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االتج ااار شااصا ا ايم ال ل اايما الفس ااا واا ااا حماي ااة يا ا ايا
االتجااار شااص ا اي وااص ا اي الميريااير ل اار ه ا ا االتجااارم
ال ليما الفسا واا ا م في حاالت الفزاع وما شيد الفزاع

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األم اتمحدد،،
وإذ جيدد تأكيد مجيع القعراتاا السعا ق للجمعيع العامع وجملعس حقعوق اإلنسعان عأن
م كل االجتات األشخاص ،ال سيما النساء واألطفال،
وإذ ي ع ععر إىل اإلع ع عععن الع ع ععاتمس نق ع ععوق اإلنس ع ععان ،والعه ع ععد ال ع ععدوق ا ع ععاص ع ععانقوق
االقحصادي واالجحماعي والثقافي  ،والعهد الدوق ا اص انقوق اتمدني والسياسي ،
وإذ جيععدد تأكيععد اتمبععادا اتمنصععوص عليهععا إععكوت وإععنععاا حقععوق اإلنسععان ذاا
الصععل  ،مبععا ذلععا اتفاقيع حقععوق الرفععك و روتوكواععا االنحيععاتأل ععأن يع األطفععال واسععح عل
األطفععال الب ععاء و اتم عواد اإل احي ع  ،واتفاقي ع الق ععاء عل ع مجي ع اشععكال الحمييععة ععد اتم عرا،
و روتوكواا االنحياتأل،
وإذ جي ععدد اي ععا تأكي ععد اتفاقي ع ع األمع ع اتمحد ععد ،تمكافدع ع اارو ع ع اتمن مع ع عع ع الوطني ع ع
و روتوكوليه ععا ،وجي ععدد وج ععي ن ععاص تأكي ععد روتوك ععول منع ع وقمع ع ومعاقبع ع االجت ععات األش ععخاص،
اتمكمك التفاقي األم اتمحدد ،تمكافد اارو اتمن م ع الوطني ،
وخباإ النساء واألطفالِّ ،
وإذ جي ععدد ك ع ع لا تأكي ععد االتفاقي ع ع اتمحعلق ع ع العم ععك اا ع ع أل لع ععا ( 1930تق ع ع )29
و روتوك ععول عع ععا  2014اتملدع عع ،وع ععا ،واالتفاقي ع ع اتمحعلق ع ع م ع ععر اس ع عوا اشع ععكال عمع ععك األطفع ععال
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لع ععا ( 1999تق ع  ،)182والحوإ ععي اتمحعلق ع الح ععدا ر الحكميلي ع للق ععاء الفعل ععس عل ع العم ععك
اا أل لعا ( 2014تق  ،)203الصادت ،عن من م العمك الدولي ،
وإذ ي ععر إىل اتفاقي ع ع العم ععال اتمن ع عةلي لع ععا ( 2011تق ع ع  ،)189والحوإ ععي اتمحعلق ع ع
العمال اتمنةلي لعا ( 2011تق  ،)201الصادتت عن من م العمك الدولي ،
وإذ يرحع اعحمععاد اامعيع العامع نرع ة الحنميع اتمسععحدام لعععا  ،)1(2030وي ععر إىل
ال ايععاا  2-5و 7-8و ،2-16الععت ترمععس إىل الق ع مج
ععد النسععاء
عاء علع مجيع اشععكال العنع
والفحياا كاف اجملال العا وا اص ،مبا ذلا االجتات الب ر واالسح عل اانسس وغره من
انعوا االسعح علو وإىل اّ مج
عاذ تعدا ر فوتيع وفعالع للق عاء علع السعخر ،وإاعاء األشعكال اتمعاإعر،
للرق واالجتات الب ر و مان ح ر واسحئصال اسوا اشكال عمك األطفال ،مبا ذلا جتنيده
واسععحخدامه كجنععود ،وإاععاء عمععك األطفععال هميع اشععكالي ملععول عععا 2025و والق ععاء علع
ده ،
إساء ،معامل األطفال واسح عا واالجتات و وتع يبه وسائر اشكال العن اتمرتك
وإذ حيععيل علمععا ق عرات اامعي ع العام ع إععععن يععو  30متوز/يوليععي يومععا عاتميععا تمكافد ع
االجتات األشخاص،
وإذ حيععيل علمععا اي ععا اتمبععادا واتمبععادا الحوجيهي ع اتموإ ع وععا فيمععا يحعلعع ،مقععوق اإلنسععان
واالجتات األشخاص( )2و الحعلي ،ال أل اعدتي مفو ي األم اتمحدد ،السامي نقوق اإلنسان أاا،
وإذ ي ع ععر إىل ق ع عرات اجملل ع ععس االقحص ع ععادأل واالجحم ع ععاعس  23/2015اتم ع ع ت  21مت ع ععوز/
يوليي  2015واتمحعل ،حنفي نر عمك األم اتمحدد ،العاتمي تمكافد االجتات األشخاص،

وإذ ِّ
يسل ال واغك الت اعر ت عنها اللجن اتمعني مقوق اإلنسان ،وان الق اء عل
الحمييععة ععد اتمعرا ،،وانع حقععوق الرفععك ،واللجنع اتمعنيع مقععوق األشععخاص ذوأل اإلعاقع  ،وانع
مناه الحع ي  ،إزاء اسحمرات االجتات األشخاص وإمكاني تعرض داياه النحهاكاا حقوق
اإلنسان ولععحداءاا،
وإذ ي كععد ان االجتععات األشععخاص ي ععكك انحهاكععا نقععوق اإلنسععان وانريععاا األساسععي
ويعععوق او يبرععك الحمح ع وععا ،وانععي ال ي عةال وثِّععك بععديا نر عرا للب عري ويحرل ع تقييمععا واسععحجا
منسق عل اتمسحوى الدوق وتعاونا حقيقيعا محععدد األطعراع وعلع اتمسعحوي اإلقليمعس والثنعائس
فيما لدان اتمن أ و لدان العبوت و لدان اتمقصد من اجك الق اء عليي،
وإذ يسع ِّعل ععأن ععدايا االجتععات األش ععخاص كث عرا م ععا يحعر ععون ألش ععكال محعععدد ،م ععن
الحمييععة والعنع ألسععباي مععن ينهععا نععو ااععنس والسععن والعععرق واإلعاقع واالنحمععاء اإل ع والثقافع
__________
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والديان وك لا األإك القومس او االجحماعس او األ و
ت دأل حد ذاهتا إىل تفاق االجتات األشخاص،

آنعر ،و عأن اشعكال الحمييعة هع ه قعد

وإذ يسل اي ا أن الفقر والبرال وعد توافر الفعرص االجحماعيع واالقحصعادي والعنع
القععائ علع اسععاا نععو ااععنس والحمييععة والحهمععي هععس عع مععن العوامععك الععت تسععه جعععك
األشخاص عر لعجتات،
مبا

وإذ يسل ك لا حةايد تعرض النساء واألطفال لعجتات حاالا األزمعاا اإلنسعاني ،
ذلا ظروع النةا وما عد النةا والكواتث الربيعي وغرها من ال روع الراتئ ،

وإذ يسل اي ا روت ،تعةية ااهود اتمحصل اسحصدات الو ائ ،اتمهم  ،مثك و ائ ،تسجيك
اتمواليد ،للدد من نرر الحعرض لعجتات ولحيسر الحعرع عل هوي دايا االجتات األشخاص،
وإذ ي ععر إىل ان إتاحع فععرص ااجععر ،الن اميع وكععن ان تكععون سععبيع إىل تقلععي
تعرض األشخاص لعجتات،

نرععر

وإذ ي ر قلع ،إىل ان جانبعا معن الرلع الع أل ي عج االسعح عل اانسعس واالسعح عل
العمك ونة األع اء وجي غر قانوين ي َلّب عن طري ،االجتات األشخاص،

وإذ يرح ع صععوت ،ناإ ع ههععود الععدول وهيئععاا ووكععاالا األم ع اتمحدععد ،واتمن مععاا
انكوميع الدوليع واتمن مععاا غععر انكوميع  ،ف ععع عععن اتمبععادتاا اإلقليميع ودون اإلقليميع  ،مععن
اجك الحصدأل تم كل االجتات األشخاص ،ال سيما النساء واألطفال ،مبا ذلا الفري ،العامك
اتمع االجتات األشخاص ال أل ان عأه مع متر األطعراع اتفاقيع األمع اتمحدعد ،تمكافدع ااروع
اتمن م ع الوطني و روتوكوليها ،ونر األم اتمحدد ،العاتمي تمكافد االجتات األشخاص ،العت
اعحم ععدهتا اامعيع ع العام ع ع قراته ععا  293/64اتمع ع ت  30متوز/يولي ععي  ،2010وفري عع ،الحنس ععي،
اتم رتت الوكاالا تمكافد االجتات األشخاص،
وإذ حييل علما الحقرير العاتمس عن االجتات األشخاص ،الصادت عن مكح األم اتمحدد،
اتمع اتمخدتاا واارو  ،والحقرير العاتمس عن العمك اا أل الصادت عن من م العمك الدولي ،
وإذ ي كع ععد جمع ععددا امهي ع ع آليع ععاا ومبع ععادتاا الحعع ععاون الثنع ععائس ودون اإلقليمع ععس واإلقليمع ععس
وال ععدوق ،مب ععا ذل ععا تب ععادل اتمعلوم ععاا ععأن اف ععك اتمماتس ععاا ،ال ععت تعحم ععدها انكوم ععاا
واتمن مععاا انكومي ع الدولي ع واتمن مععاا غععر انكومي ع للحصععدأل تم ععكل االجتععات األشععخاص،
وخباإ النساء واألطفال،
وإذ ي ع اعحب ععاته ان علع ع مجيع ع ال ععدول الحةام ععا ععويعء العنايع ع الواجبع ع تمنع ع االجت ععات
األش ععخاص والحدقي عع ،حاالتع عي ومعاقب ع ع مرتكبي ععي وإنق ععاذ ععداياه واّ ععاذ الرتتيب ععاا العزم ع ع
نمايحه و مان وإعوا إىل سعبك االنحصعاع ،وان ععد القيعا ع لا ينحهعا ويععوق او يبرعك
متح ال دايا مقوق اإلنسان وانرياا األساسي ،
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وإذ يسععل أمهي ع العمععك ال ع أل ت ععرل ععي اتمقععرت ،ا اإ ع اتمعني ع االجتععات األشععخاص،
ال سععيما النسععاء واألطفععال ،منع االجتععات األشععخاص وتعةيععة مكافدحععي علع الصعععيد العععاتمس،
وتعةية الوعس ودع حقوق اإلنسان اتمكفول ل دايا االجتات،
واقحناععا منععي ععروت ،يايع مجيع
لكرامحه ونقوق اإلنسان اتمكفول ا ،

ععدايا االجتععات ومسعاعدهت ،

ظععك االحعرتا الكامععك

 -1حي ع ععيل علم ع ععا حق ع ععدير ع ععالحقرير اتموا ع ععيعس للمق ع ععرت ،ا اإع ع ع اتمعنيع ع ع االجت ع ععات
األشععخاص ،ال سععيما النسععاء واألطفععال ،ال ع أل يركععة عل ع ياي ع ععدايا االجتععات واألشععخاص
رره ،ال سيما النساء واألطفال ،حاالا النةا وما عد النةا ()3و
اتمعر
-2

يدعو مجي الدول إىل ما يلس:

ياي األشخاص ،ال سيما النساء واألطفال والفئعاا ال ععيف األنعرى اتمنعاط،
(ا)
اتمحأ ر ،النةاعاا ،ف ع عن األشخاص الفاتين من النةاعاا ،من مجي اشكال االجتات األشخاصو
(ي) بديد الحدا ر العزم تمنع معا قعد يحععرض لعي األشعخاص الفعاتون معن النةاععاا
من اجتات و ألغراض االسح عل العمعك ،مبعا ذلعا معن نععل إن عاء قنعواا آمنع ون اميع
للهجععر ،،مب ععا حيععرت مب ععدا عععد اإلع ععاد ،القس عري  ،والن ععر حس ع االقح ععاء إمكاني ععاا إتاح ع
وإوا إىل سوق العمك البلد اتم ي و
ععمان تس ععجيك اتموالي ععد وإتاحع ع الحعل ععي وتعةي ععة الوإ ععول إىل ندمع ع تس ععجيك
(ج)
الةجيععاا لألشععخاص الفععاتين مععن النعةا  ،مبععا ذلععا اولئععا الع ين يعي ععون خميمععاا النععازح
دانليا والعجئون ،اعحبات ذلا وسيل للحصدأل لعجتات احملحمك األطفالو
(د)

من ومعحق االجتات األشخاص همي اشكاليو

(ه) الن ر منح دايا االجتات من غر اتمعواطن و ع اإلقامع وتقعدم اتمسعاعد،
ا ع وفقععا للق عوان واتمماتسععاا الوطني ع  ،عل ع اال يكععون ذلععا م ععروطا بععدء إج عراءاا جنائي ع
او حعاون ال دايا م سلراا إنفاذ القانونو
(و) تع ععدتي مجي ع ع اإ ع ععداي اتمصع ععلد  ،مب ع ععا ذلع ععا الع ع ععاملون مع ععنه اجمل ع ععال
اإلنسععاين منععاط ،الن عةا و خميمععاا العجئ ع  ،للععحمكن مععن تإععد انععاالا احملحمل ع لعجتععات
رر االجتات و و
الب ر وبديد األفراد اتمعر
اتممهععد ،لن ععر اف عراد حف ع السععع وال ععرط وا ع اء
(ز) مواإععل تقععدم الحععدتيباا ِّ
الحعا ع لألمع اتمحدعد ،لحنعاول اتمسعائك اتمحعلقع انعاالا احملحملع لعجتعات األشعخاص ،مبعا يحسعع،
مع الحوجيهععاا واتمبععادا الحوجيهيع وإجعراءاا الح ع يك اتموحععد ،واألدلع واتم عواد الحدتيبيع الصععادت،
عن إدات ،األم اتمحدد ،لعملياا حف السع و

__________
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(ح) إن ععاء و/او تكيي ع آليععاا وطني ع لإلحال ع وتقععدم نععدماا تمسععاعد ،وياي ع
ال ععدايا واألطفععال احملحمععك تعر ععه لعجتععات ،علع ععو يراعععس الرفععك واتمن ععوت اانسععاين ،مبععا
ذلععا عععن طريعع ،نععدماا وتععدا ر مناسععب تحنععاول مسععأل الحعععا ااسععدأل والنفسععس واالجحمععاعس
لألطفعال ال ععدايا ومسععأل تعلععيمه  ،مبعا يسععمح اسععحعادهت للعافيع ويحعيح يئع تععوفر اع انمايع
عل و يحس ،م األن م القائم نماي األطفالو
 -3ي ععدعو وك ععاالا األم ع ع اتمحد ععد ،وإ ععناديقها و راجمه ععا ذاا الص ععل واتمن م ععاا
الدوليع ع وااه ععاا الفاعلع ع اإلنس ععاني إىل ان تأنع ع االعحب ععات ،حسع ع االقح ععاء ،الحوإ ععياا
الواتد ،تقرير اتمقرت ،ا اإع اتمعنيع االجتعات األشعخاص ،ال سعيما النسعاء واألطفعال( ،)3تونيعا
للرإععد الس عري للدععاالا احملحمل ع لعجتععات األشععخاص ولحفعيععك تععدا ر مكافد ع مراعي ع نقععوق
اإلنسان حاالا النةا وما عد النةا والكواتث وحاالا الرواتا األنرىو
 -4حيع ع ع مجيع ع ع انكوم ع ععاا علع ع ع الحع ع ععاون تعاون ع ععا ك ع ععامع مع ع ع اتمق ع ععرت ،ا اإع ع ع
واالسععحجا لرلباهتععا لةيععات ،لععداا  ،وتةويععدها همي ع اتمعلومععاا العزم ع اتمحعلق ع واليحهععا وعل ع
االسحجا عل وجي السرع لنداءاهتا العاجل و
 -5ي ج قو ،انكوماا عل الرجو إىل اتمبادا واتمبادا الحوجيهي اتموإ وا
أن حقوق اإلنسان واالجتات الب ر العت و ععحها اتمفو عي السعامي ( )1اعحباتهعا ادا ،مفيعد،
اتبا اج قائ عل حقوق اإلنسان اسحجا اهتا الرامي إىل مكافد االجتات األشخاصو
تعععاون نععائس
 -6حي ع الععدول عل ع إن ععاء عرامج وطني ع او تعةيةهععا واالخن عرا
()4
ودون إقليمععس وإقليمععس ودوق ،مبععا ذلععا عععن طريعع ،اّععاذ مبععادتاا او نرععل عمععك إقليمي ع
تمعاا م كل االجتات األشخاص وفقا لنهج يركة عل ال داياو
 -7حي ع اي ععا الععدول الععت مل تن ععر عععد الحصععدي ،عل ع اتفاقي ع األم ع اتمحدععد،
تمكافد اارو اتمن مع عع الوطنيع و روتوكعول منع وقمع ومعاقبع االجتعات األشعخاص ،وخباإع
النسععاء واألطفععال ،اتمكمععك لعتفاقيع  ،او مل تن ععر االن ععما إليهععا ،علع ان تفعععك ذلععا عل ع
__________
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مثععك عملي ع ععاق ععأن هتري ع الب ععر واالجتععات و ع ومععا يحصععك ع لا مععن ج عرائ ع ع وطني ع  ،واتمبععادت ،الوزاتي ع
اتمنسق نوض ار اتميكونغ تمكافد االجتات الب ر ،ونر عمك منرق آسعيا واحملعيل ااعادا للمبعادت ،اإلقليميع
اآلس ععيوي تمكافد ع االجت ععات األش ععخاص ،ال س ععيما النس ععاء واألطف ععال ،واتفاقي ع تا ر ع دول جن ععوي ش ععرق آس ععيا
تمكافد االجتات األشعخاص ،ال سعيما النسعاء واألطفعال ،ونرع العمعك اتملدقع وعا ،ومبعادتاا االبعاد األوتو
اتمحعلق ع سياس ع و عرامج اوتو ي ع شععامل ععأن االجتععات الب ععر ،الععت نصععت عليهععا اس عرتاتيجي االبععاد األوتو
للفرت 2016-2012 ،من اجك الق اء عل االجتات الب ر ،وان عر جملعس اوتو عا ومن مع األمعن والحععاون
اوتو ععا ،وان ععر جملععس دول مععر البلريعع ،وتا رع جنععوي آسععيا للحعععاون اإلقليمععس جمععال منع ومكافدع االجتععات
النس ععاء واألطف عال ألغ عراض ال ععدعات ،،واجحماع ععاا الس ععلراا الوطني ع تمن م ع ال ععدول األمريكي ع ععأن االجت ععات
األش ععخاص ،واتف ععاق ال ععدول األع ععاء تا رع ع ال ععدول اتمس ععحقل للحع ععاون علع ع مكافدع ع االجت ععات األش ععخاص
واألع اء واألنسج الب ري  ،وان ر من م العمك الدولي واتمن م الدولي للهجر ،ه ا اجملال.
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سععبيك األولوي ع  ،مراعي ع الععدوت احملععوتأل لحلععا الصععكوت مكافد ع االجتععات األشععخاص ،وحي ع
الدول األطراع تلا الصكوت عل تنفي ها تنفي ا كامع وفعاالو
 -8حي ع ك ع لا الععدول واألم ع اتمحدععد ،وغرهععا مععن اتمن مععاا الدولي ع واإلقليمي ع
ودون اإلقليمي  ،ف ع ععن اجملحمع اتمعدين ،مبعا ذلعا اتمن معاا غعر انكوميع والقرعا ا عاص
ووسععائك اإلعععع  ،عل ع الحنفيع الكامععك والفعععال لألحكععا ذاا الصععل مععن نر ع األمع اتمحدععد،
العاتمي تمكافد االجتات األشخاص وعل تنفي األن ر الواتد ،فيهاو
 -9ي ععدعو انكوم ععاا إىل تكثي ع ع جهوده ععا تمعااع ع مس ععأل الرلع ع احملف ععة عل ع ع
االجتات النساء واألطفال ألغراض االسح عل كاف اشكالي ،وذلا من اجك الق اء عليي ،وإىل
ه ا الصدد تدا ر وقائي او ان تعةزها ،مبا ذلا الحدا ر الح ريعي والعقا ي  ،لعرد
ان ت
مسح لس دايا االجتات األشخاص و مان مساءلحه و
 -10يععدعو انكومععاا واجملحم ع الععدوق ومجي ع اتمن مععاا والكيانععاا األنععرى الععت
تحعامععك مع النةاعععاا ومععا عععد النةاعععاا والكعواتث وحععاالا الرعواتا األنععرى إىل معااع مسععأل
تنععامس تعععرض النسععاء واألطفععال لعجتععات واالسععح عل ومععا يحصععك ومععا مععن عن ع قععائ عل ع نععو
اانس ،وان تراععس مسعأل منع االجتعات النسعاء واألطفعال اتمحعأ رين سعياق مجيع معا تحخع ه معن
مبادتاا وطني وإقليمي ودولي ه ا الصددو
 -11حي ع انكومععاا عل ع و ع وإنف ععاذ وتعةيععة ت ععدا ر فعال ع تراع ععس نععو اا ععنس
والس ععن م ععن اج ععك مكافد ع ع مجي ع ع اش ععكال االجت ععات النس ععاء واألطف ععال ،مب ععا ذل ععا ألغ ع عراض
االسعح عل اانسععس واالقحصععادأل ،والق عاء عليهععا كجععةء مععن اسعرتاتيجي شععامل تمكافدع االجتععات
تس ععحوع من ععوت حق ععوق اإلنس ععان ،وحيثه ععا عل ع و ع نر ععل العم ععك الوطني ع اتمناس ععب ه ع ا
الصددو
 -12حي ع اي ععا انكومععاا عل ع كفال ع ان ت ععك تععدا ر من ع االجتععات األشععخاص
والحصععدأل لععي مراعي ع لعححياجععاا ا اإ ع للنسععاء والفحيععاا ،وتم ععاتكحهن ومسععامهحهن مجي ع
مراح ععك من ع ع االجت ععات ومعااح ععي ،نصوإ ععا الحص ععدأل ألش ععكال معين ع ع م ععن االس ععح عل ،مث ععك
االسح عل اانسسو
 -13يععدعو مجي ع انكومععاا إىل جتععرم مجي ع اشععكال االجتععات األشععخاص ،وتقععدم
االجتات األشخاص إىل العدال ومعاقبحه و
مجي اانا ،والوسراء ال الع
 -14حي ع انكومععاا ،وفقععا للععن القانوني ع لكععك منهععا ،عل ع اّععاذ مجي ع الحععدا ر
اتمناسب  ،مبا ذلا من نعل ما يلة من سياسعاا وت عريعاا ،ل عمان يايع عدايا االجتعات
من اتمعحق الق ائي او العقاي عل األفععال العت اجع وا علع اتتكاوعا كنحيجع مباشعر ،لعجتعات
و ع  ،ول ععمان عععد تعععرض ال ععدايا إلي ع اء مرك ع نحيج ع اإلج عراءاا الععت تحخ ع ها السععلراا
انكوميع  ،وي عج انكومعاا علع ان بععول  -وفع ،اطرهعا القانونيع وسياسعاهتا الوطنيع  -دون
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معحق ع ه ع الء ال ععدايا ق ععائيا او معععاقبحه كنحيج ع مباشععر ،لقععدومه او إقععامحه صععف غععر
قانوني و
 -15يدعو الدول واألطراع اتمهحم األنرى إىل تقدم مةيد من اتمسعامهاا الروعيع
إىل إندوق األم اتمحدعد ،االسعحئماين للح ععاا ا عاص أشعكال العرق اتمعاإعر ،وإعندوق األمع
اتمحدد ،االسحئماين ل دايا االجتات األشخاص ،ال سيما النساء واأل 
طفالو
 -16يرلع إىل مفععوض األمع اتمحدععد ،السععامس نقععوق اإلنسععان كفالع تلقععس اتمقععرت،
اتد العزم لع رع واليحها
ا اإ اتمعني االجتات األشخاص ،وخباإ النساء واألطفال ،اتمو ة
عل و كامكو
 -17يقرت مواإل الن ر
وفقا ل نامج عملي السنوأل .

مسأل االجتات األشخاص ،ال سعيما النسعاء واألطفعال،

االس 42
 30حةيران/يونيي 2016
[اعحمد دون تصويت].
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