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االجتار ابألشخاص ،ال سيما النساء واألطفال
تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار ابألشخاص ،ال سيما النساء واألطفال

موجز
هذ ا الريريذذر ميذذدمل مذذن اايذرملع اةامبذذل ااالنيذذل شخذذ،لل ايمذذامل سألءذ ا ي ذذيما النخذذا
واألطفال ماملاي غراتخيا جيامامليناملو وقد أ ُِع َّد عمالً بيرامل جملس حيوق اإلنخان .5/35
وتيذذيا اايذرملع اةامبذذل ر الريريذذر البقذذور والريذذاملير الذذب أعذذدلا ر الخذذاب و لذ ال ذرا
الذذب تالذذإلط اإلطذذامل اليذذانوس والخيا ذذام ر جمذذال انمايذذل ب يذذل منذذو ايمذذامل وم ا قرذذه .وتذذر أن ذذل
حاجل إىل ت يريا عمييل ر النهج اناليل ا ا قل ايمامل والب متي ر ال الب إىل إعطا األولويل
للرقييذ ذ وةاامذ ذذل اارسذ ذرين ولذ ذذيس لذ ذذدعا المذ ذذقااي ومت يذ ذذنها وإ مذ ذذاجها ايجرمذ ذذاع علذ ذ ااذ ذذد
الطويذ  .وعذذالوع علذ تلذذإ تنذذري إىل أن يا ذذا تيييذذد امسذذرع تخذذاها ر مفاقمذذل الرالذذر ةطذذر
ايمامل واي ر الل النديد وتالوق محايل حيوق ضقااي ايمامل.
و ذذمل ااي ذذرملع اةامب ذذل ال ذذدول عل ذ اعرم ذذا م ذذج حييي ذ ق ذذاتا عل ذ حي ذذوق اإلنخ ذذان وتي ذذدمل
تومبيا ةدثل تخرند إىل اابا ئ واابا ئ الروجيهيل ااومب هبا بن،ن حيوق اإلنخان وايمامل سلبنر.
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أوالا -مقدمة
أجر اايرملع اةامبل خالل الخنوا الخذ الذب أممذرها ر هذ ا اانحبذب مذوضً مواضذياليل
-1
هامذذل هبذذدت الرنفي ذ الفالذذال لذذنهج قذذاتا عل ذ حيذذوق اإلنخذذان إزا م ا قذذل ايمذذامل سألء ذ ا  .ومذذو
اق ذإلان انره ذذا ذذإلع وييره ذذا ر متوز/يولي ذذه  2020وه ذذو الال ذذامل ال ذ ط يحب ذذا ت ال ذ ار الخ ذذنويل الالن ذذرين
يعرما بروتواذول منذو وقمذو ومالاقبذل ايمذامل سألءذ ا ولامبذل النخذا واألطفذال اا مذ يتفاقيذل
األمذذا اارقذذدع ا ا قذذل املرظذذل اانلمذذل عذذع الوطنيذذل تالريذذد اايذرملع اةامبذذل أن الوقذ قذذد حذذان وأن مذذن
اانا ذذب ت ذريس تيريره ذذا ااواض ذذيال األخ ذذري إىل جمل ذذس حي ذذوق اإلنخ ذذان لبق ذذمل ال ذرا الرتيخ ذذيل ال ذذب
أظهرل ذذا البق ذذور ااو ذذالل ال ذذب أجري ذ حذ ذ ا ن م ذالً ع ذذن النل ذذر ر ذذب اامذ ذ ق ذذدماً ر اخت ذذات
إجرا ا الالل هبدت منو وم ا قل ايمامل سألء ا .
وو يذاً للمالذذاملت واةذذعع اا رخذذبل خذذالل ذذإلع وييرهذذا تالريذذد اايذرملع اةامبذذل أن ذذل حاجذذل إىل
-2
ت يريا عمييل ر النهج ااربو إزا إجرا ا م ا قل ايمامل .وتبني الريديرا أن الخ رع شا ر تلإ
ر ياق ايمامل ه ظذاهرع وا ذالل اينرنذامل تنذم ماليذني النذاح .ور حذني أن اي ذر الل املنخذ
ال ط غالباً ما تر،ثر به النخذا والفريذا ي يذزال ينذ نخذبل ابذريع مذن يذو انذاي ذنن ا ذر الل
اليد الالاملل ملشا ين أعل نخبل مئويل من ايمامل سألءذ ا  .وينذري حسذا اانذ لل إىل أنذه ينب ذ
النلذ ذذر إليه ذ ذذا أويً وقب ذ ذ ا ذ ذ ء ذ ذ عل ذ ذ أمذ ذذا مخ ذ ذذ،لل ترالل ذ ذ مي ذ ذذوق اإلنخ ذ ذذان والالدال ذ ذذل ايجرماعي ذ ذذل.
األء ذ ا ضذذقااي ايمذذامل هذذا ر واقذذو األمذذر احريذذاط هات ذ مذذن الالمالذذل الرخيحبذذل أو ح ذ الالمالذذل
اجملانيذل ويرالرضذون لال ذذر الل بحبذوملع ذذيئل واإليذ ا مذ ا ال ذذر ر حذني أن عاتذذدا عملهذا النذذاق
ي تنذ محبذدمل ثذذروع للمرسذرين هبذا قخذذب بذ وللمسذرمني ر ا ذذري مذن األحيذان وغالبذاً مذا ي ذذون
ااخر لِون النهاتيون جها اعلل مالرو ل وةإلمل ر ايقرحبا الرمس .
وم ذ ا الخ ذذبب ينب ذ للق وم ذذا أن ترب ذذو عل ذ ذذبي األولوي ذذل مس ذاً تالاوني ذاً ر الرالام ذ م ذذو
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مؤ خا األعمال الرسامليل وأن تطلب إليها اابا ملع طوعاً إىل ايمر ذال لاللرذزامل ببذ ل الالنايذل الواجبذل مذن
أج ذ اح ذإلامل حي ذذوق اإلنخ ذذان وأن تف ذذر عل ذ الن ذذراا ر الوق ذ نفخ ذذه الرزام ذذا أ ا ذذيل ترم ذ ر
اإلبذذالع ع ذذن اإلج ذرا ا الذذب تر ذ ها و دي ذذد اا ذذاطر وان ذذد منه ذذا وتذذو ري ذذب انرحب ذذات ل ء ذ ا
ال ين يرالرضون لالمامل ر إطامل عمليا النراا شا ينم ال اإلمدا  .وينب عا وتيدير قدملع
األء ا ضقااي اي ذر الل وايمذامل علذ تذوا زمذامل أمذوملها عذن طريذ افالذل حيهذا ر حريذل الرسمذو
الخلم وت وين املماليا ور ت وين النياس أو اينممامل إليها وعن طري تو ري وظاتف بديلل اتمذل
ومنرلمل للالمال ال ين يبل ون عن حاي اي ر الل ومنقها تحبامليح إقامل إتا لزمل األمر.
وم ذذو تل ذذإ ي ي ذزال ال ذذنهج الخ ذذاتد م ا ق ذذل ايم ذذامل ه ذذو إنف ذذات الي ذذانون .وي ذذرا الر اض ذ ع ذذن
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الرت المقااي عل ه ا النقو عندما ييو ايمامل هبا أثنا
ايمامل ي يما عندما يرتبط سمسرع وي يُ َّ
ملحالل ذذا احملفو ذذل سا ذذاطر وتل ذذإ لال ذذدمل وج ذذو إج ذرا ا ة ذذد ع للرالام ذ م ذذو ه ذ ااخ ذذ،لل ر أم ذذاان
الومبذول األول هبذدت ديذد أوجذه المذالف شذا ر تلذذإ الرالذر ةطذر ايمذامل .وت ذون النريسذل هذ
ماه ذ ايم ذذامل تيريب ذاً ر ذذياق ت ذذد يا امس ذذرع اا رلط ذذل .وم ذذو مراع ذذاع الحب ذذلل الواض ذذقل ب ذذني ايم ذذامل
وامسذذرع علذ الذذرغا مذذن أن ايمذذامل قذذد خذذدر أيمذاً اخذ بلذذد مذذا ذذنن عذذدمل تذذو ري انمايذذل ر مرحلذذل
مب ذذرع للمهذذاجرين ااالرضذذني لل طذذر يذذؤ ط نوع ذاً مذذا إىل لمذذيا تذذدابري م ا قذذل ايمذذامل الذذب ي ت ذزال
ةحبوملع ر جمال ةد من جماي الخيا ل الالامل وتيرحبر عل حاي ا ر الل وقال سلفال حيمل
ت ون النرطل قد وجد الن ص ااالين ر ه ا الوضو.
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وسإلضا ل إىل تلإ عنذد ديذد حالذل مذا هبذ الطرييذل يُطلذب مذن النذ ص ااالذين اإلبذالع
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واإل ي بنذذها ته ونريسذذل لذ لإ يروقذذف وضذذو األءذ ا مذذن حيذذمل انحبذذول علذ اإلقامذذل وسلرذذاا
إم اني ذذل ححب ذذوما عل ذ ااخ ذذاعدع و ذذب اينرحب ذذات عل ذ الرومب ذذيف الي ذذانوس للسرظ ذذل وب ذذد وا ذذرمرامل
اإلجذرا ا املناتيذذل ويذذؤ ط تالذذاوما ر بالذذىل األحيذذان إىل توقيذذف املنذذاع أو إ انذذرها .ومذذن الواضذذح أن
ه ا النموتج ي ييومل عل مراعاع حيوق اإلنخان وغري الال .وتر اايرملع اةامبذل أن هنذاح حاجذل إىل
مج خمرلف يالط األ بييل لالعرباملا اارحبلل ميوق الن ص ااالين ومواطن ضالفه واحرياجاته.
وتذذؤ ط يا ذذا تيييذذد امسذذرع والذذنهج الياتمذذل عل ذ اراهيذذل األجانذذب أو الالنحب ذريل إىل تفذذاقا
-6
ايمذذامل أو حذ إىل إخمذذا خمذذاطر الرالذذر لالمذذامل .وينذ ايمذذا اارزايذذد تذذو مذذر امسذذرع ومذذا يرحبذ
ب ذ لإ م ذذن يا ذ ذذا قمالي ذذل أح ذذد الالوامذ ذ الدا ال ذذل لالم ذذامل .وعلذ ذ الني ذذيىل م ذذن تلذ ذذإ ذذنن حيذ ذذوق
األء ا ضقااي ايمامل ي ظ ن محايرها متاماً إي إتا تو ر انمايل نيوق ااهاجرين.
وسإلض ذذا ل إىل تل ذذإ ا ذرياً م ذذا ت ذذؤ ط إج ذرا ا م ا ق ذذل ايم ذذامل إىل مزي ذذد م ذذن اينرهاا ذذا
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نيوق األء ا اارسر هبذا .وي ضمذو ضذقااي املرظذل ا خذرين ا ذ هذ الرذدابري الريييديذل مذن أجذ
محايرها .ور الواقو هناح عذد مذن البلذدان الذب رسذز األءذ ا اارسذر هبذا ر مذا يخذم ساالجذ
اا ليل .وسإلضذا ل إىل تلذإ ذنن األءذ ا اارسذر هبذا بحبذفل عامذل عنذدما يذرا ديذدها علذ هذ ا
النقذذو ا ذرياً مذذا خرمذذون مذذن تذذوا زمذذامل أمذذرها وضمذذالون لرذذدابري لمحايذذلل تي ذومل عل ذ الرخذذلط أو ح ذ
اي ذذربدا  .وتنطذذوط ه ذ انالذذل عل ذ ا ذذرمرامل ال مذذو ال ذ ط ي رنذذف وضذذو األء ذ ا اارسذذر هبذذا
ال ذ ين يالذذاملون ر ا ذذري مذذن األحيذذان مالاملذذل اجملذذرمني عل ذ الذذرغا مذذن أمذذا ضذذقااي واحذذدع مذذن أخطذذر
املراتا الب ظ ن أن تن ر ظ ظروت مالينل جرظل ضد اإلنخانيل .ول لإ ل حاجل إىل ول
حييي ر منو ايمامل وم ا قره وينب أن ي ون مخرلهماً بن حييي من برانمج إعمال حيوق
اإلنخان .وم ا ال ر تر اايرملع اةامبل أنه ينب للذدول األعمذا واجملرمذو الذدوا الييذامل علذ وجذه
الخرعل س ر نات مج جديدع.
وينب ذ ذ ر اايذ ذذامل األول أن ي ذ ذذون هذ ذذدت منذ ذذو وم ا قذ ذذل ايمذ ذذامل سألءذ ذ ا أحذ ذذد ااالذ ذذايري
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ااخر دمل لريييا الخيا ا الوطنيل للهسرع وإلحدار ت يريا عمييل .وتيد الدعا ااب ر ل ء ا
ضقااي ايمامل ييرم اختات إجرا ا وقاتيل هبدت منح يو ااهاجرين الفرمبل ايابلل مرءد اجرماع
ر جذذو و ط لخذذر مذذا لذذديها مذذن قحبذذص والرالبذذري عذذن شمذذاما وتطلالذذالا وء ذواغلها .وهب ذ الطرييذذل
ي ون من اام ن ديد مؤءرا ايمامل وأوجه الرالر ةطر خالل تد يا امسرع اا رلطل.
وضنياً ينب وضو يا ا ا ا قل ايمامل وملمبد الرموي ال ار ما من أج ا ر دامها
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عل ذ نط ذذاق أو ذذو ب ذذري وتنفي ذ ها سلرال ذذاون الوثي ذ م ذذو الني ذذاس ومنلم ذذا اجملرم ذذو اا ذذدس واليط ذذا
اةا شا ر تلإ ر البلدان الب خدر يها اي ذر الل نريسذل لالنرهااذا الذب ذدر ر ال ذ
اإلمذذدا  .وي نب ذ أن تيذومل أ رقذذل مرالذذد ع الر حبحبذذا سختذذات أط قذرامل يراللذ برذذو ري انمايذذل ايجرماعيذذل
للنذ ص ااالذذين ولذذيس ذذلطا إنفذذات اليذذانون و/أو ذذلطا امسذذرع شفر هذذا وينب ذ أن يُر ذ اليذرامل
عل أ اح أوجه المالف الن حب أو ايجرماع  .وينب إ ماج إجرا ا اللسذو إ ماجذاً اذامالً ر
اإلجذرا ا الراميذذل إىل ديذذد مذواطن ضذذالف ااهذذاجرين شذذا ر تلذذإ تالرضذذها لالمذذامل هبذذا ب يذذل تيخذذري
إحذذالرها إىل اإل املا ااالنيذذل عنذذد ديذذد مؤءذرا خذذالل إجذرا ا اللسذذو تذذدل علذ وقذذو ايمذذامل أو
الرالذذر لذذه .وخمذذب أن ُخذذال النذ ص إىل نلذذامل م ا قذذل ايمذذامل ون ااخذذاح ميذذه ر انحبذذول عل ذ
مبذذفل الالج ذ عنذذد وجذذو أ ذذبان تخذذروجب ححبذذوله عل ذ اذذال النذذوعني مذذن انمايذذل أو عنذذد ديذذد
ايمامل ا ،اح للقحبول عل ح اللسو أو غري من أء ال انمايل الدوليل.

GE.20-05200

3

A/HRC/44/45

 -10وضل اً ينب أن ت ون تدابري ااخاعدع والدعا مراعيل نيوق األءذ ا ضذقااي ايمذامل وأن
تليب احرياجالا انييييل بطرييل مالتمل ما شذا ر تلذإ انحبذول علذ إقامذل قانونيذل وبذدات للقحبذول
عل عم منرلا وي ييومل عل اي ر الل .وينب تطبي مبدأ عدمل ااالاقبل تطبيياً مبقيقاً .وينب أي
ُخرسز األء ا ضقااي ايمامل أو تُوجه إلذيها لذا أو تذرا مياضذالا بخذبب ضذلوعها ر أننذطل غذري
منروعل ما امل تلإ نريسل مباءرع نالرها امقااي لالمامل .وعالوع عل تلإ خمب حلر ايحرساز
اإل املط ل طفال ر يو األوقا ألنه ي ضدمل أبداً محباحل الطف الفمل  .وخمب ايعإلات ال ام
ميذذوق المذذقااي ر اإلج ذرا ا املناتيذذل واحإلامهذذا شذذا ر تلذ إ انيذذوق الذذب مذذا ومل الذذال ر ضذذمان
مطالبذذل المذذقااي بخذذب اينرحبذذات وححبذذوما عليهذذا شذذا ر تلذذإ الرالذذويىل .و يمذذا يرالل ذ سألء ذ ا
الذ ين يرالرضذذون لال ذذر الل املنخ ذ عل ذ وجذذه الرقديذذد شذذن ر تلذذإ الفريذذا والفريذذان ال ذ ين قلمذذا
خحبلون عل تالويما يسب عدمل إغفال ا رقياقالا نريسل للرقام والومبا و/أو الرمييز.
 -11وملابالذ ذاً ينب ذ ذ أن لذ ذذدت تذ ذذدابري ااخذ ذذاعدع والذ ذذدعا إىل ييذ ذ اإل مذ ذذاج ايجرمذ ذذاع ال امذ ذ
للناجني وهو ما خمب أن تالإلت به الدول األعما بومبفه الرزاماً ببذ ل الالنايذل الواجبذل ينب ذ إ ماجذه
ر إعمال ح المذقااي ر ذب اينرحبذات الفالالذ ل شذا ر تلذإ الرالذويىل .وسإلضذا ل إىل تلذإ ذنن
ه ذ ا اانل ذومل الطوي ذ األم ذذد ينب ذ أن يوج ذذه ي ذذو ت ذذدابري ااخ ذذاعدع وال ذذدعا بطريي ذذل ت ذذؤ ط إىل إح ذذدار
ذذول ا ذذرنا اً إىل اارخذذان ااهذذاملا وانحبذذول عل ذ الراللذذيا الرمس ذ والرذذدمليب ااهذذين وإخمذذا ذذر
الالمذ وتذذو ري بذرامج تاللذذيا خذذا طويلذذل األمذذد وقذذرو مبذ ريع .وينب ذ عذذدمل إعذذا ع أط مذذن النذذاجني
أو تراه ر نفس حالل المالف ايجرماع الب تخبب ر تالرضه لإلي ا .
 -12ور ه ا الريرير مرط اايرملع اةامبل تيييماً للبقور ااخرفيمل الب متذ خذالل ذإلع وييرهذا
نوا من أج تالزيز النهج ايبر امليل .وقد أ ذهم علذ وجذه اةحبذو ر إضملع
الب ام
()1
اليل الدوا بن،ن ايفيل تخبب النزاعا ر تفاقا من لل ايمامل سألء ا  .وأجر م اً ءذامالً
تناول قميل ايمامل سألطفال ر حاي النزا واألزما اإلنخانيل سيءإلاح مو اايرملع اةامبل ااالنيل
ببيذو األطفذذال وا ذذر الما جنخذياً شذذا ر تلذذإ ا ذر الما ر الب ذذا ور ااذوا اإلسحيذل وغريهذذا مذذن مذوا
ايعرذذدا املنخ ذ عل ذ األطفذذال( .)2وتناول ذ ااي ذرملع اةامبذذل البالذذد املنخذذاس لالمذذامل ر حذذاي الن ذزا
وما بالد النزا و ع إىل إ ماج مج قاتا عل حيوق اإلنخان يما يرالل سيمامل سارأع وتناول خطل
جملس األمن اارالليل بدومل اارأع ر الخالمل واألمن( .)3و ُعي إىل ااناملال ر خمرلف ااناقنا اافروحل
الذذب نلمهذذا جملذذس األمذذن ر نيوي ذوملح لالذذر شملاتهذذا بنذذ،ن ايمذذامل سألء ذ ا ومبذذون الخذذلا واألمذذن
الذذدوليني .واضذذطلال بذذدومل ر إمذذا ال ذإلابط بذذني ايمذذامل وامسذذرع ونذذرج عذذن تلذذإ تيذذد تيريذذر بنذذ،ن
الرقديد ااب ر لمقااي ايمامل وضقااي احملرملني ر ياق تد يا امسذرع اا رلطذل وإحذالرها وتذو ري
انمايل ما( .)4وه تدملح أن انمايل ي تنره برقديد األء ا وإحالرها إىل املها اانا بل ول ن
ينب ذ أن تذذؤ ط إىل إ مذذاج اجرمذذاع اللذ للنذذاجني ر اجملرمالذذا احملليذذل امذذا ار ذ تيريذراً مواضذذيالياً
لنماتج اإل ماج ايجرماع اابر رع والرقويليل للناجني من ايمامل سألء ا ( .)5و لط المو عل
أمهيل م ا قل ايمامل سألء ا من أج اند من اي ر الل ر الالم ر ياق عمليا ااؤ خا
الرسامليل و ال اإلمدا  .ور ه ا الحبد ترأ منذروعاً مدتذه ثذالر ذنوا بنذ،ن تالزيذز املهذو
__________

()1
()2
()3
()4
()5
4

انلر  A/71/303و A/HRC/32/41و.Corr.1
انلر .A/72/164
انلر .A/73/171
انلر .A/HRC/38/45
انلر .A/HRC/41/46
GE.20-05200

A/HRC/44/45

ااب ولل ر إطامل مبا ملا أمبقان ااحبلقل اارالد ين من أج م ا قل ايمامل سألء ا والخ رع
وأء ال اي ر الل النديد لليد الالاملل .وم ا ال ر تالاون عل نطاق وا و مو طاتفذل ابذريع مذن
املها الفاعلل شا ر تلإ املها الفاعلل غري الريليديل م ذ ءذراا اليطذا اةذا والرقالفذا
الحبناعيل ومبا ملا أمبقان ااحبلقل اارالد ين مالً عن النياس الالماليل .وأمبدمل تيريرين عذن
هذ ا ااوضذو تنذاول أحذدمها علذ وجذه الرقديذذد تالزيذز ااالذايري الطوعيذل اؤ خذا األعمذال بنذ،ن منذذو
وم ا قل ايمامل سألء ا وا ذر الل اليذد الالاملذل وي ذيما ر ال ذ اإلمذدا ( )6وتنذاول الريريذر
ا خر ال ط مبدمل مؤخراً إم انيل ومبول ضقااي ايمامل إىل ب اينرحبات ر حاي الرساوزا الب
ترت بها مؤ خا األعمال و ال اإلمدا ( )7سإلضا ل إىل أما يخر ر عامل  2019منع حوامل بني
مللل النهج الياتا عل حيوق اإلنخان طاتفل
أمبقان محبلقل مرالد ين ونياس عماليل و
من املها الفاعلل الب اتخم تيليدايً بالدمل ال يل ر بالمها البالىل.
 -13وتالذرن اايذرملع اةامبذل عذذن أملهذا ر أن تذؤ ط الرومبذيا اايدمذذل ر هذ ا الريريذر الذب تخذذرند
إىل تلذذإ البقذذور واان ذذاوملا ااخرفيمذذل إىل توجي ذذه يا ذذا ال ذذدول م ذالً ع ذذن يا ذذا اليط ذذا
اةذذا ومنلمذذا اجملرمذذو ااذذدس وواذذاي األمذذا اارقذذدع واجملرمذذو الذذدوا ا ذ هبذذدت ضذذمان محايذذل
حي ذذوق األءذ ذ ا ض ذذقااي ايمذ ذذامل ش ذذا ر تلذ ذذإ تيذ ذذد ال ذذدعا ااب ذ ذذر والفال ذذال وأن ي ذ ذذون مت يذ ذذنها
وإ ماجها اجرماعياً امدت النهات إلجرا ا م ا قل ايمامل.

اثنيا -االلتزام ببذل العناية الواجبة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
 -14إن الرزامذذا ال ذذدول شن ذذو ايمذذامل وم ا قر ذذه ي تُخ ذذرمد م ذذن الرحبذذدي عل ذ الحب ذ وح الدولي ذذل
تا الحبلل قخب ب تيومل أيماً عل الرزامالا ببذ ل الالنايذل الواجبذل شوجذب اليذانون الذدوا نيذوق
اإلنخذذان .ور ضذذو تلذذإ تؤاذذد اايذرملع اةامبذذل بالذذىل ا ضمل اإلخمابيذذل لاللر ذزامل ببذ ل الالنايذذل الواجبذذل ر
جمال إجرا ا م ا قل ايمامل.
 -15وشوجب اليانون الدوا يرالني عل الدول أن تب ل الالنايل الواجبل انو ايمامل والرقيي مو
املناع ومياضالا ومخذاعدع المذقااي ومحذايرها وضذمان تذو ري ذب اينرحبذات مذا( .)8ويُخذرمد تلذإ
من الرزامل الذدول اإلخمذاحب ممايذل األءذ ا مذن انرهااذا حيذوق اإلنخذان الذب ترت بهذا جهذا اعلذل
خامبل (أ را وءراا عل بي اا ال) .وقد ُ لط المو علذ ايلرذزامل ببذ ل الالنايذل الواجبذل ر عذد
من اجملاي اانطبيل عل مخ،لل ايمامل سألءذ ا شذا ر تلذإ انذ ر انيذاع والالنذف ضذد ااذرأع
والرمييز الياتا عل نو املنس إىل جانب لخلل من ايلرزاما احملد ع ببذ ل الالنايذل الواجبذل اارالليذل
شخذذ،لل ايمذذامل سألءذ ا ( . )9والرذزامل الدولذذل ببذ ل الالنايذذل الواجبذذل ينطبذ ون متييذذز علذ يذذو األ ذرا
ااوجذذو ين ر إقليمهذذا أو اةاضذذالني لخذذيطرلا الفالليذذل شذذن ذذيها ااواطنذذون وغذذري ااذواطنني واألءذ ا
ضقااي ايمامل ألغذرا املذنس أو الالمذ أو مذ املع األعمذا البنذريل أو غذري تلذإ مذن أءذ ال ايمذامل
ب ىل النلر عما إتا اان الدولل ه ولل منن ،أو عبومل أو ميحبد(.)10
__________

( )6انلر .A/HRC/35/37
( )7انلر .A/74/189
( )8انل ذذر بحب ذوملع عام ذذل الوثيي ذذل  .A/70/260انل ذذر أيم ذاً ااب ذذا ئ وااب ذذا ئ الروجيهي ذذل ااومب ذ هب ذذا يم ذذا يرالل ذ مي ذذوق
اإلنخان وايمامل سألء ا (.)E/2002/68/Add.1
( )9انلر بحبوملع عامل الوثييل .A/70/260
( )10اارجو نفخه الفيرع .7
GE.20-05200

5

A/HRC/44/45

 -16وسإلضا ل إىل الرزاما الذدول يمذا يراللذ سملنذاع مذن غذري الذدول ذنن الرزامالذا ببذ ل الالنايذل
الواجبل انو ايمامل والرقيي يذه وااالاقبذل عليذه ترطلذب أيمذاً اختذات تذدابري بنذ،ن النذراا إىل جانذب
أط تذذدابري قذذد تر ذ ها النذذراا نفخذذها اسذذز مذذن الرزامهذذا سعرمذذا عمليذذل تذذوا الالنايذذل الواجبذذل اراعذذاع
حي ذذوق اإلنخ ذذان عل ذ النق ذذو اانحب ذذو علي ذذه ر ااب ذذا ئ الروجيهي ذذل بن ذذ،ن األعم ذذال الرساملي ذذل وحي ذذوق
اإلنخذذان( .)11ور ذذياق تذذدابري م ا قذذل ايمذذامل ذذنن إعمذذال حيذذوق اإلنخذذان عل ذ الحبذذاليد اإلقليم ذ
وخذذاملج انذذدو اإلقليميذذل يالذذين أن الرزامذذا الذذدول ببذ ل الالنايذذل الواجبذذل تنطبذ خذذاملج انذذدو اإلقليميذذل
عل من ضمالون لوييرها اليماتيل شا ر تلإ املها الفاعلل احملليل غري الدولل (م النراا )(.)12
 -17وبذ ل الالنايذذل الواجبذذل الرذزامل ييرمذ أن تر ذ الذذدول تذذدابري ماليولذذل ظ ذذن أن تذذؤ ط الليذاً إىل
ت يري النريسل أو ختفيف المرمل( .)13ومتنياً مو ايلرزاما الدوليل ر جمال حيوق اإلنخان شذا ر تلذإ
ايلرزامل برقيي ااخذاواع الفالليذل ينب ذ أي تخذرهدت هذ الرذدابري ديذد المذقااي قخذب بذ أيمذاً
األءذ ذ ا األا ذ ذذر عرضذ ذذل ةطذ ذذر ايمذ ذذامل سألءذ ذ ا ( .)14ور ذ ذذياق الذ ذذنُهج الذ ذذب تربالهذ ذذا الذ ذذدول إزا
ايمذذامل اذذان بذ ل الالنايذذل الواجبذذل يذذرا ر األ ذذاح بحبذوملع يحيذذل لوقوعذذه .بيذذد أن بذ ل الالنايذذل الواجبذذل
ييرمذ أيمذاً الإلايذذز علذ الوقايذل عذذا يالذين أن الذذدول ترقمذ مخذؤوليل منهسيذذل ر الرحبذدط ل ذذبان
امل مليل لالمامل( .)15وشوجب اليانون الذدوا( )16ذل تبالذا تإلتذب علذ عذدمل بذ ل الالنايذل الواجبذل أط
أن الدول الب مل تب ل الالنايل الواجبل إزا املها الفاعلل اةامبذل ترقمذ مخذؤوليل وليذل تيرمذ منهذا
سلر ذذاا ت ذذو ري ذذب انرحب ذذات الال ذذل لم ذذقااي ايم ذذامل سألء ذ ا ( )17وه ذذو أم ذذر ي غ ذذأ عن ذذه م ذذن أج ذ
إ مذذاجها ر اجملرمذذو .ولذذد تيذذد ااخذذاعدع اار حبحبذذل إىل ذرا المذذقااي( )18ييرمذ ب ذ ل الالنايذذل
الواجبل أن ترحبرت الدول شرونل للر،اد من أن الردابري اار ع مالتمل لللروت الفر يل(.)19
__________

()11
()12

()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
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انلر  A/HRC/17/31اار  .انلر عل بي اا ال اابا ئ (15ن) و.21-17
 A/HRC/70/260الفيذذرع  .16يمذذا ضذذص الوييذذل خذذاملج انذذدو الوطنيذذل انلذذر علذ ذذبي اا ذذال اللسنذذل ااالنيذذل
ميوق اإلنخان الراللي الالامل ملقا  )2004(31بن،ن طبيالل ايلرزامل اليذذانوس الالذذامل اافذذرو علذ الذذدول األطذرات
ر الالهذ ذذد الفيذ ذذرع 10؛ ملنذ ذذل مناهمذ ذذل الرالذ ذ يب الراللي ذ ذ الالذ ذذامل ملقذ ذذا  )2007(2بنذ ذذ،ن تنفيذ ذ الذ ذذدول األط ذ ذرات
للفي ذرتني  7و 16م ذذن اا ذذا ع 2؛ اللسن ذذل ااالني ذذل سليم ذذا عل ذ الرميي ذذز ض ذذد اا ذرأع الرومب ذذيل الالام ذذل ملق ذذا )2010(28
بنذ ذذ،ن ايلرزام ذ ذذا األ ا ذ ذذيل لل ذ ذذدول األطذ ذ ذرات شوج ذ ذذب اا ذ ذذا ع  2مذ ذذن ايتفاقي ذ ذذل الفيذ ذذرع  12والرومب ذ ذذيل الالام ذ ذذل
ملق ذذا  )2013(30بن ذذ،ن ومل ااذ ذرأع ر ذذياق من ذذو نن ذذون النزاعذ ذذا ور ح ذذاي النذ ذزا وم ذذا بال ذذد انرهذ ذ ا النذ ذزا
الفيذ ذرا  12-8و15؛ واألننذ ذذطل ااخذ ذذلقل ر أملاضذ ذ ال ون ذ ذذو ( هومليذ ذذل ال ون ذ ذذو الدظيراطيذ ذذل ضذ ذذد أوغنذ ذذدا)
الرياملير اارالليل سن ا الحبا مل عن ة مل الالدل الدوليل ر عامل  2005الحبفقل  168الفيرع .216
 A/HRC/23/49الفيرع .72
انلذذر علذ ذذبي اا ذذال ملنذذل البلذذدان األمري يذذل نيذذوق اإلنخذذان جيخذذي ا ليناهذذان (غذذونزاليس) وشخذذرون ضذذد
الوياي اارقدع مرييرس  21متوز/يوليه  2011الدعو  626-12الريرير ملقا  11/80الفيرع .127
 A/HRC/23/49الفي ذذرع  70حي ذذمل تن ذذري ااي ذرملع اةامب ذذل ااالني ذذل شخ ذذ،لل الالن ذذف ض ذذد اا ذرأع وأ ذذبابه وعواقب ذذه إىل
مذذا يلذ ه هنذذاح حاجذذل إىل إننذذا إطذذامل اناقنذذل مخذذؤوليل الذذدول عذذن ايلرذزامل ببذ ل الالنايذذل الواجبذذل وتلذذإ بريخذذيا
ماليامل الالنايل الواجبل إىل ئرنيه الالنايل الواجبل الفر يل والالنايل الواجبل النُلميل.
اارجو نفخه الفيرع .20
 A/70/260الفيرع  .7انلر أيماً اللسنذذل ااالنيذذل ميذذوق اإلنخذذان الرالليذ الالذذامل ملقذذا  31الفيذذرع 8؛ ملنذذل مناهمذذل
الرال يب الراللي الالامل ملقا  2الفيرع  18والراللي الالامل ملقا  )2012(3بن،ن تنفي ااا ع  12الفيرع .7
انلر .E/CN.4/2006/61
 A/HRC/23/49الفيرع  70تنري اايرملع اةامبذذل ااالنيذذل شخذذ،لل الالنذذف ضذذد ااذرأع وأ ذذبابه وعواقبذذه إىل أن الالنايذذل
الواجبل الفر يل ترطلب اارونل ألن اإلجرا ا اار ع ر ه اناي خمب أن تال ذذس احرياجذذا وأ مذذليا
األ را اارمرملين.
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ألف -التحووول موون النموووذل التقليوود لتحديوود اووحاجت االجتووار مي تقوودا الوودع املب وور
هل  ،مبا يف ذلك يف سياق تدفقات اهلجرة املختلطة
 -18عل غرامل ما ومل ر اابا ئ ااومب هبا بن،ن حيوق اإلنخان وايمامل سلبنر من اارجح أن
يؤ ط عدمل ديد الن ص ضقيل ايمامل عل الوجه الحبقيح إىل زاي ع حسا حرمانه من حيوقه(.)20
غذذري أن ااي ذرملع اةامبذذل يحل ذ ر البقذذور الذذب أجرلذذا عذذدمل وجذذو إج ذرا ا م ر ذذل بن ذ عذذامل
لرقديد ومحايل ضقااي ايمامل وضذقااي احملرملذني علذ وجذه الخذرعل وعلذ تذو ا ذرباق وي ذيما ر
تد يا امسرع اا رلطل و يما يرالل سي ر الل ر الالم  .وا رياً ما أعرب عن قليها إزا تزايذد اايذ
إىل إققذامل امسذرع ر إطذامل جذوتج إنفذات اليذانون وتحبذوير الرذدابري اارحبذلل سمسذرع علذ أمذا مذن عنامبذذر
عمليل م ا قل املرظل اانلمل شا ر تلإ ايمامل سلبنر مو إيال قدمل ضئي من ايهرمامل اا تنطوط
عليه ه الخيا ا من شضمل متس حيوق اإلنخان للمهاجرين واألء ا ضقااي ايمامل.
 -19ور واقذذو األمذذر أنذذه علذ الذذرغا مذذن الرمييذذز اليذذانوس الحبذريح ر الحبذ وح الدوليذذل االزمذذل بذذني
الرهري ذذب وايم ذذامل ذذنن ايخرال ذذا ب ذذني امل ذذرظرني ب ذذدأ ت ذذنطمس مالااه ذذا عل ذ ت ذذو مرزاي ذذد ر إط ذذامل
تذذد يا امسذذرع اا رلطذذل ذذال يبذذدأ النذذاح سلمذذروملع الذذدخول ر عمليذذل امسذذرع ا،ءذ ا مرسذذر هبذذا
ل ن من احملرم أن يحبذبقوا ضذقااي لالمذامل أثنذا ملحلذرها أو عنذد الومبذول إىل بلذد الالبذومل أو اايحبذد.
اما أ ان اايرملع اةامبل بندع أط ةاولل لرسر منلما اجملرمو اادس واأل را اان رطني ر أعمال
إنخانيل لدت إىل إنيات األملواح وإبدا الرمامن مو ااهاجرين ألن ه األعمال ينب أي تالام أبداً
عل أما تنسيو للهسرع غري النلاميل.
 -20ور يذذو أتذذا الالذذامل تمذذطلو منلمذذا اجملرمذذو ااذذدس بذذدومل ةذوملط ر إنيذذات األملواح ومحايذذل
الناح من ايمامل أثنا عمليا البقمل واإلنيات ولد الومبول إىل بلذدان الالبذومل واايحبذد شذا ينذم
ديدها أثنا تد يا امسرع اا رلطل .ومو تلإ وعل الرغا من املهو ااب ولل ي تُالط األولويذل
لري ذذد ال ذذدعا ااب ذذر لم ذذقااي ايم ذذامل أو ض ذذقااي احملرمل ذذني وال ن ذذف ع ذذن مؤء ذرا الرال ذذر ةط ذذر
وي يما أثنا تد ااهاجرين أبعدا ابريع .ويؤ ط تلإ إىل ت رامل الرالر لإلي ا وا رلف أءذ ال
اي ر الل ر بلدان الالبومل واانن.،
 -21وسإلض ذذا ل إىل تل ذذإ ذذنن اامامل ذذا الرساملي ذذل ال ذذب يرباله ذذا الو ذذطا ر بل ذذدان اانن ذذ ،واايحب ذذد
لحبذ ذذو ا ذ ذذريدامل الالمالذ ذذل ااهذ ذذاجرع وهذ ذ عامل ذ ذذا ي ختمذ ذذو إىل حذ ذذد ابذ ذذري ألنلمذ ذذل أو أطذ ذذر ملمسيذ ذذل
يمذا يراللذ علذ ذبي اا ذذال بفذر مل ذومل علذ الالمذذال ااهذاجرين أو الإلتيذذب غذري الواضذذح وغذري النلذذام
للذذروت الالم ذ ي ت ذزال تالرذذع إىل ح ذذد ابذذري أم ذراً مالمذذويً بذذه وليخ ذ مذذن قبي ذ ءذذرو الالم ذ الرالخ ذذفيل.
والنريسل ه أن ااهاجرين ا رياً ما يرالرضون ناي ا ر الل ءديد ر ظروت عم ومالينل ي إنخانيل.
 -22إن يا ذذا تيييذذد امسذذرع الذذب لذذدت ر اايذذامل األول إىل إعذذا ع ااهذذاجرين إىل بلذذداما األمبذذليل
مالذ ذ مذ ذذن الحبذ ذذالب لل ايذ ذذل ديذ ذذد ااهذ ذذاجرين غذ ذذري انذ ذذاملني للوضتذ ذ الالزمذ ذذل شذ ذذن ذ ذذيها ضذ ذذقااي ايمذ ذذامل
واألء ا ااالرضون ةطر ايمامل ألما غالباً مذا يفمذلون أوضذا اي ذر الل علذ تذرحيلها إىل بلذداما
األمبليل حيمل يواجهذون الومبذا والرمييذز بخذبب نذ ةذاولرها امسذرع و/أو ييفذراطها ر الب ذا /املنس
وحيمل ي ون من اارجح أن يالو وا إىل الوقو مرع أخر ر براثن الفير ومواجهل خطر ايمامل هبا.
__________

( )20انلذ ذذر اابذ ذذدأ الرذ ذذوجيه  .2انلذ ذذر أيمذ ذاً اابذ ذذا ئ األ ا ذ ذذيل بنذ ذذ،ن انذ ذ ر اينرحبذ ذذات الفالذ ذذال لمذ ذذقااي ايمذ ذذامل
سألء ا ( A/69/269اار ) الفيرع (7ن).
GE.20-05200
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 -23وإزا هذ اةلفيذذل أومبذ ااي ذرملع اةامبذذل سعرمذذا مذذج مبر ذذر يخذذرند إىل مؤء ذرا الرالذذر
ةط ذذر ايم ذذامل وض ذذمان ال ذذدعا ااب ذذر ر تيريره ذذا اارالل ذ سلرقدي ذذد ااب ذذر للم ذذقااي ايم ذذامل وض ذذقااي
احملرملني وإحالرها ومحايرها ر ياق امسرع اا رلطل(.)21

ابء -التحول من الواع امللتوبس لششوخاص اوحاجت االجتوار يف اإلجوراءات اجلنا يوة -
بني احاجت وجمرمني  -مي االعواا التوام وقووق الايوحاجت والتنفيوذ ال امو ملبودأ
عدم املعاقبة
 -24ترمذ ذذمن ااذ ذذا ع  6مذ ذذن بروتواذ ذذول ايمذ ذذامل سألءذ ذ ا الرزامذ ذذا ةذ ذذد ع يمذ ذذا يرالل ذ ذ ممايذ ذذل
الم ذذقااي ش ذذا ر تل ذذإ م ذذا يرالل ذ مي ذذوقها أثن ذذا اإلج ذرا ا املناتي ذذل م ذذو مراع ذذاع ذذن الم ذذقااي ون ذذو
جنخها واحرياجالا اةامبل .وينم تلإ ان ر الالدالل( )22شا ر تلإ من خالل اإلجرا ا الذب
لذذدت إىل ديذذد املنذذاع والرقيي ذ مالهذذا ومياضذذالا ومالذذاقبرها .ام ذذا خ ذ لمذذقااي ايمذذامل اي ذذرما
إلذ ذذيها واانذ ذذاملال ال املذ ذ ل ر اإلجذ ذرا ا املناتيذ ذذل( )23ور انحبذ ذذول علذ ذ اااللومذ ذذا منذ ذ أول اتحبذ ذذال
سلخلطل اا رحبل( )24ترممن ماللوما عن انيوق اليانونيل شا ر تلإ حيها ر الومبول إىل ب
اينرحبات شا ر تلإ من خالل خطط الرالويىل الوطنيل(.)25
 -25ويرال ذذني عل ذ ال ذذدول أن ت فذ ذ ااخ ذذاواع وع ذذدمل الرميي ذذز ر الومب ذذول إىل ان ذ ر اينرحب ذذات
بومبف تلإ عنحبراً أ ا ذياً ر هذ ا اجملذال شذا ر تلذإ عذن طريذ ضذمان أن ت ذون يذو الرقيييذا
وااالحيا اليمذاتيل وا ليذا األخذر مراعيذل ل طفذال ونذو املذنس وترسنذب الرخذبب ر الحبذدما
النفخذذيل وت ذرامل اإلي ذ ا والومبذذا( .)26ور حذذني ين ذ عذذدمل الرمييذذز أحذذد املوانذذب األ ا ذذيل للق ذ ر
اينرحبات نن هناح الالديد من الدول الذب مل تر ذ تذدابري اواجهذل الرمييذز املنخذاس وأءذ ال الرمييذز
اارالد املوانب.

__________

()21
()22
()23

()24
()25

()26
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انلر .A/HRC/38/45
انلذ ذذر علذ ذ ذ ذذبي اا ذ ذذال اابذ ذذا ئ األ ا ذ ذذيل واابذ ذذا ئ الروجيهيذ ذذل بنذ ذذ،ن انذ ذ ر اينرحبذ ذذات واملذ ذذع لمذ ذذقااي
اينرهااذ ذذا املخذ ذذيمل لليذ ذذانون الذ ذذدوا نيذ ذ وق اإلنخذ ذذان واينرهااذ ذذا اةطذ ذذريع لليذ ذذانون الذ ذذدوا اإلنخذ ذذاس (قذ ذرامل
املماليل الالامل  147/60اار ) الفيرع (11أ).
توجي ذذه اجملل ذذس  2012/29/EUالحب ذذا مل ع ذذن العا ذذان األوملوحب واجملل ذذس ر  25تن ذرين األول/أار ذذوبر  2012ال ذ ط
خذ ذذد ااالذ ذذايري الذ ذذدنيا بنذ ذذ،ن حيذ ذذوق ضذ ذذقااي املرظذ ذذل و عمهذ ذذا ومحذ ذذايرها وخذ ذ ةذ ذ اليذ ذرامل اإلطذ ذذاملط للمسلذ ذذس
 2001/220/JHAااذذا ع 10؛ وإعذذالن مبذذا ئ الالذذدل األ ا ذذيل اارالليذذل بمذذقااي اإلجذرامل والرالخذذف ر ا ذذرالمال
الخلطل (قرامل املماليل الالامل  34/40اار ) الفيرع (6ن).
توجيه جملس أوملوس  2012/29/EUااا ع .4
اابا ئ األ ا يل بن،ن ان ر اينرحبات الفالال لمقااي ايمامل سألء ا الفيرع (7ج) و(ه) .انلر أيماً
اابا ئ واابا ئ الروجيهيل ااومب هبا يما يرالل ميوق اإلنخان وايمامل سألء ا اابدشن الروجيهيان )8(4
و)2(9؛ واابذذا ئ األ ا ذذيل واابذذا ئ الروجيهيذذل بنذذ،ن ان ذ ر اينرحبذذات واملذذع لمذذقااي اينرهااذذا املخذذيمل
لليانون الدوا نيوق اإلنخان واينرهااا اةطريع لليانون الدوا اإلنخاس الفيراتن (11ج) و(12أ) .وإعالن
مبا ئ الالدل األ ا يل اارالليل بمقااي اإلجرامل والرالخف ر ا رالمال الخلطل الفيراتن  5و(6أ).
اابذذا ئ األ ا ذذيل بنذذ،ن ان ذ ر اينرحبذذات الفالذذال لمذذقااي ايم ذذامل سألء ذ ا الفيذذرع (7ح) .وانلذذر أيم ذاً
اابذذا ئ األ ا ذذيل وااب ذذا ئ الروجيهيذذل بن ذذ،ن ان ذ ر اينرحبذذات وامل ذذع لمذذقااي اينرهاا ذذا املخذذيمل للي ذذانون
الدوا نيوق اإلنخان واينرهااا اةطريع لليانون الدوا اإلنخاس الفيرع .12
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 -26وللمذ ذذقااي انذ ذ أيمذ ذاً ر انحبذ ذذول علذ ذ ااخذ ذذاعدع اليانونيذ ذذل وغريهذ ذذا مذ ذذن أءذ ذ ال ااخذ ذذاعدع
يما يراللذ أبط إجذ را ا جناتيذل أو مدنيذل أو غريهذا مذن اإلجذرا ا اار ذ ع ضذد اارسذرين( .)27وينب ذ
أي ي ذذون ان ذ ر انحب ذذول عل ذ ااخ ذذاعدع وال ذذدعا وانماي ذذل من ذذروطاً بي ذذدملع الن ذ ص الم ذذقيل عل ذ
الرالذذاون خذذالل اإلج ذرا ا اليانونيذذل أو ا ذذرالدا ل ذ لإ( .)28وان ذ ر انحبذذول عل ذ اااللومذذا م ذ
اااللومذا اارالليذذل سنيذذوق اليانونيذذل شذذا ينذذم حذ الومبذذول إىل ذذب اينرحبذذات ينب ذ أن يرمذذمن
لتيد اااللوما واانوملع والدعا يما يرالل ميوق المقااي شا ر تلإ الومبول إىل اةطط الوطنيذل
للرالويىل عن األضرامل املناتيلل( .)29وينب تو ري اااللوما ملميو المقااي بل ل يفهموما(.)30
 -27وينذ ذذم انذ ذ ر انمايذ ذذل ضذ ذذمان ذ ذذالمل المذ ذذقااي و ذ ذذالمل أ ذ ذذرها مذ ذذن األت والر ويذ ذذف
واينريامل وتو ري انمايل مذا مذن اإليذ ا ال ذانوط واار ذرمل أثنذا الرقييذ واإلجذرا ا املناتيذل ور الفذإلع
الالحيل( .)31ويرتبط ان ر اةحبومبيل املتباطاً ي ينفحبا سلرزاما الدول ممايل المقااي من الرالر
للمزيد من المرمل(.)32
 -28وخمب إيال اهرمامل خا ل طفال ضقااي ايمامله محبانها الفمذل خمذب أن تالرذع تا
أمهيل قحبو ر يو األوقا شا ر تلإ ر اإلجرا ا املناتيل( .)33وظ ن أن تنم الرذدابري الراميذل
إىل محايذذل األطفذذال المذذقااي أثنذذا اإلجذرا ا املناتيذذل تخذذسي ميذذاباللا وا ذذر دامل هذ اايذذابال ر
اإلجذرا ا املناتيذذل( )34وتاليذذني ع لذذني مذذا( .)35وإىل جانذذب انذ ر انمايذذل ل طفذذال انذ ر اانذذاملال
الفالالل ر اإلجرا ا ( )36ور اي رما إليها ور أن يللوا عل علا(.)37
__________

()27

()28
()29
()30

()31

()32
()33
()34
()35
()36
()37
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ااب ذ ذ ذذا ئ وااب ذ ذ ذذا ئ الروجيهي ذ ذ ذذل ااومب ذ ذ ذ هب ذ ذ ذذا يم ذ ذ ذذا يرالل ذ ذ ذ مي ذ ذ ذذوق اإلنخ ذ ذ ذذان وايم ذ ذ ذذامل سألء ذ ذ ذ ا ااب ذ ذ ذذدشن
الروجيهي ذذان  )5(6و)2(9؛ وانل ذذر أيم ذاً ااب ذذا ئ األ ا ذذيل وااب ذذا ئ الروجيهي ذذل بن ذذ،ن ان ذ ر اينرحب ذذات وامل ذذع
لمذذقااي اينرهااذذا املخذذيمل لليذذانون الذذدوا نيذذوق اإلنخذذان واينرهااذذا اةطذذريع لليذذانون الذذدوا اإلنخذذاس
الفيرع (12ج)؛ واابا ئ األ ا يل بن،ن ان ر اينرحبات الفالال لمقااي ايمامل سألءذ ا الفيذذرع (7ه)؛
وإعالن مبا ئ الالدل األ ا يل اارالليل بمقااي اإلجرامل والرالخف ر ا رالمال الخلطل الفيرع (6ج).
اابا ئ واابا ئ الروجيهيل ااومب هبا يما يرالل ميوق اإلنخان وايمامل سألء ا اابدأ الروجيه .6
الروجيه  2012/29/EUااا ع ()1(9أ).
واابا ئ واابا ئ الروجيهيل ااومب هبا يما يرالل ميوق اإلنخان وايمذذامل سألءذ ا اابذذدأ الرذذوجيه .)5(6
انلذذر أيمذاً م رذذب األمذذا اارقذذدع ااالذذين سا ذذدملا واملرظذذل اليذذانون النمذذوتج ا ا قذذل ايمذذامل سألءذ ا
ااذذا ع  )2(19ال ذ ط يذذنص عل ذ أنذذه ينب ذ تيذذد اااللومذ ا بل ذذل يفهمهذذا الن ذ ص المذذقيل .وإتا تال ذ مل عل ذ
الن ص اليرا ع يرالني عل الخلطل اا رحبل أن تطلاله عل تلإ اااللوما .
الروجيذذه  2012/29/EUااذذا ع  .18وانلذذر أيمذاً اابذذا ئ األ ا ذذيل واابذذا ئ الروجيهيذذل بنذذ،ن انذ ر اينرحبذذات
واملذ ذذع لمذ ذذقااي اينرهااذ ذذا املخذ ذذيمل لليذ ذذانون الذ ذذدوا نيذ ذذوق اإلنخذ ذذان واينرهااذ ذذا اةطذ ذذريع لليذ ذذانون الذ ذذدوا
اإلنخذذاس الذذب تذذنص عل ذ أنذذه ينب ذ للدولذذل أن ت ف ذ اءذذرمال قوانينهذذا الداخليذذل قذذدمل اإلم ذذان عل ذ أح ذذامل
تفذذر أن ل ذ ا ذ ض ذذقيل ترال ذذر لالن ذذف أو مب ذذدمل سهرم ذذامل خ ذذا وملعاي ذذل خامب ذذل للقيلول ذذل ون تالرض ذذها
للحبدما جمد اً أثنا ما ير من إجرا ا قانونيل وإ امليل لرقيي الالدالل وجع المرمل (الفيرع .)10
انلذذر اابذذا ئ والروجيهذذا ااومبذ هبذذا اارالليذذل ميذذوق اإلنخذذان وايمذذامل سلبنذذر (مننذوملا األمذذا اارقذذدع ملقذذا
اابيو  )E.10.XIV.1الحبفقل .146
اابا ئ واابا ئ الروجيهيل ااومب هبا يما يرالل ميوق اإلنخان وايمامل سألء ا اابدأ الروجيه (.)10
الروجيه  2012/29/EUااا ع ()1(24أ).
اارجو نفخه ااا ع ()1(24ن).
اتفاقيل حيذذوق الطفذ ااذذا ع ()2(40ن)‘‘4؛ وملنذذل حيذذوق الطفذ الرالليذ الالذذامل ملقذذا  )2019(24بنذذ،ن حيذذوق
الطف ر إطامل قما األحدار الفيرع .46
اتفاقيل حيوق الطف ااا ع 12؛ ملنل حيوق الطف الراللي الالامل ملقا  24الفيراتن  44و.45
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 -29ومذذن الالوام ذ الرتيخذذيل الذذب متنذذو األء ذ ا اارسذذر هبذذا مذذن الرمرذذو سنيذذوق اارالليذذل ب ذذوما
ضذقااي للسرظذذل أن تذذدابري احرسذذاز هذذؤي األءذ ا ي تذزال عامل ذذل ءذذاتالل بنذ األءذ ال و ذذدر
ح ذ عن ذذد دي ذذد أم ذذا ض ذذقااي وتل ذذإ بخ ذذبب من ذذاملارها ر أنن ذذطل غ ذذري من ذذروعل .وانريس ذذل للرال ذذر
لالمامل سلبنر قد ينرهإ ضقااي ايمامل قوانني امسرع ويرالرضون لاللامل شمامل ل الب ا حيمل ت ون
عامل ل الب ا /الالمذ ر املذنس خمالفذل لليذانون وقذد ي ذون هذؤي األءذ ا ضذالالني ر عمليذا غذري
منروعل إلنراج اا دملا أو ر جراتا عنيفل .وامدت مذن مبذدأ عذدمل ااالاقبذل هذو لضذمان عذدمل مالاقبذل
الم ذذقااي عل ذ ج ذراتا مرت ب ذذل أثن ذذا عملي ذذل ايم ذذامل هب ذذا أو نريس ذذل ل ذ لإل( .)38ور ح ذذني أن ه ذ ا ااب ذذدأ
ي ظنح ححبانل ءاملل يما يرالل سملراتا غري اارحبلل مالل ايمامل( )39ننه يالإلت أبن ضقااي ايمامل
لي ظل ون إملا ع حرع أو لديها إملا ع ةدو ع بخبب ملجل الخيطرع اامامل ل عليهال من قب ااراجرين
هبا( .)40وا رياً ما يرالمد ااراجرون ا ر الل ضقاايها برالريمها للمخؤوليل املناتيل عن طريذ الرالعذب
هبا وانفاظ عل الخذيطرع علذيها( .)41وسلرذاا ذنن محايذل المذقااي مذن ااالحيذل اليمذاتيل علذ جذراتا
ايمذذامل هبذذا ه ذ أحذذد الالنامبذذر األ ا ذذيل للذذنهج
قذذد يرت بومذذا انريسذذل مباءذذرع لوضذذالها ا،ء ذ ا
الي ذذاتا عل ذ حي ذذوق اإلنخ ذذان إزا م ا ق ذذل ايم ذذامل سألء ذ ا وق ذذد ت ذذؤ ط أيم ذاً إىل م ا ق ذذل ه ذ ا
ايمامل عموماً عن طري تنسيو المقااي عل الرماح انمايل.
 -30ومذن الناحيذذل اليانونيذل ذذنن الحبذإ الرتيخذ ا ا قذذل ايمذامل  -بروتواذذول منذو وقمذذو ومالاقبذذل
ايمذذامل سألء ذ ا  -ي ينذذري مب ذراحل إىل مبذذدأ عذذدمل ااالاقبذذل( .)42غذذري أن هنذذاح عذذدع مب ذ وح وليذذل
وإقليميذ ذذل ملزم ذ ذذل ترمذ ذذمن مب ذ ذذدأ عذ ذذدمل ااالاقب ذ ذذل ش ذ ذذا ر تلذ ذذإ بروتوا ذ ذذول اتفاقيذ ذذل الالم ذ ذ امل ذ ذذعط 1930
(ملقذ ذ ذذا  )43()29والروجيذ ذ ذذه  2011/36/EUالحبذ ذ ذذا مل عذ ذ ذذن العاذ ذ ذذان األوملوحب وجملذ ذ ذذس أوملوس ر  5نيخذ ذ ذذان/
أبري ذ  2011بن ذذ،ن من ذذو وم ا ق ذذل ايم ذذامل سلبن ذذر ومحاي ذذل ض ذذقااي ال ذ ط ح ذ ة ذ الي ذرامل اإلط ذذاملط
()45
للمسلذ ذذس  )44(2002/629/JHAواتفاقيذ ذذل جملذ ذذس أوملوس بنذ ذذ،ن إجذ ذرا ا م ا قذ ذذل ايمذ ذذامل سلبنذ ذذر
واتفاقي ذذل ملابط ذذل أم ذذا جن ذذون ء ذذرق ش ذذيا ا ا ق ذذل اإلم ذذامل سألء ذ ا ولامب ذذل النخ ذذا واألطف ذذال(.)46
وسإلضا ل إىل تلإ تند الالديد من مب وح اليانون اإلقليم والدوا غري االزمذل والوضتذ الروجيهيذل
عل أمهيل عدمل مالاقبل ضقااي ايمامل وتلإ عن طري إبراز مي الخيا ل الالامل إىل مبدأ عدمل ااالاقبل
__________

()38
()39
()40
()41
()42
()43
()44

()45
()46
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منلمذذل الرالذذاون واألمذذن ر أوملوس م رذذب اام ذ اةذذا واانخذ ا ا قذذل ايمذذامل سلبنذذر لتومبذذيا يا ذذاتيل
وتن ذرياليل م ذذن أج ذ الرنفي ذ الفالذذال للق ذذا اارالل ذ بالذذدمل ااالاقب ذذل يمذذا يرالل ذ بمذذقااي ايم ذذاملل ( يين ذذا )2013
الفيرع .10
اابذذا ئ واابذذا ئ الروجيهيذذل ااومبذ هبذذا بنذذ،ن حيذذوق اإلنخذذان وايمذذامل سلبنذذر  -الرالليذ الحبذذفقل ( 133تذذنص
عل ذ أن مبذذدأ عذذدمل ااالاقبذذل ي ييحبذذد بذذه مذذنح ححبذذانل ءذذاملل لمذذقااي ايمذذامل ال ذ ين قذذد يرت بذذون ج ذراتا أخذذر
ي مبلل ما مالل ايمامل وتخرور ااخرو ااطلون من اليحبد املنات ).
منلمل الرالاون واألمن ر أوملوس لالرومبيا الخيا اتيل والرنرياليلل الفيرع .5
اارجو نفخه الفيرع .1
سإلضا ل إىل تلإ ي تنري ايتفاقيل نفخها إىل مبدأ عدمل ااالاقبل.
ااا ع .)2(4
الفيذذرع  .14و ذذل توجيذذه مخذذري ي ذومل ءذذر عذذدمل ااالاقبذذل نفخذذه اانحبذذو عليذذه ر الروجيذذه  2011/36/EUاارالل ذ
سألطف ذذال ض ذذقااي ايعر ذذدا واي ذذر الل املنخ ذذينيه انل ذذر الروجي ذذه  2011/93/EUالحب ذذا مل ع ذذن العا ذذان األوملوحب
وجملذ ذذس أوملوس ر  13اذ ذذانون األول /يخذ ذذمع  2011بنذ ذذ،ن م ا قذ ذذل ايعرذ ذذدا واي ذ ذذر الل املنخذ ذذيني ل طفذ ذذال
وا ر الل األطفال ر ااوا اإلسحيل وال ط ح ة اليرامل اإلطاملط للمسلس .2004/68/JHA
ااا ع .26
ااا ع .14
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امالي ذذامل ق ذذانوس ميب ذذول( .)47وين ذذم تل ذذإ الي ذذانون النم ذذوتج ا ا ق ذذل ايم ذذامل سألء ذ ا (والراللي ذ
عليذذه) الحبذذا مل عذذن م رذذب األمذذا اارقذذدع ااالذذين سا ذذدملا واملرظذذل( .)48ومبذذدأ عذذدمل ااالاقبذذل منحبذذو
عليذ ذذه أيمذ ذاً ر اابذ ذذا ئ واابذ ذذا ئ الروجيهيذ ذذل ااومبذ ذ هبذ ذذا بنذ ذذ،ن حيذ ذذوق اإلنخذ ذذان وايمذ ذذامل سلبنذ ذذر ور
لالرومبذذيا الخيا ذذاتيل والرن ذري اليل الراميذذل إىل الرنفي ذ الفالذذال للق ذذا اارالل ذ بالذذدمل ااالاقبذذل يمذذا يرالل ذ
بمذذقااي ايمذذاملل الحبذذا ملع عذذن منلمذذل األمذذن والرالذذاون ر أوملوس( .)49وتناول ذ املماليذذل الالامذذل ر عذذدع
ق ذراملا أيمذ ذاً أمهي ذذل ع ذذدمل ااالاقب ذذل ر ذذياق ض ذذقااي ايم ذذامل( .)50وييرم ذ ال ذذنهج الي ذذاتا علذ ذ حي ذذوق
اإلنخ ذذان أي ي ذذؤ ط اء ذإلاح األطف ذذال ر أنن ذذطل إجرامي ذذل إىل ااخ ذذاح بوض ذذالها ا،طف ذذال وض ذذقااي عل ذ
الخوا أو ميوقها تا الحبلل ر انحبول عل محايل خامبل(.)51
 -31إن اخرالت تطبي ه ا اابدأ سخرالت الوياي اليماتيل ينن ،عن تباين ديد الحبلل الالزمل
وجو هذا بذني ايمذامل واأل الذال غذري اانذروعل (م ذ األننذطل غذري اانذروعل الذب لخمذع األءذ ا اارسذر
()52
لخمعون علذ املت اهبذا انريسذل مباءذرعل لالمذامل هبذا()53؛ واأل الذال
هبا عل الييامل هبال ؛ واأل الال الب ُ
الب لترحب مباءرع بفال ايماملل) والخلطل الريديريل اامنوحل للخلطا ر ديد ه الحبلل(.)54
 -32ور ه ذ ا الحب ذذد ينب ذ أويً أن تالر ذذع الخ ذذلطا اا رحب ذذل أن مفه ذومل لاإلا ذرا ل ين ذذم ا ذ
اللذذروت الوقاتاليذذل الذذب يفيذذد يهذذا ضذذقااي ايمذذامل إم انيذذل الرحبذذرت مريذذل لذذيس يذذط ر ظذ الرالذذر
لالنف بدس أو نفخ أو لديد أو إارا ب أيماً ر الخينامليوها الخاتدع بن ابري حيمل يخر
ااراجرون المقااي إب ا ع ا ر الل ضالفها(.)55
 -33وضنياً ر حني أنه ي يُالرد شوا يل المقيل عل ايمامل ألغرا اي ر الل ر حال ا ر دامل
أط و يلل من الو ات اانحبو عليها ر ااا ع (3أ) من بروتواول ايمامل سألء ا ( )56نن الالديد
مذن الذذوياي اليمذاتيل ي مبخذ شبذدأ عذذدمل ايعرذدا هبذ ااوا يذل ومترنذذو سلرذاا عذذن تطبيذ مبذذدأ عذذدمل
ااالاقبل ح ر اناي الب ظ ن يها إثبا ا ر دامل لالو ات ل تا الحبلل سيمامل سألء ا .
 -34وضل ذاً بالذذىل الحبذ وح والرنذريالا احملليذذل اارالليذذل سيمذذامل تذذنص مبذراحل علذ ححبذذر تطبيذ
مبدأ عدمل ااالاقبل عل جراتا مالينل .ومذو تلذإ ينب ذ الر،ايذد علذ أنذه ي يوجذد أط مبذإ وا ملذزمل
أو غذذري مل ذزمل يخذذمح بريييذذد تطبي ذ مبذذدأ عذذدمل ااالاقبذذل عل ذ أ ذذاح مذذد داحذذل امل ذراتا أو ا ذذرنا اً إىل
قاتمل ححبريل تنرم عل جراتا ةد ع.
__________

()47
()48
()49
()50
()51
()52
()53
()54
()55
()56
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Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge, United Kingdom,

.Cambridge University Press, 2010), p. 285
ااا ع (.)1()10
اابدأ الروجيه .)5(4
انلر أيماً قراملط املماليل الالامل  156/63الفيرع  12و 293/64الفيرع .27
منلمل األما اارقدع للطفولل لاابا ئ الروجيهيل نمايل األطفذذال ضذذقااي ايمذذاملل (نيويذوملح  )2006الحبذذفقل 10
(ا رنا اً إىل ااا تني  37و 40من اتفاقيل حيوق الطف ).
اتفاقيل جملس أوملوس بن،ن م ا قل ايمامل سلبنر ااا ع .26
الروجيه  2011/36/EUااا ع.8 .
اتفاقيل ملابطل أما جنون ءرق ش يا ااا ع .)7(14
منلمل الرالاون واألمن ر أوملوس لالرومبيا الخيا اتيل والرنرياليلل الفيرع .12
انلر ااا ع (3ن) .يُنامل إىل أن الو ات احملد ع ر ااا ع (3أ) تنم الرهديد سليذذوع أو ا ذذرالماما أو غذذري تلذذإ
مذذن أء ذ ال اليخذ ر أو ايخرطذذات أو ايحريذذال أو اةذذدا أو ا ذذر الل الخذذلطل أو ا ذذر الل حالذذل ا رمذذالات
أو إبعطا أو تلي مبالغ ماليل أو مزااي لني موا يل ء ص له يطرع عل ء ص شخر ل ر اي ر الل.
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 -35وملابالاً توامب الخلطا عملياً إ انل ضقااي ايمامل علذ جذراتا م ذ الب ا /الالمذ ر املذنس
ايمامل هبا .اللذ ذبي اا ذال
أو عدمل قانونيل وضالها وه جراتا تا مبلل بوضالها ا،ء ا
قد يؤ ط تلإ إىل مر ضقااي ايمامل ااروملطني ر هذ ا الالمذ ر ول مذرمل الب ا /الالمذ ر املذنس.
و ل ول أخذر لذديها أح ذامل قانونيذل بنذ،ن عذدمل ااالاقبذل خمذرط تطبييهذا علذ نطذاق وا ذو ومذو تلذإ
لديها مي يا قوط تو مر ااهاجرين غري النلاميني ومياضالا األمر ال ط قد يفم إىل مر
األء ا اارسر هبا(.)57
 -36وم ذذن أج ذ الرنفي ذ الحب ذذقيح اب ذذدأ ع ذذدمل ااالاقب ذذل ينب ذ أن ي ذذون واض ذذقاً أن ذذه ي ين ذذم أط
ديد ملمس اب مويل الن ص من قب ذلطا امسذرع أو إنفذات اليذانون .ومذن ااهذا أيمذاً الرقديذد
الخليا لالربل انطباق مبدأ عدمل ااالاقبل وهو أمر ينب أي يرطلب وجو أ لل واضقل ب تو ر أ بان
ماليولل لالعريا بوقو عمليل ايمامل .وعالوع عل تلإ ينب ترجيح األخ بنموتج الالالقل الخببيل
حيمل ي يخرند تنفي مبدأ عدمل ااالاقبل إىل مخ،لل ا ذر دامل اليذوع أو اإلاذرا بذ إىل الحبذلل بذني عمليذل
ايم ذذامل واملت ذذان املرظ ذذل أو النن ذذا غ ذذري اان ذذرو  .وح ذ ر الرن ذريالا ال ذذب ت ذذون يه ذذا الحب ذذلل ب ذذني
الننا غري اانرو وايمامل ه مخ،لل لاإلارا ل ينب ذ تفخذري هذ ا اافهذومل ر ضذو تالريذف ايمذامل
ميذذمل ي تيرحبذذر الو ذذات غذذري اانذذروعل علذ الالنذذف أو الرهديذذد أو اإلاذرا بذ تنذذم أيمذاً ا ذذر الل
حالل المالف .ومبدأ عدمل ااالاقبل ينم أيماً عدمل النرو ر اإلجرا ا املناتيل أو وضو حذد مذا ر
مرحلل مب رع أو شسر ديد مؤءرا تدل عل وقو ايمامل .وم ا ال ر ينب مبدومل توجيها
واضقل إىل اادعني الالامني وقماع الرقيي هب ا الن،ن.
 -37وعل الذرغا مذن مبذدأ عذدمل ااالاقبذل ذل ث ذرع أخذر موجذو ع علذ نطذاق وا ذو ر الرنذريالا
الوطنيذذل ترم ذ ر احرمذذال أن ي ذذون ضذذقااي ايمذذامل قذذد أُ ين ذوا ض ذراتا تا مبذذلل بوضذذالها ا،ء ذ ا
مرسذذر هبذذا ،مبذذبق لذذديها ذواب ر الخذذس املنذذات  .وه ذ ا يالذذوق ضذذمن أم ذومل أخذذر إ مذذاجها
ايجرماع  .ور ه اناي ينب ءطب ساللا املناتيل عل الفومل.

جي  -حت و ووول الن و ووخا م و وون حال و ووة الاي و ووحية مي ت و ووويل م و ووام أم و وور  ،م و ووع الا ي و ووز عل و و
االستجاابت املراعية لالعتبارات اجلنسانية والطف  ،مبا يف ذلك يف حاالت النوزا
وما بعد النزا
 -38مذذن المذذروملط حذذدور ذذول ثيذذار مذذن أج ذ أي يُنلذذر إىل األء ذ ا اارسذذر هبذذا عل ذ أمذذا
ضذذقااي قخذذب بذ أيمذاً ا،ءذ ا يرق مذذون ر األمذومل اارالليذذل ميذذالا .ول ءذ ا اارسذذر هبذذا
اليدملع عل ا رالا ع الخيطرع عل حيالا واختات قراملا عل أ اح محبانها واانامليو اارالليل ميالا
إتا أُتيح ما الدعا ال ار والروجيه الحبقيح ر مرحلل الرالار .و يما يرالل سيمامل ألغرا اي ر الل
ر الالم ا رياً ما اارنف ه اناي نريسل لرن ي النياس أو غريها من أء ال الرمامن بذني
الالمال والالم اارما ر .وهناح ال ري من النخا والفريا ضقااي اي ر الل املنخ الالم جنقن ر
ايندماج ر اجملرمو عندما تليني ااخذاعدع علذ ا ذرالا ع الخذيطرع علذ أجخذا هن وحيذالن وتلذإ ر
ا ري من األحيان من خالل عالقا ها ل مو نخا أخراي .
 -39ور يو األمار عن ايمامل ر حاي النزا وما بالد النزا أجر اايرملع اةامبل يييا
عل وجه الرقديد ر قدملع األء ا اارسر هبا عل توا زمامل أموملها و لط المو بن خا
عل ذ الذذدومل امذذامل ال ذ ط تؤ يذذه النخذذا شذذن ذذيهن الناجيذذا مذذن ايمذذامل ر الوقايذذل وانمايذذل واانذذاملال

__________

( )57انلر أيماً  CTOC/COP/WG.4/2010/4الفيرع .4
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واإلغاثل والرالار وه أيماً الرااتز الرتيخذيل األملبذو ةطذل جملذس األمذن اارالليذل ساذرأع والخذالمل واألمذن.
وقذذد وجذذد اايذرملع اةامبذذل أن ايمذذامل ي يذرتبط سلنزاعذذا ر بالذذىل األحيذذان قخذذب بذ هذذو نريسذذل
منهسيل ما .واألء ا شن يها األطفذال الذ ين يذرا اخرطذا ها أو ا ذر دامها اسنذو أو خذدمل أو
ي رالبا ها جنخذياً واانذر ون وامذاملبون مذن النزاعذا و/أو األءذ ا الذ ين يالينذون ر حالذل عذوز
يرالرضون بحبفل خامبل لال ر الل أثنا النزاعا ور أعياهبا .وخمب أن يؤخ البالد املنخاس لالمامل ر
ايعربامل ألن النخا والفريا ير،ثرن بن مفذر ر حذاي النذزا ومذا بالذد بخذبب حالذل الرهمذيا
والرباليل ايقرحبا يل الياتمل أمبالً والالنف املنخاس الناجا عن ااالايري ايجرماعيل األبويل شذا ر تلذإ
ةدو يل ر انحبول عل ااوامل والرالليا والرمييز املنخاس والالنف الالاتل .
 -40وق ذذد اع ذذإلت جمل ذذس األم ذذن اعإلا ذاً ا ذذامالً سيم ذذامل بومب ذذفه ج ذذز اً ي يرس ذزأ م ذذن اةط ذذل ااراللي ذذل
سلخالمل واألمن .غري أن مج جملس األمذن ملاذز بنذ ءذبه ححبذرط علذ ايمذامل بومبذفه مخذ،لل تراللذ
سألمن واسرظل ترت ب ر ياق اإلملهذان وجذر اإلءذاملع بنذ ةذدو إىل محايذل و عذا المذقااي.
ويحل اايرملع اةامبل مو الريدير ايعإلات الردملخم سيمامل سألء ا ان من أء ال الالنف
املنخ اارحب سلنزا شا ر تلإ من خالل الرياملير الحبا ملع عن األمني الالامل .غري أن ه ا ايعإلات
ينطوط عل تو يو نطاق الرذدخال الالزمذل ر ميذدان محايذل المذقااي وهذ مهمذل مل يذرا ايضذطال
هبا بالد بحبوملع ءاملل بالد.
 -41وم ذذو تل ذذإ ذذنن النخ ذذا ر ح ذذاي الن ذزا ي بيال ذذن ض ذذقااي قخ ذذب ب ذ يالمل ذذن أيم ذاً ر
جماي إنيات األملواح وبنا الخالمل وحفظ الخالمل .واإل ماج ال ام ةطذل م ا قذل ايمذامل و ومل ااذرأع
ر الخ ذذالمل واألمذ ذذن بطذ ذذرق تراذ ذذز علذ ذ حيذ ذذوق اإلنخذ ذذان ينذ ذ و ذ ذذيلل قويذ ذذل إلظهذ ذذامل مرازيذ ذذل ومل ااذ ذرأع
ومن ذذاملارها .ام ذذا أن إ ملاج منل ذومل جنخ ذذاس إزا من ذذو نن ذذون النزاع ذذا أم ذذر أ ا ذ ي ذذرقدار أط ذذر
لإلن ذ امل والفذذرز ر مرحلذذل مب ذذرع تنذذرم عل ذ توضذذيح مؤء ذرا إم انيذذل الرالذذر لل طذذر عل ذ ذذبي
اا ال ر خميما الالجئني واانر ين اخلياً.

دال -التحووول موون املسوواعدة القص و ة األج و مي اإلدمووال االجتموواعج للنوواجني ،مبووا يف
ذلك من خالل وصوهل مي سب االنتصا الفعالة
 -42تو ري انمايل ي ينره برقديد األء ا وإحالرها إىل املها اانا بل اما أما ي تيرحبذر
عل تيد مخاعدا ومليذل وقحبذريع األجذ  .وترطلذب عوضذاً عذن تلذإ أن تر ذ الذدول تذدابري مبذ اململ
مت ن األء ا اارسر هبا من إعا ع بنا حيالا باليداً عن الرهديد سلالنف واي ر الل وتذ هب إىل
م ذذا بال ذذد مرحل ذذل الرال ذذار وإع ذذا ع الر،هيذ ذ  .وع ذذا عً م ذذا يال ذذاس ض ذذقااي ايم ذذامل م ذذن ي ذذدان احذ ذإلامل الذ ذ ا
والرهمذيا واإلتيل عذا يزيذد عذزلرها عذن أ ذرها وجمرمالذالا احملليذل ويزيذد مذن ضذالفها أيمذاً ويالرضذها
ألن ي ونوا ضقااي من جديد أو ضقااي لالمامل مرع أخر  .ول ا ينب أي ييرحبر الدعا ااب ذر علذ
ختليحبها من حاي ايمامل ب ينب أيماً أن ي ف مت ينها و يي ا ريالما عل األمذد الطويذ .
إن مفه ذومل اإل مذذاج ايجرمذذاع ال ذ ط ي ذرتبط سيلرزامذذا الذذدول بب ذ ل الالنايذذل الواجبذذل وان ذ ر ذذب
انرحبذذات الالذذل خمخذذد ذذرع عمليذذل ي ذذون الرالذذار أول خطذذوع يهذذا بينمذذا ي ذذون امذذدت النهذذات هذذو
اي ذذرالا ع ال املذ ذذل والداتمذ ذذل ملميذ ذذو انيذ ذذوق الذ ذذب انرُه ذ ذ قبذ ذ وأثنذ ذذا وملع ايمذ ذذامل .وو يذ ذاً للمبذ ذذا ئ
األ ا ذذيل اارالليذذل مذ ضذذقااي ايمذذامل سألءذ ا ر انحبذذول علذ ذذبي انرحبذذات الذذال ينب ذ أن
ينم ان ر بي انرحبات مل ان والرالويىل وإعا ع الر،هي والإلضيل وضماان عدمل الر رامل وأن
يال س مساً مرازاً عل المقااي وقاتماً عل حيوق اإلنخان.
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 -43وخالل ااناوملا الب عيدلا اايرملع اةامبل مو خمرلف أمبقان ااحبلقل تبني أن الرالويىل
هذذو أقذ أح ذذامل بروتواذذول ايمذذامل سألءذ ا تنفيذ اً بخذذبب عذذد مذذن الالواتذ م ذ إبالذذا ااهذذاجرين
ضقااي ايمامل وعدمل ححبول المقااي عل تحبامليح إقامل وطول اإلجذرا ا اليمذاتيل وعذدمل وجذو
حواجز تفحب بني مفرن الالم و لطا امسرع واي ريامل للخريل وتذدابري محايذل المذقااي والنذهو
واإل اان املناتيذذل الذذب تالرقذ الومبذذول إىل ذذب اينرحبذذات اليانونيذذل وع ذذس عذذب اإلثبذذا وجال ذ
الرالويمذا منذذروطل سلرالذذاون خذالل اإلجذرا ا املناتيذذل و/أو سنحبذذول علذ تحبذذامليح اإلقامذذل .ويُالرذذع
الوضذ ذذو قا ذ ذذياً علذ ذ وجذ ذذه اةحبذ ذذو سلنخذ ذذبل ل طفذ ذذال المذ ذذقااي الذ ذ ين يذ ذذرجح عذ ذذدمل ححبذ ذذوما علذ ذ
تالويمذذا  .وعذذالوع عل ذ تلذذإ ذذنن أحذذد الرقذذداي امي ليذذل الذذب تالذذوق اإل مذذاج ايجرمذذاع ي ذرتبط
بخيا ا تيييد امسرع الب تؤ ط إىل عمليذا ترحيذ وإعذا ع اعيذل إىل الذوطن شذا ر تلذإ سلنخذبل
للناجني ال ين مت نوا من ايندماج سلفال ر النخيج ايجرماع لبلدان اايحبد.
 -44واألءذ ال األخذذر للق ذ ر اينرحبذذات الذذب ت رخ ذ أمهيذذل خامبذذل سلنخذذبل لمذذقااي ايمذذامل
تنم تو ري الرعايل البدنيل والنفخيل شا ر تلإ ان من أءذ ال إعذا ع الر،هيذ والرالذار ي ذيما
وأن ايم ذذامل يال ذذر الم ذذقااي جملموع ذذل م ذذن اان ذذاا الحب ذذقيل( )58ش ذذا ر تل ذذإ ا ضمل النفخ ذذيل والبدني ذذل
اةطريع والطويلذل األمذد الذب يحبذالب اارنذا ها( .)59و ذل عنحبذر إضذار مذن عنامبذر مل انيذوق يرم ذ ر
ا ذذرالا ع ان ذ ر الالم ذ ( )60وج ذذع األض ذرامل النا ذذل ع ذذن الف ذذر الم ذذاتالل ش ذذا ين ذذم الالمال ذذل والرالل ذذيا
واي ذذرقياقا ايجرماعيذذل( .)61وإم انيذذل الومبذذول إىل ذذب اينرحبذذات اارحبذذلل سلالمالذذل هذ ت رخذ
أمهيذذل اب ذذريع ر ذذياق ايمذذامل( . )62أم ذذا ض ذذمان عذذدمل الر ذرامل ال ذ ط يهذذدت إىل م ا ق ذذل اإل ذذال م ذذن
الاليان ومنو اينرهااا ر ااخريب وقذد ي ذون ر ءذ مالحيذا جناتيذل وتذو ري انمايذل المذقااي
ومالاملل األ بان امل مليل لالمامل هو ين أيماً عنحبراً أ ا ياً من عنامبر ان ر اينرحبات(.)63
 -45واع ذ ُذإلت أبن الومب ذذا اا ذرتبط سيم ذذامل ين ذ عيب ذذل ملتيخ ذذيل أم ذذامل اإل م ذذاج ايجرم ذذاع  .وأب ذذرز
اايذرملع اةامبذذل أمهيذذل الالمذ مباءذذرع مذذو النذذاجني مذذن خذذالل عمليذذل ءذذاملل وتنذذاملايل ر مراحذ الرحبذذميا
والرنفيذ والرييذذيا .وضذذمان ذذالمل وا ذذريرامل األءذ ا اارسذذر هبذذا ينذذم أيمذاً مذذنقها إم انيذذل الرمذذاح
اللسذو أو طلذذب انحبذذول علذ اإلقامذذل وضذذمان حيهذا ر ذذو غذ أ ذذرها إتا ملغبذوا ر تلذذإ وضذذمان
ححبوما عل اةدما الطبيل عل األمد الطوي والخ ن ا من واايخومل الر لفل ومت ينها من الومبذول
__________

()58
()59
()60
()61

()62

()63
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جينا هينعط وي غذراح وجانيذ مذذاالولني ملحلذذل الالذذامال ااهذذاجرا عذذع امذواماه الالمذ وامسذذرع وايمذذامل
(نيويذ ذوملح هيئذ ذذل األمذ ذذا اارقذ ذذدع للمخذ ذذاواع بذ ذذني املنخذ ذذني ومت ذ ذذني ااذ ذرأع (هيئذ ذذل األمذ ذذا اارقذ ذذدع للمذ ذرأع) )2016
الحبفقل .77
اابا ئ األ ا يل بن،ن ان ر اينرحبات الفالال لمقااي ايمامل سألء ا الفيرع (9و).
اارج ذذو نفخ ذذه الفي ذذرع (11ن) .انل ذذر أيمذ ذاً اانلم ذذل الدولي ذذل للهس ذذرع ليذ ذ محاي ذذل ااه ذذاجرين ااالرض ذذني للالن ذذف
واي ر الل وايعردا (جنيف  )2018الحبفقل  84ال ط ينص عل أن ااهاجرين المالفا ينب ذ أن ي ونذوا
قا ملين عل انحبول عل ب انرحبات قانونيل م مد وعا املع أو أط تالويىل شخر م ذذدا الر ذومل
اليانونيل أو األجومل غري ااد وعل.
شوجذذب اا ذذا ع  ) ()3(6م ذذن برتواذذول ايم ذذامل سألء ذ ا تنل ذذر ا ذ ول ذذل ط ذذرت ر تنفي ذ ت ذذدابري تر ذذيح الرال ذذار
املخ ذذدط والنفخ ذذاس وايجرم ذذاع لم ذذقااي ايم ذذامل سألء ذ ا ش ذذا ين ذذم ر ان ذذاي ال ذذب تيرم ذ تل ذذإ
الرالاون مو اانلما غذذري ان وميذذل و ذذاتر اانلمذذا تا الحبذذلل وغريهذذا مذذن عنامبذذر اجملرمذذو ااذذدس وخحبومبذاً
تو ري ر الالم والرالليا والردمليب.
اابذذا ئ الروجيهيذذل  4و5
اابا ئ واابا ئ الروجيهيل ااومب هبا يما يرالل ميوق اإلنخان وايمامل سألءذ ا
و16-12؛ واابذ ذذا ئ األ ا ذ ذذيل بنذ ذذ،ن انذ ذ ر اينرحبذ ذذات الفالذ ذذال لمذ ذذقااي ايمذ ذذامل سألءذ ذ ا الفيذ ذذرع 17؛
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إىل األننذذطل الإل يهيذذل .امذذا أن عذذا الرم ذذني ايقرحبذذا ط للنذذاجني عذذن طريذ تالزيذذز اارخذذان ااهذذاملا
شا ر تلإ من خالل الرالليا الرمس والردمليب ااهين وتيخري ومبوما إىل وق الالم واليرو الحب ريع
أمر سلغ األمهيل أيماً ر ضمان إ ماجها ايجرماع ر األج الطوي ومنو ت رامل تالرضها لالمامل.
 -46امذذا م ذ ااي ذرملع اةامبذذل س رفاضذذل مخذذ،لل ححبذذول ضذذقااي ايمذذامل عل ذ ذذب اينرحبذذات
يما يرالل سلرساوزا الب ترت بها مؤ خا األعمال الرسامليل و ال الرومليد وي يما عن طري
النلذذر ر مفهذومل ا ذذرمرامل ا ذذر الل الالمذذال المذذالفا ر ظذ ايقرحبذذا ااالامبذذر .ور هذ ا الخذذياق ذذنن
ايم ذذامل بومب ذذفه واح ذذداً م ذذن أ ل ذذو اينرهاا ذذا ر م ذذان الالم ذ ه ذذو أح ذذد اينرهاا ذذا الن ذذديدع ر
لخلل مرحبلل من الرساوزا ر جمال الالمالل م مبخر و األجومل والالم اإلضار لفذإلا طويلذل
لل ايل واإلجازا غري ااد وعذل األجذر أو ذو مل ذومل توظيذف للو ذطا  .غذري أن اللسذو إىل إجذرا ا
ذوا اان ذ خامبذذل سلدولذذل أمل ي ا ذرياً مذذا يذذؤ ط إىل يذذدان الالمذذال وظذذاتفها وإىل
تيذذد الن ذ او
نراتج غري مؤادع يما يرالل س إل ا األجومل وغريها من ااد وعا ااخرقيل.
 -47اما مل اايرملع اةامبل أمهيل اللسو إىل ب انرحبات بديلل خالت اإلجرا ا املناتيذل
م احملااا اادنيل وةااا الالم الب ا رياً ما ت ون الخبي الوحيد للقحبول عل أط تالويىل سلنخبل
لمقااي ايمامل ألغرا اي ر الل ر الالم ر عمليا ااؤ خذا الرسامليذل و ال ذ اإلمذدا ملغذا
أن إجرا الا قد ت ون غري مالتمل للرالام مو أء ال اي ر الل اةطريع .ور حالل عدمل وجو شليا
قماتيل مالتمل ويخه الومبول إليها ينب أيماً البقمل عن شليا غري قماتيل م اإلجرا ا الب
تمالها مفرنيا الالم وااؤ خا الوطنيل نيوق اإلنخذان وأمنذا االذامل والنيذاس الالماليذل وغذري
تلإ من شليا الو اطل ر جمال الالم .
 -48وقد وجد اايرملع اةامبل أن الرنريالا اارالليل سلنفا يل الب اعرمذد ر عذد قليذ مذن
البلدان ملشا ت ون قد بدأ إ خال أوىل الر يريا ر ااواقف ما جال لخلل اإلمدا ترقم بالىل
ااخذذؤوليل عذذن ا ذذر الل اليذذد الالاملذذل ول ذذن تلذذإ مل يذذؤ بالذذد إىل ت ي ذريا ابذذريع ر ذذلوح مؤ خذذا
األعمذ ذذال الرسامليذ ذذل .والنذ ذذفا يل والالنايذ ذذل الواجبذ ذذل ر ال ذ ذ اإلمذ ذذدا أم ذ ذران أ ا ذ ذذيان لمذ ذذمان ذ ذذب
اينرحبات للالمذال ضذقااي اي ذر الل .وللنذراا ومل هذامل تؤ يذه ر إننذا شليذا للذرللا و/أو غريهذا
مذ ذذن شليذ ذذا اينرحبذ ذذاته ور هذ ذ ا الحبذ ذذد خمذ ذذب أن ينذ ذذاملح الالمذ ذذال منذ ذذاملال ااملذ ذذل ر تحبذ ذذميا هذ ذ
ا ليا وينب للسها الفاعلل ايجرماعيذل م ذ النيذاس الالماليذل أن تذؤ ط وملاً هامذاً ر ضذمان
تنفي عم ه ا ليا وملمبد  .اما ينب أن تالم شليا الرللا ر إطامل ءراال مو شليا اإلحالل
الوطنيل الياتمل شا ر تلإ ا ليا الرابالل لخلطا الدولل واجملرمو اادس.

اثلثا -االستنتاجات والتوصيات
ألف -االستنتاجات
 -49تعتقوود املقووررة اخلاصووة أن الوقو قوود حووان ملناقنووة يفيووة سوود الثةورات يف األطوور الدوليووة
والوطنية احلالية بنأن االجتار ،واعتماد هنج قا حقا عل حقوق اإلنسان ملنوع االجتوار وم افحتو
ومحاية حقوق الايحاجت والايحاجت احملتملني.
 -50وموون أجو حتقيووق ووذا اهلوود  ،يلووزم ميجوراء تةيو ات عميقووة تنووم و جوانووب م افحووة
االجتار .وال يزال االجتار ابألشخاص يُعاجل يف الةالب من خالل منظور مينفاذ القانون الذ ميي مي
ميعط وواء األولوي ووة للتحقي ووق م ووع املتج وورين ومقاا وواص ول وويس ل وودع األش ووخاص الاي ووحاجت ومح ووايت
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ومت ي وون وميدم وواج يف ا تم ووع عل و امل وودي الطوي و  .ول ووذلك ،تص وور املق ووررة اخلاص ووة عل و أ ي ووة
التصوود لالجتووار ابألشووخاص بوصووف مسووألة تتعلووق وقوووق اإلنسووان والعدالووة االجتماعيووة ،ال جموورد
مسألة تتعلق ابألمن.
 -51ويعين ذا الن ج أنو ينبةوج ميجوراء تعوديالت بو ة علو هنوج املسواعدة التقليود القصو
األج  .واملطلوب و تقدا الدع يف وق مب ر للايحاجت والايوحاجت احملتملوني ،وال ي ود ذلوك
مي حتقيق التعايف فحسب ،ب أياي ا مي اإلدمال االجتماعج عل األمد الطويو عون طريوق التعلوي
والت وودريب وت وووف ف وورص عمو و بديل ووة ،وغ و و األس وور ميذا رل ووب األش ووخاص املعني ووون يف ذل ووك،
ومت ين من الوصول مي سب انتصا قايا ية ول قايا ية.
 -52واخلطاب السياسج املسموم السا د حاليو ا الوذ يودفع الودول مي اعتمواد سياسوات وأنظموة
لل جوورة شووديدة التقييوود وتتسو أيايوا ب را يووة األجانووب ،يسووا يف االفتقووار احلووايل مي تقوودا الوودع
املب وور لايووحاجت االجتووار واووحاجت احملتملووني يف توودفقات اهلجوورة املختلطووة وعووالوة علو ذلووك ،ف ن و
يووججج االسووتةالل ،ألن امل وواجرين ل و احلوواملني للواث ووق الال مووة ،مبوون فووي األشووخاص املتجوور و
الذين خينون ميعادص مي بلداهن األصلية ،ث ا ما يُدفعون مي قبول اخلايو لظرو استةاللية.
 -53وفيم ووا يتعل ووق ابل وودع املب وور لشش ووخاص املتج وور و و واألش ووخاص املعرا ووني لالجت ووار يف
تدفقات اهلجرة املختلطة ،نوا حاجوة مي من جيوة مبت ورة ينبةوج أال تسوتند مي عمليوات النورطة
و/أو اختوواذ ق ورارات موون جانووب سوولطات مينفوواذ القووانون أو سوولطات اهلجوورة ،ب و مي تقيووي فوورد
للمعلومات األساسية املتعلقة ب شخا احية وتقيي ظروف النخصية ،وذلك من قبو أفرقوة
متعددة التخصصات ،من أجو حتديود أنسوب ج وة لتووف احلمايوة ،دون املسواض ووق الايوحية يف
طلووب اللجوووء أو ل و موون أش و ال احلمايووة الدوليووة .وينبةووج تطبيووق من جيووة لاملووة لايوومان تقوودا
الدع املب ر لايحاجت االجتار الداخلج.

 -54وجيب مييالء ا تمام خاص لشطفال ،وال سيما األطفال ل املصحوبني أو املنفصلني عون
أسر  .وجيب أن حتظ مصاحل الفايل أب ية قصوي يف مجيع األوقات .وجيب أن يعاملوا أوالا
وقب و و شووجء أطفووال وأن ىووالوا عل و وج و السوورعة مي نظ و محايووة الطف و  .وينبةووج أن ىص و
األطفال عل محاية مياافية من االجتار ،ال سيما ميذا انوا عل أعتاب مرحلة البلوغ .وجيوب حظور
االحتجا اإلدار لشطفال يف مجيع األوقات.
 -55ومن الايرور التحول من هنج جترا األشخاص املتجر و ووصوم  ،ال سويما ميذا وانوا
يتعراون الستةالل جنسج ،مي هنج احلمايوة االجتماعيوة والتم وني واإلدموال االجتمواعج .وخوالل
اإلج و وراءات اجلنا يو ووة ،جيو ووب أال يُنظو وور مي األشو ووخاص املتجو وور و و عل و و أهن و و ش و و ود أو أدوات
يستخدم ا االدعاء فحسب ،ب عل أهن أصحاب حقوق يف املقوام األول .واأل و مون ذلوك أنو
ينبةج امان حق احاجت االستةالل يف الوصول مي سب االنتصا  ،مبا في ا التعويض ،من خالل
آليات قايا ية و/أو ل قايوا ية ،مياوافة مي اإلعموال ال امو حلق و يف احلصوول علو املعلوموات
واملنورة وحرية تو ي من ميثل .
 -56وينبةووج تنفيووذ مبوودأ عوودم املعاقبووة وتفس و ب فوواءة يف اوووء تعريووف االجتووار ،و ووو ينووم
مجيووع احلوواالت الووت ال يسووتطيع في ووا األشووخاص املتجوور و التصوور وريووة ،لوويس فق و بسووبب
العنف البدين أو النفسج أو الت ديد أو اإل را  ،ب أيايو ا بسوبب اسوتةالل اوعف  .وينبةوج أيايو ا
توسوويع نطوواق مبوودأ عوودم املعاقبووة لينووم شووطب السووج اجلنووا ج للنوواجني موون أجو اوومان حتقيووق
ميدماج االجتماعج عل املدي الطوي وحصوهل عل التعلي والس ن والعم .
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 -57وفيمووا يتعلووق ابالجتووار يف حوواالت الن وزا ومووا بعوود الن وزا  ،ف و ن التحووول موون الوون ج األمووين
القووو مي هنووج قووا عل و حقوووق اإلنسووان ينووم االنتقووال موون النظوور مي األشووخاص عل و أهن و
احاجت مي مت ين من تويل مام أمور وتعموي هنوج يراعوج حقووق اإلنسوان واملنظوور اجلنسواين يف
مجيع ر وا ز خطوة جملوس األمون املتعلقوة بودور املورأة يف السوالم واألمون ،مبوا يف ذلوك تقيوي منوار ة
املرأة يف بناء وحفظ السالم ،وسيلة أياي ا لتعزيز مت ني الايحاجت والناجني واإلدمال االجتماعج يف
أعقاب النزا .
 -58واهلوود الن ووا ج موون ميج وراءات م افحووة االجتووار ووو تعزيووز اإلدمووال االجتموواعج للنوواجني
عل األمد الطوي  ،الذ ينبةج أن تعترب الدول جزء ا ال يتجزأ من التزاماصا ببذل العناية الواجبة.
واإلدمال االجتماعج عملية حتول صد مي امان استعادة الناجني القدرة ال املة عل التصور
يف أمور حياص بطريقة مبت رة .وجيب أن ت ون احللول القابلة للتطبيق مراعية للمنظوور اجلنسواين،
وقا مة عل حقوق الطفو  ،ومصوممة لتلبيوة االحتياجوات الفرديوة ،ولو متوأمرة ابألدوار اجلنسوانية
التقليديووة ،وقا مووة علو أسوواض احتياجووات النوواجني وتطلعوواص  ،وجيووب أن تسووتفيد أيايو ا موون متويو
ح ومج خمصا.
 -59وينبةج أيايا وث وتنفيذ التعاون مع القطا اخلاص بطريقة أ ثر فعالية ،عل أسواض واوع
تنوريعات أ ثوور فوواءة توونا علو االلتوزام ابإلبووالغ ،وحتديوود االلتزامووات الراميووة مي اوومان أن تعمو
النر ات بفعالية للتقلي مي أدىن حد من خماطر االسوتةالل واالجتوار ،وأن تووفر أيايوا سوب انتصوا
للعمال احاجت االستةالل يف مجيع سالسو ميموداداصا .وينبةوج أن تنوم آليوات الوتظل الوت تننو ا
الن وور ات االس ووتما للعم ووال ،وأن تُنن ووأ ابلتع وواون م ووع نق وواابت العم ووال ومنظم ووات ا تم ووع امل وودين.
ويايطلع القطا اخلاص بدور وام فيموا يتعلوق ابلتصود وتووف سوب االنتصوا  .وهلوذا الةور  ،وة
حاجة مي تةي ات ي لية يف الطريقة الت تعم ا مناذل األعمال التجارية يف الوق الرا ن.

ابء -التوصيات
 -60ع ووالوة علو و املب وواد واملب وواد التوجي ي ووة املوصو و ووا بن ووأن حق وووق اإلنس ووان واالجت ووار
ابلبنوور ،فو ن الوودول األعايوواء وو وواالت األمو املتحوودة والقطووا اخلوواص ومنظمووات ا تمووع املوودين
وا تمع الدويل مدعوة مي النظر يف التوصيات التالية.
أولوية حقوق اإلنسان
 -61ينبةج أن ت ون حقوق اإلنسان لششخاص املتجر يف صمي مجيع اجل وود الراميوة مي
منووع االجتووار وم افحتو ومحايووة الايووحاجت ومسوواعدص وتوووف سووب االنتصووا هلو  ،مبووا يف ذلووك يف
سياق تودفقات اهلجورة املختلطوة .وينبةوج أن ت وون وذ اإلجوراءات مراعيوة لالعتبوارات اجلنسوانية
والطف  ،وينبةج تنفيذ ا بطريقة ل متييزية ،مع مراعاة التمييز املتعدد اجلوانب.
 -62وتقع عل عاتق الدول ،مبوجب القانون الدويل ،مسجولية بذل العناية الواجبة ملنوع االجتوار،
والتحقيووق مو ع املتجورين ومقااوواص  ،ومسوواعدة ومحايووة األشووخاص املتجوور و واألشووخاص املعراووني
خلطر االجتار أو ميعادة االجتار  ،مبا يف ذلك د امان ميدماج االجتماعج ال ام .
 -63وتقع عل عاتق القطا اخلاص ،مبوجب القانون الدويل ،مسجولية بذل العناية الواجبة ملنع
االجتار ،وواع ميجراءات فعالة لتحديد حاالت االجتوار والسوخرة يف العمليوات وسالسو اإلموداد،
وتوف سب االنتصا للعمال الذين يتعراون حلاالت استةالل ،وذلك ابلتعاون مع نقاابت العم
ومنظمات ا تمع املدين ،وعند االقتاياء ،مع ح ومات البلدان الت وقع في ا االستةالل.
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 -64وينبةو ووج أال تو ووجمر تو ووداب م افحو ووة االجتو ووار قم و و ا سو وولبي ا عل و و حقو وووق اإلنسو ووان و رامو ووة
األشخاص ،وال سيما حقوق األشخاص الذين مت االجتار  ،وحقوق امل اجرين واملنردين داخليا
والالج ووني وملتمس ووج اللج وووء .وينبة ووج ع وودم وا ووع األش ووخاص املتج وور و و يف مرا ووز الحتج ووا
امل وواجرين ،وينبةووج أال تقيوود حووريت ألسووباب أمنيووة أو ألسووباب أخووري .وينبةووج حظوور االحتجووا
اإلدار لشطفال يف مجيع األوقات.
منع االجتار ابألشخاص ،مبا يف ذلك يف تدفقات اهلجرة املختلطة ويف سياق النزا .
-65
تن

ينبةج للدول أن تتخذ اإلجراءات التالية:
القايوواء علو الطلووب علو خوودمات جتووارة اجلوونس وعلو العمالووة الرخيصووة الووت
(أ)
أحد عوام االجتار

(ن) امان أن تتصدي تدخالت الدولة للعوام الوت تزيود مون التعور لالجتوار ،مبوا
يف ذلك عودم املسواواة والفقور ومجيوع أشو ال التمييوز ،وأنظموة تقييود اهلجورة أو حوع القا موة علو
را ية األجانب
(ج) مينناء قنوات جرة آمنة وقانونية ،واحاام مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،وامان
وصول امل اجرين ،مبن في احاجت االجتار واوحاجت احملتملوون ،مي سووق العمو العاديوة يف البلود
املاييف بطريقة ل متييزية
الفص و الواا و بووني مفتنووج العم و وسوولطات مراقبووة اهلجوورة ومينفوواذ القووانون،
()
والتأ د من تفتيش العم بصورة استباقية وتوف املوارد ال افية ل
(ه) بووذل العنايووة الواجبووة لتحديوود وميهنوواء تووورل أو تواطووج القطووا العووام يف االجتووار
وينبةج التحقيق مع مجيوع املووظفني العمووميني املنوتب يف توورط يف االجتوار وموا مت ومعواقبت
عل النحو املناسب يف حالة ميدانت
ميل وزام النوور ات بتحديوود وحتلي و وختفيووف خموواطر االجتووار والسووخرة النامجووة عوون
(و)
أننووطت ا أو عوون أننووطة شوور ات توودير ا أو أننووطة ج ووات متعاقوودة موون البوواطن أو موووردين تورتب
مع بعالقة جتارية راسخة وينبةج للدول أن تايع التزامات عل النر ات ابعتمواد خطو تتسو
ابحلووذر موون أج و التصوود ملخوواطر االجتووار وينبةووج حتمي و النوور ات األم املسووجولية عوون الايوورر
الناج عن عدم امتثاهلا هلذ االلتزامات
حتفيووز ب ووذل العناي ووة الواجب ووة م وون خ ووالل م اف ووأة الن وور ات ال ووت تنف ووذ سياس ووات
(ز)
االمتثال االجتماعج وتثب أهنا قلل من خماطر االجتار والسخرة واالستةالل
(ح) واووع أنظمووة لووو الء التوظيووف ولارسووات مبووا يتماشو مووع املبوواد العامووة ملنظمووة
العم الدولية واملباد التوجي ية التنفيذية للتوظيوف املنصوف وحتديود رسووم التوظيوف والت واليف
ذات الص وولة ،مب ووا يتماشوو م ووع مع وواي املنظم ووة الدولي ووة لل جرة/النظ ووام ال وودويل لنزا ووة التوظي ووف،
وال سيما فيما يتعلق وظر فر رسوم توظيف عل العمال
( ) التصد ابلوسا املناسبة ،وال سيما يف ميدان التعلوي والتوعيوة ،للون ج التمييزيوة
واملعوواي االجتماعيووة األبويووة الووت تزيوود موون تعوور النسوواء والفتيووات لالجتووار ،مبووا يف ذلووك عوون طريووق
التصد للعنف اجلنسج والعا لج ،وعل التمييز يف احلصول عل املوارد والتعلي وفرص العم
(ط) معاجلووة أوج و الايووعف احملووددة ابلنسووبة لشطفووال ،مبووا يف ذلووك عوون طريووق تعزيووز
التعلي ومنع وم افحة عم األطفال
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(ح) تايمني أننطة اإلنذار املب ر ومينقواذ األروا ،،يف سوياق النوزا  ،توداب مل افحوة
االجتار ،و ذلك اتفاقات السالم ،وميدرال تداب ملنع االجتار ومحاية الايحاجت واألشخاص املعراني
خلطر  ،وال سيما النساء واألطفال ،يف عمليات اإلعمار بعد انت اء النزا  ،ابلتناور مع املنظمات
النسا ية
(ل) اختوواذ ميج وراءات ت ف و جع و االجتووار اوومن االنت ا ووات واالعتووداءات اجلسوويمة
الستة اد األطفال الت ينبةج اعتبار ا أسباابا متنع البلدان من املنار ة بقووات يف عمليوات األمو
املتح وودة ميذا ت وورر ميدراج ووا ا وومن البل وودان املتورط ووة يف ووذ االنت ا ووات يف تق ووارير األم ووني الع ووام
املتعلقة ابألطفال والنزاعات املسلحة
ا وومان التنس وويق ال امو و ب ووني خطو و م افح ووة االجت ووار ودور املو ورأة يف الس ووالم
(مل)
واألمن وم افحة العنف اجلنسج املتص ابلنزاعات ،بطرق تر ز عل حقوق اإلنسان ودور املرأة.
محاية األشخاص املتجر
مبدأ عدم املعاقبة.

ومساعدص  ،مبا يف ذلك حق الايحاجت يف اإلجراءات اجلنا ية ،وتطبيق

 -66ينبةج عدم احتجا احاجت االجتار أو توجي الت ميلي أو مقاااص بسوبب دخووهل مي
بلوودان العبووور واملقصوود أو ميقووامت في ووا بن و ل و نظووامج ،أو بسووبب اوولوع يف أننووطة ل و
منروعة ،مادام الوع يف ذلك و نتيجة مباشرة لالجتار  .وعنودما ت وون نوا دال و علو
وجود صلة من ذا القبي  ،ينبةج عدم النرو يف ميجراءات جنا ية اد  ،أو واع حد هلا حاملا
تتاي ذ املجشرات .وعنودما توجد اإلجوراءات اجلنا يوة املتخوذة اود األشوخاص املتجور و مي
ميدانة ،عل الرل من ذ املجشرات ،ينبةج شطب سجالص اجلنا ية.
 -67وينبةووج للوودول أن تقوودم الوودع واملسوواعدة املب وورين لششووخاص املتجوور و واألشووخاص
املعراووني خلطوور االجتووار ،وذلووك بطريقووة لو متييزيووة ومال مووة مقافيو ا ومراعيووة لالعتبووارات اجلنسووانية
والطف  ،ول منوروطة ببودء اإلجوراءات اجلنا يوة و/أو التوصويف القوانوين للجرميوة علو أهنوا اجتوار
و/أو مبسا ة الايحية يف أ حتقيق أو مالحقة قايا ية.
 -68وينبة ووج لل وودول أن تق وودم ال وودع واملس وواعدة يف وقو و مب وور مي األش ووخاص املتج وور و و
واألشخاص املعراني خلطر االجتوار و  ،مبوا يف ذلوك عون طريوق واوع ميجوراءات خمصصوة وموحودة
لتحديوود مجش ورات تعوور امل وواجرين للخطوور ،مبووا يف ذلووك االجتووار و واسووتةالهل  ،وميحووالت مي
آليات احلماية املناسبة ،وال سيما يف أول األما ن الت يصل ا امل اجرون وملتمسو اللجوء ،وتوف
احلمايو ووة هل و و مو وون التعو وور للمزيو وود مو وون الايو وورر ،عل و و أن ي و ووون ذلو ووك مو وون قب و و فريو ووق متعو وودد
التخصصات ،مبا يتماش مع االتفاق العاملج من أج اهلجرة اآلمنة واملنظموة والنظاميوة ،واملبواد
والتوجي وات العمليوة للفريووق العامو املعوين ابهلجوورة فيموا يتعلوق ومايووة حقووق اإلنسوان للم وواجرين
الذين يعينون يف أواا نة.
 -69وينبةووج أن ي ووون الوودع املب وور لششووخاص املتجوور و مصوومما بصووورة مال مووة للظوورو
الفرديووة ،وأن ينووم  ،حوود أدىن ،توووف الس و ن املناسووب واآلموون ،واملسوواعدة النفسووية واملاديووة،
واحلصو و ول عل و و الرعايو ووة الصو ووحية ،وخ و وودمات الامجو ووة التحريريو ووة والامجو ووة النو ووفوية ،واملن و ووورة
واملعلومووات ،وحصووول األطفووال عل و التعلووي  ،والتوودريب امل ووين ،وعنوود االقتايوواء ،احلصووول عل و
التعلوي الريوج للبووالةني .وينبةوج للوودول اومان أن تنووم توداب الوودع تووف فوورص عمو بديلووة،
ابلتعاون مع النقاابت ومنظمات ا تمع املدين والقطا اخلاص.
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 -70وينبةووج للوودول أن توودمج ميحالووة اووحاجت االجتووار واووحاجت احملتملووني يف ميجوراءات اللجوووء،
مبا يف ذلوك يف سوياق اإلجوراءات املعجلوة ،وأن مت ون السولطات املختصوة ،مبوا يف ذلوك عون طريوق
التدريب املناسب ،من حتديد مجشرات وقو االجتار ،وميحالة املعنيني مي اجل وات املناسوبة .وينبةوج
للدول أن تدرب السلطات املختصة عل حتديد مجشرات حدوث االجتار وخطر الوقوو مورة اثنيوة
يف برامن املتجرين أو ميقدام املتجرين عل االنتقام ،وجع ذلك من األسوباب املوجبوة ملون احلمايوة
الدولية وفقا للمادة  7من املباد التوجي ية ملفواية شجون الالج ني بنأن احلماية الدولية.
 -71وينبةج للدول أن ت ف تقيي خماطر االجتار وت رار التعر ل تقييموا افيوا عنود اختواذ قورار
بنأن العودة ،وعدم ميعادة أ شخا ،بصر النظر عن واع  ،مي م ان توجد في أسوباب تودعو
مي االعتق وواد أبنو و س وويتعر خلط وور التع ووذيب أو لو و م وون ا ووروب املعامل ووة أو العقوب ووة القاس ووية أو
الالمينسانية أو امل ينة ،أو ل ذلك من االنت ا ات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك االجتار.
 -72والتعجيو بتسوجي األطفوال ،ال سويما األطفووال لو املصوحوبني واملنفصولني عون ذوي و ،
وميحووالت مي نظ و محايووة الطفو  .وينبةووج للوودول فالووة أن ت ووون ميج وراءات حتديوود اهلويووة اسووتباقية
وتراعووج السوون ونووو اجلوونس وموودي النايووج ،متنووي ا مووع اتفاقيووة حقوووق الطف و والتعليقووات العامووة
علي ا .ويف حال حدوث شك عند تقيي العمر ،ينبةج اعتبار النخا املعين طفالا.
 -73وينبةووج لل وودول أن تنن ووإ مرا ووز ميي ووواء خمصص ووة للنس وواء ،ابلتعوواون م ووع منظم ووات ا تم ووع
املدين ،عل أساض ميقامة عالقات ادفة بني النساء وسيلة لايمان تعايف النساء والفتيات املتجور
ن مون الصودمات ،وميعوادة احواام ن ألنفسو ن ،واسوتعادة السويطرة علو حيواصن ،ومت يون ن مون
الدخول يف عملية اإلدمال االجتماعج.
 -74وينبةو ج للوودول أن تننووإ مرا ووز إليووواء الرجووال الووذين وقعوووا اووحاجت االجتووار يف ميطووار أ
ش مون أشو ال االسوتةالل .وعوالوة علو ذلوك ،ينبةوج للودول أن تست نوف ،ابلنسوبة للنسواء
والرجال ،ميم انيات اإليواء البدي بصورة مستقلة.
 -75وينبةج عدم جتورا منظموات ا تموع املودين واألفوراد لتصورف تايوامن ا موع امل واجرين ،مبون
في األشخاص املتجر .
 -76وينبةج للدول والسلطات املختصة يف جمال مينفاذ القانون والسولطات القايوا ية أن تودع
حقوق الايحاجت يف اإلجراءات اجلنا ية ول ا من اإلجراءات القانونية ،عن طريق امان حق يف
السالمة (مبا يف ذلك ن ود) وحق أفراد األسرة ،واحلق يف االسوتما ميلوي  ،واحلوق يف أن يُطلعووا
عل حقوق القانونية بلةة يف موهنا ،مبا يف ذلك حق و يف احلصوول علو سوب االنتصوا وسوب
االنتصا املتاحة و يفية الوصول ميلي ا ،واحلوق يف الوصوول مي العدالوة بطريقوة لو متييزيوة ،واحلوق
يف ما مووة عادلووة ،واحل ووق يف املسوواعدة القانوني ووة والتمثي و الق ووانوين .وينبةووج ميعم ووال ووذ احلق وووق
بفعالية ،مع مراعاة السن ونو اجلنس واالحتياجات احملددة للايحاجت وجتنب اإليذاء الثانو لدي
تفاع الايحاجت مع سلطات مينفاذ القانون والسلطات القايا ية.
اإلدم ووال االجتم وواعج لشش ووخاص املتج وور و والن وواجني ،مب ووا يف ذل ووك م وون خ ووالل س ووب االنتص ووا
القايا ية ول القايا ية.
-77

ينبةج للدول أن تتخذ اإلجراءات التالية:

بووذل العنايووة الواجبووة لتعزيووز اإلدمووال االجتموواعج لششووخاص املتجوور و جووزء
(أ)
ال يتجزأ من التزامات الدول ببذل العناية الواجبة وحق األشخاص املتجر يف سبي انتصا فعال
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(ن) اعتموواد وتنقووي وتنفيووذ التنووريعات والسياسووات الال مووة ل فالووة أال ي ووون حووق
النواجني يف سوب انتصوا  ،مبوا يف ذلوك احلصوول علو تعوويض ،منوروطا بتعواون الايوحاجت يف ميطوار
اإلجراءات اجلنا ية عند النرو يف ميقامة دعوي جنا ية أو حتديود نتا ج وا ،أو ويوا ة صوفة اإلقامو ة
القانونية ،مع مييالء ا تمام خاص يف ذا الصدد لشطفال احاجت االجتار
(ج) واو ووع حو وود للوص و و والتمييو ووز و را يو ووة األجانو ووب والعنص و ورية ،و فالو ووة أال تعو وووق
سياسات تقييد اهلجرة اإلدمال االجتماعج ،وعدم اختاذ أ قرار بنأن العوودة أو اإلعوادة مي الووطن
قب ميجراء تقيي ملستوي اندمال النخا املعوين يف البلود وخطور تعراو لالجتوار مورة أخوري يف حوال
العودة أو اإلعادة مي الوطن ،وفق ا لالتفاق العاملج من أج اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية
تنقو ووي أ تنو ووريعات أو سياسو ووات تعو وووق اإلدمو ووال االجتمو وواعج ،مبو ووا يف ذلو ووك
()
السياسووات الووت تورب العوواملني بصوواحب عمو واحوود ،أو متنووع حصووهل عل و قوودم املسوواواة عل و
تداب التم ني عل األمد الطوي  ،واعتماد سياسات مال مة ل فالة تسجي الوالدات الناجتة عن
التعر لاللتصاب نتيجةا لالجتار
(ه) امان حصول األشخاص املتجر عل اخلدمات الطبية الطويلوة األجو  ،مبوا
يف ذلووك خوودمات األم ورا النفسووية والعقليووة ،واوومان حق و يف مجووع و أسوور ميذا رلبوووا يف
ذلك ،وتزويد إبم انية احلصول عل س ن مستق وآمن وميسوور الت لفوة ،عوالوة علو بودا
جمدي ووة ع وون الظ وورو االس ووتةاللية ،ع وون طري ووق تيسو و حصو ووهل علو و عمو و ب وودي ال يق وووم علو و
االسووتةالل ،وذلووك ابلتعوواون مووع القطووا اخلوواص ،موون أج و منووع تعرا و للمزيوود موون االسووتةالل
وت رار الوقو يف برامن االجتار
سن تداب لتم ني األشخاص املتجر و مون احلصوول علو املعلوموات املتعلقوة
(و)
بسب االنتصا القايا ية ول القايا ية املتاحة ،وتيس وصوهل مي اإلجوراءات القانونيوة املدنيوة
واملتعلقة ابلعم  ،مبا يف ذلك عن طريوق ميلةواء ت واليف رفوع الودعاوي وميننواء صوندوق للمسواعدة
القانونية واملاليوة لششوخاص املتجور و  ،واومان دفوع التعوويض مقودما ،بصور النظور عون نتيجوة
اإلجراءات ،عند مبوت حدوث االستةالل
سن تداب لتيس وصول األشخاص املتجر مي اآلليات ل القايا ية ،مث
(ز)
اإلجراءات الت حتدد ا ميدارات تفتيش العم  ،واملجسسات الوطنية حلقووق اإلنسوان وأمنواء املظواغ
ونقاابت العمال ،ول ا من آليات الوساطة يف جمال العم .
-78

وينبةج للنر ات أن تتخذ اإلجراءات التالية:

مينناء آليات تظل ابلتعاون مع ا تمع املدين والنقاابت واملبادرات الت يقود وا
(أ)
العمال ،وامان تنفيذ م ام ا ،ويفاي أن تُدار من قب أطرا اثلثة ،مبن يف ذلك لثلوو العموال،
أو شريك من ا تمع املدين ىظ بثقة العمال ولدي معرفة راسخة يف جمال عم اآللية
(ن) مواءمة عم آليات الوتظل  ،ابلتنسويق موع سولطات الدولوة ،موع آليوات اإلحالوة
الوطنية ،وواع بروتو والت تعاون مع آليات اإلحالة ذ بةيوة توجيو مووارد النور ات قوو تقودا
املساعدة وتوف سب االنتصا للعمال الذين تعراوا لالجتار أو االستةالل النديد.
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