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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والعشرون

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
وتقررررارير  تقريرررر مةواررررة اتمررررل الية رررردة السررررام ة ل قرررروق اإلنسرررران

 اليةوا ة السام ة واتم ن العام

تعزيرررررررز وحيايرررررررة اي رررررررة حقررررررروق اإلنسررررررران  اليدن رررررررة والس اسررررررر ة 
 واالقةصادية واالاةياع ة والثقاف ة  بيا في ذلك ال ق في الةني ة

ملخرررل اليشرررراوراع الةرررري عقرررردع بشررررسن مشرررررو  الي رررراد  اتساسرررر ة   
ال صرررول علررر  سررر    اليةعلقرررة ب رررق اررر ايا االتجرررار بات رررخا  فررري 

 انةصاف فعال

 ية دة السام ة ل قوق اإلنسانتقرير مةواة اتمل ال  

 موجز  
، عقود  موويو ا األمومل ادة ودس الاوام ا 22/1عماًل بقرار جملس حقوو  انساوان  

حلقوووو  انساوووان، بالةلووواون الوق وووا موووا ادقوووررس ا ااوووا ادلن وووا با  وووار باأل ووو ا ،    ووو ما 
نقاش ومجا اداامها  من النااء واألطوال،  لاا من ادشاورا  انقل م ا واللاد ا دواالا ال

مج وووا ااووو اح ادملووول ا ادلن ووول، لووون اووو خلمل الووودول األعحلووواء وا ووو اء وادن موووا  احل وم وووا 
يف األ  ا  ادةاجر هبمل  الدول ا واجملةما اددين، بشأن مشروع ادبادئ األ ا  ا ادةللقا حبا

 .احلملول على  ب ل اسةملاف الال
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 مقدمة -أوالا  
مووون موويووو ا األموووومل ادة ووودس الاووووام ا  22/1طلووول جملوووس حقووووو  انساوووان يف قوووورار   -1

، باأل وووو ا س ا ااووووا ادلن ووووا با  ووووار حلقووووو  انساووووان ان توووون مل، بالةلوووواون الوق ووووا مووووا ادقوووورر 
 وو ما الناوواء واألطوووال، مشوواورا  مووا الوودول واة اووا  احل وم ووا الدول ووا ومن مووا  اجملةمووا   

احلملوول ا مناقشا مشروع ادبادئ األ ا  ا ادةللقوا حبوا األ و ا  ادةواجر هبومل يف لاددين دواا
ناقشوا  إ  اجمللوس يف دورتول الااد وا ، وان تقدم مل ملاً عن هذ  ادعلى  ب ل اسةملاف الال
ا ةجابا للةقرير الذي قدمةل ادقررس ا ااوا إ  جملوس حقوو   22/1واللشرين. وقد جاء القرار 

يف احلملول لل ا  األ اس ادواه مي، والذي وقوت ا ل على (1)انساان يف دورتل الاابلا عشرس
مت تواو ا  بشوأن اليريقوا الو  ، وقودباأل و ا يف  و ا  ا  وار  علوى  وب ل اسةملواف الوال

مي ووون هبوووا للووودول الواووواء بالةزاماضوووا علوووى روووو ااحلووول. وقووودمت ادقوووررس ا ااوووا مشوووروع ادبوووادئ 
األ ا وو ا يف مراووا الةقريوور هبوودف تزويوود الوودول األعحلوواء بةوج خلووا  مو وودس لةول وول حووا يوو ايا 

 .يف احلملول على  ب ل اسةملاف الال باأل  ا ا  ار 
حقوووو  انساوووان بالةلووواون موووا ادقوووررس ا ااوووا ادشووواورا  انقل م وووا  وعقووود  موويووو ا -2

لوووووودول اوروبووووووا الخرب ووووووا ودول اخوووووور  ودول اوروبووووووا الشوووووورق ا، يف جن ووووووف يف مشوووووواورا  الةال ووووووا  
ال وووواري ، يف  وووواسة ا و، يف منيقووووا الب وووور ألمري ووووا الالت ن ووووا و مشوووواورا  ؛ 2213آذار/مووووارس 

مشووووووواورا   ؛2213بوووووواس وي، يف ايلول/ ووووووبةم  آل ووووووو ا، يف مشوووووواورا   ؛2213 يول وووووولمتوز/
للشور  األو وو ولوال ااريق ووا، مشوواورا   ؛2213ألاريق وا، يف ابوجوا، يف تشورين الثواين/سوام  

تل س موووت ادوويووو ا وادقوووررس ا ااوووا ايحلووواً مشووواور و . 2214يف عّموووان، يف كووواسون الثاين/ينووواير 
ن وراي  - 2213 سوام  بر وتشرين الثاين/يف س ويوري وا  نا، يف تشرين األول/اكةو  -عاد ةل 

 ،الووودول األعحلووواء وادن موووا  احل وم وووا الدول وووا وا ووو اء وا خلوووا  الواعلوووا مووون  ووو  احل وموووا 
 .(2)بشأن مشروع ادبادئ األ ا  ا )اس ر ادراا(وماامها  اقرتاحا   لةماس و 
ا على حا ي ايا ا  وار يف ومتثل ادبادئ األ ا  ا تةوجياً لرتك ز ادقررس ا ااا وعملخل -3

 ب ل اسةملاف الال. وليادا اويو ت ادقوررس ا ااوا ان  وبل ا سةملواف الولوال   تةوا  عوادس 
لحلوو ايا ا  ووار باوووبل الوجوووس ادوجووودس بووول  وون القووواسل الوطن وووا وادلوواي  الدول ووا وتنو وووذها. 

ر على الور مل مون دورهوا احلا ومل ويةواال اسلدام  بل ا سةملاف ادنا با والشاملا لحل ايا ا  ا
 ا رتداد حقو  انساان ا ااا بالحل ايا.يمان يف 

__________ 

 .A/HRC/17/35لوق قا ا (1)
زس األول وووووووووووووووا عووووووووووووووون ادشووووووووووووووواورا  علوووووووووووووووى ادوقوووووووووووووووا الةوووووووووووووووايل  مي ووووووووووووووون ا طوووووووووووووووالع علوووووووووووووووى الةقوووووووووووووووارير ادووووووووووووووووج (2)

www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/consultations.aspx. 
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 وووودد  ادقووووررس ا ااووووا علووووى ان الوووودول عل خلووووا الواوووواء بالةزاماضووووا  ،وخووووالل ادشوووواورا  -4
ا الحلوو ايا يف  ووبل اسةملوواف علووى الاووواء موون اجوول انعمووال ال اموول حلوو ادويوووع ا وانجرائ ووا

 ووبل الةووزام بةوووا  نساووان الدول ووا بويووو  علووى ان الوودول عل خلووا االووال. وتوونا ملوواي  حقووو  
ا سةخلاكووا  ا اوو ما للقوواسون الوودويل حلقووو  انساووان وا سةخلاكووا  ا يوو س لحلوو ايا ا سةملوواف 

يف اللجوووء إ  القحلوواء، ووور  ادةاوواويا والولالووا اليوومان بيوور  منخلووا  ،للقوواسون الوودويل انساوواين
 وإعوووادس احلقووو  ي يوورر ت ت بووود . وتشوومل  ووبل ا سةملوواف ردالاووريا وادنا وول عوون اوا وو  
ومي وون تملووور ا لةزامووا  انجرائ ووا علووى  .(3)الة وورار عوودم ويووماسا  والرتيوو ا والةلووويض الةأه وول

 ، وووب ل اسةملووواف الوووال. وعل ووولإم اس وووا احلملوووول علوووى اهنوووا طائووووا مووون الةوووداب  الالزموووا لحلووومان 
 اللةزاما .وج لهذا اداار ادزد مت ور  ادناقشا  حول

 س    انةصاف فعالال صول عل  اإلطار القانوني الدولي لل ق في  -ثان اا  
قوو  انساوان حبوا يو ايا اسةخلاكوا  حقوو  الدول وا الرئ او ا حلملو وي من ال دقر عدي -5

انساان يف  ب ل اسةملاف الال. ويف حالا ي ايا ا  ار، ينبا ا لةوزام بةووا   وبل ا سةملواف 
ا  ار باأل  ا ، وخبااا النااء واألطوال، اد مول  تواق وا وقما وملاقبا ل منا من بروتوكو 

 7و 3و 2 مو(. وتاولو ادوواد  األممل ادة دس د اا ا ا رميا ادن ما ع  الوطن وا )بروتوكوول بوال
مووون ال وتوكوووول الحلووووء علوووى دور الدولوووا يف يووومان ا حووورتام ال امووول حلقوووو  انساوووان عنووود  1و

اتواق وا القحلواء علوى مج ووا لحلو ايا وتزويودهمل بيائووا  واملا مون  وبل ا سةملواف. وتقور ملاملوا ا
با  ار باعةبار  اسةخلاكاً حلقو  انساوان وبالةوايل ااهنوا توورت الةزاموا   ا  ال الةم  ز يد ادراس

لوا ا موا يةلادبادئ وادبوادئ الةوج خل وا ادواوى هبوا (. وتش  3على الدول يف هذا الملدد )ادادس 
 وووبل ا سةملووواف، يف حووول إم اس وووا احلملوووول علوووى إ   (4)باأل ووو ا حبقوووو  انساوووان وا  وووار 

حلوووووو ايا يف ا سةملوووووواف وا وووووو  لا احلووووووالةوج خل ووووووا بشووووووأن  وادبووووووادئادبووووووادئ األ ا وووووو ا تومّلوووووول 
ا سةخلاكوووا  ا اووو ما للقووواسون الووودويل حلقوووو  انساوووان وا سةخلاكوووا  ا يووو س للقووواسون انساووواين 

 ويووماسا  والرتيو ا الةأه ول والةلووويض وإعوادس احلقوو  ف ا و ال ا وو ، لوا ا خلوا ردخمةلوالودويل 
 الة رار. عدم
، تةنوواول اوو وي اخوور  باأل وو ا األح ووام الوو  تةنوواول مبا وورس ا  ووار  وإ  جاسوول -3

مووون اللخلووود الووودويل ا وووا  بووواحلقو   2حقوووو  يووو ايا اسةخلاكوووا  حقوووو  انساوووان، مثووول ادوووادس 
 ،ا تواق ووووا الدول ووووا حلمايووووا حقووووو  مج ووووا اللمووووال ادخلوووواجرين وااووووراد ا وووورهملو  ،ااددس ووووا والا ا وووو 

 .181و 181وخمةلف اتواق ا  من ما اللمل الدول ا وخااا ا تواق ةل 
__________ 

حلوو ايا ا سةخلاكووا  ا اوو ما للقوواسون يف ا سةملوواف وا وو  لا احلووالةوج خل ووا بشووأن  وادبووادئادبووادئ األ ا وو ا  (3)
 سااين الدويل.الدويل حلقو  انساان وا سةخلاكا  ا ي س للقاسون ان

 .E/2002/68/Add.1قا  الوق (4)
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 اوووان الووودويل يف خمةلوووف ادشووواورا ، عووون انطوووار القووواسوين لللوووروت الووو  ق ووودمت وطبقووواً  -7
يف قالث حا   حمددس مذكور سون الدويل، واجل الدول يف توا   بل ا سةملاف، لوجل القا

 هي  
 يف حالا اسةخلاكا  وقلت سة جا عمل او إ وال جخلا ااعلا من جخلا  الدولا؛ )ا( 
موون  وو  جخلووا  الدولووا ل وون بريووا  ااعلووايف حالووا اسةخلاكووا  ارت بةخلووا جخلووا  )ح( 

 الدولا او تلاوهنا او ملراةخلا او موااقةخلا؛
منوا ا خلوا  الواعلوا ا ااوا مون يف للنايوا الواجبوا ا يف حالا عدم إيالء الدولوا )ج( 

 .(5)مرت ب ل الة ق ا ا ل او مقاياس وا ،ارت اح اسةخلاي
تنشوأ دائمواً ماويول ا الدولوا عون تووا   وبل ا سةملواف،  باأل  ا ،ويف حالا ا  ار  

اسوا مووون ،  وووواء كووولو يوووا الدولوووا وينبخوووي ان متةووود هوووذ  اداووويول ا لةشووومل مج وووا األاوووراد ا ايووولل
 ادواطنل او    ادواطنل.

 اتطر والي ادراع اإلقل ي ة -ثالثاا  
تيكوود موون جديوود احلووا يف  ووبل   ا ووات ا اعوود  اقووال مل خمةلوووا اطووراً قاسوس ووا ومبووادرا   -8

 قو  انساان.حلمل وي الدول ا الا سةملاف الذي تنا عل ل 
م اا وا ا  وار إجوراءا  شأن اتواق ا جملس اوروبا بمن  13إ   12ادواد من تحلمل و  -1

الةوزام الودول ت ورس  12ادوادس ا املا تةللا بابل ا سةملاف الولال للحلو ايا. اً اح ام بالبشر
 15األعحلوواء بحلوومان ادووأو  واداوواعدس اليب ووا واداديووا وخوودما  ادشووورس، يف حوول تلووزم ادووادس 

ق ووا هووي الملوويل الوودويل الوح وود ادلووزم الوودول بةزويوود الحلوو ايا باداوواعدس القاسوس ووا اجملاس ووا. وا توا
ايحلواً مون  15 ادوادس وتيلوليومواً ك ود اد .  32باتاحا ارتس تلايف مدضا اً الةزاميةحلمن الذي 

ا  إسشاء آل  21ادادس تيلل منخلا الدول يمان تلويض الحل ايا يف قواس نخلا الوطن ا، يف حل 
 اا  اللاما ادلن ا وا خلا  الواعلا مون تشاري ا خلا مج ا اةباأل  ا  تنا ا د اا ا ا  ار 

 اجملةما اددين.
دولووا طراوواً  23موون ا تواق ووا األمري  ووا حلقووو  انساووان، الوو  تحلوومل  25وحتةوووي ادووادس  -12

 2212من األموري ةل، علوى ا واس مخلومل حلمايوا يو ايا اسةخلاكوا  حقوو  انساوان. ويف عوام 
 وووا ا  وووار باأل ووو ا  يف سملوووف ال ووورس اعةمووود  من موووا الووودول األمري  وووا خيوووا عمووول د اا

األريو ا الخوورو، وهوي وق قووا  و  ملزمووا حتةوووي علوى مبووادئ توج خل وا داوواعدس الودول علووى الواوواء 

__________ 

(، الوقورس A/56/10) 12الاجال  الرمس ا للجمل ا اللاما، الدورس الااد ا وا ماون، ادل وا رقومل اس ر ايحلاً  (5)
77. 
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 والرتيوو ابالةزاماضووا بةزويوود الحلوو ايا باووبل ا وورتداد احلقووو  والةلووايف )إعووادس الةأه وول( والةلووويض 
 الة رار. عدم ويماسا 

مبووادرا  مخلمووا احلووا يف  ووب ل اسةملوواف الووال. وتشوومل س عوودتحلوومن  ،ويف منيقووا آ وو ا -11
آل ووا  حقووو  انساووان ا ااووا برابيووا اموومل جنوووح  وور  آ وو ا مبووادرا  م اا ووا ا  ووار الوو  

اللدالووا ا نائ ووا اوجوول تملوودي و  ،اللجنووا ادلن ووا بةلزيووز حقووو  ادووراس واليووول و ايةخلووااختووذ  عوو  
(. 2227) ر ل من رابيا اممل جنوح  ر  آ  ا  ادبادئ الةوج خل ا للمماال ار باأل  ا ل

واعد  الرابيا ايحلاً جمموعا من ادبادئ الةوج خل وا حلمايوا حقوو  األطووال ادةواجر هبومل. وعوالوس 
ومووا يةملوول بووذليل موون وا  ووار باأل وو ا   النوواس عمل ووا بووايل بشووأن ضريوولعووزز   ،علووى ذلوويل

عقووود حلقوووا  عمووول وسووودوا  ر  منخلوووا بيوووا خلوووود ادبذولوووا د اا وووا ا  وووار، جووورائمل عووو  وطن وووا 
ومن ما  اجملةموا ادودين بشوأن الةملوديا علوى ا  واجةماعا  لل  اء الةقن ل ومايويل احل وم

 وتنو ذها. اتواق ا األممل ادة دس د اا ا ا رميا ادن ما ع  الوطن ا
اد ثوا   مثول ا وي حقو  انساوان ا ااوا با حتواد األاريقوي،اان  ويف منيقا ااريق ا، -12

بروتوكول اد ثوا  األاريقوي حلقوو  انساوان والشولوح بشوأن ح و األاريقي حلقو  انساان والشلو 
حقوو  األاوراد والشولوح تحلومن ، اد ثوا  األاريقوي حلقوو  اليوول ورااهولو  حقو  ادراس يف ااريق وا

لموول وتووورت واجبووا  تةللووا هبووا، منخلووا يوومان ا وو ال مل نووا موون احلمايووا للمووراس واليووول موون ال
 بل اسةملاف للةلويض كذليل والب ا وا  ار وا يف، و  لا  ي وا  ةخالل وا عةداء ا نا 

، اعةموود ا حتوواد األاريقووي خيووا عموول 2223يف حووا   اسةخلاكووا  حقووو  انساووان. ويف عووام 
وا ووادو و د اا ووا ا  ووار بالبشوور، وخااووا الناوواء واألطوووال، وهووي جووزء موون مبووادرس موويوو ا 

ترمي إ  تلزيز ا خلود ادشرتكا بل ا حتاد ال   ار، األاريقي يف إطار  لةخلا د اا ا ا ا حتاد 
ا ماعا تبذل  ،م اا ا ا  ار. وعلى الملل د دون انقل مييف جمال  األاريقي وا حتاد األوروو

س د اا وا إسشواء وحودبيور  منخلوا جخلووداً ايحلواً د اا وا ا  وار،  ا قةملاديا لدول  رح ااريق ا
بشأن  ايا ي ايا ا  ار بالبشر وماواعدضمل يف  2221   ا ا عاما يف عاموويا  ،ا  ار

  رح ااريق ا.
ويف منيقوا الشور  األو وو ولوال ااريق وا، تناولوت جاملوا الودول اللرب وا ماوألا ا  وار  -13

الوطن وووووا حلووووودود ام اا وووووا ا رميوووووا ادن موووووا عووووو   اتواق وووووا )ا(بالبشووووور يف قوووووالث اتواق وووووا  هوووووي  
اد ثووووا  اللوووورو ( و ج) (؛2212)تقن ووووا ادللومووووا  ( واتواق ووووا م اا ووووا جوووورائمل ح(؛ )2212)

(. وعلوى الور مل مون ان اد ثوا  اللورو حلقوو  انساوان   يشو  اوراحا 2224) حلقو  انساان
 إ  تقوودا احلمايووا واداوواعدس إ  يوو ايا ا  ووار، ااسوول ي ووول احلووا يف طلوول  ووب ل ا سةملوواف

((، ويلوووووزم الووووودول 2)11( و7)14( و2)8( واحلوووووا يف الةلوووووويض )ادوووووواد 12القووووواسوين )ادوووووادس 
 ولال ألي   ا اسةخل ت حقوقل او حرياتل.السةملاف ا األطراف بحلمان  بل 
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 الةواهاع واليسائ  اليشةركة -رابعاا  
لبا اوو ووخلد  مج ووا ادشوواورا  اتواقوواً عاموواً علووى ان  ووبل ا سةملوواف الولووال   تووزال  -14

علووى الوور مل موون وجووود اطوور دول ووا وإقل م ووا ةووا. وتشوومل اللراق وول الرئ اوو ا  ،ادنووال إ  حوود كبوو 
احملوددس  وووء تنو ووذ وتواو  األطوور القاسوس ووا الوطن وا القائمووا، وقلووا ادووارد والقوودرا  والبوو  الة ة ووا 

بوا قرتان  ،خلمل ورمييف عمل ا حتديد الحل ايا والنوزوع إ  اد ململا ةذ  اداألا، وكذليل الثخرا  
 اةجرس. تق  د   ا ا ما 
وخوووالل مناقشوووا اللنااووور ادويووووع ا لل وووا يف  وووب ل اسةملووواف الوووال،  وووليت الووودول  -15

األعحلاء وا خلا  ااحبا ادملل ا الحلووء علوى امه وا اتبواع هنوز يركوز علوى الحلو ايا ويقووم علوى 
يوو ايا ا  ووار. واقووار  حقووو  انساووان، ويوورورس تقوودا خوودما  كل ووا و وواملا ومة املووا إ  

ااحلل  مواه مي ويا تلريفبشأن طلبا  و النقا ا  ال  دار  حول مويوع الةلويض ا الا 
للةلووويض وحتديوود القنوووا  الوو  مي وون للحلوو ايا احلملووول عل وول موون خالةووا، وحتديوود ماووويول ا  

لقواسون ا خلا  الواعلا مون الودول و و  الودول، موا مراعواس خملواو ا  الون مل القحلوائ ا )س وام ا
 اللام مقابل س ام القاسون اددين(.

سةملواف،  ولو ادشواركون الحلووء علوى ا وبالن ر إ  اللناار انجرائ وا لل وا يف  وبل  -13
ان ادواطنووا وويووا انقامووا ينبخووي ا  ي وسووا موون اللنااوور احلامسووا يف تقوودا اداوواعدس، وان الوودول 

تباع من ور يقوم على حقو  انساان ويركز على عل خلا ا سةقال من اتباع هنز األمن الوطين إ  ا
الحلوو ايا يف م اا ووا ا  ووار. وجيوول إتاحووا ادزيوود موون األموون واحلمايووا لحلوو ايا ا  ووار بشوو ل 
منخلجي كي يةم نوا من الواول إ   بل ا سةملاف والةلايف، مون خوالل عودم  ورميخلمل، وتقودا 

موووا اديقوووت ودعمخلووومل يف ادل شوووا. و ووودد اداووواعدس  ووو  ادشوووروطا إلووو خلمل، وتزويووودهمل بويوووا انقا
الوووبلض ايحلووواً علوووى ان حتق وووا الشوووروط انجرائ وووا اداوووبقا يةوقوووف كثووو اً علوووى بنووواء قووودرا  مج وووا 

إسوووواذ القووواسون وادمار وووون القووواسوس ون موظووووو ادلن ووول وتووودريبخلمل، لووون اووو خلمل  ادملووول اااووو اح 
 ومقدمو ا دما  ا جةماع ا والشركاء من اجملةما اددين.

ومن ادواي ا ادشرتكا األخر  ال  طرحت خوالل ادشواورا  امه وا الةلواون والشوراكا   -17
علووى اداووةويل الوووطين والوودويل علووى حوود  ووواء ا مووا يةللووا باداوواعدس القاسوس ووا ادةبادلووا ورعايووا 

احل ومووا  وادن مووا   وو  احل وم ووا علووى الملوول د  بوولالحلوو ايا. وت الةشووديد علووى ان الةلوواون 
اندموواج. ويف وإعووادس حتديوود الحلوو ايا وتنو ووذ تووداب  الةلووايف وإعووادس الةأه وول يف طين يووروري الووو 

مووون خوووالل ا ووو  الةلووواون عووو  احلووودود بووول الووودول يووورورياً لحلووومان اعة ووو  مويووووع  ،الوقوووت ذاتووول
ويووماسا   ،اداوواعدس القاسوس ووا ادةبادلووا يف الة ق قووا  وادالحقووا ، وانعووادس اآلمنووا إ  الوووطن

لةملودي لأل وباح ا ذريوا يف جموال اوتلويض الحل ايا مون خوالل ا خلوود ادشورتكا  ،دم الة رارع
 .األال ا بلدانالللحللف يف 
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اموووام ادقايوووواس علوووى جوووورائمل ا  ووووار  القائمووووا وا وووار  الوووودول األعحلووواء إ  الة ووووديا  -18
لةوا وا بول ل اطلبت الةوج ل من اجووارتواع درجا اناال  من اللقاح على هذ  ا سةخلاكا ، و 

ومقايواس  - لا يف ذليل تقدا الدعمل    ادشروط إ  الحلو ايا - احلا يف  ب ل اسةملاف الال
 ادةجرين على رو الال، األمر الذي   مي ن حتق قل إ  بالةلاون ما الحل ايا.

 س    انةصاف فعالال صول عل  العناصر اليواوع ة لل ق في  -خامساا  

 افي )إعادة الةسه  (رد ال قوق والةع -ألف 
وايوح تلريوف ويا لقد ت توي ح اةدف من رد احلقو  يف خمةلف ادشاورا ، واقرت    -11
 اخةالف الةوا ا .لةاليف  وخلوم اادملل ا الوحللى لأل  ا  ادةاجر هبملاد

 مو عقبوا اموام إعموال احلوا يف  لةلوايف يف بروتوكوول بوالويووع ا و  ادلوزم دواعة   اليابا  -22
لخوا وع  وا عويواً عون ا وة دام لخوا آموورس يف اً عموموالةلوايف، س وراً ألسول ياوة دم يف رد احلقوو  و 

 األح ام ا ااا حبقو  الحل ايا.
ومن الةوا ا  ال  ت رر تقدميخلا يف مج وا ادشواورا  إتاحوا اورتس  و  مشوروطا للةو و   -21

بودين والنواوي وا جةمواعي مون خوالل تقدم خالةا ادااعدس إ  ي ايا ا  ار اقنواء تلواا خلمل ال
تقووودا ا ووودما  األ ا ووو ا، مثووول ادوووأو  ادنا ووول وادشوووورس وادللوموووا  عووون ويووولخلمل وحقووووقخلمل 
القاسوس ووا بلخووا يوخلموهنووا؛ وتقوودا اداوواعدس اليب ووا والنواوو ا واداديووا إلوو خلمل؛ وإتاحووا اوور  اللموول 

ريا للحلو ايا مون اجول الةخلول علوى والةلل مل والةدريل ةمل. وواوت اورتس الةو و  علوى اهنوا يورو 
الملدما  النوا ا والبدس وا واكةاواح موا ي ووي مون الثقوا للمشواركا يف انجوراءا  القاسوس وا، إن 
ر بوووا يف ذلوويل. و وول اً إ  إعمووال رد احلقووو  وإعووادس الةأه وول، ق وودمت اقرتاحووا  باسشوواء وتلزيووز 

لوووا تقووودم طائووووا  ووواملا مووون  وووان تناووو ا مةلوووددس الة ململوووا  د اا وووا ا  وووار، ومراكوووز جام
 من ر وم احملاكمل، وتقدا ادشورس القاسوس ا. وانعواءةلويض الحل ايا، اناديا لا دما ، و 

وح وودد  انعووادس اآلمنووا إ  الوووطن ايحلوواً باعةبارهووا  وو اًل موون ا وو ال رد احلقووو  الوو   -22
بلوودان الن ادقملوود و . وينبخووي ان تة  خلووا بلووداالووذين ت حتديوودهمل موون الحلوو اياكبوو  يوحلوولخلا عوودد  

 رتتل عل ول إذا كان  وادملاحل الوحللى للحل ايا، يد على حد  واء، ما مل ي ن ذليل األال ا 
حقووو  انساووان. ويف هووذا الملوودد، ت الةشووديد علووى  ا اسةخلاكوومزيوود موون وقووع اعمووال اسةقووام او 

اًل موون لةزويوود الحلوو ايا بويووا انقامووا ادنا وول باعةبووار ذلوويل  وو موون جخلودهووا الوودول تزيوود ان 
اموووام هوووذا ا اسووول مووون جواسووول رد الووو  ت حتديووودها  ا ووو ال ا سةملووواف. ومووون اللراق ووول ال ووو  

دنح تملاريح انقاما. وقدمت اقرتاحا  ما ذليل ندماج هذ   احملل ااحلقو  اخةالف ادةيلبا  
ي الةوووداب  يووومن الةزاموووا  الووودول بةقووودا احلمايوووا انساووواس ا لألاوووراد الحلووولواء، علوووى الن وووو الوووذ

 مو.  من بروتوكول بال 7تقةحل ل ادادس 
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اللراق ل الرئ ا ا األخور  اموام إعموال رد احلقوو  بل وا ار ادشاركون ايحلاً إ  ان من  -23
ا خلووا تقوودا اداوواعدس، لووا يف ذلوويل موونح تملوواريح ي ووون ممار ووا اللديوود موون الوودول الوو   ،بولال ووا

 ،ل وووي ت ووون اداووواعدس الالووواول وون لقاسوس وووا؛ ةلوواون الحلووو ايا يف انجووراءا  اباً مرهوسوووانقامووا، 
 ينبخي ان ت ون    مشروطا ومةاحا  م ا الحل ايا.

ل لو ووا  والةجووارح والةقال وود والثقااووا  الواجبووا لراعوواس إيووالء ادوا وو  ايحلوواً إ  يوورورس  -24
قواسون ما يمان عدم تلريخلمل للملاملوا الةم  زيوا يف ال ، و عند ا رتداد ما اقدللحل ايا اد ةلوا 

  روف كل ي  ا.الواجبا كذليل لراعاس ادادمار ا، ويمان  وا
األجوول اليويوول باعةبووار  يف وت تاوول و الحلوووء علووى الةملوودي لأل ووباح ا ذريووا لال ووار  -25

خلمل عجاسبوواً مخلموواً لوورد احلقووو  موون اجوول يوومان عوودم عووودس يوو ايا ا  ووار باأل وو ا  ألويووا
مل جموودداً. ويشومل ذلويل القحلوواء علوى الوقور وم اا ووا الاوابقا او عودم تلريوخلمل  يوور ا  وار هبو

 وتلزيز   ادس القاسون. اس ل،الةم  ز ا نااللنف و الةم  ز و 
وا ووو  إ  ان إعوووادس اندمووواج مي ووون ان تشووومل الةوظ وووف ادخلوووين ودعووومل اآلبووواء يف رعايوووا  -23

اج هوذ  ان تاواعد األطوال وتقدا ادنح ادةناه ا الملخر إ  الحل ايا. ومي ن  خلود إعادس اندمو
علووى مت وول الحلوو ايا والةملوودي للواوومل والةقل وول موون الحلوولف والاووما  للحلوو ايا بووالة  ف موون 

، ق ول إن األاولي بلودالبولال ا يف  اندماج. و ل اً إ  حتق ا إعادس مل األال اجديد ما جمةملاض
قل وول موون موون اجوول الة مل األاوول االحلوو ايا بووور  اللموول ادةاحووا يف بلووداهن تلريووفموون الحلووروري 

األجوول ل ووي يووةم ن  طويلووابوورامز دعوومل  بةووأمل حووا   إعووادس ا  ووار. وقوودمت تواوو ا اخوور 
بوووورتس   الحلووو ايا مووون احلملوووول علوووى الووودعمل ا جةمووواعي والنواوووي بلووود ا وووة مال إعوووادس اندمووواج

. وينبخووي ان تشومل بوورامز إعوادس الةأه وول ايحلوواً، عنود ا قةحلوواء، عنااور و وواطا األ وورس يف كاا وا
 .خلا األاليس الحل  ا إ  جمةملحالا عود

يف حتق وووا إعوووادس الةأه ووول مووون اً رئ اووو اً  وووري اً ايحلوووادن موووا   ووو  احل وم وووا واعة ووو    -27
مجوووا ادللوموووا  عووون ا ووور الحلووو ايا وظووورواخلمل لقووودرضا علوووى  ووورعا خوووالل إعوووادس اندمووواج، س وووراً 

كووذليل عووادس الةأه وول  إ واعة وو  ا جةماع ووا ومةابلووا اويوواع الحلوو ايا بولال ووا علووى موور الوقووت. 
واللموول كوودعاس  ةمووااجمليف اً ا سوودماج جموودد عوواماًل ا ا وو اً يف مت وول الحلوو ايا ل ووي يةم نوووا موون
 .يف اداةقبل لل  لولا دون ا  ار بأ  ا  آخرين من جمةملاضمل

 الةعويض -باء 
ان الةلووويض عنملوور مخلوومل موون عنااوور حووا يوو ايا ا  ووار يف اعة وو  علووى سيووا  وا ووا  -28
ل نوول   يقوودم إلوو خلمل. وحوودد  عنااوور عديوودس موون عنااوور الةلووويض،  ،ولووالالسةملوواف ا   ووبل

 ووو  منا وووول، وت وووال ف اللووووالج اليووو  البوووودين اجوووور او بوووأجر منخلوووا األجوووور علووووى اللمووول دون 
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 لالوذي تةاوبل ا والةبلوي إيوااا إ  الحلورر  ،ووجداينيرر سواي ا وقا من وانقرار ل ،والنواي
 مرس اخر .نيذاء االدول للحل ايا، مثل 

زال تو احلملوول علوى الةلوويض  إم اس وا و لو ادشاركون يف ادشاورا  الحلوء علوى ان  -21
ال  تنيوي علوى إجوراءا  جنائ وا القحلائ ا ، وذليل  ملا امور منخلا طول ارتس اللمل ا  سً حمدود

ل ا ناوي مون الحل ايا من ادخلاجرين    الشرع ل وي ايا ا  ةخال حرمانومدس ا، بل وايحلاً 
ليلوول الةلووويض علووى األجووور  وو  ادداوعووا. وا ووار إم اس ووا اللجوووء إ  احملوواكمل بوودعاو  مدس ووا 

ةجاريووا يواجخلوون اولوبا  اكوو  يف الأل ورات لالوبلض ايحلواً إ  ان يو ايا ا  ووةخالل ا ناوي 
 اينا ناووا قةملوواديا والةم  ووز واعة وو   الةواوتووا   احلملووول علووى الةلووويض ادووايل باووبل الواوومل.

مون اللواموول الوو  توويقر بشو ل  وو  مةنا وول يف قوودرس الحلوو ايا مون الناوواء علووى ا وورتداد اجووورهن 
 ادوقودس.

عودم كوايوا األمووال اد ململوا وا لا ا سةشار تةمثول يف و  لو الحلوء ايحلاً على عقبا  -32
رامز بوووادشووواركون علووى ان  وودد لوودعمل يوو ايا ا  وووار. واحلوواًل عووون إسشوواء اووناديا للحلووو ايا، 

آل ا مخلما لرد احلقو  وو  لا الالا لةقودا الةلوويض. تش ل الةلويض ال  متوةا الدولا مي ن ان 
ومووا ذلوويل اعوورح عوون  وووا ل إزاء حشوود ادوووارد ادال ووا وإدارضووا. و وودد ادشوواركون علووى يوورورس 

توذهل مبا ورس اللوائد ادةأت ا من ا رائمل، قائلل إن هوذ  اللوائود ينبخوي ان برامز مملادرس توح د 
كول دولوا قود ي وون وموا إدراي ان  . ا لةلويحلول خلاا حملا حمددس من ختملما لدعمل الحل ايا، 

الةواوول إ  توااووا يف اآلراء بشووأن يوورورس إ  ادشوواركون ةووا ا وورتات ج ةخلا ا ااووا للةنو ووذ، ا ووار 
 ت ون ادوارد ةلويض الحل ايا ومااعدضمل. ويف هذا الملدد اقرت   ايحلاً ا لاً مقبولا عمومملاي  

اد ململا لملناديا الحل ايا مةأت ا اقو من احلجوز علوى ااوول ادةجورين ومملوادرضا، بول ينبخوي 
 ان تيور الدول  باًل بديلا  ما األموال من اجل دعمل الحل ايا وتلويحلخلمل.

واقرت   اعةبوار الةلوويض و و لا مخلموا مون و وائل م اا وا ا  وار الو  تةبوا أل ورات رد  -31
للقووواح والوقايوووا، س وووراً ألهنوووا متووونح الحلووو ايا ا  وووةقالل ادوووايل الحلوووروري ل اوووال  مووون احلقوووو  وا

 اوياع الحللف ومن خير الوقوع ي ايا مرس اخر .

 ال ق في س   االنةصاف الةعال إلعيالالشروط اإلارائ ة اليس قة  -سادساا  
لوووووون بوووووور  اتوووووا ادشووووواركون يف ادشوووواورا  عمومووووواً علووووى ان يووووو ايا ا  ووووار   يةمة -32

الواووول إ  اللنااوور ادويوووع ا موون احلووا يف  ووبل ا سةملوواف الولووال، ويلووز  ذلوويل ا ا وواً إ  
احلوا يف  وبل ا سةملواف. نعموال الشورط اداوبا األول يلود ة ديود الحلو ايا اتلذر حتديدهمل. 

 ماوألا الةجورابوأن ، اقر  طائوا عريحلا من ادشاركل ايحلواً الحل ايا وعالوس على ماألا حتديد
عقبووا رئ اوو ا امووام واوووةمل إ   ووبل ا سةملوواف تلةوو  اةجوورس موون ح وو  ادةللقووا بويووا الحلوو ايا 
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يف القووودرا  علوووى اسووول عامووول مخلووومل يووويقر يف حتديووود الووونقا واووووت  ،الولوووال. واحلووواًل عووون ذلووويل
 تقدا خدما  الدعمل ادنا با إل خلمل على حد  واء.يف الحل ايا و 

حملووول الحلوو ايا علووى مللومووا  عوون حقخلوومل يف و ووّدد  ادقووّررس ا ااووا علووى يوورورس  -33
مشووو ًس إ  اّن توووواّر ادللوموووا  ادنا وووبا   يوووزال يشوووّ ل حتووودياً  ،سةملوووافا احلملوووول علوووى  وووبل 

يف ال ثوو  موون البلوودان يف حوول اّن اللخووا  البوواً  عووادس باووبل عوودم تووواّر اداوواعدس القاسوس ووا اجملاس ووا
حتووول دون حملووول الحلوو ايا علووى ادللومووا . وخووالل ادناقشووا  انقل م ووا،  ووّدد ادشوواركون  مووا

ايحلوواً علووى ان ادوووارد والقوودرا    تووزال إ  حووّد كبوو   وو  كاا ووا لةلب ووا حاجووا  يوو ايا ا  ووار 
اس الووونقا يف ادلراوووا لاوووائل ا  وووار لووود  ادوووّدعل اللوووامل والقحلوووان بالملوووورس ادنا وووبا. واعة ووو    

عائقوواً امووام احملاكموووا الملوو   ا يف جووورائمل  يشوووّ ل الوونقا يف القوودرا وان عقبووا كبووو س، يشووّ ل 
، ّت الةشديد يف كّل ادناقشوا  علوى احلاجوا ويف هذا الملدد ا  ار ومنح الةلويحلا  للحل ايا.

 إ  زيادس ا خلود الرام ا إ  بناء القدرا  والةلاون الةقين.
احلملوول اموام إم اس وا اً رئ او اً تشو ل عائقو  ا ا  تق  د اةجورس ادشاركون ان واعة   -34

علووى  ووبل ا سةملوواف ألّن دوً  كثوو س تووورت  ووروط اهل ووا لةقوودا اداوواعدس ت ووون عووادًس مّةملوولا 
ور م يو ايا ا  وار مون اللدالوا بملوورس  و   بادواطنا او بالويا من ح   اةجرس؛ ولذا كثو اً موا ر 

ن  وون  مبا رس بابل اعةبارهمل خيأ مخلاجرين     رع ل و ورميخلمل ةوذا الاوبل. وبالنة جوا   مي 
 ا ضواماداةو  ادنا ل من ادااعدس واحلمايا، إّّنوا يةلريوون لالعةقوال او احلوبس او انبلواد او 

بارت ووواح جووورائمل مةللقوووا بووواةجرس او احلوووّض علوووى البخووواء او اللمووول بشووو ل  ووو  س وووامي او تزويووور 
الا ا وووا  هوووذ  ا جيوووّردهمل مووون كوووّل اووور  ا سةملووواف او الةلوووويض. وتاوووخّلل بياقوووا  هويوووا، ممّووو

الاوووليا . و وووّدد  إبوووال  الةق  ديوووا ايحلووواً اليب لوووا الخوووادرس لال وووار ألّن الحلووو ايا  شوووون جوووّداً 
بوودا عودم الةجوورا عنود تيب ووا   ا وا  م اا ووا ا  ووار، ال املوا دراعوواس ادادشواركون علووى امه وا 
د يف بروتوكوول بوال مو. ومون اللوامول األخور  الو  توردع الحلو ايا عون اللجووء بالر مل من اسل   ير 

إ  الاووليا  هووي ا وووف موون القملووا ، والواووما ا جةماع ووا، واحةمووال الةلووّرت لووألذ  موون 
 .القاسوس ا جديد خالل انجراءا 

 ووو  يف بلووودان ادقملووود خوووالل اووورتس الةو اقاموووانواواوووت ادقوووّررس ا اّاوووا لووونح الحلووو ايا  -35
لووورتا  اطووول إذا مل ت وون انعووادس إ  البلوود حوو  انجووراءا  ا نائ ووا او اددس ووا او انداريووا او  او

اقوو   بشوو ل خوواّ  خووالل إحوود  ويف هووذا الملوودد،  ّ ا. حلوولالوحلوولى لملوول ا اداألاوولي يف 
ادشاورا  ماألا ي ايا ا  ار يف اووف الاّ ان الوذين يل شوون حالوا طووارئ او ازموا، مثول 

لالجاوول وادشووّردين؛ وطلوول بلووض ادشوواركل موونح اللجوووء للحلوو ايا الووذين رةوواجون إ   ايووا ا
 إسااس ا دول ا او إعادس توط نخلمل بش ل دائمل يف بلدان اخر . 
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 اعة اراع خاصة لألطةال اليةاار بهل -سابعاا  
يا ا  وار هناي إدراي عاّم بأسّول ينبخوي تووا   ايوا خاّاوا وإعوادس تأه ول لألطووال يو ا -33

او للقااوورين حتووت رعايووا والووديخلمل او األواوو اء علوو خلمل الووذين هوومل اسواووخلمل يوو ايا ا  ووار. ويف 
 ل وووّدس 

لةلب وووا هوووذا الاووو ا ، ينبخوووي ان يشوووّ ل يووولف األطووووال وويووولخلمل القووواسوين حموووور الةوووداب  اد
 هذ  الواا من الحل ايا. احة اجا  

ّريووووون لرته وووول ادّةجوووورين وللواووووما و ووووّلمل ادشوووواركون بووووأن األطوووووال بشوووو ل خوووواّ  مل -37
ا جةماع ووا الوو  مي وون ان ترااووا ا  ووار باأل وو ا . وينبخووي ويووا هووذين اللوواملل يف ا عةبووار 

ووي  لوونح األطوووال الحلوو ايا مخللووا اطووول للةو وو  احلقووو  عنوود ويووا مبووادرا  رّد  وتنو ووذها. واوا 
ى ادللوما  بيريقا م ّارس ومالئموا س راً ألمه ا يمان موااقةخلمل اداةن س من خالل اّطالعخلمل عل

ةوومل. وا مووا يةللووا بووالةلويض، اقوورت    إبقوواء جووزء موون اّي تلووويض ممنووو  لألطوووال الحلوو ايا حتووت 
 وو يرس الدولووا ل ووي يةمّ نوووا مووون ا ووة دامل مووا إن يبلخوووا  ووّن الر ووود ممّووا يوويّمن ةوومل اراووا بنووواء 

 ماةقبلخلمل.

األطووال الحلو ايا، منخلوا مونح انعوواءا   واعي   ت توا ا  حمّددس على ماةو   ايوا -38
الحلوو ايا، وتوووا  الوودعمل للوالوودين موون اجوول رعايووا اطووواةمل، وتووأمل  ألقووارحعلووى اوول د اةجوورس 

اجملاين انلزامي يومن مبوادرا   األ ا ياددر ا، وإدراج برامز الةلل مل  حملوةمل على الةلل مل يف
اليوع ووا إ  الوووطن،  ووّدد ادشوواركون علووى إعووادس الةأه وول وإعووادس اندموواج. ويف حووا   اللووودس 

والةأّكود ايحلواً  ،يرورس تأمل عوودضمل باوالما مون خوالل مراقبوا الب اوا األاول ا للحلو  ا وتق  مخلوا
 من اّن األ رس ل ات طرااً مبا راً يف ا  ار باليول.

ز ة  ّوووال بأوجووولو ووّلو ادشووواركون يف ادشوواورا  الحلووووء ايحلوواً علوووى يوورورس زيوووادس الوووعي  -31
عنووود إسقووواذ الحلووو ايا مووون األطووووال الوة وووا  وإعوووادس توووأه لخلّن. وا ووواروا إ  ان القائموووا ناووواين ا 

الوة ووا  ادةوواجر هبووّن لخوورت ا  ووةخال بووا نس   رملوولن يف ا لوول األح ووان علووى القوودر ال ووايف 
   حوا   من ا هةمام او الرعايوا مون اللواملل يف احلقول ا جةمواعي، واّن حوا ضن كثو اً موا ت لة و

جنووو  احووداث بوودً  موون اعةبووارهن يوو ايا اسةخلاكووا  حلقووو  انساووان. وموون الو ووائل ادقرتحووا 
ة  ّووز الةلاموول مووا  ووخلادا  الناوواء والوة ووا  بيريقووا مةاوواويا وموااوولا م اا ووا هووذا الدواجخلووا 
  .من انساث يلف الحل اياتزيد الة ّ ز وعدم ادااواس ألهنا اوجل 

  حعيل ة الةنق -ثامناا  
حلقووووو  وادلوووواي  الدول ووووا القوووواسون الوووودويل إ  اً ا ووووةنادسو قِّووووح  مشووووروع ادبووووادئ األ ا وووو ا  -42

طائووا مالح وا خي وا ورد  خوالل عمل وا الةشواور مون  32ماامها   ووخل ا وروو و  ،انساان
كب س من اا اح ادملل ا تشومل دوً  اعحلواء وخو اء ومشواركل وه اوا  ومن موا  ح وم وا 
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عمل ووا الةنقوو ح  ةملووودر عووون ةمووا ادووودين. ويف حوول ان مووذّكرس تواووو يا اكثوور توملوو اًل دول ووا واجمل
 قريباً، تو ل  َّا ادسا  بلض الةلديال  الرئ ا ا.

مملووويلح ااأل ووو ا  ادةووواجر هبوووملا لملووويلح ايووو ايا ا  وووار متوووت ا  ةلايوووا عووون و  -41
الوودويل، كمووا هووي  ا ّتاووا  مووا سيووا  احلووّا يف ا سةملوواف لوجوول القوواسونلخوورت باأل وو ا ا 

  احلال عندما ي ون أل رس ي  ا مةواّاس من ي ايا ا  ار احلّا يف ا سةملاف.
القاسون الدويل ا خلا ينّا احلا   ال  وسزوً  عند طلل الدول لزيد من الويو  بشأن  -42

يف علوى احلووّا يف ا سةملوواف، يويووح ا ووزء األول )احلقووو  والواجبووا ( واجوول الدولووا لوونح احلووّا 
والةلوويض وإعوادس الةأه ول والةلوايف والرتيو ا ويوماسا  عودم احلقوو  لا يشومل رّد  - ا سةملاف
   عندما ترت ل الدولا االواً   و  مشوروعا دول واً، اّي عنودما ي نا ول إل خلوا الحلورر او - الة رار
و/او ت اوو ها إذا اللنايووا الواجبووا. والوودول ملزمووا ايحلوواً الةزاموواً دول وواً بةوووا   ووبل ا سةملوواف تبووذل 

ا خلووا. وهووذ  ا لةزامووا  اً سووّا القوواسون الوودويل ادلووز م علووى ذلوويل، مثوول ادلاهوودا  الوو  ت ووون طراوو
وتشوومل علووى  ووب ل  ،ماوويولا عوون الحلوورر األاوولي اموجووودس بخووض الن وور عّمووا إذا كاسووت الدولوو

 وتوكول بال مو.( من بر 3)3وجل ادادس بةوا  إم اس ا الةلويض لاألطراف ادثال الةزام الدول 
ورّداً على عدد من ادالح ا  ادقّدما، ترّكز ادبادئ األ ا  ا ايحلواً علوى امه وا الةلواون  -43

الثنووائي وادةلوودد األطووراف الووذي ميّ وون الوودول موون الواوواء بالةزاماضووا ادةللقووا بوواحلا يف ا سةملوواف، 
باعةبارهوا مون ا  مونح اللجووء ا  ةوادس من إجوراءإم اس ا مبدا عدم ان اءس القاريا، و كذليل و 

 م ّوسا  احلّا يف ا سةملاف الوّلال. 
احلملووووول علووووى احلووووّا يف ا سةملوووواف( اللنااوووور انجرائ ووووا إم اس ووووا ورووووّدد ا ووووزء الثوووواين ) -44

يليوي تواو اً اويوح لوبلض ااسول ا وةجابًا للمالح وا  الوواردس، و  ؛األخر  لل وا يف ا سةملواف
مخللوووا الةو ووو  سيوووا  و  ،لل ملوووول علوووى  وووبل ا سةملووواف زمووواالالا واسووول مثووول طب لوووا اداووواعدس 

لوووا يف ذلووويل بوا ووويا آل وووا   ،احلملوووول علوووى احلوووّا يف ا سةملوووافاداووواواس يف والةلوووايف، ويووومان 
ملاقبوا يو ايا عودم تراعي الووار  بول ا ناول. وااحلوت عمل وا الةشواور ايحلواً إ  إيوااا مبودا 

  ا والاريا.ا  ار باأل  ا  واحلّا بالاالما وا ملوا

 ،احلووواّ ادويووووع ا ةوووذا لنااووور الويةنووواول ا وووزء الثالووو  )ا ووو ال احلوووّا يف ا سةملووواف(  -45
إيوواا ا القوواسون الوودويل ل ووّل  وو ل موون ا وو ال هووذا احلووا، وتوااوو ل تلوواريف وااووبح يةحلووّمن 

 والةلووويض وإعووادس الةأه وول والةلووايف، واقوورا  احلقووو  بشووأن تول وول  ووبل ا سةملوواف ادةللقووا بووردّ 
 عدم الة رار. ا الرتي ا ويماسيف عن  بل ا سةملاف ادةمثّلا جديدس 

)احلووا يف ا سةملوواف لألطوووال يوو ايا ا  ووار( اللنااوور انيوواا ا  الرابوواويويووح ا ووزء  -43
األطووووال ادةووواجر هبووومل، يف الةلامووول موووا الحلوووروريا لحلووومان اتّبووواع هنوووز قوووائمل علوووى حقوووو  انساوووان 

 .اليول ايالء ا عةبار الواجل آلراءب يشمل سيا  الشرط ادةللا لا
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 االسةنةاااع -تاسعاا  
تةوّارررل اليةّواررر ة بالشرررةر لليقرررررة الخاصرررة اليعن رررة باالتجرررار بات رررخا  علررر   -47

الةعراون اليثيررر فري عقررد اليشراوراع اإلقل ي ررة وتنل يهرا  وذلررك تنة رتاا للواليررة الةري يررنّل 
 .02/1 عل ها قرار مجلس حقوق اإلنسان

اوء االهةيام التي أبدتل الدول اتعضاء واليساهياع العديردة الةري وردع  فيو  -48
يةواررر ة بالي ررراد  اتساسررر ة وتشرررّجة مجلرررس حقررروق الخرررعل عيل رررة الةشررراور  ترّحررر  

اإلنسررران علررر  النلرررر فررري إقرارهرررا لةررري تررردمجها الررردول اتعضررراء ارررين إطارهرررا القرررانوني 
اليجرال فري عيلهرل ال رومي ليةاف رة في هرتا الييارسون ةص ح أداة يسةخدمها الي لي ل
 االتجار.
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 اليرفق

الي رررراد  اتساسرررر ة اليةعلقررررة ب ررررق ارررر ايا االتجررررار بات ررررخا  فرررري   
 ال صول عل  س    انةصاف فعال

 ال قوق والواا اع -أوالا  
يةمةّووا يوو ايا ا  ووار باأل وو ا ،  ووأهنمل  ووأن يوو ايا اسةخلاكووا  حقووو  انساووان،  -1

 من يرر.حلا هبمل ال عّما باحلا يف  ب ل اسةملاف الّ 

وووب ل ا سةملووواف تووووار  -2 ال وووايف مج وووا الووودول، لوووا ا خلوووا بلووودان األاووول واللبوووور وادقملووود،   
ادوجووودين يف إقل مخلووا حلوو ايا ا  ووار باأل وو ا ، لوون اوو خلمل  وو  ادووواطنل، ل والاوورياوالولووال 

ا هبوومل؛ ويشوومل ذلوويل عنوودما ت ووون الدولووا ماوويولا قاسوسوواً عوون اّي يوورر حلوووا ايوولل لو يةخلووا، 
دنوووا الدولوووا اللنايوووا الواجبوووا الووو    تبوووذل ا خلوووا الحلووورر إ  الدولوووا او احلوووا   الووو  ي ناووول ا خلوووا 

اووواعدس يووو ايا ا  وووار باأل ووو ا  و وووايةخلمل. دو  ومقايووواضمل، ا  وووار والة ق وووا موووا ادّةجووورين
الرتيووو ا ويوووماسا  والةلوووويض وإعووادس الةأه ووول و احلقوووو  ويشوومل احلوووا يف ا سةملووواف الولووال رّد 

 الة رار. عدم 

بةووووا  و/او ت اووو   عووون الحلووورر األاووولي،عووون ماووويول ةخلا بملووورف الن ووور تقووووم الدولوووا،  -3
القوواسون الوودويل ادلووزم، لووا يف علووى الن ووو الووذي يقةحلوو ل  ،احلملووول علووى  ووبل ا سةملووافإم اس ووا 

 ذليل ا وي م اا ا ا  ار والقاسون الدويل حلقو  انساان.

دون مت  وووز يف علووى احلووا يف  وووب ل اسةملوواف الووال يا ا  ووار باأل ووو ا  يوو ارملوول  -4
او  ،او اللخوووا ،او ا ووونس ،او اللوووون ،او ادمار وووا ألي  وووبل مووون األ وووباح مثووول اللووور القووواسون 
او  ،او انعاقواادل  ا، او  ،او األال القومي او ا جةماعي ،او الراي الا ا ي او     ،الدين
ال وار لاو كحلو ايا عمرهمل او ويلخلمل مون ح و  اةجورس  لا يف ذليل ،اي ويا آخراو ادولد، 

 او اسواع ا  ةخالل ال  تلريوا ةا.مخلنةخلمل باأل  ا  او 

ا سةملاف  بل ل اسةملاف الال احلّا ادويوعي يف  يةحلّمن احلا يف احلملول على  ب -5
ل  ّا يف احلملوول علوى  وب. ويل وس احلوااحلملوول عل خلوإم اس وا لةأمل الالزما واحلقو  انجرائ ا 

وون قائموواً علووى حقووو  انساووانعلووى الحلوو ايا و اً مركووز اسةملوواف الووال هنجوواً  يوو ايا ا  ووار ، مي ِّ
 حقو  انساان ا ااا هبمل بال امل.وررتم باأل  ا  

يشّ ل الةلواون الثنوائي وادةلوّدد األطوراف بول الودول اداًس مخلّموا متّ ون الودول مون الواواء  -3
 .يف احلملول على  ب ل اسةملاف الال ي ايا ا  ار باأل  ا ةللقا حبا ادبالةزاماضا 
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 ال صول عل  ال ّق في االنةصافإمةان ة  -ثان اا  
و/او بةووا  على رو آخر الدول مايولا قاسوساً عن الحلرر او كاست ملزما  واء كاست  -7

احلقوووو  انجرائ وووا  اووان وووبل ا سةملووواف لوجوول القووواسون الووودويل، ت اوو  إم اس وووا احلملوووول علووى 
الةال ووا ا مووا يةللووا بحلوو ايا ا  ووار تةحلوومن األمووور ا سةملوواف ادةللقووا باووبل والشووروط اداووبقا 

 باأل  ا  

بيوور  ان يةمةلوووا حبووّا سااووذ ادولووول قاسوسوواً يف احلملووول علووى  ووبل ا سةملوواف،  )ا( 
داريوا، بملورف الن ور عون انجراءا  ا نائ ا او اددس ا او إجوراءا  اللمول او انجوراءا  انمنخلا 
اةجووورس او عودضوووا إ  بلووودها األاووولي او عووودم مثوةوووا اموووام القحلووواء. الحلووو  ا مووون ح ووو  ويوووا 

 ؛من إجراءا  منح اللجوءاً الل ويةحلّمن ذليل حّا ي ايا ا  ار باأل  ا  يف ا  ةوادس 
يل انجوراءا  ادنا وبا والةودر بيور  منخلوا باورعا ودقّوا، يةمل الةلرف عل خلمل ان  )ح( 

 ادالئمل دوظوي الدولا والةلاون بل الاليا  اد ةملا وادن ما     احل وم ا؛

 علووى رووو كاموول و ووريا وباللخووا  واأل وو ال الوو  يوخلموهوواان يووةمّل إطالعخلوومل  )ج( 
وإجوراءا  وادةوا  منخلوا  سةملوافا على حقوقخلمل القاسوس ا، لوا ا خلوا احلوّا يف احلملوول علوى  وبل 

 احلملول عل خلا؛

ن  وا مخللا للةو   والةلايف،  واء  ان )د(  ، يو ايا حمةملول يو ايا اوباعةبوارهمل مي 
خوودما  مثوول الاوو ن واداوواعدس النواوو ا واليب ووا وا جةماع ووا والقاسوس ووا علووى خالةووا رملوولون 

وووو، ادووووذكورسواداديووووا وادخلن ووووا واوووور  اللموووول. وبلوووود مخللووووا الةو وووو  والةلووووايف  ا  ووووار نح يوووو ايا مي 
كشوو ل  ممار ووا حّقخلوومل يف البقوواء خووالل انجووراءا  اولووا يةوو ح ةوومل  مووا الالزموواانقاباأل وو ا  
 ؛احلقو  من ا  ال ردّ 

ن  وا ادااعدس  (ه)  لل ملول على  بل ا سةملاف، بملرف الن ر عون الالزما ان مي 
 ، واداواعدساةجرس، لا يشمل ادااعدس اليب ا والنوا ا وا جةماع ا وانداريا من ح   ويلخلمل

 مثل ادااعدس القاسوس ا اجملاس ا؛ ،اديهلا القاسوس او ويا اللخ
 سمبا ور يةمل احةجازهمل او اضوامخلمل او مقايواضمل باوبل اسشويا تلود سة جوا ا   )و( 

 ال ار باأل  ا ، لا يشمل اسةخلاي قاسون اةجرس؛لويلخلمل كحل ايا ل

ن ا وول  ووبل ان يةمةلوووا بوواحلا يف البقوواء بملووورس  وورع ا يف البلوود الووذي يلةماووو  )ز( 
قود يةقودموا هبوا لل ملوول علوى ا سةملاف طوال مدس انجراءا ، من دون انخالل بوأّي ميالبوا 

 احد  بل ا سةملاف؛باعةبار ذليل يف حد ذاتل اً اكثر دواماحلا يف البقاء على ا اس 
بيوور  منخلووا احلملووول علووى  ووبل ا سةملوواف، إم اس ووا ان يةمةلوووا باداوواواس يف  ) ( 

 لالعةبووارا  ا ناوواس ا؛مراع ووا األخوور  اآلل ووا  واحملاكمووا  و الة ق قووا   يوومان ان ت ووون كوول
اداووواعدس يف جموووايل اد ةلووووا للناووواء والرجوووال والوة وووا  والوة وووان ال املوووا لالحة اجوووا  راعووواس ادو 
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باليريقا ادنا با؛ والةأكد من قدرس الحلو ايا علوى وا نااين  للنف ا نايوالةملدي لواحلمايا؛ 
ومووونح الق موووا سواوووخلا  ،األدلوووا الةم  زيووواومنوووا ا وووة دام واحلملوووول عل ووول؛ مووواس ا ووو   لةالةقوووّدم 
 و نل الملدما  وإعادس انيذاء والوامل؛النااء والوة ا ؛ س لشخلاد

ان يةمّ نوووووووا موووووون احلملووووووول علووووووى  ووووووبل اسةملوووووواف  وووووو  مرهوسووووووا بقوووووودرضمل او  )ط( 
 ا ةلدادهمل للةلاون يف انجراءا  القاسوس ا؛ 

موون ا وورهمل و ووخلودهمل يف الاووالما )لووا يف ذلوويل وقخلمل وحقووو  حت ووى حقووان  )ي( 
 قبل انجراءا  وخالةا وبلدها.  باحلمايا الرته ل والثأر( وا ملوا ا والاريا

 أ ةال ال ّق في االنةصاف -ثالثاا  

 ال قوق ردّ  -ألف 
الووو  مووون  وووأهنا إعوووادس الحلووو ايا إ  احلقوووو  توووواّر الووودول، ح ثموووا ام ووون، إم اس وووا رّد   -8
يوولخلمل األاوولي قبوول ا  ووار إ  يف ال ووروف الوو  تحلوولخلمل يف خيوور الةلوورت جموودداً لال ووار او و 

 دزيد من اسةخلاكا  حقو  انساان.
 ، حال ا قةحلاء، ما يلي احلقو  يةحلّمن ردّ  -1

 من ا حةجاز؛ الحل ايااحلريا، لا يف ذليل حترير ا ةلادس  )ا( 

 وووريا، لوووا يشووومل ملّ لووول األ ووورس األس  ووواباحلحبقوووو  انساوووان و  متةّوووا الحلووو ايا )ح( 
 والةواال ما اارادها؛

 ؛إن كان ذليل منا باً  ،ملإ  م ان إقامةخل للحل ايااللودس اآلمنا واليوع ا  )ج( 

مووونح يووو ايا ا  وووار باأل ووو ا  إقاموووا ميقةوووا او دائموووا او اللجووووء او إعوووادس  )د( 
و/او ن اللوووودس آمنوووا ةووومل ان ت وووو الةووووطل يف بلووود آخووور أل وووباح مثووول عجوووز الووودول عووون يووومان 

واحرتام مبدا عدم انعادس القاريا، وخير تلريخلمل لال ار من جديد، وخير تلريخلمل  أل رهمل،
 ألعمال اسةقام ا؛

 ا عرتاف باةويا القاسوس ا للحل ايا وجنا ةخلمل؛ (ه) 

  ؛وظائوخلمل إعادس الحل ايا إ  )و( 
ي او إعادس إدمواج الحلو ايا تقدا ادااعدس والدعمل لةاخل ل اندماج ا جةماع )ز( 

 الذين اع دوا إ  بلدهمل األالي؛
اةويووا ووقووائا الاووور وحاج وواضمل الش ملوو ا  ا ا وورتداد ممةل وواضمل، مثوول بياقوو ) ( 
 األخر .
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 الةعويض -باء 
ايووووورار قابلوووووا للةق ووووو مل ايوووووا تقوووووّدم الووووودول لحلووووو ايا ا  وووووار باأل ووووو ا  تلويحلووووواً عووووون  -12

باً مووا اداحووا ا سةخلوواي وظووروف كووّل حالووا. و  جيوووز الةووذرّع ي ووون مالئموواً ومةنا وو ،ا قةملووادي
 لجّرد الوبا تق  مل األيرار لراض تقدا الةلويض. 

 تشمل ا  ال الةلويض، حال ا قةحلاء، ما يلي  -11

 الةلويض عن األذ  البدين واللقلي؛ )ا( 

 اع ا؛منخلا الوظ وا والةلل مل وادزايا ا جةمو الةلويض عن الور  الحلائلا،  )ح( 

تاديد الة ال ف الحلروريا للنقل او الرعايا اديقةا لألطوال او الاو ن اديقوت  )ج( 
 او اسةقال الحل ايا إ  م ان إقاما آمنا ميقت؛

وخاووائر انيوورادا ، لووا ا خلووا خاووائر انيوورادا   ااداديووعوون األيوورار الةلووويض  )د( 
  الوطين واألس ما ادةللقا باألجور؛ واقاً للقاسون والدخل الحلائا واألجور اداة قااحملةملا 
بودين الةلويض عون األيورار ادلنويوا او  و  اداديوا النامجوا عون اذ  ملنووي او  (ه) 
 او ملاساس؛ ،او امل ،او اييراح عاطوي ،او سواي
لووا ا خلووا القاسوس ووا و  هووا موون الة ووال ف او النوقووا  ادة بّوودس،  الر ووومتاووديد  )و( 

 ؛ادقاياسالحل  ا يف الة ق قا  ا نائ ا وعمل ا   تليل ادةللقا لشاركا
تاووديد سوقووا  اداوواعدس القاسوس ووا او ماوواعدس ا وو اء؛ او األدويووا وا وودما   )ز( 
؛ او اّي عووالج اللقل ووا او ا جةماع ووا او النواوو ا اوالبدس ووا او ا وودما   ا او اللالجوو ؛اليب ووا

 مخلين او إعادس تأه ل تيلبخلا الحل  ا؛ 
ت بّووووودضا الحلووووو  ا كنة جوووووا مبا ووووورس اخووووور  د اّي ت وووووال ف او خاوووووائر تاووووودي ) ( 

 قّ مخلا اة اا او اة اا  ادلن ا تق  ماً منملواً. تلةلريخلا لال ار وحابما 
متّ وووووون يووووو ايا ا  ووووووار الووووو  القووووووواسل واآلل وووووا  وانجووووووراءا  وجوووووود تحلووووومن الوووووودول  -12

 منخلا و باأل  ا  من احلملول على الةلويض، 

 ا ناس و  همل على األيرار اددس ا و/او ادةللقا باللمل؛مقاياس  )ا( 

ا ةملووودار اح وووام او اوامووور مووون احملووواكمل ا نائ وووا لل ملوووول علوووى تلوووويض مووون  )ح( 
 ادداسل؛

 ادنشووووأس لملوووواحلالملووووناديا او الوووو امز الوطن ووووا موووون  ا  ووووةوادس توووووا  إم اس ووووا ج() 
حلوو ايا ا  ووار باأل وو ا  موون اجوول يوو ايا ا وورائمل و/او إسشوواء اووناديا او بوورامز خمململووا ل

ميالبووا الدولووا بووالةلويض عوون األيوورار، لووا يف ذلوويل عنوودما   مي وون احلملووول علووى الةلووويض موون 
 مرت   ا رميا؛
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منخلووا دعوومل  أل وورات م وود و ووائل وعائوودا  ا  ووار باأل وو ا  ومملووادرضا،  )د( 
 ي ايا ا  ار باأل  ا  وتقدا الةلويحلا  ةمل؛

 األح ام األجنب ا.لا ا خلا ح ام ادةللقا جب  الحلرر، تنو ذ األ (ه) 

 إعادة الةسه   والةعافي -ا ل 
لوا تواّر الدول لحل ايا ا  ار باأل  ا  الو ائل الالزموا نعوادس توأه لخلمل وتلواا خلمل،  -13

 وادشوورس وا ودما الرعايا اليب ا والنواو ا وا ودما  القاسوس وا وا جةماع وا، مثول ادوأو  يشمل 
 المل  ا وادااعدس اللخويا.

توداب  إعوادس الةأه ول مون يو ايا ا  وار باأل و ا  ا  ت وون ا وةوادس تحلمن الودول  -14
 .او با ةلدادهمل لذليل بقدرضمل على الةلاون يف انجراءا  القاسوس امرهوسا والةلايف 

 الةرا ة -دال 
إ  الةلووويض عوون ضوودف  ،ا للجوو  وو ال  وو  ادال وواألتووواّر الوودول الرتيوو ا كشوو ل موون  -15

 املةخلمل.بالحلرر ادلنوي او الحلرر الالحا ب راما ي ايا ا  ار باأل  ا  او 

 تةحلّمن الرتي ا ايّاً من اللناار الةال ا او كّلخلا  -13

 وّلالا لوقف ا سةخلاكا  ادةواالا؛الةداب  اختاذ ال )ا( 
ق قووا علووى ا  يةاووّبل الة قووا موون الوقووائا واناملووا  ال اموول والللووين عوون احل )ح( 

ضديوووود الاووووالما او ا ملواوووو ا او ادملوووواحل األخوووور  يف مزيوووود موووون الحلوووورر او يف هووووذا اناملووووا  
اواعدضمل او تودخلوا دلحل ايا ا  ار باأل و ا  او اقوارهبمل او  وخلودهمل او األ و ا  الوذين 

 نا حدوث مزيد من ا سةخلاكا ؛د
رامووووا والاووووملا واحلقووووو  إ  إاوووودار إعووووالن رمسووووي او قوووورار قحلووووائي يل وووود ال  )ج( 

 ي ايا ا  ار باأل  ا  وادقرّبل منخلمل، واقاً ل روف احلالا؛
 تقدا اعةذار علين، لا يف ذليل ا عرتاف بالوقائا وقبول ادايول ا؛ )د( 

 .قحلائ ا وإداريا على األ  ا  ادايولل عن ا سةخلاكا  عقوبا ارت  (ه) 

 اياناع عدم الةةرار -هاء 

م الدول يماسا  عدم ت رار ا  ار باأل و ا  مون اجول الةملوّدي ل اوال  مون تقدّ  -17
حاووول ا قةحلووواء، ايووواً مووون  ،ةوووداب هوووذ  الاللقووواح وتووووادي ا سةخلاكوووا  يف اداوووةقبل. وتشووومل 

 اللناار الةال ا او كلخلا 
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 ؛على رو الال ة ق ا ما ادّةجرين وحماكمةخلمل وملاقبةخلملالإجراء  انيم )ا( 

ل الةوووداب  الالزموووا حلمايوووا يووو ايا ا  وووار باأل ووو ا  مووون تلريوووخلمل اختووواذ كووو )ح( 
مو  كوان ذلويل  دائموا،اليقةوا او ادقاموا بيور  منخلوا انعوادس اآلمنوا، ومونح ان لال ار من جديود،

 على ا سدماج؛س ااعداد، و منا باً 

اةجووورس بشووويون الةووودريل للمووووظول اد لوووول باسوووواذ القوووواسل و او تلزيوووز تووووا   )ج( 
 ؛منا ا  ار باأل  ا  ، يف جمالادوظول ادلن لو  همل من 

 تر  خ ا ةقالل الاليا القحلائ ا؛ )د( 

الةاواهل مووا تلوديل ادمار وا  القاسوس ووا وا جةماع وا والثقاا وا الوو  تويدي إ   (ه) 
نوزاع وحوا   الا ناواين الةم  وز لوا يف ذلويل ا  ار باأل  ا  او ا ةمرار  او الةشوج ا عل ول، 

 وما بلد النزاع؛ 
وعوووودم اداوووواواس بوووول  ،أل ووووباح ا ذريووووا لال ووووار مثوووول الوقوووورالولالووووا للا ووووا اد )و( 
 والةم  ز؛ ،ا نال
دوسا  الواعلووا يف القيوواعل اللوواّم وا وواّ ، علووى ا لةووزام لووا خلووا  تشووج ا  )ز( 

ذليل تشج ا الشوراكا  بول  لا يف،   ما ادلاي  الدول ا  و األخالق ا، القواعد و قواعد الالوي 
 ا  ار باأل  ا ؛ م اا ا القياعل اللام وا ا  يف 

و  ها من ادخلن  واليب ا والمل  ا  اخلن القاسوساداأل  ا  اللاملل يف  ايا  ) ( 
 الذين يااعدون ي ايا ا  ار باأل  ا . وادداالل عن حقو  انساان ذا  المللا،

 ف لألطةال ا ايا االتجارال ّق في االنةصا -رابعاا  
األطووال الحلوو ايا حملوول إم اس ووا  -و/او ت ّاور  -الدولوا  عوالوًس علوى موا  ووبا، توواّر -18

 سةملاف من خالل يمان ما يلي ا على  بل 

مووا مراعوواس ال ووروف الورديوووا  الوحلوولى ا عةبووار األول،اليووول تووو  مملوواحل ان  )ا( 
خلو ةوول اللرق ووا والثقاا ووا واللخويووا وحاجةوول إ  لليووول، لووا يف ذلوويل  ووّنل وجناوول ودرجووا سحلووجل و 

الحلو  ا ا عةقواد بوأن احلمايا. وعندما ت ون  وّن الحلو  ا  و  ميّكودس وهنواي ا وباح توداا إ  
 ا  وةو ر ت اهنا طول وت لام ل على هذا األ اس إ  حل الة ّقا من  ّنخلا؛ طول،

الةلبوو  عنخلووا حبريووا يف كووّل  ان يةمةّووا اليووول القووادر علووى إعيوواء آرائوول بوواحلّا يف )ح( 
سحلوجل. وموون اجوول درجووا واقوواً لاوّنل و ا عةبووار الواجول وت ليووى آراء اليوول  ،اداوائل الوو  ختمّلول

 ووووخللا مت وووول اليووووول موووون الةلبوووو  عوووون رايوووول، تةوووو ح الوووودول لألطوووووال يوووو ايا ا  ووووار مللومووووا  
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خلمل وا ودما  ادةووارس كّل اداائل ال  ةا عالقا لملل ةخلمل، مثل ويلخلمل وحقووقا  ة دام عن  
 ؛انعادس إ  الوطن لل األ رس و/او لا يف ذليل عمل ا  ملّ وكّل  بل ا سةملاف، 

الالوووا ومراع وووا وإسواذهوووا ان ت وووون إجوووراءا  احلملوووول علوووى  وووبل ا سةملووواف  )ج( 
لةمث ووول ون ادل نوووالقووواسوس ون ألطووووال ومةاحوووا ةووومل ودمثّلووو خلمل، لووون اووو خلمل األواووو اء  حة اجوووا  ا

 اليول؛ مملاحل

واحلمايووا اداوواعدس ألطوووال يوو ايا ا  ووار باداووةو  ادنا وول موون اان ر ووى  )د( 
ومن سوواحي الرعايوا الملو  ا والاوالما والاو ن ادادي والنواي والقاسوين والةلل مي المل ل د على 

واوجووول اوووّنخلمل ال املوووا لراعووواس اد)لوووا يشووومل احلمايوووا خوووالل انجوووراءا  القاسوس وووا(، موووا ادالئووومل 
  لوخلمل ا ااا وحقوقخلمل وحاجاضمل؛ي

ان رملووول األ ووو ا  اللووواملون موووا األطووووال يووو ايا ا  وووار علوووى الةووودريل  (ه) 
يولوخلمل، و   و ما الةودريل واوجول يف جمال حاجا  األطوال ا ااا وحقووقخلمل ال ايف وادالئمل 

 القاسوين والنواي. 

    


