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 مقدمة وموجز األنشطة ا ضطلن  ا مؤخراا  - والا  

 وا ؤمترات ا شاورات يف ا شاركة  لف- 
اووا ذ كلووس أسووباعا وعوا،ب ووا   ارقوورخلا ا املووة ارأبنيووة أب وو ال الوور  ارأباملوورا  وواخلك    -1

(  ذ اائفووة واسوووأبة A/HRC/33/46)منووي أن ،وودم  تقريرلوووا الاوواقق إىل جملوووس حقووو  انناوووان 
 لر  ارأباملرا  فحضرت  ذ أيلوول/النطا  من ارؤمترات واربادخلات الدولية كات الصلة أب  ال ا

  على لوام  الودوخلا احلاديوة والاوبأب  للةمأبيوة الأباموةدعا إىل عقده     اجتماعا  2016سبتمرب 
خووورين  آحضوووره خلءسووواء دول و  يرلنووودا الشوووماليةآالأبظموووى و  خلئووويس وزخلاء ارمل وووة ارتحووودا لربيطانيوووا

 .اجملتمع اردين من األمم ارتحدا وخرباء من وكاات ووكاات
األمووم ارتحوودا مفووو  مووع ة  ا املوو اارقوورخل ك     وواخل 2016 كووانون األول/دياوومرب وذ -2

لا ذ حلقوة نقواب قشوأن اسو ،ا  األافوال عقود ج وات مأبنيوة أخور    انناوان و حلقوو  الاامي
لوووويا وياوووواعد  .ملووووندو  األمووووم ارتحوووودا ااسووووتصماين للتربعووووات ا وووواص أب وووو ال الوووور  ارأباملوووورا

الوووور  أل وووو ال  تأبووووز ت اكووووات جاوووويمة حلقووووو  انناووووان و  األفووووراد الوووويين تأبرضوووووا انالصووووند
واراليووة للضووحااي موون خوو ل   والقانونيووة  انناووانية   لووو يقوودس اراوواعدا احليويووة اربا ووراارأباملوورا

. وعملوو  ارقوورخلا ا املووة ذ تأبوواون مووع الصووندو  أ نوواء اروونا ارقدمووة إىل ارنظمووات ووومل احل وميووة
وايت ا اوال الانة ارنصرمة. ولي تزجي الش ر ألعضاء الصندو  علوى دعم وم ارتواملول  تنفيي

 جلميع جوانب عمل ا وتشةع الدول األعضاء على تقدمي الدعم را يضطلأبون قه من عمل.
نا،شووة ارفتوحووة الوويت أجرالووا عرضووا ذ ار ةا املوو اارقوورخل     ،وودم2017وذ آكاخل/موواخل   -3

والووور   رب النوووزامب  اوووا ذ كلوووس الأبمووول اجلووو ااجتووواخل ابأل وووخاص ذ حووواات قشوووأنجملوووس األمووون 
ودعوو  ارقوورخلا ا املووة ذ قيا وووا إىل تأبزيووز التناوويق والقيوووادا  .الشووبي ة عموووا األخوور  وارماخلسووات

قشوووأن الووور  والظووووالر ارتصووولة قوووه وحثووو  الووودول األعضووواء ذ جملوووس األمووون علوووى التصوووديق علوووى 
 ارأبايمل الدولية وتطبيق ا.

موووون  7-8التحووووالف ارأبووووأل ابل ايووووة وذ الاوووونة اراضووووية  تواملوووول  ارقوووورخلا ا املووووة مووووع   -4
قتاووريع   ملتوزممصولحة متأبووددين  يتوألف مون أملووحاب    ولوو حتووالفاراووتدامةألوداف التنميوة 

ووووراخل  وعلوووى .وت ثيف وووا لوووداف التنميوووة اراوووتدامةمووون أ 7-8دف اهلوووالراميوووة إىل حتقيوووق توووداقمل ال
اراوتو   الرفيوع احلود    ذ2016ذ أيلول/سوبتمرب   ذ نيويووخل  اخلك  ارقرخلا ا املة    كلس
  ذ أديس أاباب أبمل اجلرب  جرتافال والشاوخلا قشأن عمل األذ مخلا و ارباد إا   ليه قشأن

 .2017ذ حزيران/يونيه 

 الزايرات القطرية وزايرات ا تابعة -ابء 
مني أن ،دم  ارقرخلا ا املة عرضو ا جمللوس حقوو  انناوان ذ دوخلتوه الثالثوة والث  و    -5

. وكوووان ال ووور  2017متوز/يوليوووه  24إىل  17ذ الفووو ا مووون   ىل ابخلاوووووا أجووورت زايخلا ،طريوووة إ
ارنشووووود موووون لوووويه الووووزايخلا تنوووواول أسووووباب أ وووو ال الوووور  ارأباملوووور ذ لوووويا البلوووود وعوا،بووووه وحتديوووود 
مماخلسووات احل ومووة احلاوونة واستقصوواء التحوودايت ووضووع توملوويات قشووأن الاووبل ال فيلووة قتاووريع 
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افة لتقرير ارقرخلا ا املوة إىل ج ود القضاء على الر . وسيتاح تقرير موجز عن ليه الزايخلا ذ إض
 اجلمأبية الأبامة ذ دوخلهتا الثالثة والابأب .

موخليتانيوووا  اقوووزايخل  ةا املووو اارقووورخل  ،امووو ا   ارووويكوخلا آنفووو زايخلا تقصوووي احلقوووائق عووون فضووو   و  -6
عمووول  حلقوووات عقووود  علوووى التوووواأ  مووون أجووول 2017والنيةووور ذ نياوووان/أقريل وآب/أواوووطس 

 الواية الااققة.تومليات تنفيي  لتقييم

 لسززز احلصزززوا علززز  و  الوصزززوا ال العدالزززةالعناصزززر القانونقزززة لل زززق يف  -اثنقاا  
 االنتصاف

 أ وو ال الوور  ارأباملوورا  ارماخلسووات احملظوووخلا اوجووب ااتفا،يووة ا املووة صووطلا ميشوومل  -7
سووووات ألعووووراف وارماخل الوووور   وجتوووواخلا الر،يووووق وا قطووووالوااتفا،يووووة الت ميليووووة ن  1926ابلوووور  لأبوووواس 

 1930 امووووووي لأبوووووواسابلأبموووووول اجلوووووورب  أو انلز  اتفا،يووووووة ارتأبلقووووووةاو   1956لأبوووووواس الشووووووبي ة ابلوووووور  
 اقووورخل  ا وايوووة ارالووويت تشووومل للمماخلسووواتا  ونظووور  .الووويت وضوووأبت ا منظموووة الأبمووول الدوليوووة (29 )خل،وووم
ات الووويت ارماخلسووو لصووو و  الدوليوووة  فووو نوالتأبووواخليف القانونيوووة ارنصووووص علي وووا ذ تلوووس ا ةا املووو

لشبي ة ماخلسات اروا األعرافو  ؛الر  التقليد تضمن مصطلا  أ  ال الر  ارأباملرا  تيشمل ا 
يوور التمامووه يا التقر زواج القاوور   والأبموول اجلوورب . ويصووب لوووالوو قنانووة وال  سوواخل الوودين ابلوور   ك

سويما    اتصوافم علوى سوبل اانإىل الأبدالوة وحصووهل على وملول ضحااي أ  ال الر  ارأباملرا
 للوور ؛ لقانونيووةاالتأبوواخليف  رماخلسووات تنطبووق علي وواذ سوويا  ااسووت  ل ذ الأبموول  موون يتأبرضووون

ارصوولحة   ا أملووحابوالأبموول اجلوورب . ويأبوورب لوويا ال كيووز عوون ارأبلومووات الوويت ،وودم  إسوواخل الوودينو 
األ و ال  ملول ضحاايو ن ا املة قشأيان أعدته ارقرخلا على استبا  ارختلف  والدول األعضاء خلد

 لر  إىل الأبدالة وإاتحة سبل اانتصاف هلم.ارأباملرا من ا

االسزززززتع اد وا مارسزززززات الشززززز قهة ابلزززززرق و لزززززرق واألعزززززراف لاخلصزززززاعا العامزززززة  - لف 
 ربياجل والعمل

مثة تراتب ذ القانون الدوأ ق  الر  وسواه من أ  ال ااست  ل يأبد وفقه الر  أ ود  -8
ويوجوود عنصوور الاوويطرا علووى الشووخص  أو عملووه  ذ  تلووف أ وو ال  .(1)امب ااسووت  ل واووأاأنووو 

ااسوووت  ل قووودخلجات متفاوتوووة ويتمظ ووور أ ووود أ ووو ال لووويه الاووويطرا حووودا ذ مماخلسوووة الاووولطات 
اررتبطة ابرل يوة. ويوربخل كلوس التمييوز قو  الور  وسوواه مون ارماخلسوات ااسوت  لية األخوف واوأا  

الشوووبي ة ابلووور . قيووود أن لووويه ارماخلسوووات  ت  وااسوووتأبباد واألعوووراف وارماخلسوووامثووول الأبمووول اجلووورب 
مي ون أن توودخل ذ ابب  الوور   موون وج ووة نظور القووانون وأن اضووع للم حقووة القضووائية قصووفت ا 
تلوووس إن جتلووو  في وووا أ  سووولطة مووون سووولطات احلوووق ذ ارل يوووة أو  يوووع تلوووس الاووولطات  أو إكا  

 لشخص ا اضع هليه ارماخلسات تأبادل امت كه.كان  الايطرا ارماخلسة على ا

__________ 

(1) Jean Allain, The Law and Slavery: Prohibiting Human Exploitation (2015) . 
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 الستع ادوا مارسات الش قهة ابلرق واواألعراف  عمل اجلربيالرق وال -1 
 حالووووة أو وضووووع أ   ووووخص متوووواخل   عليووووه أبنووووه  1-1تأبوووورف اتفا،يووووة الوووور  ذ مادهتووووا  -9

ابلوضووع القووانوين . وا يتأبلووق لوويا التأبريووف الاوولطات النا ووة عوون حووق ارل يووة  كله ووا أو قأبضوو ا 
ولووو  - للوور  فحاووب قوول ويشوومل حالووة الوور  و ووم الوا،ووع  ولووو ا ينحصوور ذ ارل يووة القانونيووة

قول ويشومل الوضوع ارأبواب الوي  ميواخل  فيوه  وخص سولطات  - ذ  يوع أاواء الأبوامأُل ي وضع 
اخل  علوى  وخص آخور. ويأبوأل وضوع الور  و وم الوا،وع أن ميو  بي ة ووق ارل يوة  أو مرتبطوة قوه 

 خص على  خص آخر   أ  من أو  يع  الالطات اررتبطوة ابرل يوة ذ ووروف ت وون في وا 
أل  ا  أساسوويا  الاوويطرا الوويت تر،ووى إىل اامووت   موجووودا؛ ويشوو ل لوويا النووومب موون الاوويطرا  وورا

 .(2)لوا،ع للالطات اررتبطة ابرل يةمماخلسة و م ا
موون اتفا،يووة منظمووة الأبموول الدوليووة قشووأن الأبموول  1-2للأبناملوور الووواخلدا ذ ارووادا ا  وتأبزيووز  -10

(  عرَّف  لويه ارنظموة الأبمول اجلورب  أبنوه عمول م يتقودس الشوخص 29)خل،م  1930اجلرب  لأباس 
) مف وووس عوودس التطووومب ( ويووتم أداءه ابلت ديوود أب  عقوقووة ) مف وووس انكووراه ( يو،أب ووا ا  ألدائوه اوعوو

ف وووم  األعوووراف وارماخلسوووات الشوووبي ة ابلووور   ارخووودس أو اووورف آخووور علوووى الأبامووول. وينب وووي أن تُ 
حالووة اسووتأببادية  وارشوواخل إلي ووا جمتمأبووة قتأببوومل   1956األخلقأبووة ارأبرفووة ذ ااتفا،يووة الت ميليووة لأبوواس 

على أ ا حواات اسوتأبباد تقليديوة تتوألف مون إسواخل الودين والقنانوة والوزواج القاور  ابنضوافة إىل 
موون ا  عون كلوس  ُعوورهفف مف ووس  ااسوتأبباد  أيضو ال . وفضو   قتأببومل  قيووع األافوا  فصوة ُعرفو  احقو

 .(3)خ ل ،راخلات اهليصات القضائية ارتأبلقة وقو  انناان

 ا ركز القانوين حلظر الرق -2 
وياووتتبع  .مواج وة ال افووةذ ا  ولوو يشوو ل التزاموو القاعوودا اآلموورا حظوي حظوور الوور  اركوز -11

وعاريوة   وعودس انطبوا  ،ووان  التقوادسواجوب ارقاضواا أو التاوليم  كقاعدا آمورا ااع اف ابلر  
  ق ض النظر عن م وان اخلت اعوا ومرت ب وا والفصوة ااختصاص القضائي ارنطبق على مماخلسة الر 

مواج وة ذ مثال علوى االتوزاس كحم مة الأبدل الدولية احلماية من الر .  وحددت  (4)من الضحااي
 ويأبوود احلووق ذ التحوورخل  (6)أبن مماخلسووة الوور  تشوو ل جرميووة ضوود انناووانيةا  ويأبوو ف عاريوو (5)ال افووة

__________ 

 (E/2357تقرير األم  الأباس قشأن الر  وجتاخلا الر،يق وومللا من أ  ال ااستأبباد )ا  اررجع نفاه. انظر أيض (2)

 .Siliadin v. France, European Court of Human Rights, Application 73316/01 (2005) , parasانظور  (3)

 01/73316  احمل موووووة األوخلوقيوووووة حلقوووووو  انناوووووان  الطلوووووب خل،وووووم سوووووليادين ضووووود فرناوووووا]انظووووور  .123-124
 [.124-123(  الفقراتن 2005)

 M. Cherif Bassiouni, “International Crimes: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes”  inانظور  (4)

Law And Contemporary Problems, Vol. 59, Iss. 4 (1996. 
 .Barcelona Traction, Light and Power Co, Ltd. (Belgium v. Spain) , 1971 I.C.J. 32. (Feb. 5)انظر   (5)

ا األساسوووي للمح موووة اجلنائيوووة الدوليوووة  ااسووو ،ا   أبنوووه جرميوووة ضووود ()ج( مووون نظووواس خلومووو2)7 ارووواداتصوووف  (6)
 اختصاص احمل مة. نطا انناانية تقع ذ 
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لدخلجووة جتيووز للوودول أن تأبوور  علووى احملوواكم ،ضووااي تنت ووس في ووا دول ا  أساسوويا  موون ااسوو ،ا  حقوو
 .(7)أخر  ليا احلق

 عقار العناية الواج ةممسؤولقة الدولة و  -ابء 
شوو ل قعلي ووا  صووول اانتصوواف واحلووق ذ احلالتووزاس الوودول قتوووفمل سووبل مي وون أن ينشووأ  -12

الدولوة ون عنودما ت و قش ل مبا ورلتزاس ااوينشأ  اوجب ،واعد اراؤولية.  مبا ر أو ومل مبا ر
ة للوور  ف ارشوواعوااسووتأبباد وارماخلسووات واألعوورا  ووخص للوور  ذ إخضووامب  أو متوااصووة  مشوواخلكة

 الضوورخل ولووة ضوولع ذعنوودما ا ي ووون للد أمووا االتووزاس قشوو ل ووومل مبا وور  فينشووأ. أبموول اجلوورب وال
لدولوة دس تأبةوز اواج ته قش ل وومل م ئوم )علوى سوبيل ارثوال  عنومول ن ا عةزت عن دخلئه  أو 

 ومحايت م(. الضحااي عن مماخلسة الأبناية الواجبة للتحقيق مع اررت ب  ومقاضاهتم وعن مااعدا
الواجبوووة الووويت ل الأبنايوووة قبوووي دولالووو عووواتق علوووى و،وووومب التوووزاسمبووودأ ماوووؤولية الووودول ويؤكووود  -13

ت  كيوووا أو  ن  عووواديو  وووخاص أ الووويت يقووووس عوووا فأبوووالاألة ،ووودخل مووون الأبنايوووة ذ منوووع مماخلسووو تقتضوووي
 ت وووون الواجبوووة  اواوجوووب مأبيووواخل الأبنايوووة  .والتصووود  لتلوووس األفأبوووال احلقوووو  الثاقتوووة وتنوووال مووون

ااووواك و قيوووق فيوووه الدولوووة ماوووؤولة عووون أفأبوووال ال ووومل وإموووا عووون عةزلوووا عووون منوووع و،وووومب الضووورخل والتح
موووات الووودول وز التزاانجوووراءات القانونيوووة قشوووأنه  أو تقووودمي التأبوووويض عووون الضووورخل ارت بووود. وتتةوووا

لقوانوين  ا مثول انملو ح تزامات انجياقية الأبامة نطا  التزامات عدس التدخل الالبية لتشمل اال
 وتوفمل سبل اانتصاف واحلماية من التدخل من ج ات ومل الدولة.

الشزز قهة ابلززرق  األعززرافخضززاش كززلا للززرق واالسززتع اد وا مارسززات و االلتزززاب بت ديززد ا -1 
 (8)والعمل اجلربي كجرمية يف نظر القانون

ات م ئموووة جُتووورهفس الووور  وااسوووتأبباد وارماخلسوووات يقوووع علوووى الووودول التوووزاس ابعتمووواد تشوووريأب -14
قدخلجووة  ومفصو   ا  واألعوراف الشوبي ة ابلور  والأبمول اجلورب . وجيووب أن ي وون لويا التشوريع واضوح

نناوان  ذ اة حلقوو  وافية  وأن ينص على عقوقة تتناسب مع اجلرمية. وأ واخلت احمل موة األوخلوقيو
تأبلووق ( الوويت تSiliadin v. France)د فرناووا سوويليادين ضوو ذ ،ضووية 2005ح م ووا الصووادخل عوواس 

سووونة( خووو ل  18ابمووورأا ُأخضوووأب  ل سوووتأبباد كأباملوووة منزليوووة ذ فرناوووا وكانووو  افلوووة )أ،ووول مووون 
ا   مو فرناوا كوان مبسوتأبباد ذالانت  األوىل والثانية من ف ا اسوت  هلا إىل أن التشوريع ا واص ابا

ناوا قصوفت ا تزاموات فر وخلأت احمل موة  مشوملا إىل الوالأبقوابت ارفروضة  ففة قش ل ومل م ئم. 
لور  سوات الشوبي ة ابوارماخل  فالر  وجتواخلا الر،يوق واألعورا قطالذ ااتفا،ية الت ميلية نا  دولة ارف

   أن:واتفا،ية حقو  الطفل
  انناووووووان واحلوووووورايت حقووووووو  تفا،يووووووة محايووووووةموووووون ]ا 4ادا اامتثووووووال للموووووو ،صوووووور 
مووع ا  علووى الأبموول اربا وور موون جانووب الاوولطات احل وميووة لوون ي ووون متاووق األساسووية[
عدميوة  جأبل واسوي ون اثاقوة و  اراوألة  عويهالتحديود دوليوة ارأبنيوة علوى وجوه الص و  ال

__________ 

 R.C. Redman, “The League of Nations and the Right to be Free from Enslavement: the Firstانظور (7)

Human Right اto be Recognized as Customary International Law” , in Chicago-Kent Law Review, 

Vol. 70, Iss. 2, pp. 759-800 (1994).) 

 .اررفق للمزيد من ااجت ادات القضائية كات الصلة على الصأبيد ان،ليمي نظرا (8)
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.. وتقع على الدول التزامات إجياقيوة ... ابعتمواد أح واس القوانون اجلنوائي الويت . الفأبالية
 .(9)وأن تطبق ا ذ ارماخلسة 4ا ذ ارادا تأبا،ب على ارماخلسات ارشاخل إلي 

يووفر و،و  الوا،أبوة م  القانون اجلنوائي الوي  كوان سواخلاي  تشريع وخلص  احمل مة إىل أن 
وأن الدولوة ،ود  (10) فأبوال الويت كانو  ضوحية هلوافأبالة من األو عملية ،املر  محاية  ي  ولللمدعية

ايت فا،يوووووة محايوووووة حقوووووو  انناوووووان واحلووووور تمووووون ا 4انجياقيوووووة اوجوووووب اروووووادا ا تزاماهتوووووانت  ووووو  ال
 .لأبمل اجلرب وااستأبباد وا ر األساسية  اليت حتظر ال

واالسزززتع اد  رقالززز تنطزززوي علززز اجلزززراعل الززز   الت ققزززق يف زززذا العنايزززة الواج زززة يف االلتززززاب ب -2 
 امرتل قهس ومقاضاة ربيرق والعمل اجلابل الش قهة األعرافوا مارسات و 

أبن ت فول اننفواك الفأبوال لقانو وا ا  إجياقيوا  ناية الواجبة على الدول التزاميفر  مأبياخل الأب -15
اجلنوووائي ابلتحقيوووق موووع اجلنووواا ومقاضووواهتم علوووى اوووو فأبوووال. وأ ووواخلت حم موووة الأبووودل ذ اجلماعوووة 

 Hadijatou Mani Koraou v. The Republic of Nigerاا،تصوادية لودول وورب أفريقيوا ذ ،ضوية 
ابمورأا قيأبو   وارتأبلقوة 2008 الويت نظورت في وا ذ عواس ضد   وخلية النيةر خدجيتو ماين كوخلاو)

سوونة لووزعيم ،بيلووة حمليووة وُأخضووأب  حلالووة اسووتأبباد  إىل واجووب الوودول ذ  12عنوودما كووان عمرلووا 
التحقيوووق ذ اجلرميوووة ومقاضووواا مرت ب وووا. وحتظووور ،ووووان  النيةووور الووور  وااسوووتأبباد  قيووود أن موووووفي 

إجوووراء حلمايوووة ارووورأا عنووودما أُعلمووووا ابسوووت  هلا. وأ ووواخلت احمل موووة إىل أنوووه   الدولوووة م يتخووويوا أ  
              ينب ووووي علووووى القاضووووي الووووواأل  عنوووودما ي ووووون عليووووه البوووو  ذ ماووووألة تتأبلووووق قوضووووع األ ووووخاص
)كمووا لووو احلووال ذ ،ضووية اردعيووة(  أن يبوو  ذ القضووية ارتأبلقووة اباسووتأبباد وأن يتبووع انجووراءات 

وخلصو   .(11)على اجلرمية  حاروا تثومل القضوية و،وائع تتأبلوق اباسوتأبباد ارنصوص علي ا للمأبا،بة 
احمل مووووة إىل أن اردعيووووة كانوووو  ضووووحية للوووور  وأن النيةوووور ماووووؤول عوووون عةووووز سوووولطاته انداخليووووة 

 والقضائية عن التصرف حيال ليه ارماخلسة.
ة ذ ،ضوويا  ح موو و  انناووانحم مووة البلوودان األمري يووة حلقوو  أملوودخلت 2016وذ عوواس  -16

Hacienda Brasil Verde Workers v. Brasil  تتأبلق قوضع الأبمال  وأولوب م خلجوال ينحودخلون مون
تقووع ذ اجلووزء  مزخلعووة خاملووةأملوول أفريقووي  وينتمووون إىل أفقوور الووواايت ُأخضووأبوا لأبموول األخل،وواء ذ 

الشوووماأ مووون الوووب د.  وأ ووواخلت احمل موووة إىل أن احلوووق ذ التحووورخل مووون الأببوديوووة الوووي  تأبووو ف قوووه 
ياووتتبع واجووب الدولووة ذ أن متنووع أوضووامب الوور   ااتفا،يووة األمري يووة حلقووو  انناووانموون  6 ادااروو

 احملتملة وأن حتقق في ا. وخلأت احمل مة أن: (12)وااستأبباد وااجتاخل ابلبشر والأبمل اجلرب 
ذ إجراء حتقيق فأبوال يتويا ا  على الدول االتزاس أبن: تشرمب و م وويفت ا وفوخل  

ول  ومقاضاهتم وتو،يع الأبقوقة علوي م عنود وجوود  و و   أو سوبب جود  حتديد اراؤ 
خاضوووأب  لوايت وووا يتأبرضوووون للمماخلسوووات ارنصووووص ا  يووودعو إىل ااعتقووواد أبن أ خاملووو

__________ 

 Council of Europe, European Court of Human Rights, Siliadin v. France (Applicationانظوور (9)

73316/01), 26 July 2005, para. 89. 

 .149-148اررجع نفاه  الفقراتن  (10)

(11) ECOWAS Court of Justice, Judgment No. ECW/CCJ/JUD/06/08 of 27 October 2008, Hadijatou 

Mani Koraou v. The Republic of Niger, para. 82 (unofficial translation).. 

(12) Hacienda Brasil Verde Workers v. Brasil, American Convention on Human Rights, October 2016, 

para. 319 (unofficial translation).. 
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 مووووون ااتفا،يووووة )قشوووووأن الوووور  وااسوووووتأبباد وااجتووووواخل 2-6وارووووادا  1-6علي ووووا ذ اروووووادا 
تفتي   أو اااك تداقمل أخر  اكتشواف رب ( ... وإجراء عمليات ابلنااء  والأبمل اجل

 ليه ارماخلسات  واااك إجراءات حلماية الضحااي ومااعدهتم.
  ذ م قاوووات القضوووية  قبووويل الأبنايوووة الواجبوووة ذ ااووواك خووواص وأ ووواخلت احمل موووة إىل مثوووة التوووزاس

 .(13)وأن الدولة م تفف عيا االتزاستداقمل  

 اص ا عرضني ألكلاا الرق ا عاصرةااللتزاب إباتحة س ل انتصاف لألكل -3 
الدولووة  الوا،ووع علووى عوواتق اجووبالو الصوو و  الدوليووة وان،ليميووة حلقووو  انناووان ت وور   -17

رت بوودا ذ لضووحااي انت اكووات حقووو  انناووان موون األضووراخل اة حمليوو ةقتوووفمل سووبيل انتصوواف ،انونيوو
ويتووألف واجووب الدولووة قتوووفمل سووبل انتصوواف موون عنصوورين  ووا: )أ( توووفمل  )انظوور اررفووق(.أخلاضووي ا 

الأبدالة للضحااي قوسائل إجرائية )سوبل اانتصواف انجرائيوة( تفضوي إىل )ب( التأبوويض انجيوا  
ابيأبووة سووبل اانتصوواف انجرائيووة )القضووائية وينب ووي أن تتوافووق  .(14)(التأبويضووات اراديووةالن ووائي )
سوووبيل اانتصووواف ذ مووونا  وموووع فأباليوووةع احلقوووو  اجلولريوووة ارنت  وووة مووولوووس( أو وووومل ك  وانداخليوووة

ة  مثول الور  وارماخلسوات وذ حالوة اانت اكوات اجلاويم ارناسب عن ليه اانت اكات. تأبويضال
قيووود أن ،ضوووائية.   ينب وووي أن ت وووون سوووبل اانتصووواف  أبمووول اجلووورب الشوووبي ة ابلووور  وال ألعووورافوا

 ل اانتصوواف ووومل القضووائية األخوور  اسووت مال إجووراءات اجلوورب.سووب إاتحووةا  أيضوو الوودول تاووتطيع
  اوجووب القووانون اجلنووائيتلووس الاووبل  إاتحووةصووول علووى سووبل انتصوواف فأبالووة احلووق ذ احلوياووتلزس 

اواعدا الويت مت ون م مون ارأبلوموات وار ل أن ت فول حصوول الضوحااي علوىينب ي للدو و أو اردين  
 .اتحقة هلملتأبويضات ارا احلصول على

لوووووور  اب شووووووبي ةال ألعوووووورافضووووووحااي الوووووور  وارماخلسووووووات وا تأبويضوووووواتوينب ووووووي أن ت ووووووون  -18
كاملووووة و ارناسووووب  الو،وووو متاحوووة ذ و مياوووووخلا الت لفووووة لأبموووول اجلوووورب  سووو لة ارنووووال و وااسوووتأبباد وا

لتوجي يوووة واربوووادمل ا اربوووادمل األساسووويةوتوملوووي  بوووادمل ار ءموووة والتناسوووب. وأن تتقيووود اوفأبالوووة  
نناووان اأ حلقووو  اانتصوواف واجلوورب لضووحااي اانت اكووات اجلاوويمة للقووانون الوودو قشووأن احلووق ذ 

خلد اي أملواب الضووحا جورب الضورخل الوي شوومل ي أبن انناواينواانت اكوات ا طوملا للقوانون الودوأ 
 احلق  والتأبويض  وإعادا التأليل  وال ضية  وضما ت عدس الت راخل.

ألكززلاا الززرق  وناألكززلاص ا عرضزز ايواجههززالت ززدايت والعق ززات الزز   -اثلثاا  
 ا عاصرة يف الوصوا ال العدالة

 احلواجز االجتماعقة والثقافقة - لف 
 التمققز وال ىن االجتماعقة -1 

الاوو انية الوويت  لفصوواتىل اإ  وو ال الوور  ارأباملووراألون أل ووخاص ارأبرضووكثوومل مووا ينتمووي ا -19
 واجملموعووووات كات الناوووواء واألافووووال والشووووأبوب األملوووولية مثوووولللتمييووووز   رجا أن ت ووووون عرضووووةيوووو

__________ 

 .368نفاه  الفقرا  اررجع (13)

 REDRESS, “Implementing Victim’s Rights: A Handbook on the Basic Principles andانظوور (14)

Guidelines on   the Right to a Remedy and Reparation” (2006).  :مي ون اااو مب عليوه ذ ارو،وع التواأ 

www.redress.org/downloads/publications/Reparation%20Principles.pdf. 

http://www.redress.org/downloads/publications/Reparation%20Principles.pdf
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 األ،ليووات الووي  تأبوواين منووه لتمييووز اجملتمأبوويا ويتن وور .ونوالأبمووال ار وواجر ارتوودين   الطبقووي الوضووع 
ي وووون ذ كثووومل مووون األحيوووان  و : ،ووودس اراووواواا موووع اآلخووورين ىعلووو الوملوووول إىل الأبدالوووةذ  ق ووواحل

 علوى التحامول جمبول  على واجل از القضائي  ونالأبام ونواردعالشراة ان في م  الدولة  ومووف
مون التمييوز ذ كول خطووا تلس اجملموعات تأباين ونتيةة ليلس   .موعاتينتمون إىل تلس اجمل من

ويووزداد لوويا الوضووع سوووء  عنوودما  .قشووأن انت اكووات حقووو، موات ذ جمووال إ،امووة الأبوودل موون ا طوو
عون كلوس  يوؤد  التمييوز   سولطات إعموال القوانون. وفضو   تفتقر ليه اجملموعوات إىل التمثيول ذ

جيأبوووول ا  الووووي  تأبوووواين منووووه لوووويه اجملموعووووات علووووى نطووووا  واسووووع إىل إحااسوووو ا ابلدونيووووة إحااسوووو
ذ كثوووومل موووون ا  عاوووومل ا  مطووووالبت م وقووووو، م  أو إق و ووووم عوووون ااعتووووداءات الوووويت يتأبرضووووون هلووووا أموووور 

 األحيان.

 " والشعوب األصلقة واألقلقات األخرى ينموعات ذات الوضن الط قي "ا تداجمل  
تشمل التقاخلير إىل انتشاخل إسواخل الودين والأبمول اجلورب  علوى نطوا  واسوع ذ جنووب آسويا  -20

وتنتموووي ال البيوووة ال البوووة مووون الووووا،أب  ذ  .(15)قووون  دي  واهلنووود ونيبوووال وابكاوووتانذ قلووودان مثووول 
إساخل الدين ذ جنوب آسيا إىل الدالي  كو  ارركز الطبقي  ارتودين   أو إىل الشوأبوب األملولية  
أو إىل جمموعوووات أخووور . وذ قأبوووض البلووودان  أُ،ووويم تراتوووب ذ الأبمووول قفأبووول التقاووويمات اجملتمأبيوووة 

وقوجوووه خووواص مووون ينتموووون مووون م إىل كو  ارركوووز الووويت تضوووع الأبموووال وووومل اروووالرين ذ مرتبوووة أد   
 الطبقي  ارتدين   أو إىل أ،ليات عر،ية  أو دينية. وذ كثمل مون األحيوان  ي وون وملوول الفورد إىل

عويه ال اتبيوة ااجتماعيووة. ا  الأبدالوة  أو حصووله علوى الأبمول  أو سووا ا مون احلقوو  واروزااي  خللينو
دس اراوواواا والتفوواوت  ولووو وضووع يأبووز  ذ ارقوواس األول إىل ويووؤد  كلووس إىل التمييووز واهليمنووة وعوو

افتقاخل مون ينتموون إىل جمموعوات األ،ليوة إىل الاولطة الثقافيوة وااجتماعيوة واحلصوول علوى اروواخلد. 
 مووا يواج ووون ضوورواب  ا  زد علووى كلووس  أن موون يتحوودون األدواخل ااسووت  لية والتمييزيووة وار ينووة كثوومل 

ة جتأبل أ  فرملة لت لوب م علوى الفقور النا و  عون التمييوز  وااعتمواد علوى من ارقااأبة ااجتماعي
 .أخلابب الأبمل  أو م   األخلاضي  أ د ضيقا  

ذ اهلياكووووول ااجتماعيوووووة  خلووووووم أن الووووور  جرميوووووة  فووووو ن مماخلسوووووته ا توووووزال ،ائموووووة ومتأملووووولة -21
ين األ وخاص الوييودخل  ذ كثمل من األحيان  ا و  ذ قأبض البلدان األفريقية. الثقافية وارأبتقدات

موووا ي وووون األفوووراد الووويين ا  وكثووومل  أن وضوووأب م وووومل ،وووانوين أو وووومل عوووادل. ارماخلسوووة ضوووأبون هلووويهيُ 
ُيضأبون للر  ذ أسفل دخلجات ال اتب ااجتمواعي القوائم علوى أسوس إ نيوة وعر،يوة ولوم يأبوانون 

م اجلنواا مأباملووة مون التمييوز وان،صواء ااجتموواعي علوى نطوا  واسوع. وذ قأبووض احلواات  يأبوامل 
علووى الأبموول الووي  يؤدونووه. ا  الاوولأبة الوويت تُبووامب  أو تأبوواخل  أو مُتوونا لديووة زواج  ولووم ا يتلقووون أجوور 

أكووورب جمموعوووة إ نيوووة  ولوووم  ابلأبووورب الاوووود(ا  الووويين يأبرفوووون أيضووووذ موخليتانيوووا  يشووو ل احلرااوووون )
نون قوجوووووه خوووواص مووووون يأبووووانون موووون التمييوووووز والت مووووي  ذ اجملوووووال  الاياسووووي واا،تصووووواد  ويأبووووا

__________ 

ارمل ة ارتحدا وارنظمة الوانية للرفاه ااجتمواعي  -DSNو READ،دمت ا إىل ارقرخلا ا املة منظمات  تقاخلير (15)
 the organizations READ, DSN-UK and the Nepal National Dalit Social Welfareللودالي  ذ نيبوال ]

Organization .].A/HRC/33/46   انظر أيضا 
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قووووو و الفووووواين( والت) والفوووووا لوووور  ذ جمتمأبووووات الطووووواخل ا أُفيوووود عوووون وجووووودوذ النيةوووور   .(16)الوووور 
 .(17)تقليديون يتمتأبون قالطات ،ويةعلي ا زعماء  ي يمني جمتمأبات لرمية   ولأبربوال
وذ أمري وووووا ال تينيوووووة  ذ قلووووودان مثووووول وواتيمووووواا  وابخلاوووووووا   ودولوووووة قوليفيوووووا ارتأبوووووددا  -22

ارأبزولوة  ارنااق ذما ي ي  الفقر وان،صاء الليان تأباين من ما الشأبوب األمللية ا  كثمل القوميات   
  وذ كثومل مون األحيوان  تأبوز  .أبمول اجلورب الودين وال مون ،بيول إسواخلاخلسوات مم ستمراخلا الظروف

موا ولو  تأبانيوه علوى مور  إىل الوملوول إىل الأبدالوةذ  لشأبوب األملوليةا أب   سبيلالأبوائق اليت ت
من إ،صاء اجتماعي ومتييز إ أل يق ن  ذ قأبض احلاات  إبن اخل النخب والاولطات  (18)الان 

الوملووول األحيووان ذ الأبوائووق الوويت تواج  ووا الشووأبوب األملوولية ذ كثوومل موون وموون  .(19)التنووومب ان ووأل
)مثول مراعواا نظواس الأبدالوة رماخلسواهتم وعواداهتم ،لوة تقوديره هلوا ذ قأبوض احلواات  سعد إىل الأبدالة

حلووواات الووويت ل وووات الاووو ان األملووولي  ذ انجوووراءات القضوووائية  وا سووويما ذ ا حظووور اسوووتخداس
 .الرمسية( جي لون في ا الل ة

 العماا ا هاجرين عرب احلدود  
ضووم الوويت عووادا مووا ت وجنوعووا وورعووا أوخلواب أمري ووا الشوومالية و ووالأبرقيووة  و الوودول التأبوود   -23

والبية األ خاص ارتةور عوم و  .(20)قلدان ارقصد الرئياية للأبمال ار اجرين رتفأبة الدخلم قلدا   
 الوويين يووؤدون أعموواا   اجر ألووورا  ااسووت  ل ذ الأبموول ذ تلووس ارنووااق لووم موون الأبمووال ار وو

أو الوضووع موون   الأبمالووة ووومل ارنتظمووةوجتأبوول  الأبموول ارنووزأ والأبموول الزخلاعووي والبنوواء.تشوومل   تلفووة
 قيون م وقو حوواجز  تقويمو  قوجوه خواص  لل سوت عرضوة ض الأبمال ار واجرين قأب  حيث اهلةرا

كبوووملا مووون ا   ن أعووودادإإك ا   جناوووانيا  . وي تاوووي لووويا الوضوووع قأبووودالاوووأبي إىل اانتصووواف القوووانوين
ويثوومل ا ووتداد ارشوواعر  .(21)ارووالرا وووومل النظاميووة موون الناوواء،طوواعي األعمووال ووومل ار وواجرين ذ 

ارأباديووة للم وواجرين ذ كثوومل موون البلوودان وسياسووات اهلةوورا ارتشووددا وارقاضوواا علووى اجلوورائم كات 
الصلة ابهلةرا ملأبوابت تأبو  حصول الأبمال ار اجرين على الأبدالوة  ولوم يأبواملون ذ كثومل مون 

مووورت ب  جلرميوووة تتأبلوووق ابهلةووورا وي ونوووون عرضوووة للاوووةن أو انقأبووواد ولووويس كضوووحااي األحيوووان ك
ممون مون يقأبوون ضوحية ل جتواخل ا  جديرين ابحلماية وارااعدا وجرب الضرخل. زد على كلوس  أن كثومل 

__________ 

 .12و 5  الفقراتن A/HRC/15/20/Add.2انظر  (16)

 .36-34  الفقرات A/HRC/30/35/Add.1انظر  (17)

 Inter-American Commission on Human Rights, Captive Communities: Situation of theانظور  (18)

Guarani Indigenous People and Contemporary Forms of Slavery in the Bolivian Chaco (2009)  
 www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/CAPTIVECOMM ميوووون ن اااوووو مب عليووووه ذ ارو،ووووع التوووواأ:

UNITIES.pdf. 
 Julio Faundez, “Access to justice and indigenous communities in Latin America” in Marginalizedانظور (19)

communities and access to justice (Yash Ghai and Jill Cottrell, eds.) Chapter 5 (2009). 
 ILO, Global Estimates on Migrant Workers: Results and Methodology, Special focus on migrantانظور (20)

domestic workers (2015)  :مي ووون اااووو مب عليوووه ذ ارو،وووع التووواأ www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf. 
 Organization for Security and Cooperation in Europe, An Agenda for Prevention: Traffickingانظور (21)

for Labour Exploitation (Vienna, 2011) , Chap. 2. 

http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/CAPTIVECOMM
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
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طروا اخلت اعوووا ق ووور  اسوووت  هلم ذ الأبمووول وتةوووزون  أو وووواكمون  أو يأبوووا،بون علوووى جووورائم اضووو
 .(22)قابب انجتاخل عم

و،ووود ي وووون ار ووواجرون النظووواميون الووويين مُينحوووون تصووواخليا للأبمووول عرضوووة ل سوووت  ل ذ  -24
ذ و مول وحيود. عوقوجوه خواص ذ احلواات الويت يورقط م في وا تورخيص الأبمول قورب ا   الأبمل أيضو

ن وارمل ووة ين ولبنووامثوول البحوور   والوودول الأبرقيووة لووس التأبوواون لوودول ا لوويم الأبرقيووةجمقأبووض قلوودان 
قوجوووه    لل سوووت ضوووةون عر الأبموووال ار ووواجر  ي وووونوانمووواخلات الأبرقيوووة ارتحووودا   الأبرقيوووة الاوووأبودية

خلابب لوى تزكيوة ألرعاية الأبمال ار واجرين الوي  يقتضوي حصووهلم ع ال فالةيش ل نظاس و  .خاص
 يأبووو ا  اوويخلئيا  ز ل فيووه حوواجالأبموول الوويين يأبملووون مأب ووم حووم يتم نوووا موون الأبووي  ذ البلوود والأبموو

ف ووم ،وود ا   فلفصووات ضووأبأكثوور ا ذ عووداد رنزليووون ار وواجرونالأبمووال ا. وينوودخلج إىل الأبدالووة موملوووهل
ا   مون قين وسوبل اانتصوافحصووهلم علوى و يواج ون ملأبوابت خاملة تأبوو  وملووهلم إىل الأبدالوة 

موون  نالووتم  دسر  وعووخلا جوووازات الاووفعلووى حريووة توونقل م  مثوول مصووادالقيووود الصوواخلمة ارفروضووة 
 .لقانونيةاهلةرا اقوضع  ل حتفاظالأبمل  خلاببم  واعتمادلم على أم ادخلا أماكن عمل 

 الت ديد الذايت للهوية وانعداب الثقة يف نظاب العدالة -2 
مي وووون أن ت ووووون الأب ،ووووة قوووو  الضووووحااي احملتملوووو  واجلنوووواا متنا،ضووووة ذ قأبووووض األحيووووان   -25

حيوان  مل مون األأل  ال الور  احلديثوة ،ود ا يأبودون أنفاو م  ذ كثوفبأبض األ خاص ارأبرض  
الووويين  ر ووواجروناضوووحااي ل سوووت  ل وسووووء ارأباملوووة. فأبلوووى سوووبيل ارثوووال  ،ووود ا يرووووب الأبموووال 
اي  وإموا  وم ضوحاي ونون على  يء من الدخلاية ابلوضع الي  يزجون أبنفا م فيه أن يوملفوا أب

فوراد اين أحود أم عمل آخر ووروف عمول أفضول. وإكا كوان اجلوعن كلس أن يتاح هلا  يودون عوض
لووورواق  ات م قاوووب الأبائلوووة  فقووود ا يروبوووون ذ أن يوملوووفوا ابلضوووحااي  أو يأبزفوووون عووون توجيوووه الووو

ن التمييوز ية عانو  موعن كلس  ا ير  الضحااي اليين ينتمون إىل جمموعوة قشور  الأباافية. وفض   
أبتقوودات ة ذ ارتمأبووات ت ووون في ووا جوورائم الوور  متأملوولوان،صوواء ألجيووال عديوودا ويأبيشووون ذ جم

 والأبادات التقليدية ذ أنفا م ضحااي قابب تطبيع ليه ارماخلسات.
وذ كثمل من األحيان  ا يثق ارأبرضون أل  ال الر  ارأباملرا ذ ليصوات إنفواك القوانون  -26

شوووون التمييوووز ضووودلم  أو أن موووا يأبتوووربون لووويه اهليصوووات فاسووودا  أو يا  واهليصوووات القضوووائية. وكثووومل 
عون كلوس  تأبموق انجوراءات القانونيوة ارطولوة وارأبقودا عودس  يصبحوا ضوحااي مورا أخور . وفضو   
   والاوو ان ارتوودين  كو  ارركووز الطبقوويالبنيووو  ضوود  التمييووز قووت م ذ النظوواس القووانوين. وي ووي  

اراووؤول  عوون الاووائد قوو    ذ اجملتمووع األوسووع والفاوواد ن واأل،ليووات األخوور ي وار وواجر  األملوولي
علوووى سوووبيل وضوووأب م ا ووواص )قشوووأن لضوووحااي ا لووويت تنتوووابوان   إىل جانوووب ارخووواوف اإنفووواك القووو
 إىل k/vilقووو  ملوووفوف الضوووحااي والشوووراة  ذ الوضوووع وووومل النظوووامي( انأبوووداس الثقوووة الأبووواس ارثوووال 
 .(23)ءحلماية األ رايء واأل،واي ،يم وابا ا أُ إنفاك القانون واحملاكم  وكاات

__________ 

اجلوورائم الوويت  علووىوا يأبووا،ب أووا  ووواكم أوابلبشوور  ضووحااي ااجتوواخل  الوودوأ  ينب ووي ااَّ وتةووزانون القووموون حيووث  (22)
(  2011/36)  اخلشوووأن ااجتوووق نتيةوووة ااجتووواخل عوووم )انظووور األمووور التووووجي ي ل حتووواد األوخلو  اجيوووربون علوووى اخلت اعووو

 . 8ارادا 

والتحوووالف الأبووواري ر افحوووة ااجتووواخل منظموووات مبوووادخلا التضوووامن األفريقوووي خلير مقدموووة إىل ارقووورخل ا ووواص مووون تقوووا (23)
 والنااء.
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 احلواجز العملقة -ابء 
ما مُتاخل  أ  ال الر  ارأباملرا ذ منااق مأبزولة يصأبب الوملول إلي وا  ولوو أمور ا  كثمل  -27

يثووومل ملوووأبوابت خاملوووة تتأبلوووق قتحديووود لويوووة الضوووحااي مووون ،فبووول الاووولطات ويقووويم حوووواجز تأبوووو  
ومل الرمسي الي  يزاوله الأباملون ذ اائفة من األنشوطة وملول الضحااي إىل الأبدالة. ويثمل الأبمل 

اا،تصادية وحدو  ااست  ل ذ كثمل مون األحيوان ذ أمواكن عمول خفيوة يتأبويخل الوملوول إلي وا 
ملوووأبوابت تأبوووو  حتديووود لويوووة الضوووحااي وحصووووهلم علوووى الأبدالوووة. وينتشووور الأبمووول وووومل الرمسوووي ذ 

وفووو   .(24)الأبموول ارنووزأ موون قوو  خوودمات أخوور الزخلاعووة والشووركات الصوو ملا وارتوسووطة احلةووم و 
يواج وووه الضوووحااي كموووا أن مركزيوووة ا  كلوووس  يشووو ل الوملوووول ارووواد  إىل ارؤساوووات الأبدليوووة حووواجز 

الوونظم القانونيووة وانداخليووة حتووول قوو  الضووحااي موون ارنووااق الريفيووة أو النائيووة موون الوملووول إىل لوويه 
لضوحااي الويين يأبوانون مون ااسوت  ل ذ منوااق اآلليات. وليلس  تتاح  ذ كثمل من احلواات  ل

حصووول علووى خوودمات قأبيوودا عوون ارنووااق احلضوورية الرئياووية فوورص ،ليلووة  إن م ت وون مأبدومووة  لل
ويواجوووه الضوووحااي مووون األافوووال قوجوووه خووواص عقبوووات كوووأداء ذ الوملوووول إىل الووودعم ارتخصصوووة. 

 الأبدالة.
إىل فصووووات م مشووووة ذ اجملتمووووع  وينتمووووي األ ووووخاص ارأبرضووووون أل وووو ال الوووور  ارأباملوووورا -28

ا  تقاضووون أجوور يه  أو ا منخفضووة لقوواءا  ولووم ُياووت ل ون لأبمل ووم  ويتلقووون أجوووخل   وحمرومووة ا،تصوواداي  
 م يفوور  علووي علووى موون ياووت لو م  ولووو وضووع عليووه  أو حُتةووب أجوووخللم  ويأبتموودون ا،تصوواداي  

ا ينطو  الاوأبي ما  كثمل م ليلس. و مالية حتول دون تف مللم ذ الوملول إىل الأبدالة أو سأبي ا  ،يود
 وا اي عا  مون قينبل للضحالتحقيق الأبدالة اجلنائية وارشاخلكة ذ انجراءات على نفقات كبملا ا ،

ئوق  والاوفر ع الواث وخلسوس احمل مة  وخلسووس إ،اموة الودعو  األخور   والرسووس القانونيوة  ونفقوات 
با ووورا  مثووول وووومل ار ذ القضوووية  والت ووواليف إىل ،اعوووات احملووواكم  وال وووياء  والاووو ن أ نووواء النظووور

 فقدان الدخل.

 احلواجز ا ؤسسقة واإلجراعقة -جقل 
 حلواجز التشريعقة والسقاساتقة -1 

 انعداب احلماية القانونقة  
تشوريأبات  ي  وظور أ و ال الور  ارأباملورا الودول ابعتموادانااخل القانوين الدوأ اليلزس  -29

مووووع  ومتناسووووبةأن ت ووووون الأبقوووووابت م ئمووووة  ت فوووولس لوووويه ارماخلسووووات و رهف جُتوووو،ائمووووة قووووياهتا  حمليووووة
 قيود أن .،د ت ون ساخلية في ا جترس ااجتاخل ابأل خاص وكلس ابنضافة إىل أ  أح اسخطوخلهتا  

قأبوووود تضووووع موووون الوووودول األاووووراف ذ الصوووو و  الوووويت حتظوووور أ وووو ال الوووور  ارأباملوووورا م ا  كبوووومل ا   عووودد
علوى الصوأبيد  جرائم ،ائمة قياهتا الر  وابا ا وااستأبباد و/أو  رب س الر  والأبمل اجلرهف جتُ ا  أح ام
ووومل  دول قأبووض الوو الوويت وضووأبت االتأبوواخليف القانونيووة  مووا ت ووونا  والبووكلووس   عوون فضوو   و  .(25)احمللووي

ااسوت  ل ارأباملورا. ويشو ل ط ال شوف عون أموااراؤول  عن إنفاك القانون من كافية لتم   
__________ 

 ILO, Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and childrenانظور (24)

(Geneva, 2012):مي ن ااا مب عليه ذ ارو،ع التاأ  declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf. 

 تقرير ،دمه جان ألن إىل ارقرخلا ا املة. (25)
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عقبووات حتووول قوو  اراووؤول  عوون   القووانون الووي  يشوووب مووو  الأو  واضووحة تأبوواخليف  انأبووداس
الويت تثبو  اخلت واب دلوة ارناسوبة أ  ال الر  ارأباملورا  و وع األ حااتاكتشاف و القانون  إنفاك

 .ومحايت م الضحااي جرس ق ية حتديد لوية
يتوويا ينب ووي أن  ارأباملوورا لضووحااي أ وو ال الوور  ولتوووفمل سووبل انتصوواف م ئمووة وفأبالووة  -30

انجوراءات اجلنائيوة فحاوب   القانون الي  وظر ليه ارماخلسات سبل انتصواف ا تقتصور علوى
و،وود ُوضووع مأبيوواخل متشوودد لأبووبء اا بووات ذ توجيووه الووت م  .(26)أيضووا   التأبووويض اروودين وتشووملقوول 

ارقاضواا  تتأبويخلمل مون األحيوان  وذ كثواجلنائية جيأبل ار حقة القضائية ملأببة ذ قأبض األحيان. 
القليلووة الوويت  احلوواات إا ذ . ولوويلس  ا ت ووون لوويه الوسوويلة متاحووةقاووبب اافتقوواخل إىل األدلووة

أ و ال الور   عندما ا ينص القانون اردين على سبيل انتصاف مودين حمودد قشوأنو أدين اجلاين. 
بيأبوووة لووويه مأباجلوووة ا ي لوووب علي وووا القصووووخل عووونموووة الووويت انجوووراءات اردنيوووة القائت وووون ارأباملووورا  
 .ا ياخل الوحيد ارتاح للضحااي ااست  ل ناأل  ال م

الأبمووووال    موووون ،وووووان  الأبموووول الوانيووووة اأو اسووووتبأبادل  عوووودس تنظوووويم قأبووووض ار وووون جيأبوووولو  -31
 إىلوملووووهلم  ووووول دونا  يشووو ل عائقوووو ارأباملووورا أل ووو ال الووور    عرضوووة مووون م سووويما الناووواء ا
ضود ارورأا   لوى التمييوزعاللةنوة ارأبنيوة ابلقضواء أ واخلت و  .آلخورينأبدالة علوى ،ودس اراواواا موع اال

 ،ود ياوتبأبدارنزأ  إىل أن الأبمل ت( قشأن الأبام ت ار اجرا2008)26الأبامة خل،م تومليت ا ذ 
جرا  ا ارورأا ار وامن علي  هتيأحد ار ن اليت ذ قلدان ارقصد ل ونه من التأباخليف القانونية للأبمل

 ئفة متنوعة من أ  ال احلماية القانونية.من اا قيلس اررأا فُتحرس

 شريعات والسقاسات ال  حتد من احلصوا عل  العدالةالت  
الاووبيل رماخلسووة أ وو ال الوور  يأبات والاياسووات القائمووة التشوور مت وود البلوودان  ذ قأبووض  -32

 فنظواس اانتصواف  بلتأبو  وملول الضحااي إىل الأبدالة وحصوهلم على سوعقبات  ارأباملرا وتقيم
يوووزان القووووا ذ يوووؤد  إىل اخوووت ل م عووودد مووون البلووودان ذ الشووور  األوسووو ذ  ارأبموووول قوووه ال فالوووة

الأبمووال ويصوونَّف  ل سووت  ل. جيأبل ووم عرضووةو  تفوواو الأبووامل  علووى ال ويقلوول ،وودخلا ع ،ووة الأبموول
ار وووواجرون الوووويين يقوووورخلون الفووووراخل موووون ملوووواحب عموووول ياوووويء مأبوووواملت م ذ فصووووة ار وووواجرين ووووومل 

ا  ،وود يووت م م أخلابب عمل ووم زوخل  أو  ل عتقووال وااحتةوواز وانقأبوواد  ونووون عرضووةي ،وودو الشوورعي  
أو الأبمووول فيوووه  قلووود موووا   جتووورمي دخوووول زد علوووى كلوووس أن  .قأبوووض احلووواات ابخلت ووواب جرميوووة  ذ
ن ضوحااي أ و ال الور  ارأباملورا الويي وورسالتأ وملا   ملو حية أو جتواوز مودا قش ل ومل مشورومب 
  مون ارقصود يصوبحون م واجرين وومل  ورعي  عنود دخووهلم قلودأو   رعي ي اجرون قش ل ومل 

وقاووووبب لوووويا الوضووووع  يشووووى الضووووحااي الاوووولطات ويقووووو  سوووويطرا اجلنوووواا علووووي م  .(27)احلمايووووة
 وياتبأبد إ،دام م على تقدمي   و  للالطات.

__________ 

 Access to Compensation for Victims of Humanوعنوا ووا ) FELEXوخل،ووة الأبموول الوويت ،وودمت ا منظمووة  انظوور (26)

Trafficking” (July 2016التاأ:  . ومي ن ااا مب على ليه الوخل،ة ذ ارو،ع http://www.labourexploitation.org/ 

sites/default/files/publications/DWP-Compensation-F.pdf/files/publications/DWP-Compensation-F.pdf. 
 Global Alliance Against Traffic in Women, “Enabling Access to Justice: A CSO Perspective onانظور  (27)

the Challenges of Realising the Rights of South Asian Migrants in the Middle East” (Bangkok, 2017. 
 http://www.gaatw.org/publications/GAATW_Enabling:على ليا اررجع ذ ارو،ع التاأ ومي ن ااا مب

Access to Justice_2017.pdf. 

http://www.labourexploitation.org/sites/default/files/publications/DWP-Compensation-F.pdf
http://www.labourexploitation.org/sites/default/files/publications/DWP-Compensation-F.pdf
http://www.gaatw.org/publications/GAATW_Enabling%20Access%20to%20Justice_2017.pdf
http://www.gaatw.org/publications/GAATW_Enabling%20Access%20to%20Justice_2017.pdf
http://www.gaatw.org/publications/GAATW_Enabling%20Access%20to%20Justice_2017.pdf
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 عدب حتديد هوية الض ااي -2 
جانوووب وكووواات إنفووواك ضوووحااي أ ووو ال الووور  ارأباملووورا مووون عووودس حتديووود لويوووة يشووو ل  -33

كووأداء تأبووو  عقبووة   الاوولطات ارختصووة األخوور إداخلا احلوودود و ،وووات القووانون  ومفتشووي الأبموول  و 
احلمايوووة  احلصوووول علوووى اوووو ا طووووا األوىل حتديووود اهلويوووة ميثووول ألن  أبدالوووةال إىلالضوووحااي  وملوووول

إىل عوودس  تووؤد ألسووباب الوويت وتشوومل ا .سووبل اانتصووافقدايووة الاووأبي للحصووول علووى الأبدالووة و و 
أ وو ال علوى تأبورف ارتخصصووة ذ الة إىل ارأبرفو فتقوواخل الاولطاتضووحااي موا يلوي: االتأبورف علوى ال
و انأبووداس القوودخلا علووى التمييووز قوو  مثوول لوويه أو ،صوووخل التوودخليب ذ لوويا الصوودد؛ أ ؛الوور  ارأباملوورا
د اراليوة اروواخل  سووء ارأباملوة؛ أو ،صووخلخطووخلا مون أ و ال  أ،ول ثول  و    متالويت  وتلوس ارماخلسات

وذ قأبووض البلوودان  الوووعي لوود  الاوولطات واجلم وووخل؛ أو ،لووة ارخصصووة لتحديوود لويووة الضووحااي؛
                عووووا  ااعوووو اف حوووواات أ وووو ال الوووور  ارأباملوووورا  أو  حتديوووود قشوووو ل من ةووووي الاوووولطات خلفووووض

الووويين ا وملوووون ذ حووواات ار ووواجرين  ال كيوووز علوووى وضوووع اهلةووورا أو التصووود  هلوووا. و،ووود يوووؤد 
 .(28)علووى الضووحااي الاوولطاترف أبووتعوودس  إىلارأباملوورا الوور   أل وو ال ويتأبرضووون زمووةالواثئووق ال 

عن كلس  يصأبب التأبرف على األ خاص اليين يتأبرضون أل  ال الور  ارأباملورا أل وم  وفض   
يأبتربون أنفا م ضحااي ذ كثمل من األحيان. ومثة ملوأبوابت خاملوة ذ التأبورف علوى األافوال  ا

ا اضووووأب  للأبموووول القاوووور   أو ااسووووتأبباد  ولووووو أموووور يزيوووود موووون أ يووووة توووودخليب اراووووتأببدين  أو 
 سلطات إنفاك القانون قش ل م ئم.

 عدب الت ققق من اجلناة ومقاضاهتل وتوققن العقوبة علقهل -3 
ذ تتمتع قلودان كثوملا مُتواخل  في وا أ و ال الور  ارأباملورا ققودخلات حمودودا علوى التحقيوق  -34

 و ال أإنفواك القووان  الويت جتورس  وذ كثومل مون األحيوان  يظول .(29)مرت بي وا ليه اجلرائم وحماكموة
رودع  الشوراة وا عةوزذ  تةلوىبب موواان الضوأبف ارؤساوي الويت تقاو مل فأبالوالر  ارأباملرا 

حتديوود قوودء  موون   اربلَّووع عن ووا ااسووت  ل قشوو ل مناسووب حلوواات عوون التصوود الأبووام  والقضوواء 
الأبدالوووة وتو،يوووع الأبقووووابت علوووي م. و،ووود ي وووون مووورد أوجوووه الضوووأبف لووويه إىل اجلنووواا وتقووودمي م إىل 

افتقوواخل الاوولطات اراووؤولة عوون إنفوواك القووانون إىل التوودخليب والقوودخلات؛ أو انأبووداس انخلادا الاياسووية 
لووود  الاووولطات جلأبووول محايوووة الضوووحااي مووون األولووووايت؛ والقاقليوووة للفاووواد  والتمييوووز داخووول نظووواس 

  مي ووون أن تأبر،ووول أوجوووه  (30)خووو ل اررحلوووة األوىل مووون سلاووولة الأبدالوووةو الأبدالوووة ضووود األ،ليوووات. 
 يتأباموول مأب ووام  والاوولطات األخوور  الوويت إجووراءات الشووراة واروودع  الأبووا الضووأبف الوويت تشوووب

__________ 

 La Strada International and Anti-Slavery International, “European Action for Compensation forانظور (28)

Trafficked Persons: Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked 

Persons” (2012. :ومي ن ااا مب على اررجع ذ ارو،ع التاأhttp://lastradainternational.org/lsidocs/Findings 

and results of Comp.Act.pdf. 

 D.Tolbert and L. A. Smith, “Complementarity and the Investigation and Prosecution of انظور (29)

Slavery Crimes” in Journal of International Criminal Justice, Vol. 14, Iss. 2 (2016). 
موون خوو ل النظوواس الوويت يطولووا الشووخص للحصووول علووى الأبدالووة موون ا طوووات  الأبدالووة موون جمموعووةسلاوولة تتووألف  (30)

 United Nations Entity for Gender Equality and the. انظووور لمطالبوووة وقو،وووهلالقضوووائي الرمسوووي أو 

Empowerment of Women (UN-Women)  Progress of the World’s Women 2011-2012: in Pursuit of 

Justice (2011 :ومي وون اااوو مب علووى لوويا اررجووع ذ ارو،ووع التوواأ  www.unwomen.org/-/media/headquarte 

rs/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-en.pdf?vs=2835. 

http://lastradainternational.org/lsidocs/Findings%20and%20results%20of%20Comp.Act.pdf
http://lastradainternational.org/lsidocs/Findings%20and%20results%20of%20Comp.Act.pdf
http://lastradainternational.org/lsidocs/Findings%20and%20results%20of%20Comp.Act.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarte
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الوملووووول إىل الأبدالووووة. وتتةلووووى مووووواان الضووووأبف لوووويه ذ سوووووء  ضووووحااي أ وووو ال الوووور  ارأباملوووورا
حموودودا للبحووث عوون ا  الاوولطات انداخليووة والشووراة ج ووودمووا تبوويل ا  التحقيووق و ووع األدلووة. وكثوومل 

 الضحااي والتحقيق ذ احلاات اليت تصل إىل علم ا  أو إحالة القضااي إىل النياقة الأبامة. وفضو   
عن كلس  تأبةز انجوراءات القضوائية  ذ أحيوان كثوملا  عون إجوراء التحقيقوات اجلنائيوة موع قويل 

صوونيف الشوو او  ارتأبلقووة أب وو ال الوور  ارأباملوورا ذ عووداد هتووم الأبنايووة الواجبووة في ووا  و،وود يأبوواد ت
 أ،ل خطوخلا  ا ع ،ة هلا عيا الشأن  أو تُرتب تاوايت ومل خلمسية. وذ قأبض احلاات  متواخل  

علووى الضووحااي ا  ج ووات فاعلووة  تلفووة  موون قين ووا الشووراة واراووؤولون ذ اجل وواز القضووائي  ضوو وا
 .(31)ة القضائيةللتوملل إىل اتفا  يُن ي ار حق

 االفتقار ال ا ساعدة الفورية والطويلة األجل -4 
قووورامم وسياسوووات فأبالوووة تقووودس الووودعم ااجتمووواعي واا،تصووواد  لضوووحااي جيأبووول انأبوووداس  -35
 ووو ال الووور  ارأباملووورا ا ووواخلج  لتوووولم مووون وضوووع الووور  لوووؤاء الضوووحااي عرضوووة ل سوووت  ل اتخلا أ

مون األحيوان. وينب وي أن ي وون ابسوتطاعة األ وخاص  أخر  قاوبب الأبووز الوي  يأبانونوه ذ كثومل
ارأبرض  أل  ال الر  ارأباملرا احلصول على ارااعدا الفوخليوة والطويلوة األجول الويت مت ون م مون 
اسووووتصناف حيوووواهتم قشوووو ل ماووووتقل ،وووودخل انم ووووان. وتشوووومل احلووووواجز الوووويت حتووووول دون حصووووول 

ت التوووووأخمل ذ تقووووودمي اراووووواعدا  حووووواا (32)الضوووووحااي علوووووى اراووووواعدا الفوخليوووووة والطويلوووووة األجووووول
وانجووراءات ارأبقوودا للحصووول علووى لوويه ا وودمات  و،صوووخل التمويوول احل ووومي لأبمليووة اراوواعدا 
والتأبووواذ  واصووويص اراووواعدا للضوووحااي ارتأبووواون  موووع نظووواس الأبدالوووة. وفووووخل إفووو ت الضوووحية مووون 

اواكن أو أمواكن إيوواء وضع است  أ جيب أن تقودس إليوه اراواعدا األساسوية مثول: الاو ن ذ م
آمنوووووة خليثموووووا يُبووووو  ذ القضوووووية  وا ووووودمات الطبيوووووة الووووويت تشووووومل الفحووووووص الصوووووحية األساسوووووية  
وخووودمات الصوووحة الأبقليوووة  والتوجيوووه النفاوووي وااجتمووواعي  واراووواعدا اراليوووة  ونفقوووات الاوووفر 

ة. وقأبووود وانعا وووة للضوووحااي والشووو ود أ نووواء التحقيوووق واحملاكموووة وقووودات الاوووفر والبووودات اليوميووو
تلبية احتياجات الضحية القصملا األجل  جيب أن تُقدس له خودمات أخور  هتودف إىل تأبافيوه ذ 
األجول الطويول  مثوول التودخليب علوى م وواخلات احليواا  واراواعدا ذ البحووث عون عمول  واراوواعدا 

 من أجل إعادا اندماج  والتدخليب ار أل  ودخلو  الل ة  والتأبليم واألنشطة ااجتماعية.

 االفتقار ال ا علومات وا ساعدة القانونقة -5 
ذ كثووومل مووون األحيوووان  جي ووول األ وووخاص ارأبرضوووون أل ووو ال الووور  ارأباملووورا إم وووا ت  -36

الوملووووووول إىل الأبدالووووووة واحلصووووووول علووووووى سووووووبل اانتصوووووواف  وموووووون   ف ووووووم ا يبل ووووووون الاوووووولطات 
حوم ذ احلواات الوويت يوتم في ووا   اباسوت  ل الوي  عووانوا منوه. قيود أن الضووحااي ا يتلقوون أحيووا   

مأبلومووات واضووحة ومتاووقة عوون حقووو، م وعوون القوووان  واللوووائا التنظيميووة كات ا   حتديوودلم خلمسيوو
الصلة عم وآليوات الشو و  وسوبل اانتصواف القوانوين ارتاحوة هلوم. ويتفوا،م لويا الوضوع ذ حالوة 

عوون كلووس  ،وود يأبووزف  . وفضوو   الضووحااي الوويين يتمتأبووون ا وواخلات ل ويووة ،ليلووة  أو ي ونووون أمميوو 
__________ 

(31) National Dalit Movement for Justice, Justice Under Trial, Caste Discrimination in Access to 

Justice before Special Courts (New Delhi, 2014)لووى اررجووع ذ ارو،ووع التوواأ: . ومي وون اااوو مب ع
http://www.annihilatecaste.in/uploads/downloads/Justice Under Trial.pdf. 

 وملندو  احلرية. لتضامن مع جمتمع الدالي نظمات امن الشب ة الدولية ر ةا امل امقدمة إىل ارقرخل  تقاخلير (32)

http://www.annihilatecaste.in/uploads/downloads/Justice%20Under%20Trial.pdf
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الضوووحااي  ذ أحيوووان كثوووملا  عووون ارشووواخلكة ذ انجوووراءات القانونيوووة لأبووودس إاتحوووة ارشووووخلا القانونيوووة 
الباوووويطة وارياوووووخلا وارناسووووبة هلووووم  أو ألن ارشوووووخلا ا تتوووواح علووووى الوووودواس للضووووحااي دون مقاقوووول  

ار نيوون الويين ياودون ارشووخلا سيما ،بول التواملول موع الاولطات. وذ قأبوض احلواات  يفتقور  ا
لضووحااي أ وو ال الوور  ارأباملوورا  أو ياوواعدو م  إىل التخصووص ذ مأباجلووة القضووااي ارتصوولة عوويه 
األ وووو ال موووون ااسووووت  ل  كمووووا أن مأبرفووووة ار نيوووو  ابنجووووراءات ارتاحووووة وف م ووووم هلووووا يشوووووعما 

ذ قأبوووض  ا القانونيوووةالقصووووخل. وخلووووم وجوووود ،وووانون ووووق اوجبوووه للضوووحااي احلصوووول علوووى اراووواعد
مووا يأبةووزون عوون احلصووول علووى لوويه ا وودمات قاووبب ،لووة مقوودمي اراوواعدا ا  البلوودان  فوو  م كثوومل 

القانونية  وتل ؤ الالطات ارختصة قش ل ماتمر ذ النظر ذ البات الضحااي للحصوول علوى 
ت ا وووووودمات  و،لووووووة ارووووووواخلد ارخصصووووووة لتقوووووودمي ا وووووودمات القانونيووووووة. وتاووووووما قأبووووووض التشووووووريأبا

للمنظمووات ووومل احل وميووة ارنالضووة للوور  اراووةلة قرفووع دعوواو  نياقووة عوون الضووحااي )مثوول ،وووان  
 م افحة الر  ذ موخليتانيا والنيةر(.

 ضعف ةاية الض ااي والشهود -6 
الشوو او   نووي تاووةيلحلمايووة الضووحااي م اآلليووات القانونيووة وانداخليووة ال زمووة ووورس انأبووداس -37

يووواا اآلمنوووة و،ووود مووون حق وووم ذ احل الضوووحاايانجوووراءات القانونيوووة  إكموووالوحوووم مووون ،بووول الشوووراة 
سوووبل الوملوووول إىل الأبدالوووة واحلصوووول علوووى وقوووو، م ذ  لأبوووزوف م عووون ارطالبوووة ،وووواي  ا  يشووو ل دافأبووو
مووا يواجووه األ ووخاص ارأبرضووون أل وو ال الوور  ارأباملوورا ومووا يتصوول عووا موون ا  وكثوومل . (33)اانتصوواف

ر الضووحااي هتديوودات ومضووايقات موون اجلوواين وجمتمووع اجلوواين احمللووي  اسووت  ل والشوو ود وأفووراد أسوو
تضووا أن هلووويه ارماخلسووات   وومل سووولا ذ نتووائم احملاكموووات إك اوالاوولطات ذ قأبووض احلووواات. و 

مي ن اويف الضحااي والش ود فو  يتأبواونون موع سولطات إنفواك القوانون. وخلووم ارخواوف اجلديوة 
ت ليصات إعمال القانون عن ااواك التوداقمل ارناسوبة ال فيلوة من اانتقاس ذ قأبض احلاات  عةز 

ويتفوووا،م ا ووووف مووون عمليوووات  .(34)ومايوووة الضوووحااي والشووو ود موووع أن احملووواكم البووو  من وووا كلوووس
اانتقووواس الووويت يقووووس عوووا اجلنووواا وااحاوووا  ابنأبوووداس األمووون ذ احلووواات الووويت يظووول في وووا الضوووحااي 

 يأبيشون ذ اجملتمع احمللي نفاه الي  يأبي  فيه اجلناا ارزعوم .

الززززز  يواجههزززززا األكزززززلاص ا عرضزززززون ألكزززززلاا الزززززرق ا عاصزززززرة يف  الصزززززعوابت -داا 
تل زة يف ا ر  اتواحلصوا عل  س ل االنتصاف بشأن االنتهاك دالةالوصوا ال الع

 اإلمداد الدولقة سالسل
للحصوووول علوووى ا  أاتح اا،تصووواد ارأبووووم للشوووركات عووورب الوانيوووة ذ  وووم القطاعوووات فرملووو -38

الاوولع وا وودمات قت لفووة منخفضووة موون س سوول مأبقوودا موون اروووخلدين وم َّن ووا موون توسوويع نطووا  

__________ 

 أع ه(. 31)احلا ية  Justice Under Trial انظر (33)

 Opening the Door to Equality, Access to Justice for Dalits in Nepal مفوضية األمم ارتحدا حلقو  انناان  (34)

(Nepal, 2011) :مي ن ااا مب عليه ذ ارو،ع التاأ  www.opendemocracy.net/beyondslavery/gscpd/urmila-

bhoola/urmila-bhoola-yes  انظور أيضوا . The Freedom Fund, Putting Justice First: Legal Strategies to 

Combat Human Trafficking in India:الوي  مي ون اااو مب عليوه ذ ارو،وع التواأ  www.trust.org/content 

Asset/raw-data/ceedfd4f-0573-4caa-85ce-d5c222570078/file. 

http://www.opendemocracy.net/beyondslavery/gscpd/urmila-bhoola/urmila-bhoola-yes
http://www.opendemocracy.net/beyondslavery/gscpd/urmila-bhoola/urmila-bhoola-yes
http://www.opendemocracy.net/beyondslavery/gscpd/urmila-bhoola/urmila-bhoola-yes
http://www.trust.org/content%20Asset/
http://www.trust.org/content%20Asset/
http://www.trust.org/content%20Asset/
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ويورجا أن تواجوه الشوركات عورب  .(35)د الوانية  اا ذ كلس إىل البلدان الناميةعملياهتا عرب احلدو 
الوانية اليت لدي ا س سل إمداد اويلة ومأبقدا حتدايت تتأبلق أب  ال الور  ارأباملورا. وذ كثومل 
من األحيان  ت ون اراتوايت الدنيا مون سلاولة انموداد عرضوة للتوزود ابرنتةوات أو اروواد ا واس 

موول حمليووة ملوو ملا مقامووة ذ اا،تصوواد ووومل الرمسووي ومنتةووة ذ وووروف تشوومل الوور  والأبموول موون مأبا
 .(36)اجلرب  وإساخل الدين

موووا تأبوووو  القواعووود القانونيوووة الووويت حتووودد ماوووؤولية الشوووركات عووورب ا  وذ لووويا الاووويا   كثووومل  -39
يوة حصوول الوانية عن انت اكات حقو  انناان وومل النا وصة قشو ل مبا ور عون عملياهتوا التةاخل 

 ،وووان  تتةوواوز آاثخللوواعوون كلووس  ووورس انأبووداس  الضووحااي علووى الأبدالووة وسووبل اانتصوواف. وفضوو   
ذ    ذ أحيوووان كثوووملا  مووون الوملوووول إىل الأبدالوووةضوووحااي أ ووو ال الووور  ارأباملووورا احلووودود ان،ليميوووة

ا  مقور  الشوركة عون ان،لويم الوي  تتخويه في وا اسوت  ل األفوراد ذ إ،لويم يتلوفاحلاات اليت ود  
موووا ا يتووواح للضوووحااي خيووواخل سوووو  التموووا  اانتصووواف ذ ان،لووويم الوووي  اخلُت وووب فيوووه ا  وكثووومل  .هلوووا

التحوودايت الوويت تواج  ووا البلوودان الناميووة ذ وتأبووأل  :(37)اانت ووا  فيحرمووون موون اانتصوواف الفأبووال
األاوووور    وضووووأبفماووووائل حاوووون التوووودقملسووووبيل ارثووووال  قاووووبب  تنظوووويم قأبووووض الشووووركات )علووووى

ي ونوووون ل سوووت  ل  مووون يتأبرضوووون (  أنقووواخل إىل اروووواخلد ال افيوووةأو اافتأو انأبووودام ا   القانونيوووة 
مون سووالم وأ،ول ،ودخلا  الويت ترت ب وا الشوركات حقو  انناوان أكثر من ومللم انت اكات عرضة

 .سبل اانتصاف على الوملول إىل الأبدالة واحلصول على
الشووو او  مووون انت اكوووات  حيوووالع عوووا الشوووركات داقمل الووويت تضوووطلتوووومي ووون أن ي وووون لل -40

ذ  ي   دوخلاوووتو  التنفيوووحقوووو  الأبموووال ضووومن س سووول إموووداداهتا  مثووول آليوووات الوووتظلم علوووى ار
بويل الأبنايوة قلتزاموات اابالوفواء  تأبزيوزسبل اانتصاف و  واحلصول على تيامل الوملول إىل الأبدالة

ن عوووودا قيوووود أ ان.الضوووواخلا وقووووو  انناووووديوووود اآلاثخل موووون خوووو ل حت األعمووووال التةاخليووووة ذ الواجبووووة
 ميووواتيناد: )أ( موووا يلوووي تشووومل مل تاووواءات قشوووأن مووود  كفايت ووواجوانوووب مووون لووويه اآلليوووات تثووو

ك نتووائم إنفووااسووب عوودس تنضووحااي أ وو ال الوور  ارأباملوورا والشووركات  و الاوولطة ووومل ارت افصووة قوو  
 ة.اجلنائي أبقوابتال و،ع وانأبداسمع الضرخل الي   تاحةس اآلليات وسبل اانتصاف ارتل

كلاص ا عرضني ألوصوا ا للفالة  الصعقد الوطين التدابري ا تلذة عل -رابعاا  
 تصاف س ل االنحصوهلل عل  و  ال العدالة ألكلاا الرق ا عاصرة

تلوس الويت ارأبروضة ذ ليا البواب لوي األمثلة على التداقمل ارتخيا على الصأبيد الواأل  -41
ن اجل وووات ملووواحبة ارصووولحة ذ موووسووووالم وارنظموووات وووومل احل وميوووة و ء الووودول األعضوووا ،ووودمت ا
تووه أعد ي سووبل اانتصوواف الوواحلصووول علووى اسووتبيان قشووأن الوملووول إىل الأبدالووة و علووى ا مخلدودلوو
__________ 

 Urmila Bhoola, “Soft law not enough to prevent slavery and exploitation” Open Democracy, 13انظور  (35)

September 2016:الي  مي ن ااا مب عليه ذ ارو،ع التاأ  www.opendemocracy.net/beyondslavery/gscpd 

/urmila-bhoola/urmila-bhoola-yes. 

 .20را   الفقA/HRC/30/35انظر  (36)

(37) Amnesty International, Injustice Incorporated, Corporate Abuses and the Human Right to Remedy 

(London, 2014). :مي وون اااوو مب عليووه ذ ارو،ووع التوواأwww.amnesty.org/en/documents/POL30/001/ 

2014/en/. 

http://www.opendemocracy.net/beyondslavery/gscpd
http://www.opendemocracy.net/beyondslavery/gscpd
http://www.amnesty.org/en/documents/POL30/001/
http://www.amnesty.org/en/documents/POL30/001/
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ذ  ةا املو اارقورخل  أوخلدهتواثلوة علوى التوداقمل الويت وعو وا علوى كلوس  يشواخل إىل األمة. ا امل اارقرخل 
 القطرية. تقاخلير الزايخلاتقة و اخلير ارواضيأبية الااقالتق

 (38)التشريعات والسقاسات والربامج الوطنقة  
علووى أن الوور  يشوو ل جرميووة  2ذ مادتووه  031/2015ذ موخليتانيووا  يوونص القووانون خل،ووم  -42

سوونة  20و 10  عقوقووة ابلاووةن توو اوح قوو 7ضوود انناووانية ا تاووق  ابلتقووادس. وتفوور  ارووادا 
للةمأبيووات  ةحووق ارثووول أموواس حم موو 23و 22جووزاء  علووى إخضووامب  ووخص للوور . ومتوونا اروواداتن 
ارماخلسوووات ااي الووور  و علوووى أن ياوووتفيد ضوووح 24الووويت تووودفع عووون حقوووو  انناوووان. وتووونص اروووادا 

يوووة ارتأبلقوووة القانون الشوووبي ة مووون اراووواعدا القانونيوووة وعلوووى إعفوووائ م مووون  يوووع الت ووواليف والرسووووس
آلن ذ احمووووواكم خاملوووووة ققضوووووااي الووووور  توجووووود  002-2016ابنجوووووراءات. وأنشوووووأ اررسووووووس خل،وووووم 

مووة عا ت مؤساووةعوون كلووس  أُنشووأ وفضوو   ا . نواكشوووط ونيمووا ونودليبووو ولووي جووالزا للأبموول خلمسيوو
ا وتتوووىل ات قشووأ لتحديوود قوورامم للقضوواء علووى الفقوور والأبوا،ووب النا ووصة عوون الوور  وتقوودس ا، احوو

 تنفييلا.
 متوووووز/ 15الصووووادخل ذ  027-61وذ النيةوووور  يأبوووورهفف القووووانون اجلنووووائي )القووووانون خل،ووووم  -43
 20اوح قوو  عقوقووة ابلاووةن توو   2-270. وتو،ووع ارووادا 1-270( الوور  ذ مادتووه 1961 يوليووه

اليوة األفريقيوة علوى م يو  فرنوس مون فرن وات اجلماعوة ار 5سنة وورامة ت اوح ق  مليوون و 30و
حاوب األملوول     أل   أبية ماة حق ارثول أماس حم مة 5-270مماخلسة الر .  ومتنا ارادا 

ساسووي ام ووا األ،بوول عوواس واحوود علووى األ،وول موون و،ووومب األحوودا  ارأبنيووة وت ووون م لفووة اوجووب نظ
 ا افحة الر  أو ارماخلسات الشبي ة قه.

و،واعوود )إل وواء(  1976وذ اهلنوود  يوونص ،ووانون نظوواس )إل وواء( عمالووة إسوواخل الوودين لأبوواس  -44
وود من مووا حتريوور  يووع الأبووا 1976عمالووة إسوواخل الوودين لأبوواس   وواء مل  اراوو ،  وإلإسوواخل الوودين وُ،صهف

،  )قفور  موال اراو  بوة مون ياوتخدمون الأبومأبا، ديو م ووضع تداقمل نعادا  لويل م ا،تصواداي  
ألفأبوال ا ا لويه ورامات وعقوابت ابلاةن علي م(.  ويفر  القانون والقواعد عقوقة على مورت

ألوسوووو  اخلوقيووووة. وزادت خطووووة القطووووامب  000 2وورامووووة تصوووول إىل ا  سوووونوات سووووةن 3تصوووول إىل 
 ليوول الووي  يُوودفعادا التأمبلووع إعوونعووادا  ليوول الأبمووال اراوو ،  الوويت اعُتموودت ذ اآلونووة األخووملا 

 دمات القانونية اسلطات  1987للأبتقاء من م.  وأنشأ ،انون سلطات ا دمات القانونية لأباس 
 تمع.ق ية تقدمي ا دمات القانونية اجملانية ارختصة للفصات الضأبيفة ذ اجمل

سوة عمالوة ( مماخل 2002)2058)حظور( عمالوة إسواخل الودين خل،وم وذ نيبال  أل وى ،وانون  -45
  2002إسوواخل الوودين ذ الووب د ونووص علووى عقوووابت وورامووات علووى اجلنوواا. ويقتضووي ،ووانون عوواس 

. وذ ذ عووودد مووون ارقااأبوووات موووال اراووو ، مووون الأب لأبتقووواء ليووول وخلملووود انعوووادا  إنشووواء جلوووان
عمالوة إسواخل الودين ذ  يوع  1992ابكاتان  أل ى ،انون )إل اء( نظاس عمالة إسواخل الودين لأبواس 

             اووواء الوووب د ولوووو يووونص علوووى عقوقوووة ابلاوووةن تووو اوح قووو  سووونت  و وووس سووونوات علوووى اجلنووواا أ
خلوقية. ويول القانون ح ومات ارقااأبات إنشواء جلوان يقظوة علوى  50 000و/أو ورامة ،دخللا 

  ليل الأبمال ارا ، . املأبيد ارقااأبات نعمال القانون وإعاد
__________ 

،وودمت ا األخلجنتوو  وأسوو اليا ولبنووان وموخليتانيووا وارمل ووة الأبرقيووة الاووأبودية ومنظمووات أمري يووون موون أجوول  تقوواخلير (38)
 .FLEXالدميقرااية وحقو  انناان ذ البحرين  ومأب د البيؤت  قيا  ومنظمة 
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ن القانون اجلنائي الر  وتفر  عقوقة ابلاةن تو اوح م 2-586وذ لبنان  جُترهفس ارادا  -46
مووورا مووون احلووود األد  مووون األجووووخل.  500و 100تووو اوح قووو  ا  سووونة وخلسووووم 15سووونوات و 5قووو  

( مون ،وانون انجوراءات اجلنائيوة للقاضوي مونا الضوحية األجنوا حوق ان،اموة 8)586وجتيز اروادا 
وذ ارمل ووووة الأبرقيووووة ب د ووووومل مشوووروعة. ذ الووووذ لبنوووان حووووم  ايوووة انجووووراءات إن كانوووو  إ،امتوووه 

  علوووى احلوووق ذ التقاضوووي علوووى ،ووودس 47الاوووأبودية  يووونص النظووواس األساسوووي للح وووم  ذ مادتوووه 
اراوواواا للمووواان  وارقيموو  وعلووى أن يضووع القووانون انجووراءات ال زمووة الوويت ت فوول لوويا احلووق. 

 (M/46 وارأبوودل ابررسوووس ارل ووي خل،ووم M/51ويأبا،ووب ،ووانون الأبموول )الصووادخل ابررسوووس ارل ووي خل،ووم 
الأبمووال دون عقوود  الأبموول ارفراووة وتوويووف حةووب األجوووخل ومصووادخلا جوووازات الاووفر وسوواعات

الوووووي  يووووونظم دخوووووول  2015الصوووووادخل ذ عووووواس  21وذ ،طووووور  ي ووووودف القوووووانون خل،وووووم  م تووووووب.
 قنظاس ،ائم على الأبقود.ال فالة األجانب وم ادخلهتم وإ،امت م إىل استبدال نظاس 

من القانون اجلنائي علوى جرميوة ااسوتأبباد أو الظوروف  140وذ األخلجنت   تنص ارادا  -47
عون كلوس   سنة. وفضو    15سنوات و 3األخر  الشبي ة قه وتفر  عقوقة ابلاةن ت اوح ق  

ل ضووط مب  1755/08أُنشووص  ارديريووة الوانيووة لتأبزيووز الوملووول إىل الأبدالووة اوجووب اررسوووس خل،ووم 
كات الصووولة ابلوووربامم القانونيوووة واا،تصوووادية والووودعم اجملتمأبوووي وتأبزيزلوووا. وذ الربازيووول   ابألنشوووطة

احلوو  موون م انووة الشووخص لظووروف  ووبي ة موون القووانون اجلنووائي علووى جرميووة   149تأبا،ووب ارووادا 
 سنوات وورامة مالية. 8ابلر   ابلاةن مدا ت اوح ق  سنت  و

)ذ إاوواخل مف وووس  2015وذ ارمل ووة ارتحوودا  جيوورس ،ووانون م افحووة الوور  ارأباملوور لأبوواس  -48
وتشوومل الأبقوووابت الاووةن ارؤقوود . انلزامووي أو الأبموول اجلوورب احلووديث ( الوور  وااسووتأبباد و  الوور  
الأبقوووقت  عووات  أو   ابل رامووة وأا    وو ر  12  أو ابلاووةن روودا ا تتةوواوز ابلووت م اندانووة ذ حالووة

اجلنائيووة لوودي ا القوودخلا  توونص علووى أن احملوواكم 8 وتوونص ارووادا. إبجووراءات موووجزا حالووة اندانووة ذ
                اسووووتأبباد أو ا  الوووور  اجلوووواين  رميووووةفي ووووا  يووووداناموووور التأبووووويض ذ احلوووواات الوووويت أو  إملووووداخلعلووووى 
 ا ،انون ارااعدا القانونيوة وإملوداخل األح واس ومأبا،بوة مورت 47وعدَّل  ارادا  .لأبمل اجلرب أو ا

البوووات األكن ابلبقووواء ذ واوووول تقووودمي اراووواعدا القانونيوووة للضوووحااي قشوووأن  2012اجلووورائم لأبووواس 
أو م ادخلهتوا  ومطالبوات التأبوويض اوجوب ،وانون الأبمول ومطالبوات التأبوويض عون  ارمل ة ارتحدا

 الضرخل.
الأبنوف لضوحااي جورائم  تأبزيوز وضوع ضوحااي اجلرميوةل 2011جييوز ،وانون عواس وذ لولندا   -49

ع مبلووع ماووبق   التمووا  دفووأبموول اجلوورب ووورا  الواجلوورائم اجلناووية  اووا ذ كلووس ضووحااي ااجتوواخل أل
وعةز عن قدفع تأبويض للمةأل عليه كةزء من الأبقوقة اجلنائية  وأُمر من الدولة إكا أدين اجلاين 

 .مثانية أ  ر قأبد أن أملبا احل م  ائيا  ذ وضون  دفع كلس التأبويض
الووووور  وااسوووووتأبباد والأبمووووول اجلووووورب .  1995ليا  جُيووووورهفس القوووووانون اجلنوووووائي لأبووووواس سووووو اأوذ  -50

(. ويتوووىل أموو  ارظووام ارأبووأل 270سوونة )القاووم  25ويأبا،ووب علووى الوور  ابلاووةن روودا تصوول إىل 
ابلأبموووول ارنصووووف ماووووؤولية إدامووووة اآلليووووات الوووويت تتوووويا لة ووووخاص ارتةوووور عووووم الفوووورص للمطالبووووة 

 تأبويض عن األجوخل وااستحقا،ات ومل اردفوعة.قتأبويضات مدنية تشمل ال
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 التدابري ا تلذة يف سقاق سالسل اإلمداد  

قشووأن واجووب الرعايووة الوا،ووع  2017لأبوواس  399-2017 فرناووا  ينشوو  القووانون خل،ووم ذ -51
علوووى الشوووركات األس والشوووركات ارتأبا،ووودا مووون ا  علوووى عووواتق الشوووركات األس والشوووركات اآلمووورا التزامووو

نشور خطو   كات الفرناوية ال بوملا واجوبعلوى الشور  القوانونالباان قتوخي احليطوة. ويفور  لويا 
ارووووووخلدين و   لشوووووركات ا اضوووووأبة لاووووويطرهتانشوووووطت ا وأنشوووووطة الاووووونوية اررتبطوووووة أبالأباموووووة ااحليطوووووة 

و،ود يوؤد  انخو ل قواجوب احليطوة  .جتاخليوةع ،وات أ،امو  مأب وم ا،دين من الباان الويين وارتأب
 إىل حتميل الشركة اراؤولية.

 2015وذ الووووواايت ارتحوووودا األمري يووووة  وظوووور ،ووووانون تياوووومل وإعمووووال التةوووواخلا لأبوووواس  -52
قشووأن الشووفافية  ا(. ويقتضووي ،ووانون كاليفوخلنيوو910اسووتملاد الاوولع ارنتةووة ابلأبموول اجلوورب  )الفوورمب 

هلوا  أو تقووس أبعموال جتاخليوة ذ ا  تتخي من كاليفوخلنيوا مقور أبن ت شف الشركات اليت  2010لأباس 
مليون دواخل عن ارأبلوموات ارتصولة   ودلوا  100ليه الواية  وتتةاوز إيراداهتا الانوية الأبارية 

،ووانون إعووادا ال خوويص حلمايووة للقضوواء علووى الوور  وااجتوواخل ابلبشوور ذ س سوول إمووداداهتا.  وأنشووأ 
جرمية ااستفادا عن علم من الأبمل اجلرب  ويفور  عقوقوة ابل راموة   2008ضحااي ااجتاخل لأباس 

عن كلس  ينش   (. وفض   1589أو كلتا الأبقوقت  )الفرمب ا   عام 20أو الاةن ردا تصل إىل 
لووويا القوووانون الوايوووة القضوووائية خووواخلج احلووودود ذ حووواات ااجتووواخل ابلبشووور والأبمووول اجلووورب  والووور  

 (.223 وااستأبباد القار  )الفرمب
قشوأن الشوفافية ا  ح مو 2015وذ ارمل ة ارتحودا  يتضومن ،وانون الور  احلوديث لأبواس  -53

ذ س سوول انمووداد يقتضووي موون  يووع األعمووال التةاخليووة ذ ارمل ووة ارتحوودا الوويت يتةوواوز حةووم 
 ومتوواخل  عمل ووا التةوواخل  ذ ارمل ووة ارتحوودا نشوور قيووان سوونو  مليووون جني ووا   36مبيأباهتووا الأباريووة 

عووون الوووور  احلوووديث يهبوووو هف التووووداقمل ارتخووويا للتأبوووورف علوووى الوووور  والتصوووود  لوووه ومنأبووووه ذ س سوووول 
 إمداداهتا.

لضزززززمان حصزززززوا  ملزززززو ت مزززززج كزززززامل قزززززاعل علززززز  حقزززززوق اإلنسزززززان -خامساا  
سزززز ل علزززز  العدالززززة و األكززززلاص اخلاضززززعني ألكززززلاا الززززرق ا عاصززززرة 

 االنتصاف
ارأباملرا من الوملول إىل الأبدالة واحلصول علوى سوبل ضحااي أ  ال الر  يتمثل مت    -54

ا سوووياد وتأبتمووود ةاعوووةا . و جأبوووا  اتموووا  تطبيقووو سووويادا القوووانونتطبيوووق  ذاانتصووواف قشووو ل فأبوووال 
اعدا اراوووارووؤازخلا و ة اجلنائيووة واردنيووة وانداخليووة  علووى تقوودمي ا وودمات الأبامووة  مثوول الأبدالووالقووانون 

دون أ   القضووائية ذ نطووا  الوايووةاألفووراد  ال ومنصووف جلميووعقشوو ل فأبوو القوووان سوون القانونيووة و 
لقوانون الضوروخلية لتووفمل ا ودمات الويت ت فول سويادا ا توداقملينب ي للودول أن تتخوي  يوع الو  متييز.

 ة ليه ا دماتليه ا دمات وإاتح جأبلمااءلة  و لل وومل متييز  وخاضع نزيه وفأبال على او
 .البلد أبسره قش ل مياوخل ذ

أبمووول وال شوووبي ة ابلووور ال ألعووورافالووور  وارماخلسوووات وا جُتووورهفسالوووي   قووووان اعتمووواد ال وميثووول -55
عليووه ذ القووانون الوودوأ خطوووا  موون أجوول إعمووال حقووو  الضووحااي علووى النحووو ارنصوووص اجلوورب 
ا  ان  إنفوواكلوويه القووو  إنفوواكجيووب أن و  .حووق الضووحااي ذ الوملووول إىل الأبدالووةضوومان  ضووروخلية أوىل
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د  ارتأبلقووووة ابحلوووود األ القوووووان األخوووور  كات الصوووولة  مثووول  القوووووان  ووووأ ا ذ كلووووس  وووأن  ا  اتمووو
األخووور  حملووواكم واجل وووات القضوووائية الشوووراة واو مفتشوووي الأبمووول  ،فبووول لةجووووخل وعووودس التمييوووز مووون 

وينب ي تدخليب سلطات إنفاك القوانون  قفأبالية وكفاءا. إعمال القانونكافية على ارتمتأبة ققدخلات  
جلمع األدلة قش ل ،املر وتو،يع عقوابت  ففة ا  للأبدالة وجتنبا  أ  ال الر  ارأباملرا حتقيقعلى 

اوجوووب ،ووووان   تلفوووة عووون القووووان  الووويت اظووور أ ووو ال الووور  ا  علوووى اجلنووواا أو م حقوووت م ،ضوووائي
قاوووبب  ووو ال الووور  ارأباملووورا أس في وووا التشوووريأبات الووويت جتووور  ا تنفووويوذ احلووواات الووويت ارأباملووورا. 

تووودخل  تمييوووز و ال قوجوووودالووودول  مووون ار وووم أن تأبووو فوعوووات األ،ليوووات  فلتمييوووز اجملتمأبوووي ضووود جمما
تتويا للضوحااي الوملوول إىل الأبدالوة واحلصوول ليه ارماخلسات وتتخي تداقمل مناسبة  تفشيمللته ق
األ،ليوات إنفواك القوانون والوة اوؤول  عون وعيوة ارتاالتوزاس قكلوس وياوتتبع  سوبل اانتصواف.على 
 الالطة القضائية. ذالشراة  و  ،واتحل ومة و على  يع ماتوايت ا  اومتثيل  اوحقو،
الضوحااي علوى تحديود ار لفوة ق الوكاات القانونية حصول ومن واجب الدول أن ت فل -56

حقووو   حلمايووة  زمووة قشووأن أ وو ال الوور  ارأباملوورا  واصوويص ارووواخلد الوالتوودخليب ال وواذ ارأبرفووة
 ماخلسووووات تلووووف ارقشووووأن وينب ووووي للوووودول أن تضووووع وتنشوووور مبووووادمل توجي يووووة تنفيييووووة  الضووووحااي.

نب وي يو  تش ل جرمية خل . قأبين اكان  حالة إن  على حتديد  مشفوعة اؤ رات تااعد اراؤول 
 ؛حوووواات ااسووووت  ل ارم نووووةحتديوووود تر وووود الوووودول ذ أ( يلووووي: ) اووووا ارؤ ووووراتلوووويه  صووووفتتأن 

 لوويه ارماخلسووات؛في ووا راعوواا ارنووااق والقطاعووات اا،تصووادية الوويت تاووود اق وول قلوود  اووتص )ب(
  أ ووو ال الووور  ارأباملووورا  لتمييوووز قوووا )د( مت ووون الووودول مووون اوووتند إىل التشوووريأبات الوانيوووة؛ج( ت)
قشوووأن حتديووود  التووودخليب الووودوخل وينب وووي إاتحوووة  مووون أ ووو ال ااسوووت  ل األ،ووول خطووووخلا. سووووالاو 

  الأبوووام وارووودع    لقوووانون  وحووور  احلووودود  وموووووفي اهلةوووراإنفووواك ا للماوووؤول  عووونالضوووحااي 
الرعايووووة ااجتماعيووووة  يومووووووف   الدقلوماسووووي  والقنصوووولي وارووووووف  ومفتشووووي الأبموووول  والقضوووواا

 وارووف  ارأبني  وماية األافال.
أن توووفر هلووم اراوواعدا ال افيووة جيووب   ال الوور  ارأباملووراضووحااي أ وو وقأبوود حتديوود لويووة  -57
بيوووة واراووواعدا تشووومل الاووو ن والرعايوووة الطالووويت  أبووواو م موووع الاووولطاتوووومل ارشووورواة قتفوخليوووة الو 

كلوس  ينب وي أن يتلقوى الضوحااي اراواعدا الطويلوة األجول مون أجول  عن فض   و  ارادية.و النفاية 
التأبوواذ وإعووادا قنوواء حيوواهتم  اووا ذ كلووس التووداقمل الراميووة إىل تياوومل  ذاخل ماوواعدهتم علووى ااسووتمر 

الاياسووووات  خلملوووودينب ووووي و  اووووتدامة.مسووووبل عووووي   حصوووووهلم علووووىا إدموووواج م ذ اجملتمووووع و إعوووواد
 أوضووامبىل إ للتحقووق موون فأباليت ووا واحلووؤول دون عووودا الضووحااي والطويلووة األجوول والووربامم القصووملا

 هلم لتم يون م لدعم إىل الضحااي تقدمي ارأبلومات وارااعداا ملوفتوينب ي أن يشمل  ااست  ل.
 أن ت ووووونوينب ووووي  .امووووياووووتطيأبون ف م وأسوووولوب  ل ووووةعلووووى حقووووو، م القانونيووووة قموووون احلصووووول 

علوى الأبمول موع  جمانية وأن يتوىل تقدمي ا ذ أ،رب فرملة مم نة حموامون مودخلقونارااعدا القانونية 
 .ر  ارأباملراضحااي أ  ال ال

اوولطة  تصووة ق ااتصووال وو ال الوور  ارأباملوورا ة ووخاص ارأبرضوو  ألوينب ووي أن يتوواح ل -58
احلصووووول علووووى التأبويضووووات مت وووون م موووون احلمايووووة واراوووواعدا قشوووو ل م ئووووم و توووووفر هلووووم وماووووتقلة 
تصوووة وماوووتقلة حلووواات  سووولطات تصووود  ت فووول الووودول أن  وفوووو  كلوووس  جيوووب علوووى ال افيوووة.

هتم و،ضوواء عقوووابت  ا لوويه األفأبووال ومقاضوواموورت تحقيووق مووعال  و قفأباليووة أ وو ال الوور  ارأباملوورا
ل اانتصواف حصول الضحااي علوى سوبسبل  وينب ي ااَّ ت ون .اليت اخلت بولا مع اجلرمية تتناسب
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عون األضوراخل الويت  ضوحااي الور  ارأباملورتأبووهف   وأن  أو مقيودا  مأبقوداأو  ابلظة الت لفة واجلرب 
 هليه ارماخلسات. قابب تأبرض م حلق  عم

 االستنتاجات والتوصقات -سادساا  
 االستنتاجات - لف 

وتعزيزززز هزززذا احلزززق  الوصزززوا ال العدالزززةاحلزززق يف  يقزززن علززز  الزززدوا التززززاب ابحززز اب -59
يلززب و  س ل انتصاف فعالة. القانونقة لألكلاص اخلاضعني لواليتهايتقح نظاب  وضنواعماله ب

اجزراءات قانونقزة ابعتمزاد الضز ااي تنصزف قضزاعقة واداريزة آلقزات  ابسزت دا الزدوا  ذلك
س وتعزيززز هززذج اإلجززراءات عنززد االقتضززاء. وسززهلة ا نززاا ومنصززفة ومقسززورة التللفززة سززريعة

ويتزززوخ  يف التعويضزززات ا منوحزززة للضززز ااي  ن ت قزززدب يف الوقزززك ا ناسززز  و ن تلزززون كاملزززة 
رد  هزززذج التعويضزززات جيززز   ن تشزززملو  .وملتزمزززة يف اذن ذاتزززه مب زززادو ا الءمزززة والتناسززز 

ويقزن علز  عززاتق  عزدب التلززرار. وال ضزقةس وضزما ت سواعزادة التأهقززل سوالتعزوي  ساحلقزوق
وبززذا عنايززة خاصززة يف الت ققززق الززرق ا عاصززرةس  يلزمهززا مبنززن  كززلاا واجزز  قززانوين الززدوا
 .علقهل العقوبة ا ناس ةوتوققن  سهتلومقاضا سوحتديد مرتل قها سفقها
يزة اللقضاء عل   كلاا الزرق ا عاصزرة وةاا  ساسق عامالا  الوصوا ال العدالةوي عدُّ  -60

صزعوابت  سنظزل العدالزة يف سالضز ااي تواجزهمزا اا ومزن ذلزكس كثزري حقوق الض ااي اإلنسانقة. 
ل قززدرهت تضززعف و عملقززة  سراعقززةاج س  وؤسسززقةس  و قانونقززةس  و ماجتماعقززةوعق ززات عديززدة 

ويف بعزز  ال لززدان الزز  . مززن سزز ل االنتصززاف ا تاحززة هلززل حتززدو  لعدالززةالوصززوا ال اعلزز  
هزززذج  الززز  حتظزززر التشزززريعات اعمزززاا ال يززززااس قاعمزززة فقهزززا  كزززلاا الزززرق ا عاصزززرة تلزززون

بسززز   ضزززعف سزززقادة القزززانونس والفسزززاد والتمققزززز  واهنزززاا  وتوِقزززن العقوبزززة علقهزززا ا مارسزززات
للت ققززق مززن القززانون للقززدرات الالزمززة انفززاذ  ا سززؤولني عززنواإلقصززاء االجتمززاعي وافتقززار 

وجيززز   ن يشزززلل وفزززاء الزززدوا ابلتزاماهتزززا مبوجززز  القزززانون الزززدو  ورد  اجلنزززاة ومقاضزززاهتل.
ويسززتند ال حقززوق  حقززوق الضزز ااي كاملززة مركززز الثقززل يف مززج كززامل يركززز علزز  الضزز ااي

ززززن ا  وا ال العدالززززةمززززن الوصززززألكززززلاص ا عرضززززني ألكززززلاا الززززرق ا عاصززززرة اإلنسززززان ميلِا
 واحلصوا عل  س ل االنتصاف. وترد  د ج تفاصقل التوصقات ا تعلقة ابت اش هذا النهج.

 التوصقات ا وجهة ال الدوا األعضاء يف األمل ا ت دة -ابء 
 الدوا مبا يلي:ة اخلاص ةا قرر  توصيفقما خيا احلواجز االجتماعقة والثقافقةس  -61

لتمققززززز ضززززد ل األسزززز اب اجلذريززززةاختززززاذ وقززززن اخلطززززوات الالزمززززة  عاجلززززة  )أ( 
 سالنسززززاء ومظززززاهرجس ومززززن بقنهززززا جمموعززززات األقلقززززات ا عرضززززة ألكززززلاا الززززرق ا عاصززززرة

والعمزززززاا "ا تزززززدين"س الوضزززززن الط قزززززي  س واألكزززززلاص ذوووالشزززززعوب األصزززززلقة سواألطفزززززاا
 ا هاجرون؛
فزززززرص العمزززززل الالعزززززق والعمالزززززة اللاملزززززة وا نتجزززززة  احلزززززرص علززززز  ااتحزززززة )ب( 

 جملموعات األقلقات؛ جما ا  واخلدمات االجتماعقة ا العمة والتعلقل االبتداعي واإللزامي
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 - لومقزززززة فعالزززززة لتزززززوفري الزززززدعل االجتمزززززاعيحتنفقززززذ بزززززرامج وسقاسزززززات  )ج( 
 الرق؛ ا ت ررين مناالقتصادي للض ااي 

نتشززار  كززلاا الززرق ا عاصززرة ابوصززلته ا  اكززرة العزز اف بوجززود التمققززز ا )د( 
الوصزوا ال العدالزة ناس ة تلفل لألكزلاص ا نتمزني ال جمموعزات األقلقزات متدابري  اختاذو 

 ؛عل  قدب ا ساواة من سواهل
تلفزل الز  الالزمزة اعتماد تشريعات وطنقة  لاف ة التمققز واختاذ التدابري  )ه( 

األقلقززات والت امززل اجملتمعززي  واعززاتضززد ا ؤسسززي  التمققزززالقضززاء بشززلل اسززت اقي علزز  
وقزن قزاعل علز  حقزوق اإلنسزان بشزأن منزن وقزن  كزلاا التمققزز يف  واجراء تدري  ؛علقها

 ؛مؤسسات الدولة والقضاء علقه
 انفاذ القانون؛سلطات  يفاألقلقات واعات  فراد متثقل من   ققالت )و( 
االضززطالش عززن سززؤولقتهل انفززاذ القززانون مب عززن سززؤولنيا  ا ززابمززن  ث ززكالت )ز( 

ألن اا نظزززر  ألكزززلاا الزززرق ا عاصزززرةس تسزززتهدف األكزززلاص ا عرضزززنيالززز  التوعقزززة  نشزززطةش
 يتلوفزون مزن و  السلطاتس  و قد ال يثقون يفعن التماس ا ساعدةس  الض ااي قد يعجزون

 ؛  كلوىق  تقدمي عوا
ألكلاا الزرق اجلماعات ا عرضة  وصلالت توعقة عامة للتنديد بةاجراء  )ح( 

 السلان حبقوق هذج اجلماعات. وتوعقةا عاصرة والت امل علقها يف اجملتمن 

 الدوا مبا يلي: ةاخلاص ةوصي ا قرر تاحلواجز العملقةس بشأن و  -62

علزززز  اا اتمزززاا القزززوانني تنفقزززذ تنفقزززذمزززن  ت قزززقختصزززقا ا زززوارد اللافقزززة لل أ() 
نظزاب العدالزة لقشزمل ا نزاطق  وتوسزقن نطزاق ذلك يف ا ناطق ا عزولةالصعقد الوطينس مبا يف 

 الناعقة والريفقة حقث تسود  كلاا الرق ا عاصرة؛
اعفززززززاء ضزززززز ااي  كززززززلاا الززززززرق ا عاصززززززرة الززززززذين اختززززززاذ تززززززدابري تلفززززززل  )ب( 

 ابلوصززوا ال العدالززة مززنقززة الرسززوب القانونقززة واإلداريززة واإلجراعقززة ا تعليسززتطقعون دفززن  ال
 ا سززاعدة ا القززة للضزز ااي لتلطقززة التلززالقف ذات ميوابإلضززافة ال ذلززكس تقززدهززذج الرسززوب. 

رى ا رت طزة ابلوصزوا ال النقل واإلقامة والتلالقف األخرسوب الصلة ابإلجراءاتس من ق قل 
   .العدالة

   الدوا مبا يلي: ةاخلاص ةوصي ا قرر تحلواجز التشريعقة والسقاساتقةس وفقما يتعلق اب -63
التصززديق علزز  وقززن االتفاققززات الدولقززة يف اإلطززار القززانوين الززدو  الززذي  )أ( 

األكلاص الذين يتعرضون هلزذج ا مارسزات  من وصواحيظر  كلاا الرق ا عاصرة والتأكد 
س ل االنتصاف الفعالةس مبا يف ذلزك بروتوكزوا عل  قدب ا ساواة وحصوهلل عل   العدالةال 
 1930س لعزززاب العمزززل اجلزززربي بشزززأنمنظمزززة العمزززل الدولقزززة ا رفزززق ابتفاققزززة  2014عزززاب 
وين لي للدوا  ن جتعل تشريعاهتا الوطنقة متوافقة من هذج ا عزايري الدولقزة حز   (.29 )رقل

 توفر احلماية ا العمة لض ااي  كلاا الرق ا عاصرة؛ 

 حبسزز اما جززراعل تنززدرا يف نطززاق  كززلاا الززرق ا عاصززرة جتززرميالتأكززد مززن  )ب( 
وين لزي جتزرمي  عقوابت تتناس  مزن اجلزراعل؛ وحتديدطر القانونقة الوطنقة اجلراعل احملددة يف األ
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وقن  كلاا الرق ا عاصرة بصفتها جراعل قاعمة بذاهتا وال ك فقها مبعزا عن الظزواهر ذات 
 الصلة مثل اإلجتار ابل شر؛

زززراِبن  ن تلزززون التشزززريعات ا عتمزززدة ضزززما )ج(   كزززلاا الزززرق ا عاصزززرة  الززز  جت 
 لشزف عزن احلزاالت الز من ال سؤولني عن انفاذ القانون ا عل  حنو ميلِانمفصلة واض ة و 
 انفاذ القانون؛هلذج ا مارسات و   كلاصفقها  يتعرض

ززززن اين لززززي  وفززززوق ذلززززكس )د(  التمززززاس سزززز ل  مززززنالضزززز ااي  لتشززززريعات ن متلِا
 ؛ضرريف ضمان جرب الالعدالة اجلناعقة االنتصاف ا دنقة عندما تفشل 

م اكززر  و  ززري م اكززرس  شززللبالزز  حتززدس التشززريعات والسقاسززات  مراجعززة )ه( 
وصزوهلل  وضزمان ال العدالزة ص اخلاضعني ألكزلاا الزرق ا عاصزرةكلااأل فرص وصوامن 

 عهل كمهاجرين؛النظر عن وض بل  ال العدالة بشلل مناس 
 العمززل تعززاريف وتضززمقنها يفمناسزز   علزز  حنززو وقززن ا هززن تنظززقلكفالززة  )و( 
 ض ااي  كلاا الرق ا عاصرة.ل احلماية القانونقة اللافقة توفري بلقة القانونقة

 الدوا مبا يلي: ةاخلاص ةوصي ا قرر تس ا ؤسسقة واإلجراعقةومن حقث  -64
مقن السلطات ا عنقزة جل حتديد هوية الض ااي عل  التدري  ا ناس  ااتحة )أ( 
الشزرطة و ادارة احلزدود سزلطات ذلزك مبزا يف  ا عاصزرةسضز ااي  كزلاا الزرق قوق إبعماا ح

 العمل والسلطة القضاعقة؛ هقئة تفتقشوا دعون العامون و 
األدوات الالزمزة لتملقزنهل مزن التعزرف تزوفري و فتشزي العمزل حتديد والية   )ب( 

 عزززوقالززز  ت تزززذلقل الصزززعوابتو اسزززت اقيس و  كزززلاا الزززرق ا عاصزززرة علززز  حنزززعلززز  ضززز ااي 
  اجززراء  نشززطة علزلتزدابري الزز  جتزرب مفتشززي العمززل س مثززل اةالفعالزز العمزلالتفتززقش عملقزات 

 انفاذ قوانني اهلجرة؛
 ززا حتديززد وسززقلة ميلززن بشززلل منهجززي حبسزز انه  ل قززا توززن ا الالنظززر  )ج( 

 من  جل حتسني اجلهود ا  ذولة لت ديد اهلوية؛رة الرق ا عاصض ااي  كلاا 
تصززدي لالنتهاكززات مالعمززة للوا ؤسسززات اهلقاكززل  احلززرص علزز   ن تلززون )د( 
رد ا القزة ا زوا وختصزقا الشزلاوى؛جزراءات تقزدمي القات فعالزة ومنصزفة واحلمايزة و آوتوافر 

 الفعاا؛ القضاعي  داء النظاب ال  تلفلوال شرية 
حتظر  كزلاا  ال التشريعات  بشأنانفاذ القانون  سلطاتالتدري  لتوفري  )ه( 
علقهززا علزز  حنززو يتسززل ابللفززاءة  عروضززةلقضززااي ا تنززاوا اعاصززرة للتأكززد مززن  مززا تالززرق ا 
 ي  ا ؤسسي؛التدر  هداف األداء تعزز  ن التأكد من و  والفعالقة؛
التعامززل مززن   علزز دعني العززامني والسززلطات القضززاعقةتززدري  الشززرطة وا زز )و( 

أمونزة وداعمزةس م الس ل اللفقلة بتهقئزة بقئزةرق ا عاصرةس وال سقما بشأن الض ااي  كلاا ال
 ؛ح  يتملنوا من الوصوا ال العدالة ارات اجلنسانقة للض ااي العتلومراعقة لألطفاا و 

 اختزاذ اجزراءات يدي قزة ضزدالتصز ق قة ا العمزة للتأكزد مزن  اختاذ التدابري )ز( 
 ؛ه الص قحعل  الوجاعماله ا قلو  و عر  القانون اعماا ؤولني الذي عجزوا عنسا 
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الالزمززة للقضززاء علزز  وقززن  كززلاا الفسززاد يف نظززاب  تززدابرياختززاذ وقززن ال )ح( 
سززز ل  واحلصزززوا علززز  الوصزززوا ال العدالزززةالعدالزززة الززز  ميلزززن  ن تعزززوق اعمزززاا احلزززق يف 

 االنتصاف؛
والشزهودس مبزا   سزرهل فزراد و مايزة الضز ااي حب اللفقلةاختاذ التدابري الالزمة  )ط( 

مبوجز  القزانون الزذي ارسزة حقزوقهل مممزنهل بسز   ك احلمايزة مزن ال هقز  واالنتقزاب يف ذل
راِب  تعاومل من السلطات القانونقة؛لكلاا الرق ا عاصرة  و   جي 

 تشزززز  كززززلاا الززززرق ا عاصززززرة الزززز  ال تززززدابري احلمايززززة لضزززز ااي   وضززززن ) ( 
 ؛من اإلجراءات استعداد الض قة للتعاون يف اإلجراءات اجلناعقة و ريها

اصزرة اب علومزات األكزلاص ا عرضزني ألكزلاا الزرق ا ع تزويدالتأكد من  ) ( 
القوانني واألنظمة ذات الصزلةس وآلقزات تقزدمي الشزلاوى عن حقوقهلس و عن بللة يفهموماس 

اتصززاا  يلونززون علزز ا سززؤولني الززذين  تززدري  وين لززي وسزز ل االنتصززاف القانونقززة ا تاحززة؛
 هلل؛ا عاصرة عل  تقدمي هذج ا علومات ض ااي  كلاا الرق م اكر ب
ا سزززاعدة ا شززورة و  علزز ا عاصززرة اي  كززلاا الززرق حصززوا ضزز اضززمان  )ل( 

 ؛العالقة اجلودة ا عونة القانونقة لتقدميرد الضرورية ختصقا ا واالقانونقة ا لتصةس و 
  سززواء  كززانوا مززواطنني ا عاصززرةس وقززن ضزز ااي  كززلاا الززرق سززعي ضززمان  )س( 

 لز س با العمة س ل االنتصاف اإلدارية وا دنقة واجلناعقة ال احلصوا عل طننيس موا ري  و 
 النظر عن وضعهل القانوين؛

  ززري ا ززواطنني مززن ضزز ااي  كززلااتلفززل بقززاء اذ التززدابري الالزمززة الزز  اختزز )ن( 
 ل  س ل االنتصاف القانونقة؛ا عين بلقة السعي لل صوا ع لد الالرق ا عاصرة يف 

 بوجززه خززاصسس تشززمل ااي  كززلاا الززرق ا عاصززرةضزز اختززاذ تززدابري حلمايززة  ) ( 
ملززني الضزز قة مززن اختززاذ قززرار مسززتنري لت مهلززة للتفلززري والتعززايفااتحززة لعمززاا ا هززاجرينس و ا

 كة يف اإلجراءات القانونقة؛بشأن التدابري الوقاعقة وا شار 
              تهلساكممززززاي  كززززلاا الززززرق ا عاصززززرةس  و ضزززز ا ضززززمان عززززدب احتجززززاز )مب( 

 ركززاداتاوضززن و  ا مارسززات؛ تعرضززهل هلززذجرتل وهززا نتقجززة علزز  اجلززراعل الزز  ا تهلعززاق م و 
 ؛"عاق ةا عدب حلل لض ا  الشرطة وا دعني العامني والقضاة بشأن تط قق "

الناج ززززة واألحلززززاب  عززززن عززززدد اإلدا ت ا علومززززات رص علزززز  نشززززراحلزززز )ف( 
 ؛منتظل الصادرة بشلل

تملقزنهل   كزلاا الزرق ا عاصزرة للضز ااي تعويضزاتندوق ااتحة صزين لي  )ص( 
ا الحقززة حالززة عززدب احلصززوا علزز  تعززوي  ضززد مززرتل  اجلززراعل يف  المززن السززعي بنجززا  

 .اجلناعقة
 ةصزززي ا قزززرر تو يف سزززقاق سالسزززل اإلمزززداد العا قزززةس  ا قامزززة وفقمزززا خيزززا احلزززواجز -65

 :الدوا مبا يلي ةاخلاص
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  زززادو التوجقهقزززة ا الززز  تلفزززل تنفقزززذوقزززن اإلجزززراءات الضزززرورية اختزززاذ  )أ( 
مبزا يف ذلزك الركقززة الثالثزة س وفعزاالا  كزامالا اا  تنفقزذ ا تعلقة ابألعماا التجارية وحقوق اإلنسزان

 بشأن االنتصاف؛
يزززنظلس يف اطزززار القزززانون الزززدو    وضزززن صزززك دو  ملززززب قزززانو ا النظزززر يف )ب( 

 األعماا؛ كركاتكات عرب الوطنقة و ريها من حلقوق اإلنسانس  نشطة الشر 
عزة للدولزةس والتأكزد مزن  مزا الرقابة عل  وقن آلقات الزتظلل  زري التاب و ت )ج( 

 الوصززززوا ال العدالززززةوق الضزززز ااي يف علزززز  حقززززحتززززاف  و األصززززوا القانونقززززة عززززايري م راعززززيت
 س ل االنتصاف عل  الن و ا نصوص علقه يف القانون الدو . واحلصوا عل 

 توصقات تتعلق شص اب ا صل ة اذخرين -جقل 
ين لي لوكاالت األمزل ا ت زدة  ن تزدعل الزدوا األعضزاءس ومنظمزات اجملتمزن ا زدين  -66

وسزاعل مززن بقنهززا س بال العدالززة الوصزوالفالزة احلززق يف لواجلهزات األخززرى صزاح ة ا صززل ة 
وضززززن  وتقززززدمي الززززدعل التقززززين لل لززززدان يفبززززرامج ذات صززززلة إبعززززداد الفززززرق القطريززززة  ققززززاب

 متقنة.تشريعات وسقاسات 
وقزن اخلطزوات الضزرورية ة األعمزاا التجاريزوين لي  ن يتلذ  ص اب ا صزل ة يف  -67

ك الركقزززززة الثالثززززة بشززززأن سزززز ل االمتثززززاا التززززاب للم ززززادو التوجقهقززززةس مبززززا يف ذلزززز الزززز  حتقززززق
 االنتصاف.

عزززن اللجزززوء ال آلقزززات  ألعمزززاا التجاريزززةاوين لززي  ن ميتنزززن  صززز اب ا صزززل ة يف  -68
 .العدالة وس ل االنتصاف يفالتظلل اخلاصة ال  تنتهك حقوق ض ااي الرق ا عاصر 

    


