاثيات قااتها.
طرت في رلها
7-5
وتدفع صذاحبة البالغ اأن الدولة الطرف لم تدره أياذال الظروف القاسذية التي اضذ ف
وهد ت بتعرياذ ذ ذ ذذها للعن البدني وب بالغ
إلى أ اء عملها اما فاها أسذ ذ ذ ذذالاد إكراهها ألنها أفهان لمظيال ف
تهاب

الشذررة الهولندية التي سذتفبل الشذررة الموربية عنها وتتعر ،من ثم للاذرب .ولهالا السذبد كان
الخروج إلى الش ذذارع وكان تس ذذرع االعو إلى من ل ربة عملها في أقرب األوقات وهالا هو أياذ ذال الس ذذبد
في أنها انتظرت سذذنوات عد د لرفع عواها .ولم تتلق أيا ذال المسذذاعد الطبية الالزمة والمناسذذبة إلصذذابتها
امر ،السذ ذ ذ ذ ذذكري وفي مناسذ ذ ذ ذ ذذبات أةر عندما احتاج إلى الرعاية الطبية :فقد أصذ ذ ذ ذ ذذاب مر في قدمها
ورفاذ

ربة عملها السذذماا لها االحصذذول على العالج إلى أن تعمن

عملها إلى المسذتشذمى .وفي مناسذبة أةر

قدمها فأةالتها إحد صذذديقات ربة

عندما شذعرت األم في أسذنانها فاتصذل

أسنان سري أتى إلى المن ل ون ع سنها من ون تخد ر.

صذاحبة عملها اطباد

وتدفع ص ذذاحبة البالغ أنه ةالفال لتقايم الدولة الطرف ووفقال للمالكر التمس ذذارية اش ذذأن الما 273و
8-5
من القانون ال نائي ال هم إن كان ضذذحية االت ار االبشذذر قد وافق على االت ار بها حان تفسذذتخدم في
ذلك إحد أسذ ذذالاد اإلكراا مثل اصذ ذذطحاب ربة عملها إلى هولندا كما هو الحال في هالا القاذ ذذية .وتالكر

أن ربة عملها تالعب

بها ووعدتها امسذ ذ ذ ذذتقبل مشذ ذ ذ ذذرق في هولندا .وتؤكد صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنها أ ار ت تره
صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنها كان

المن ل في العد د من المناسذ ذ ذ ذذبات لكنها كان ةائمة جدال من ذلك .وتاذ ذ ذ ذذي
( )
ضذذحية "ميمنة اسذذبد اسذذتوالل رروف واقعية"  . 20وهو ما فيعتبر وفقال للمحكمة العليا الهولندية اسذذتوالالل

لوضذ ذذع عالقة ميمنة قائمة وهو وضذ ذذع تفرجح نشذ ذذأته في حال لم يكن الشذ ذذخص مايمال اصذ ذذور قانونية في
هولندا .فص ذ ذذاحبة البالغ كان أيا ذ ذال ض ذ ذذعيمة ومن أس ذ ذذر فقار وال تلم االلوة الهولندية وليس لها معرفة

عامة االبلد وتعتمد من ثم االكامل على ربة عملها.

()18

.CCPR/C/85/D/1036/2001

()19

انظر المقر .80

()20

 ,Supreme Court of the Netherlands, 27 October 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7097, para. 2.4.2متاا
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اأن ربة عملها اسذ ذ ذ ذ ذذتما ت كثا الر من

9-5

وتالحف صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أن الدولة الطرف نمسذ ذ ذ ذ ذذها اعترف

10-5

وفيما تعلق بدفع الدولة الطرف اأن مرور فتر زمنية رويلة قد جعل من غار المرجح أن يماي

عملها .وتاذذي أنه على الرغم من أن جواز سذذمرها كان احوزتها كان أيا ذال في متناول ربة عملها التي
كان تأةالا من حان آلةر ومن ون علمها لتمد د مد صالحاته في السمار الموربية.
إجراء م يذذد من التحايقذذات في عذذامي  2015و 2016إلى إي ذذا مس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذارات كذذافيذذة للتحقاق في اال عذذاء
ااالس ذ ذذتوالل في العمل تؤكد ص ذ ذذاحبة البالغ أن مس ذ ذذألة األ لة غار ذات ص ذ ذذلة بهالا البالغ ألن قا ذ ذذاتها

لم تفرف

اس ذذبد عدم كماية األ لة بل اس ذذبد عدم كماية مؤش ذرات االس ذذتوالل في العمل التي تقتا ذذي فتح

تحقاق جنائي .وبالمثل كشذذم

عن االس ذم الكامل لربة عملها السذذااقة وعنوانها فكان من ثم ا مكان الدولة

الطرف إجراء م يد من التحايقات ومحاكمة ربة عملها السااقة.
11-5

وفي ضوء ما سبق تخلص صاحبة البالغ إلى أن قرار الدولة الطرف برف

أسذسذال كافية تسذمح االقول إن قاذاتها ليسذ

عواها لم تامن

حالة اسذترقاق أو عمل قسذري على النحو المحد في الما 8

من العهد .وبالمثل تمر ،الما  )3(2من العهد على الدول الت امال امتح تحقاق سذ ذريع وشذ ذذامل وفعال في
الم اعم المتعلقة ااالنتهاكات لكن الدولة الطرف لم ت االت اماتها اإلي ابية امكافحة االستوالل في العمل
واحترام وض ذذمان حقوق ص ذذاحبة البالغ بوص ذذمها ض ذذحية .وبناء على ذلك تكون الدولة الطرف قد انتهك
الحق في االنتصاف المعال االمعنى المقصو في الما  )3(2من العهد.

م حظات إضافية من الابلة الطرف
في  4كانون األول /يس ذ ذذمبر  2018قدم الدولة الطرف مالحظات إض ذ ذذافية وأكدت م د ال أنه
1-6
ن بوي إعالن عدم مقبولية البالغ ألنه ال يسذ ذذتند إلى أي أسذ ذذاي .فليما تعلق امقبولية البالغ تشذ ذذار الدولة
الطرف إلى أن ص ذ ذذاحبة البالغ ترك على مس ذ ذذألة ما إذا كان

اسذترقاق أو عمل قسذري وليس على مسذألة ما إذا كان

الطرف م د ال أن ليس لل نة إعا تقايم الوقائع.
2-6

وقائع قا ذ ذذاتها تبرر اس ذ ذذتنتاج أنها ض ذ ذذحية

التحايقات قد أفجري

وتدفع الدولة الطرف اأن ص ذذاحبة البالغ تش ذذار إلى حكم ةلصذ ذ

اإلنس ذ ذذان إلى وجو أوجه قص ذ ذذور في تحايقات الس ذ ذذلطات

اطريقة سذليمة .وتؤكد الدولة

فيه المحكمة األوروبية لحقوق

 .وتر الدولة الطرف أن هالا الحكم يظهر أن

()21

تايم الوقائع بل اكتم
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ذ ذ ذذان لم ج
الشروط اإلجرائية المنصوص علاها في الما  4من االتماقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
بتحد د ما إذا كان

التحايقات قد اس ذ ذ ذذتوف

وفيما تعلق ااألسذ ذذس الموضذ ذذوعية للبالغ تؤكد الدولة الطرف م د ال في حال ارتأت الل نة أن
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البالغ مقبول أن اال عاء العام ومحكمة مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقلة قيَّما الوقائع ونظ الر في ما إذا كان تبرر إجراء مالحقة
جنائية اش ذ ذذأنها .والبيانات الوار في تعليقات ص ذ ذذاحبة البالغ اش ذ ذذأن مس ذ ذذألة ما إذا كان

الدولة الطرف قد

أ رك أن ةطور رروف عملها وربيعته ومدته تقتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي تقايمال للوقائع ومد وفائها اعناصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر تعري
ال ريمة هي بيانات تقع لهالا الس ذذبد ةارج نطاق البالغ .وتؤكد الدولة الطرف م د ال أنها أوف بواجبها
االتحقاق وتؤكد أنها ليس

مل مة االتوصل إلى نتي ة اعانها.

لعليقات إضافية من صاحبة الي
1-7

في  28نذار/ماري  2019قدم

ص ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ تعليقاتها على المالحظات التي عرض ذ ذ ذ ذ ذذتها

الدولة الطرف في  4كانون األول /يسذمبر  2018وكررت بياناتها السذااقة .وتر صذاحبة البالغ أن لل نة
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اةتصاص النظر فيما إذا كان

كان

الدولة الطرف قد أوف

هالا الوقائع تبل حد انتهاه الحقوق التي يكملها العهد وتقايم مسألة ما إذا

االت امها اإلي ابي ااحترام وضذ ذ ذذمان وعمال حقوق صذ ذ ذذاحبة البالغ بوصذ ذ ذذمها

ض ذذحية .فااللت ام اإلي ابي للدولة الطرف االتأكد مما إذا كان

مقدمة الطلد ض ذذحية لالس ذذتوالل نبثق من

السذوابق القاذائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسذان( )22وال تطلد تحايقال قيقال في هالا القاذية فحسذد
بل تطلد أيا ذ ذال معاقبة مرتكبيه ومقاضذ ذذاتهم فعليال على أي فعل رمي إلى إاقاء الشذ ذذخص في وضذ ذذع من
العبو ية أو االسترقاق أو العمل القسري أو ال بري.

وأ رج صذاحبة البالغ تقري الر أعدته منظمة "فار ووره" المحلية في مالحظاتها وقدمته على أنه
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وتايم "فار ووره" في تقريرها ما إذا كان ص ذذاحبة البالغ ض ذذحية الس ذذتوالل في العمل
تدةل ررف ثالث .ج

المن لي اموجذد القذانونان الذدولي والورني .ويذالكر التقرير أن على الذدولذة الطرف وفقذلا للمذا  4من االتمذاقيذة
األوروبية لحقوق اإلنس ذذان الت امال إي ابيال ا جراء تحايقات فعالة في ا عاءات االس ذذترقاق والعمل القس ذذري وأن
التحقاق المعال ي د أن راعي رروف كل قاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذية اعانها .وتالكر "فار ووره" أن من المحتمل أن إغالق

قاذية صذاحبة الشذكو انتهك هالا االلت ام اإلجرائي فلربما لم يكن للسذلطات الهولندية لما حجقق

في قاذية

ص ذذاحبة الش ذذكو فهم ومعرفة كافاان اأش ذذكال اإلكراا الخمي التي قد تلعد و الر في حاالت االس ذذترقاق
ويالكر التقرير أن هناه مؤشذ ذ ذرات هامة تسذ ذ ذذتند إلى القانونان الدولي والورني توحي اأن صذ ذ ذذاحبة الشذ ذ ذذكو

ربما كان

.

()23

ضحية الستوالل في العمل المن لي وينصح االتحقاق في قااتها اطريقة أشمل.

م حظات إضافية من الابلة الطرف
1-8

في  28أيار/ما و  2019قدم

البالغ في  28نذار/ماري  2019وتامن

الدولة الطرف مالحظاتها اإلضذ ذ ذ ذ ذ ذذافية على تعليقات صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة
تقرير "فار ووره" .وتؤكد الدولة الطرف م د ال موقمها وتر

أن تعليقات ص ذ ذذاحبة البالغ ال تطرا أي نقاط إض ذ ذذافية .وتعتر ،على النظر في بيانات "فار ووره" على

أنها بيانات ررف ثالث االمعنى المقصو في الما  96من النظام الداةلي لل نة.

ص ذذاحبة البالغ

يايم في معظمه مس ذذألة ما إذا كان
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وتالحف الدولة الطرف أن تقرير "فار ووره" ج
ضذذحية اسذذتوالل في العمل المن لي اموجد القانونان الدولي أو الورني .وتر الدولة الطرف أن هالا المسذذألة
ال عالقة لها االمسذ ذذألة المرك ية في اإلجراءات المعروضذ ذذة على الل نة .فالسذ ذؤال المطروا على الل نة هو

ما إذا كان الدولة الطرف قد أةمق في إج ارء تحقاق ش ذذامل وفعال في الظروف التي عاش ذذتها ص ذذاحبة البالغ
فانتهك

باللك حقها في الحصول على سبال انتصاف فعال االمعنى المقصو في الما  )3(2من العهد.
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وتش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الذدولذة الطرف على أن تقرير "فار ووره" نطوي على العذد ذد من الوقذائع المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوهذة

والمولورة .فعلى سذ ذذبال المثال تدفع "فار ووره" اأنه لم يكن جواز سذ ذذمر صذ ذذاحبة البالغ في حيازتها وقد
يعني هالا األمر أنها كان

في وضذ ذذع من االسذ ذذترقاق أو العمل القسذ ذذري .لكن هالا األمر تناق

مع وقائع

القا ذ ذ ذ ذذية ألن جواز الس ذ ذ ذ ذذمر هالا كان في حيازتها ومن ثم لم يكن هناه ما يقاد حرية تنقلها .وتالكر "فار

ووره" اذ ي ذاز الت ام األرراف المتعذاقذد اذالتحقاق في االنتهذاكذات الم عومذة للمذا  4من االتمذاقيذة األوروبيذة

لحقوق اإلنس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان لكنهذا ال تعلق على التحقاق الذالي أجراا مكتذد اال عذاء العذام اذالمعذل وتخلص إلى أن

الس ذذلطات لربما لم تنظر نظر ةاص ذذة في هالا القا ذذية إلى اإلكراا اأش ذذكاله الخلية العد د  .وتعتبر الدولة

الطرف هالا االسذذتنتاج تخمانيال وغار صذذحيح من الناحية الواقعية ألن قاذذية صذذاحبة البالغ تناولها ورنيال
عاء عام متخصذذص – وهو المد ر المعاَّن لمل االت ار االبشذذر امكتد اال عاء العام الورني لل رائم المالية
ا ٌ
()22

انظر.Rantsev v. Cyprus and Russia, Siliadin v. France and S.M. v. Croatia :

()23

C.N. v. the United Kingdom, para. 80; and William A. Schabas, The European Convention on
Human Rights: A Commentary (Oxford University Press, 2015), p. 210.
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واالقتصذذا ية والبائية  -الالي قيَّم على أسذذاي بيانات صذذاحبة البالغ ما إذا كان االسذذتوالل في العمل االمعنى
المقص ذ ذ ذ ذذو في الما 273و من القانون ال نائي قد وقع .فلكل مكتد من مكاتد اال عاء العام مد ر مل

لالت ار االبش ذ ذ ذ ذذر يقدم المش ذ ذ ذ ذذور إلى المدعان العامان اآلةرين الال ن أرس ذ ذ ذ ذذون التحايقات اش ذ ذ ذ ذذأن االت ار
االبشر ويتواصل مع الهائات التي تبل ااأل لة المتعلقة ااالت ار االبشر ويعمل جه َة اتصال لدائر اله ر
والت نس في القاايا التي يكون فاها وضع إقامة الاحايا أو الاحايا المحتملان مسأل لة رئيسية.

4-8

وتوافق الدولة الطرف "فار ووره" الرأي بوجو مؤش ذ ذ ذ ذرات في هالا القا ذ ذ ذ ذذية توحي اأن ص ذ ذ ذ ذذاحبة

البالغ ربما كان

ضذحية عمل قسذري .فهالا المؤشذرات في نهاية األمر هي التي أفاذ إلى التحقاق في

قا ذ ذ ذذية ص ذ ذ ذذاحبة البالغ ومنحها تصذ ذ ذ ذريح اإلقامة المؤقتة اعد أن رفع

ش ذ ذ ذذكو جنائية .وبالرغم من ذلك

وكما تعترف "فار ووره" باللك ال يعني وجو مؤشذذر واحد أو أكثر االاذذرور أن االت ار االبشذذر أو العمل
القس ذ ذ ذ ذذري قد وقع أو يمكن إثباته االمعل .وعندما تا ذ ذ ذ ذذح من التحقاق أنه ال يمكن إثبات االت ار االبش ذ ذ ذ ذذر

أو العمل القسري ي وز لمكتد اال عاء العام تقرير عدم المقاضا وهو ما وقع في هالا القاية .وال يعني
قرار عدم المقاضا أن السلطات لم تحقق بدقة وفعالية في مالاسات القاية.

لعليقات إضافية من صاحبة الي
-9

في  18نذار/ماري  2020قدم

من الدولة الطرف .وأوضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذحذ

ص ذذاحبة البالغ تعليقات إض ذذافية على المالحظات اإلض ذذافية

أنه نبوي اعتبذار تقرير "فار ووره" ج ءال من بالغهذا عمالل االمذا )1(5

من البروتوكول االةتياري وليس تدةالل من ررف ثالث.
القضايا باإللراءات المعربضة على اللجنة

النظر في المقبولية
 1-10قب ذذل النظر في أي ا ع ذذاء ر في بالغ م ذذا ي ذذد على الل ن ذذة أن تقرر وفق ذال للم ذذا  97من
نظامها الداةلي ما إذا كان البالغ مقبوالل أم ال اموجد البروتوكول االةتياري.
 2-10وق ذذد ت ذذأك ذذدت الل ن ذذة وفق ذال لم ذذا تنص علي ذذه الم ذذا ()2(5أ) من البروتوكول االةتي ذذاري من أن
المسألة نمسها ليس قاد النظر في إرار إجراء نةر من إجراءات التحقاق الدولي أو التسوية الدولية.
 3-10وتحيط الل نة علمال اا عاء صذذاحبة البالغ أنها اسذذتنمدت جميع سذذبل االنتصذذاف القانونية المحلية
المتذاحذة .ونظ الر لعذدم وجو أي اعترا ،من الذدولذة الطرف في هذالا الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد تر الل نذة أن مقتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذات

الما ()2(5ب) من البروتوكول االةتياري استوفا .

 4-10وتحيط الل نة علمال اح ج الدولة الطرف اأن البالغ غار مقبول ألنه ال يس ذ ذ ذ ذ ذذتند إلى أ لة كافية.
وتالحف أياذال ح ة الدولة الطرف اأن للمحاكم المحلية وحدها اةتصذذاص إعا النظر في الوقائع واأل لة

وأنه نبوي أال تكون الل نة محكمة اسذ ذ ذ ذذتئناف أو محكمة من الدرجة الرااعة .وفيما تعلق اا عاء صذ ذ ذ ذذاحبة
البالغ اموجد الما  8من العهد تالحف الل نة أيا ذال بيانات الدولة الطرف التي تدفع اأنه جر التحقاق
المعان لمل االت ار االبشذذر
في شذذكو صذذاحبة البالغ اعناية من قبل مد مع عام متخصذذص  -هو المد ر
َّ
امكتد اال عاء العام الورني لل رائم المالية واالقتص ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ية والبائية .وقد فقيم
ومنح
االمعنى المقصذ ذذو في الما 273و من القانون ال نائي ف

ا عاءات ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ

تصذ ذريح إقامة لمد سذ ذذنة واحد في وق

هالا اإلجراء .وأةا الر تالحف الل نة ح ة الدولة الطرف اأن قانون هولندا ي رم ص ذ ذراحة االس ذ ذذترقاق والعمل
القسري.
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وتالحف الل نة ا عاء صذاحبة البالغ اأن التحقاق في وضذعها ضذحية لالسذترقاق والعمل القسذري

لم يكن فعذاالل وأنذه انتهذك حقوقهذا المكمولذة اموجذد المذا  )3(2مقروء اذاالقتران مع المذا  8من العهذد

حاث لم يس ذذتند اال عاء العام إلى أس ذذس كافية حان ةلص إلى أن قا ذذاتها ال تش ذذكل اس ذذتوالالل على النحو
المحذد في المذا 273و( )1من القذانون ال نذائي والمذا  8من العهذد .ومن نذاحيذة أةر تالحف الل نذة
أن الشذ ذ ذ ذ ذذررة أجرت معها مقابلة ومنحتها ثالثة أشذ ذ ذ ذ ذذهر لرفع شذ ذ ذ ذ ذذكواها ال نائية .وتالحف الل نة أن الدولة

الطرف اعترف

في مرحلة مبكر اأن الاذ ذذحية ربما كان

قد تعرض ذ ذ

لالسذ ذذترقاق أو العمل القسذ ذذري لكن

اال عاء العام اعتبر في النهاية أن قاذاتها ال تدةل في نطاق الما 273و( )1من القانون ال نائي وقرر

عدم إقامة عو جنائية .وتالحف الل نة أياذ ذ ذ ذال ا عاءات صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ اأن التحقاق لم يكن فعاالل ألن
وقائع ش ذ ذ ذ ذ ذذكاواها لم تفمحص وتفايَّم اطريقة مناس ذ ذ ذ ذ ذذبة .وتال جكر الل نة اأنها ليس ذ ذ ذ ذ ذ هائة قا ذ ذ ذ ذ ذذائية نهائية لها
اةتصذ ذ ذ ذ ذذاص إعا تقايم االسذ ذ ذ ذ ذذتنتاجات المتعلقة االوقائع أو لتطباق التش ذ ذ ذ ذ ذريعات الورنية ما لم ثب

اإلجراءات أمام المحاكم المحلية كان

العدالة(.)24
6-10

تعس ذ ذ ذ ذذلية اش ذ ذ ذ ذذكل واض ذ ذ ذ ذذح أو ةطأل واض ذ ذ ذ ذذحال أو بلو

أن

حد جحو

وفي هالا القاذ ذذية تالحف الل نة أن المعلومات المعروضذ ذذة علاها ال تسذ ذذمح لها اأن تسذ ذذتنتج أن

التحقاق ال نذائي لم يكن فعذاالل أو أن اإلجراءات القا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائيذة التي أعقبذ

قرار اال عذاء العذام اعذدم إقذامذة

عو جنائية افتقرت إلى المنطق أو الشذذمافية أو االسذذتقاللية أو الحيا الكافي والمناسذذد أو أنها كان

تعسلية اشكل واضح أو بلو

حد الخطأ الواضح أو جحو العدالة .وتر الل نة أن صاحبة البالغ لم تقدم

معلومات كافية إلثبات ا عاءاتها في إرار الما  )3(2مقروء ااالقتران مع الما  8من العهد وتخلص

إلى أن هالا اال عاءات غار مقبولة اموجد الما  2من البروتوكول االةتياري.
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وبناء على ذلك تقرر الل نة ما لي:
ل
(أ)

عدم مقبولية البالغ اموجد الما  2من البروتوكول االةتياري

(ب)

إبالغ الدولة الطرف وصاحبة البالغ بهالا القرار.
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