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 اإلنسان حقوق جملس
 واألربعون احلادية الدورة
 2019 متوز/يوليه 12 - حزيران/يونيه 24
 األعمال جدول من 3 البند
 االقتصززاديةو  والسياسززية املدنيززة اإلنسززان  حقززوق مجيزز  ومحايززة تعزيززز

 التنمية يف احلق ذلك يف مبا والثقافية  واالجتماعية

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

 موجز  
اصي  ارننيي  ألي ل  ار يار هذا التقرير مقدم من ماراي غراسييا جيامارينياروا ارقيررل اخ 

 .3٥/٥ابألشخاصا ر سيما النلاء واألطفالا وقد أُِعدَّ عماًل بقرار جملس حقوق اإلنلان 
وتالحييييق ارقييييررل اخاصيييي ا ن ميييي  مرحليييي  ميييين مراحيييي  وريت يييياا أن تقييييد  ا ماييييي   

ألمدا مي  وارلاعدل إىل ضحااي ار ار يرتمز بشك  حصري تقريباً على التدخالت القصريل ا
إييييالء قليييي  مييين ارعتبيييار  قيييوق الحيييحااي والنييياجا ورحتياجيييا   ال ويلييي  األميييد. وإ  تحييي  
ارقررل اخاص  ن اعتبارها هذا القصورا فإهنا تؤمد إبيراد ا ججا ن هيذا التقرييرا أن اإلدميا  

ميين منيييار  ارجتميياعل للحييحااي والنيياجا ميين ار ييار هييو التييزام ميين التزامييات الييدول ارنب قيي 
  النناي  الواجب  وا ق ن ا صول على سبي  انتصاف فنال.

وحتييدد ارقييررل اخاصيي  أيحيياً التحييدايت الرليلييي  ارتنلقيي  ابإلدمييا  ارجتميياعل علييى  
األميد ال ويي ا وتلييلض الحيوء علييى بنيا ارمارسيات الواعييدل اربتكيرل والتحويلييي ا الي  ينب ييل 

ن ييياق أوسييي  مييين جانيييم اليييدول ومن ميييات ا تمييي  اريييد   تكرارهيييا ومتويل يييا وتنفييييذها عليييى
  وا تم  الدويل.
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 مقدمة -أوالا  
يلييييييتند هييييييذا التقرييييييير إىل التقييييييارير اللييييييابق  للمقييييييررل اخاصيييييي  ارننييييييي  أليييييي ل  ار ييييييار  -1

الا أي التقيارير بشي ن مبيدأ بيذل الننايي  الواجبي  ن منا ي  ابألشيخاصا ر سييما النلياء واألطفي
فنيال لحيحااي  انتصياف سيبي  عليى ا صيول(ا وا يق ن A/70/260مل ل  ار ار ابألشيخاص  

 علييى ا صييول(ا واربييادا األساسييي  بشيي ن ا ييق ن A/66/283و A/HRC/17/35ار ييار ابلبشيير  
 ا اررفق(.A/69/269ص  لححااي ار ار ابألشخا فنال انتصاف سبي 
وقد أُتيحت للمقررل اخاص  فرص  إثراء هذا التقرير ابرنلوميات اليواردل خيالل مشياورتا  -2

( وأدييس 201٨مانون األول/ديليمرب   14و 13م  اخرباء دعت إىل عقدمها ن جنيف  يومل 
ىل بييييا   لييييل (. ومجنييييت ارشيييياورل األو 2019شييييباا/فرباير  1 -مييييانون ال ا /ينيييياير   31أاباب  

ا تميي  ارييد  ميين األمييريكتا وأوروابا و  لييا عيين جملييس أورواب و نيي  البلييدان األمريكييي   قييوق 
ارن ميي  الدولييي  لل جييرلا ومن ميي  النميي  الدولييي ا ومكتييم  -اإلنلييانا وومييارت األميي  ارتحييدل 

ال بيا ا نليا ومتكيا اريرأل األم  ارتحدل ارنين ابرخدرات وا رمي ا وهيئ  األم  ارتحدل للملاو 
ومجنييييت ارشيييياورل ال انييييي  خييييرباء ميييين  .(1 واألوسيييياا األمادميييييي  - هيئيييي  األميييي  ارتحييييدل للمييييرأل( 

 فحييالً من ميات ا تميي  ارييد  واألوسياا األمادميييي  النامليي  ن أفريقييياا واسييا والشييرق األوسييضا 
 عن   لا عن ارن م  الدولي  لل جرل.

مليييامه  خ يييي   60مييين  يييو  أيحييياً التقرييييرا اسيييتفادت ارقيييررل اخاصييي   ون صييياغ  هيييذا -3
ملييامه  ميين الييدول وملييامهات أخيير  ميين  3٥وردت اسييتجابً  لييدعو ا إىل تقييد  تقيياريرا من ييا 

وهييل تييود أن توجييه شيكرها ا ييار إىل مجييي  الييذين  .(2 من ميات ا تميي  ارييد  وارن مييات الدوليي 
مييدخالت قيةميي . ممييا أهنييا تنيير   اورات اليي  أجر ييا وقييدموا  يياخصصييوا وقتيياً للمشييارم  ن ارشيي

خيييالق تقيييديرها ريييا تلقتيييه مييين منلوميييات خ يييي ا وبشيييك  أعييي ا لليييدع  ارقيييدم إىل الوريييي   عييين
 .(3 ارلندل إلي ا

منززززاذد اإلدمززززاد االجتمززززاعل امليتيززززرة والت ويليززززة للنززززاج  مزززز  االجتززززار  -اثنياا  
 اجملتمعاتابألشخاص يف 

 انونيةريف اإلدماد االجتماعل  واألسس القتع -ألف 
 مفهوم اإلدماد االجتماعل لض ااي االجتار ابألشخاص والناج  منه -١ 

 قيوق اإلنلييانا وتكميين جييذورم ن عواميي  اً خ ييري  يشيك  ار ييار ابألشييخاص انت اميياً  -4
لتييدابري اجتماعيي  واقتصيادي  وثقافيي . وينب يل أن تكيون حقييوق اإلنليان للحيحااي ن صيمي  مي  ا

__________ 

قييوق ا  لكلييي  التيياب  اإلنلييان  قييوق الييدويل ارستشيياري اررمييز ميين ارقييدم ابإلسيي ام خيياص بوجييه التنويييه جيييدر (1 
 التقرير. هذا دادإعجبامن  ديوك من أج  

  لك. خالفا ما مل ُيشر إىل الدول منارنلومات الواردل  منا ارت الق ري  ارذمورل ن هذا التقرير ملتمدل  (2 
 2019إىل ا ار/ميييار   201٨مييين تشيييرين األول/أمتيييوبر  لفيييرتلاألنشيي   الييي  اضييي لنت ةيييا اركلفييي  ابلورييي  ل (3 

  .www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/Activities.aspxمتاح  على: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/Activities.aspx
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ارتخذل رنا   مل ل  ار ارا أا ن  لك أثناء عملي  حتدييد ار يار واذيا  اإلجيراءات ا ناليي . 
وهيييذا ينيييين لايييي  الحيييحااي مييين التنيييرو رزييييد مييين ارسيييت الل واأل  ا ومفالييي  حصيييو   عليييى 

عنيد حتدييد غيري أن ا مايي  ر تنت يل  .(4 ارلاعدل والدع  وسب  ارنتصاف بشك  فوري وماف  
مليي ل  ار ييار وإحالت ييا إىل الييدوالر ارناسييب ا ور تقتصيير علييى تقييد  ارليياعدل الفورييي  والقصييريل 
األمدا إمنا تُلزم الدول أبن تتخذ تدابري متين  وفنالي  لتمكيا ضيحااي ار يار مين إعيادل بنياء حييا   

 ل  التنان وإعادل الت هي .بنيداً عن  ديدات الننف وارست اللا وارنتقال إىل ما بند مرح
ابألشيييييخاص اليييييذين تنرضيييييوا لالسيييييت الل ا نليييييل أو  ار يييييار ضيييييحاايوعيييييادًلا ينيييييا   -٥

لالسييت الل ن النميي  أو ألي شييك  اخيير ميين ارسييت الل ميين فقييدان احييرتام الييذات والت مييي  
وهيييذا . أيحييياً ويزييييد مييين ضييينف   واإل رلا  يييا يزييييد مييين عيييزلت   إزاء أسيييره  وجمتمنيييا   احملليييي ا 

ينرضي   ألن يكونيوا ضيحااي مين جدييد أو ضيحااي لال يار ميرل أخير ا أو للوقيوش فريلي  أنشي   
إجرامي  أخر . ولذا ينب ل أر يقتصر غرو ارلاعدل ارقدم  إىل ضحااي ار يار عليى ذليصي   

أن يكفييي  سيييالمت   الشخصيييي ا وقيييدر   عليييى اإل يييازا  أيحييياً مييين حيييارت ار يييارا بييي  ينب يييل 
  الي دول أر تُنييد الحيحي  أبيداً إىل اللي ينب يلكين  ا وحتقيق استقال   على األمد ال ويي . و ومت

اليي  مانييت علي ييا قبيي  تنرضيي ا لال ييار. وعلييى ضييوء ضييرورل تنشيييض بروتومييورت ا ماييي  ارتنلقيي  
اب موعييييات واألشييييخاص الييييذين ينييييانون ميييين حاليييي  ضيييينف نتيجييييً  لنواميييي  هيكلييييي  واقتصييييادي  

يقيي  علييى الييدول واجييم اعتميياد وتنفيييذ حلييول طويليي  األمييد ب ييي  مفاليي  اإلدمييا   ا(٥ ي وجنلييان
ارجتمياعل للنيياجا ضييمن ا تميي . ون غيييا  خييارات اإلدمييا  ارجتميياعل ا دييي  علييى األمييد 

 ال وي ا يصبح من الصنم ملر حلق  ار ار ومناودل ار ار ة . 
يس جبديد ن القيانون اليدويلا فلقيد جير  ت يويرم ورغ  أن مف وم اإلدما  ارجتماعل ل -6

ميا ُيليتخدم لاشيارل إىل ضيحااي ار يار راً على  و رليلل ن جمال النلوم ارجتماعي ا وهيو دد
ابألشخاصا الذين يفحَّي  ن أحييان م يريل اسيتخدام مصي لحات مين قبيي  اإعيادل اإلدميا ا أو 

هييذا التقرييير فرصيي  قيةميي  للمقييررل اخاصيي  ميين اإعييادل الت هييي ا ن منييرو ا ييديو عيين  . ويتيييح 
 ار يييييار حيييييحاايب أجييييي  اليييييدعول إىل اسيييييتخدام مصييييي لح ااإلدميييييا  ارجتمييييياعلا فيميييييا يتنليييييق

ينكيس ن أحييان م يريل  الت هيي ا اإعيادلواألسا  ارن قيل ليذلك هيو أن مصي لح . ابألشخاص
ست الل ا نللا وُيلتخدم مكافح  ار ار من حيو است داف ارهنجاً أخالقياً إزاء إجراءات 

عييادًل لاشييارل إىل عييودل ضييحااي ار ييار وإعيياد   إىل الييوطن. وعلييى  اإلدمييا ا اإعييادلمصيي لح 
اإلدميييا  ارجتمييياعل ا يييدف الن يييالل إلجيييراءات مكافحييي   يكيييون أن ينب يييلالنكيييس مييين  ليييكا 

 د   إىل الوطن.ار ارا سواء ن بلدان ارقصد أو ن البلدان األصلي  ن حال عود   أو إعا
وينييربة مف ييوم اإلدمييا  ارجتميياعلا علييى غييرار مف ييوم التكاميي  ارجتميياعلا عيين فكييرل  -٧

عملي  قالم ا يكون التنان في ا هيو اخ يول األوىلا بينميا ا يدف الن يالل هيو ارسيتنادل الكاملي  
اإلدما   يُف   أن  لينبوالدالم   مي  ا قوق ال  انُت كت قب  دورل ار ار وأثناءها. ومن مثا 

ارجتميياعل علييى أنييه عملييي  حتلييا شييروا مشييارم  األشييخاص احملييروما ن ا تميي ا عيين طريييق 
وإمكانييي  حصييو   عليييى ارييواردا وقييدر   علييى اإلعييرا  عيين رأي ييي ا  تنزيييز الفييرص ارتاحيي   يي ا

__________ 

 4) A/HRC/29/38 ٥٨ الفقرلا. 
(٥) A/HRC/38/45.  



A/HRC/41/46 

5 GE.19-06537 

اد وعيييييالول عليييييى  ليييييكا فيييييإن اإلدميييييا  ارجتمييييياعل هيييييو نقييييييا ارسيييييتبن .(6 واحيييييرتام حقيييييوق  
ارجتماعلا ابعتبار أن هذا األخري يشك  أحد األسبا  ا ذري  لال ار ابألشخاصا  يا ينيين 
أن اإلدما  يقوم على عنصر رليلل هو متكا الناجاا وإاتح  مشارمت   ن مجي  القرارات ال  
ربيي  تييؤثر فييي  . ممييا ينييزز هييذا ارصيي لح فكييرل أن  ييربت   م شييخاص تنرضييوا لال ييار ر تُنتييرب  

رجني  في ياا إمنيا ميكيين الت ليم علي يا. أمييا تصينيف   ابعتبياره  اأشخاصيياً جير  ار يار ةيي اا  ر
بوجيود درجيات لتلفي  مين اإلدميا   وأقرَّت ارقيررل اخاصي فيمكنا ب  وينب ل أن ُيش م هنالياً. 

أسا  تقييي  ن مناقشت ا م  الناجاا وأبنه ينب ل قيا  اإلدما  ن ا تمنات على  ارجتماعل
 فرديا ر مجاعل. 

ويت لم اإلدما  ارجتماعل لححااي ار ار ابألشخاص توفري تدابري طويلي  األميد مين  -٨
أجيي  اسييتنادل سييالمت   البدنييي  والنفلييي ا ون الوقييت نفلييه تنزيييز مشييارمت   ن ميي  ميين ا ييال 

فيرد. ور بيد مين توعيي  ارقتصادي وارجتماعل وال قان واللياسل للمجتمي  وفقياً لت لنيات مي  
ميييين إقاميييي  عالقييييات  ار ييييار ضييييحااياألسيييير وا تمنييييات أبمهييييي  اإلدمييييا  ارجتميييياعل لتمكييييا 

اجتماعي  متجددل مي  النشيريا واألسيرلا وا تمي  احملليل. مميا يكتليل دور الق ياش اخياص أمهيي  
ودع  وصيو    حق   ن النم ا وهو ما يشم  تيلري ار ار ضحااي أساسي  لكفال  أن يلتنيد

 إىل سوق النم ا وتلقي   التدريما مننصر رليلل من عناصر اإلدما  ارجتماعل.
ميكيين أن يكييون عملييي   ار ييار حييحاايوتؤمييد ارقييررل اخاصيي  أن اإلدمييا  ارجتميياعل ل -9

طويل  ومنقدلا وقد يلت رق إ ازها سينوات ماملي . ون بنيا األحييانا قيد يكيون مين الصينم 
إ از براجم   التدريبي ا ر سيما عنيدما ييدفن   الفقير أو ضي ض  ار ار ضحااي إىل ابلنلب  أيحاً 

 ار ييار ضيحااياألسيرل إىل البحيو عين دخي  سييري  وسي  . وأفيادت تقيارير أيحيياً أبن عيدداً مين 
يرفحون ارلاعدل بلبم ظروف شخصي  عند اذا  قيراره  بشي ن ارشيارم  ن بيردمج ملياعدلا 

  مرتب يييي  يصوصيييييات ن ييييام تقييييد  ارليييياعدل نفلييييها أو ابلن يييير إىل اللييييياق أو نتيجييييً  لنواميييي
ارجتماعل. ولذا فإن ف   أسبا  و ار  وتصورات الذين يرفحون ارشارم  ن برامج ارلياعدل 

 ميي   ورغبييات احتياجييات لتلبييي ن تصييمي  خييدمات مكافحيي  ار ييار  هاميياً  ميكيين أن يييؤدي دوراً 
 .(٧ منين شخق

 نونية الدولية والوطنية السارية على اإلدماد االجتماعل لض ااي االجتار ابألشخاصاألطر القا -٢ 
م يييرياً مييييا تكييييون التزامييييات الييييدول ارنب قيييي  عيييين الصييييكوك الدولييييي  فيمييييا يتنلييييق ابر ييييار  -10

ا ق ن ا صيول عليى سيبي  انتصياف ومي  ارلتزاميات ببيذل  م  ابألشخاص متداخل  ومتقاطن 
نلييى سييبي  ار ييالا ينشيي  عيين خييرق ارلتزامييات أوجييم القييانون الييدويل ا ييق ن النناييي  الواجبيي . ف

للححاايا وقد يشم   لك جيزءاً مين التزاميات اليدول ببيذل الننايي   انتصاف سبي  على ا صول
وأتمُا الوقاي ا ن إطار التيزام الدولي  ببيذل الننايي  الواجبي ا  .(٨ الواجب ا أا في ا التزاما ا ابلوقاي 

__________ 

(6) Leaving No One Behind: The Imperative of Inclusive Development – Report on the World Social 

Situation 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.IV.1). 
 التنلييييق فريييق(. ان يير أيحييياً: NEXUS instituteقدميي  إىل ارقيييررل اخاصيي  مييين من ييد نكليييو   ارنلومييات ار (٧ 

قييي  بيرامج مكافحي  وت تصيمي  ن لارشياد أدوات جمموعي ا اابألشخاص ار ار ركافح  الومارت با ارشرتك
 (.A toolkit for guidance in designing and evaluating counter-trafficking programmesار ارا  

 ٨) A/70/260 19ا الفقرل . 
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. ضحااي ار ار احملتملا ولاطر مناودل ار ار ابألشخاص ن انت لم من ا أن تناجل مل ل  ي
 .(9 وجييييم أن تكيييون اربيييادرات اموج ييي   يييو أم ييير الفئيييات عرضييي  خ ييير ار يييار ابألشيييخاصا

 منا يييي  علييييى النميييي ويشييييم  هييييذا ارلتييييزام تييييدابري تتنلييييق ابإلدمييييا  ارجتميييياعلا أييييا ن  لييييك ا
 ابألشخاصا ار ار ن تل   ال  من جي  واألم رقاً ن ا األوس  ا ذري  األسبا  وأ النمليات

 ارنصييييف ا غيييري النمييي  وظيييروف ا جيييرل جميييال ن التقييدييييي  واللياسيييات ارلييياوال عيييدم قبيييي  مييين
شيك  أيحيياً تيوفري اأنشيي   مليم الييرزقا جيزءاً ميين وي .(10 اار يياجرين للنميال ابلنلييب  سييما ور

  .(11 هذا الشرا
لحييحااي انت امييات حقييوق  انتصيياف سييبي  علييى ا صييولوتُلييزم الييدول بكفاليي  ا ييق ن  -11

وقييد اعييرُتف ألول مييرل اب ييق ن سييبي  انتصيياف فنييال علييى إثيير األعمييال اليي  تشييك   اإلنلييان.
  قييييوق النيييارل اإلعيييالنانت امييياً للحقيييوق األساسيييي  ارمنوحييي  أوجييييم الدسيييتور أو القيييانون ن 

وأوجييم القييانون الييدويلا يشيييم  هييذا ارلتييزام حييارت تقييوم مباشييرل عليييى (. ٨ل  اريياد اإلنلييان
أعمال أو أوجه تقصري مرتكب  إما من جانم ج يات حكوميي  أو ج يات فاعلي  تُنليم أعما يا 
إىل الدوليي ا وحييارت مل تبييذل في ييا الدوليي  النناييي  الواجبيي  رنيي  انت امييات ميين جانييم ج ييات ميين 

ويليتلزم هيذا الين ج مين اليدول أن تنتميد أسيلوابً  .(12 أو ارناقبي  علي يا غري الدول والتحقيق في ا
و يدر  .(13 انتصياف سيبي  عليى ا صيول مراعياً لالعتبارات ا نلياني  ن مجيي  جوانيم ا يق ن

 اإلشارل ن هذا الصدد إىل ا ك  الصادر عن حمكم  البلدان األمريكي   قوق اإلنلان ن قحي 
 .González et al. (“Cotton Field”) v  اركليييك ضييد ا(الق يين حقيي ا  واخييرون غييونزاليز

Mexico ا اليييذي يشيييك  قيييراراً مرجنيييياً ن جميييال مليييؤولي  اليييدول وبيييذل الننايييي  الواجبييي : فللميييرل)
األوىلا خلصييييت إحيييييد  حميييييام  حقيييييوق اإلنليييييان إىل أن الييييدول ملزمييييي  ببيييييذل الننايييييي  الواجبييييي  

ه ج ات خاص ا م  اإلشيارل ابستفاضي  إىل منييار الننايي  للتصدي للننف ضد اررأل الذي ترتكب
 فازنيداوقد تنزَّز هذا ارنيار عن طريق ارنايري ال  اعتمد ا احملكمي  نفلي ا ن قحيي   .(14 الواجب 
ا حيييو أشييارت احملكميي  إىل (Fazenda Brasil Verde v. Brazil  الربازييي  ضييد فييريدي برازييي 

إزاء الحيييحااي اليييذين ينيييانون مييين حيييارت  واجبييي  ارسيييت نالي وجيييو  ا يييرص عليييى بيييذل الننايييي  ال
(ا واعتمييدت احملكميي  ارييذمورل منييايري احملكميي  األوروبييي  364خاصيي  ميين الحيينف  ان يير الفقييرل 

 ضيد رانتلييف ون قحيي  (اSiliadin v. France  فرنليا ضيد سييليادان قوق اإلنلان ن قحيي  
لت مييد أن ارنييار ارتنليق ببيذل الننايي  الواجبي  ( Rantsev v. Cyprus and Russia  وروسييا قيربص

اخاص  ين بق على ا ارت ال  تكون في ا سالم  الشخق منرض  للخ ير. وينيين هيذا ارنييار 
ضييييمناً وجييييود التييييزام إجييييياع ابلتحقيييييق ن أي فنيييي  ي ييييدف إىل إبقيييياء شييييخق مييييا ن حاليييي  ميييين 

ن مث بفييييرو عقوبيييي  علييييى  لييييك. واسييييتنتجت ارسييييرتقاقا أو النبودييييي  أو النميييي  القلييييريا وميييي
احملكميي ا بنيياًء عليييها أن ارلتييزام ابلتحقيييق ن ار ييار ابألشييخاص وارناقبيي  عليييه هييو التييزام  كيي  

__________ 

 .4٨ الفقرل نفلها اررج  (9 
 .20 الفقرل نفلها اررج  (10 
 .21 الفقرل ااررج  نفله (11 
 12) A/HRC/36/43 12 الفقرلا. 

(13) A/HRC/35/23 11٨ الفقرلا .)  
  .2009 ال ا /نوفمرب تشرين 16 ارؤرخ ا ك  (14 
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ارنصييما وأن شيييرا بييذل الننايييي  الواجبيي  يكتليييل طابنييياً عيياجاًل ن ا يييارت اليي  تن يييوي عليييى 
  .(1٥ إمكاني  إنقا  أشخاص

 عليييى ا صيييولن  ابألشيييخاص ار يييار ضيييحاايسيييي  ارتنلقييي   يييق ووفقييياً للمبيييادا األسا -12
ا ينب يييل أن يشيييم  ا يييق ن سيييبي  انتصييياف ارد ا يييق والتنيييويا وإعيييادل فنيييال انتصييياف سيييبي 

 عليى وقالماً  الححااي على مرمزاً وأن ينكس اهنجاً  (16 التكرارا الت هي  والرتضي  وضمادت عدم
يين اإلنلييانا حقييوق احرتاميياً   ةيي  اخاصيي  اإلنلييان حقييوق وحيييرتم ألشييخاصاب ار ييار ضييحااي ميكِة
  .(1٧ ماماًلا
وعلييى وجييه التحديييدا يشييم  رد ا ييق عيييدل مييات متصييل  ابإلدمييا  ارجتميياعلا مييين  -13

 ميي  والتواصيي  األسييرل مشيي  ملة ن  لييك  أييا األسييري ا واب يييال اإلنلييان  قييوق الحييحااي متتةيي قبييي  ا
اإعييييادل الحييييحااي إىل وا (19 انليييييت  جبو  للحييييحااي لقانونييييي ا اب وييييي  ارعييييرتافا وا(1٨ أفرادهيييياا

 إعييادل أوللحييحااي  ارجتميياعل اإلدمييا لتيلييري  والييدع  ارليياعدل تقييد ا وا(20 اوظييالف عميي 
ويشييييم  التنييييوياا عنييييد ارقتحيييياءا  .(21 األصييييللا بلييييده  إىل أعيييييدوا الييييذين الحييييحااي إدمييييا 

 األدوييييي  أو اخيييرباء  ملييياعدل أو انونيييي ق ملييياعدلالتكييياليف ارتكبيييدل للحصيييول عليييى  تليييديدا
 أو ارجتماعييي  أو البدنييي فيمييا يتنلييق ابرحتياجييات  اخييدمات أوالنييال   أو ال بييي   واخييدمات
الالزمييييي   ت هيييييي ال إعيييييادل أوابلنمييييي   نيييييال شيييييك  مييييين أشيييييكال ال أية  أو النقليييييي   أو النفليييييي 
 لالنييود ا دعييت ا اجيي ا اوعييالول علييى  لييكا تشييم  ضييمادت عييدم التكييرارا إ .(22 للحييحي ا
وتقيييييد  اليييييدع  مييييين أجييييي   اعنيييييد ارقتحييييياء الدالمييييي ا أو ارؤقتييييي  اإلقامييييي صيييييف   ومييييينح اآلمنييييي ا
يا الناملا ن م  من ا ال ار ن لاي وا (24 ا وامنا   األسبا  ا ذري  لال ارا(23 اإلدما ا
 عييين واريييدافناالصيييل ا   ات ار ييين مييينوغيييري  ليييك  الصيييحي ن جميييال الرعايييي  و وال ييي   القيييانو 
ون الواقييي ا تشيييم  مفالييي   .(2٥ اابألشيييخاص ار يييار ضيييحااي يلييياعدون اليييذين اإلنليييان حقيييوق

ضيمادت عيدم التكييرار عنصيراً وقالييياً قيوايً يت لييم مين الييدول أن تنياجل األسييبا  ا ذريي  لال ييار 
ا  ا يكلي  النميق  ويلتلزم  لكا ن مجل  أمورا منا   األسب .(26 ابألشخاص ورناودل ار ار

__________ 

 .2016 األول/أمتوبر تشرين 20 ارؤرخ ا ك  (1٥ 
 16) 69/269A/2 الفقرل ا. 
 .٥ الفقرل اررج  نفلها (1٧ 
 1٨) A/69/2699 الفقرل ا. 
 .هي( 9 الفقرل نفلها اررج  (19 
 و(. 9 الفقرل نفلها اررج  (20 
 ز(. 9 الفقرل نفلها اررج  (21 
 ز(.  10اررج  نفلها الفقرل  (22 
  (.  1٧ الفقرل نفلها اررج  (23 
 و(. 1٧  نفلها الفقرل اررج (24 
 ح(. 1٧اررج  نفلها الفقرل  (2٥ 
ا A/70/438و  20 الفقييرلا A/HRC/31/58نلومييات مقدميي  إىل ارقييررل اخاصيي  ميين جامنيي  ديييوك. ان يير أيحيياً م (26 

 ران ي ارنتقاليي ا الندالي  جميال ن ارجتماعي  ارصا   أو ارجتماعل ابإلدما  يتنلق وفيما. 9و ٨و ٥ات الفقر 
A/HRC/36/50 و  ٧2و 31ا الفقرتاA/70/438 ٥٧و 19ا الفقرتا . 
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لنييدم ارليياوال بييا ا نلييا والتمييييز اللييذين مييا زار يشييكالن النيياملا الرليليييا وراء النييدد غييري 
 التناس  للنلاء والفتيات ضحااي ار ار.

مما تشم  التزامات اليدول ن جميال الوقايي  ضيحااي ار يار احملتملياا وقيد ُسيجلت ن  -14
ن  سييييلوفينيا حكوميييي الواعييييدل. فنلييييى سييييبي  ار ييييالا اعتمييييدت  هييييذا الصييييدد بنييييا ارمارسييييات

ا 2021-201٧للفييرتل  الرومييا  ارنتمييدل ميين أجيي  مجاعيي للتييدابري بردجم ييا الييوطين 201٧ عييام
الذي ي دف إىل تنزيز اإلدما  ارجتماعل وا د من ارستبناد ارجتماعل ألفراد مجاع  الروميا. 

يييي  مييين ار يييار ابلبشيييرا م ييي  تيييدابري التمكيييا اروج ييي  إىل ويشيييم  اليييربدمج تيييدابري متصيييل  ابلوقا
فتيييييات وفتيييييان مجاعيييي  الروميييياا والييييربامج الرامييييي  إىل منيييي  زوا  األطفييييالا والييييزوا  اربكيييير والييييزوا  
ابإلمراما وإعداد بروتومول للمؤسلات ارختص  بش ن ميفي  التنام  م  هذم ال يواهرا وتيدريم 

في  التنام  مي  األطفيال اليذين ينميدون إىل الفيرار والتخفيل ن األخصاليا ارجتماعيا على مي
البيئيييييات الحيييييارل. ون الليييييياق نفليييييها عيَّنيييييت وزارل النمييييي  والحيييييمان ارجتمييييياعل والتحيييييامن 

ميييييؤخراً أمينيييياً خاصييييياً مننيييييياً إبدمييييا  أفيييييراد مجاعييييي  الرومييييا عليييييى الصييييينيد  الييييييودن نارجتميييياعل 
 ث . ارجتماعلا سنياً إىل حتقيق هدف  ا

ووضيييي  بنييييا الييييدول تشييييرينات وسياسييييات واعييييدل فيمييييا يتنلييييق ابإلدمييييا  ارجتميييياعل  -1٥
لححااي ار ار ابألشخاصا أا ن  لك ما يتنلق اب ق ن ا صول على سبي  انتصاف فنال. 

لحيييحااي ار يييار ابألشيييخاص  199٨منيييذ عيييام  2٨6/199٨ففيييل إي اليييياا ييييوفر القيييانون رقييي  
قابل  للتجدييد  ابإلقام  تصاريحال اي  ارجتماعي  ردل ست  أش را علماً أنتصاريح ابإلقام  وا م

عليى مليتو  . و (1٨ردل سن  واحيدل وقابلي  للتحويي  إىل تصيريح ابإلقامي  ل يرو النمي   اريادل 
ملتشييييار خيييياص لييييرليس ارفوضييييي  األوروبييييي  ميييين أجيييي   201٧ارحتيييياد األوروعا ُعييييا ن عييييام 

ا ن  لك ضحااي ار ار. ون ابراغوايا تنم  هيئ  استشاري  مشيرتم  تنويا ضحااي ا رمي ا أ
بيا ارؤسلييات علييى تنلييق إجييراءات مكافحيي  ار يار اليي  وضيينت ا الدولي ا واليي  تشييم  تقييد  
ارلاعدل ال ويل  األمد إىل الححااي. ون سري رنكاا يتوىل ارفوو النام إلعادل الت هي  عملي  

ل ا نييود وإعييادل إدميياج  . وينب ييل أن يكييون تنفيييذ هييذم اللياسييات مقييرتدً إعييادل أتهييي  األطفييا
 أرحل  رصد  وتقيي ا ُيح ل  ةا ابلتناون م  من مات ا تم  ارد .

االتصييييحيحلا لادمييييا   ا ُسييييلض الحييييوء علييييى الننصييييروخييييالل ارشيييياورات ميييي  اخييييرباء -16
 وتوميولمين بر ذاً د أقي  األحكيام تنفييارجتماعلا م  إشارل قوي  إىل التنوياا اليذي يشيك  أحي

 ارتحيدل األم  رتفاقي  اركم  واألطفالا النلاء وياص  ابألشخاصا ار ار ومناقب  وقم  من 
 بروتوميييول منييي  ار يييار ابألشيييخاص(. ونوقشيييت ملييي ل   الوطنيييي  عيييرب ارن مييي  ا رميييي  ركافحييي 

يو ُسجلت إ يازات مبيريل بفحي  عمي   التنويا ياص  فيما يتنلق أبمريكا الشمالي  وأوروابا ح
وأثيريت أسيئل   .(2٧ م  من احملاما الذين يقدمون خدما   دون مقاب  ومن مات ا تمي  اريد 

هام  فيميا يتنليق ابلتنيويا عين الحيرر ارننيوي وارفتقيار إىل منيايري مشيرتم  رحتليا  األضيرار 
  اليي  حت حتديييدها ارييي  إىل ميينح احييزم ارننوييي  وارادييي  لحييحااي ار ييار. وميين التحييدايت األخيير 

مليياعدل جيياهزلاا علييى أسييا  ارفييرتاو أبن النيياجا غييري قييادرين علييى إدارل األمييوال ارمنوحيي  
__________ 

 Human  األمريكيييي  ارتحيييدل اليييورايت نا ابلبشييير ابر يييار ارنيييين القيييانو  اررميييزان يييرا عليييى سيييبي  ار يييالا  (2٧ 

Trafficking Legal Center .)مشيروش أيحياً  ان يرLa Strada “Justice at Last”  ارقدمي  ن التنويحيات  بشي ن
  .http://lastradainternational.org/about-lsi/projects/justice-at-lastأوروابا على الرابض: 

http://lastradainternational.org/about-lsi/projects/justice-at-last
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أبنفل  . وارقررل اخاص  مقتنن  أبن حرمان ضحااي ار ار ابألشخاص من  ارس  قدر   عليى 
  ارا وهو أمر يلزم دححه اآلن. اإل از إمنا يُد  الن ج األبوي ن جمال مكافح  ار

وحت حتديييد النديييد ميين النقبييات اليي  تنييرتو إمكانييي  طلييم التنييويا وا صييول عليييها  -1٧
اإلقاميي   صييف وهييل تشييم  ترحييي  ار يياجرين الييذين يقنييون ضييحااي ار ييار نتيجييً  رفتقيياره  إىل 
فتشييييل النميييي  الرمييييي ا وطُييييول اإلجييييراءات القحييييالي ا وعييييدم وجييييود حيييياجز فصيييي  بييييا م ييييام م

اللري  وتدابري  ماي  الححااي والش ودا واإلدادت ا نالي   توافر عنصر وسل ات ا جرلا وعدم
ا اآلخيير ال ييرف إىل اإلثبييات عييمء حتوييي اليي  تنييوق ا صييول علييى سييب  ارنتصيياف القييانو ا و 

 هذا الوض  ومنح تنويا بشرا التناون م  اإلجراءات ا نالي  و/أو حيازل تصريح إقام . ويُنترب
قاسييياً علييى وجييه اخصييوص ابلنلييب  لاطفييال الحييحاايا الييذين يُينالييدةون األقيي  احتميياًر للحصييول 

 على تنويا. 
وميين ارمارسييات ا يييدل اليي  ُحييددت خييالل ارشيياورات ميي  اخييرباء  ارسيي  احتيياد النمييال  -1٨

لحيحااي  القحياء إىل للجيوءا إمكانيي ييلةير ارحتياد  . إ الزراعيل ن إي الييا -ن الق اش الصناعل 
ار ارا ور سيما ن ا يارت الي  تن يوي عليى ارسيت الل ن النمي ا عين طرييق توعيي  اريدعا 
النيياما وسييل ات الشييرط  علييى الصيينيد احمللييلا ومييذلك بتقييد  الييدع  إىل الحييحااي ميين خييالل 

قانونييي . ويُييذمر ميين بييا تييوفري وسييال  النقيي  ا ييا  واإلمكييادت ارالييي  طييوال مييدل اإلجييراءات ال
اإلجييراءات اربتكييرل األخيير  اليي  اذييذها ارحتيياد ارييذمور ن جمييال الييدعول توعييي  أعحيياء الربرييان 

 .اريداني  األنش   من ا بلب بحرورل ت يري اللياسات النام ا 
القيانون ا نياللا مين قبيي  القيانون مليار لب  البديل  للتنيويا خيار  الونوقشت أيحاً  -19
د  وقانون النم . مما ُحيددت الييات اليت ل  ن الق ياش اخياص ابعتبارهيا أدال حمتملي  لتي ما ار

ا يييق ن سيييبي  انتصييياف فنيييال للحيييحااي. ومييي   ليييكا تشييينر ارقيييررل اخاصييي  ابلقليييق ألن ج يييود 
النناييي  الواجبيي  اليي  يبييذ ا الق يياش اخيياص ن هييذا الصييدد ليلييت فناليي  أييا فيييه الكفاييي   وعييالول 

لييى  لييكا م ييرياً مييا يييؤدي حتديييد ا ييارت القصييو  ميين ارسييت الل إىل إهنيياء النقييود ارربميي  ميي  ع
اروردين غري ارمتِ لاا دون تيوفري أي ضيمان  للنميال ابلقيدرل عليى التميا  تنيويا وإجيياد فيرص 

 عم  بديل .

 جتارالت دايت واملمارسات الواعدة فيما يتعلق ابإلدماد االجتماعل لض ااي اال -ابء 
  االجتماعل اإلدمادهلييلية اليت تعوق ا الت دايت -١ 

ن األجواء اللياسي  ارلموم  حالياًا يتم   الشاغ  الرليلل للنديد من ا كوميات ن  -20
ا ييد بدرجيي  مبييريل ميين حرمييات ا جييرل أو حييع ن صييدةهاا ميي  عييدم إيييالء اهتمييام يُييذمر ليي اثر 

ون هيييذا الليييياقا تنيييوق حيييارت  .(2٨ ل حقيييوق اإلنلييياناررتتبييي  عليييى هيييذم اللياسيييات ن جميييا
اإلدميا  ارجتمياعل عليى  يو خ يريا أيا ن  ليك  وحارت اإلعادل إىل الوطن اإلعادل ا ماعي 

ابلنلب  للححااي الذين سبق إدمياج   ن البيئي  ارجتماعيي  لبليدان ارقصيدا عين طرييق حصيو   
وتنليي  الل يي  احمللييي ا ن مجليي  أمييور. وميين دحيييي   علييى التنلييي  وإاتحيي  دخييو   إىل سييوق النميي ا

أخر ا أاثرت من مات ا تم  ارد  الي  تُنيب برصيد اإلدميا  ارجتمياعل للناليدين إىل البليدان 
__________ 

(2٨) A/HRC/38/45 6٥ الفقرلا. 
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عند إعاد   قلرا. وأُفييدا عليى  ناألصلي  شواغ  بش ن الصنوابت اخاص  ال  يواج  ا النالدو 
ىل بلدان غري أوروبيي  يواج يون اتصيادماً ثقافيياًا ألهني  وجه اخصوصا أبن األشخاص النالدين إ

يشيينرون أبهنيي  مل ينييودوا ينتمييون إىل بلييداهن  األصييلي ا ويبييدون اسييتنداداً ليكونييوا ضييحااي ار ييار 
 جمدداً من أج  حتقيق رغبت   ن ا جرل.

 وعيييالول عليييى  ليييكا فيييإن اخييييارات ا ديييي  لادميييا  ارجتمييياعل عليييى األميييد ال ويييي  -21
إىل بلييداهن  األصييلي ا نتيجييً  لنواميي  لتلفيي ا أييا ن  أو طوعيياً  حمييدودل ابلنلييب  إىل النالييدين قلييراً 

 لييك الب اليي ا وضيينف أن ميي  سييوق النميي ا أو تييدابري التقشييف اليي  تييؤدي إىل نقييق ن متوييي  
اخيييدمات ارجتماعيييي  أو عيييدم إيالل يييا األولويييي  الالزمييي  أو عيييدم ت ورهيييا. وابإلضييياف  إىل  ليييكا 
تص دم اخيارات ارتاح  ن النديد من البلدان أجموعي  متنوعي  مين القيوانا أو ارمارسيات الي  
متيةيييز عليييى أسيييا  نيييوش ا ييينس أو ا نليييي  أو غيييري  ليييك مييين األوضييياش. ويتنليييق أحيييد التحيييدايت 

 يار الرليلي  ال  جيري التقلي  من ش هنا أل ل  األطفال ارولودين نتيجً  لالغتصا  ن إطار ار
الليييواع تنرضييين لالسيييرتقاق  األيزيديييي  ال الفييي مييين  ابلبشييير. فنليييى سيييبي  ار يييالا أُفييييد أبن النلييياء

ا نليييل عليييى ييييد تن يييي  الدولييي  اإلسيييالمي  ن النيييراق والشيييام  داعييي ( مل ييييتمكنَّ مييين تليييجي  
ابسي  أطفا ن ارولودين نتيجً  لالغتصا ا ألن القيانون النراقيل ر يليمح بتليجي  األطفيال إر 

األ . وأا أن األ  هو ن من   ا ارت من أفراد داع ا فإن األطفال ارليجلا سيصيبحون 
للقييانون النراقييلا دون أن يؤخييذ ِدييين األم بنييا ارعتبييار. ونتيجييً  لييذلكا  وفقيياً ملييلما تلقالييياا 

تييرفا األيزيييدايت الناجيييات تلييجي  أطفييا نا ويصييبح بييذلك من يي  األطفييال عييدميل ا نلييي  
يتمتنييون إبمكانييي  ا صييول علييى ا قييوق األساسييي . ون الشييرق األوسييضا أفييادت ارن مييات  ور

لنيدم تيوافر  غري ا كومي  عن وجود صنوابت مبريل ن تلجي  وردات األطفال ار اجرينا ن راً 
 سب  ا صول على صف  اإلقام  القانوني  أو ا نلي .

 شيديداً عليى إمكانيي  حصيول ضيحااي ار يار ومن ش ن التشرينات أيحاً أن تيؤثر أتثيرياً  -22
عليييى سيييب  ارنتصييياف: فنليييى سيييبي  ار يييالا تيييرتبض تصييياريح عمييي  ار ييياجرين ن بنيييا البليييدان 
بصييياحم عمييي  واحيييدا مييي  عيييدم إمكانيييي  ت ييييري صييياحم النمييي  دون إ ن منيييه أو اإلبيييال  عييين 

 ن أييالنقوبيي ا أو  التنييرو خ يير ارصيي دام ابلقييانون دون بتنييوياا ار البيي صيياحم النميي  أو 
مييين خيييالل ارحتجييياز اإلداريا لكيييوهن  أصيييبحوا م ييياجرين غيييري ميييوثقا. ومييين مثا تيييدعو   ليييك

 ارقررل اخاص  إىل إل اء ن ام الكفال . 
وتتصييي  التحيييدايت ا يكليييي  األخيييير  بنيييدم تيييوافر اريييوارد ارالييييي  الييي  ذصةصييي ا الدوليييي   -23

واسيييتدامت ا بوجييه عيياما وبنيييدم  الييدع  بييرامج تللخييدمات علييى األميييد ال وييي ا ومييذلك أقوميييا
 ارض الش أبنش   الرصد والتقيي  على األمد ال وي .

كفالزززة  يززز  النزززاج  وقزززدر ع علزززى اإلرزززا  عززز  طريزززق م زززاركتهع اجملديزززة  عنصزززر  زززور   -٢ 
 لض ااي االجتار  االجتماعل اإلدمادلت قيق 

حييحااي ار يييار تقيييي  احتياجيييا   بننايييي  يلييتلزم  ييياح واسييتدام  اإلدميييا  ارجتمييياعل ل -24
 حلييييماً مصييييمموبشييييك  فييييردي ن لتلييييف مراحيييي  تنييييافي  . وهييييذا يت لييييم ذ ي يييياً مك فيييياً و 

سيييوف حيتييياجون إىل قيييدر أميييرب مييين اخيييدمات  ار يييار ضيييحاايألن بنيييا  الفرديييي  ارحتياجيييات
ن هيييذا الييين ج ارراعيييل وتحييي  ارقيييررل اخاصييي  ن اعتبارهيييا أواليييدع  والوقيييت ابرقارنييي  مييي  غيييريه . 
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لالحتياجيييات الفرديييي  قيييد يكيييون صييينم التنفيييييذ ابلنليييب  إىل اليييدول. ومييين أجييي  الت ليييم علييييى 
التحيدايت الي  ين ييوي علي يا ومفالي  اإلدمييا  ارجتمياعل اآلمين والكيير  داخي  ا تمنياتا تيير  

ي  شييامل  ارقيررل اخاصيي  أن ر بييد ميين النمي  بشييك  مباشيير ميي  النيياجا عين طريييق عملييي  تشييارم
للجمي ا و لك ن مراح  تصمي  وتنفيذ وتقيي  التدخالت. وتبا التجربي  أن جمموعيات الن يراء 
الي  تقودهييا من ميات الييدفاش عيين حقيوق ارييرأل تحي ل  بييدور أساسييل ن تنيان الحييحااي. وعلييى 

بيا  وجه اخصوصا مت    ارس  الناش ات ن هذا ا الا الرامي  إىل إرساء عالقيات  ات منيب
ن تنزييييز قيييدرل النلييياء والفتييييات  م يييريل  حيييارت ن النلييياءا أيييا ن  ليييك الناجيييياتا قيييول دافنييي 

ضيييحااي ار يييار عليييى حتقييييق احيييرتام اليييذات والتمكييياا ميييل يتليييب  ييين رحقييياً إرسييياء عالقيييات 
خيالل    عيانا من ياشخصي  على أسا  ا ري  وارلياوال وارحيرتاما رغي  الصيدمات النفليي  الي

ون بنيييا البليييدانا م ييي  نيبيييال واتيلنيييدا أنشييي ت النلييياء ضيييحااي  .(29 ل تنرضييي ن لالسيييت اللفيييرت 
ار ييييار جمموعييييات  اتييييي  التن ييييي ا وأصييييبحن مييييي لن ج ييييات فاعليييي  رليلييييي  ن أعمييييال مكافحيييي  

  .(30 ار ار
ن وضي  أسييس  رقارنيي  التقييدم احملييرز ن جمييال  حاميياً  دوراً  مشييارم  النيياجا أيحيياً وتيؤدي  -2٥
مييا  ارجتميياعل ورصييدم وقياسييه. وعييالول علييى  لييكا فميين شيي ن مشييارم  النيياجا ن اذييا  اإلد

القرارات أن حيفز قدر   على اإل از ويكف  اتباش هنج مرمز على الححااي ن سياسات اإلدما  
ارجتماعلا بناًء على ما يريدونه ألنفل  . وخالل ارشاورات م  اخرباءا أعربت ارقررل اخاصي  

ن نيبييالا وهييل من ميي  غييري  Aaprabasi Mahila Kamdar Samuhaإعجاةييا بنميي  من ميي  عيين 
حكومييييي  مكونيييي  ابلكاميييي  ميييين عييييامالت م يييياجراتا أيييين فييييي ن دجيييييات ميييين ار ييييار ل ييييرو 
ارست الل ن النم ا ور سيما ل رو النبودي  ارنزلي . وتح ل  النلاء ن إطار ارن م  ارذمورل 

 ن جميييال ارلييياعدل عول عليييى الصييينيدين اليييوطين واليييدويلا ويقيييدمن ارشيييورلابلنمييي  ن جميييال اليييد
ارجتماعييي ا وينمليين ميين أجيي  التمكييا ارقتصييادي للناجيييات. وقييد -القانونييي  وارشييورل النفلييي 

حققن نتالج م ريل لاعجا  ن جمال التمكا ارقتصادي للناجياتا عن طريق حتديد ار يارات 
قاب  طلبات اللوقا وإنشاء مشروعات مجاعي  ص ريلا مي  أخيذ مصيا  ال  متلك ا النالدات م

الناجيييات ن ا لييبان. وسيينياً إىل إقاميي  تلييك ارشييروعاتا أنشيي ت النليياء تناونيييات ابسييتخدام 
مدخرا نا حيو ميكن لك  امرأل عالدل أن حتص  على قرو لبدء نشاا مين اختيارهيا أبسينار 

ميا ر تُبيدي اسيتنداداً اً ألسينار الي  تفرضي ا ارصيارفا والي  م يري فالدل متدني  جداً ابرقارن  م  ا
رنح قروو إىل النلاء. وان القاً مين روح ال قي  ارتبادلي  القالمي  عليى  يار  متشياة  ن ظيروف 
النم  ارست اللي ا متكنت النلاء اللواع يُِدرن هيذم التناونييات مين جنل يا مشيروعات مر ي  ن 

أم را وملير مجيي  أشيكال التنمييض ا نليا  والوصي  اررتب ي  بتجيربت ن غحون ست سنوات ر 
 ن جمال ار ار وارست الل.

وميين ارمارسييات األخيير  ا ييديرل ابرهتمييام فيمييا يتنلييق أشيياري  التمكييا اليي  تقودهييا  -26
ا وهيييل من مييي  غيييري حكوميييي  ن اليييورايت ارتحيييدل Polarisمن مييي  الناجيييياتا ر بيييد مييين  مييير 

مريكي ا وقد دشنت ميؤخراً لتيربات اربتكيار اخاصي  ابلناجييات. ويتي لف ارشيروش مين قاعيدل األ
ميييين الناجيييييات اللييييواع تُيقالييييدَّم إلييييي ن جمموعيييي  متنوعيييي  ميييين اخييييدمات  200بيييييادت تشييييم   ييييو 

__________ 

 .BeFreeمنلومات مقدم  إىل ارقررل اخاص  من من م   (29 
  اتيلند. نا Live Our Lives Groupو نيبالا ن اShakti Samuhaأنش    ار الا سبي  على ان را (30 
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ن مييييدان مكافحييي  ار يييارا مميييا يلييين ن اختييييار زميييان ومكيييان وموضيييوش اردفوعييي   ارستشييياري 
أبن  Polarisغنب ن تناوليييه وعيييدد اريييرات الييي  يُيييرِدن ارضييي الش بيييه. وإ  تليييلة  النمييي  اليييذي يييير 

النديييد ميين الناجيييات ر يبييدين اهتماميياً أبعمييال مكافحيي  ار ييارا فإهنييا تنميي  أيحيياً علييى إقاميي  
شيييرامات مؤسليييي  ن ق اعيييات مييين قبيييي  الحيييياف  ووسيييال  التواصييي  ارجتمييياعل والتكنولوجييييا 

ومرمزل على الناجيات. وعلى  و ما تؤمدم  للتوسي  قابل  شاء منا   توظيفوال ريان من أج  إن
الناجيات أنفل نا ينب ل رشارمت ن ن أعمال مكافح  ار ار أن ت   على الدوام قالمي  عليى 

 أسا  طوعل.
ون اسياا تُيلةر شبك  التحالف النارل ركافحي  ار يار ابلنلياء عمي  جمموعيات دعي   -2٧

ارنني  ابلناجياتا ال  تقدم ارشورل إىل ضحااي ار ار ن مرحل  التنيان بشي ن لتليف الن ريات 
ارليييال   ات الصيييل  بنمليييي  اإلدميييا . وأاثرت هيييذم الشيييبك  الييي  تحييي  من ميييات غيييري حكوميييي  
شيييواغ  بشييي ن خ ييير التبنيييي  اليييذي ميكييين أن ينشييي  عييين بيييرامج اليييدع . إ  جييييم عليييى مقييييدمل 

ن بيا تقيد  ارليياعدل وبنياء ارسييتقالل اليذاع. ومين ار يي  أيحياً أن تتييوافر اخيدمات حتقييق التييواز 
مييين أجييي  حتدييييد ومنا ييي  ارليييال  وإمكانييييات اإلشيييراف الالزمييي  عليييى ا يييارت منيييايري الرعايييي  

ارتصل  ابعتماد الححااي على مقدمل الرعاي ا عند نشول ا. وإ  أيع ضيحااي ار يار مين خلفيي  
عليى ارتجييرينا فيإن ارشييارم  وسيل   اذييا  القيرارات يُنتييربان مين منييا   اللييلوك ارعتمياد الشييديد 

 .البداي  ن ا ديدل ابلنلب  إلي  ا وه  م رياً ما يبدون إزاءها نوعاً من ارزدواجي ا على األق 
ن تنزييز إدميا  النياجا  دع  من الن ري إىل الن ري  احاً مما حققت شبكات تقد  ال -2٨

غيييري ا كوميييي  مييي  ن يييام االرفييياقا اروجيييه إىل ضيييحااي  Humanitasإ  تنمييي  من مييي   ا.ن هولنيييد
ار يييارا ور سييييما ضيييحااي ارسيييت الل ا نليييل. وينمييي  الرفييياق ممت يييوعاا وهييي  أنفلييي   مييين 

ا تمييي  ون سيييوق  للتوجييييه ن النييياجا مييين ار يييار ن حيييارت م يييريل. وُيليييتنان ةييي  ممرشيييدين
ك لتقد  الدع  النفلل ابعتباره  قد عانوا مين ار يار أنفلي  . ومين شي ن النم  ةولنداا ومذل

  لك توفري ملاعدل  ات ا اها إىل ضحااي ار ار إلجياد مكاهن  ن ا تم  ارحيف.
وإ  تالحييق ارقييررل اخاصيي  ميي  القلييق أن ا تميي  ارييد  يواجييه اليييوم حتييدايت متزايييدل ن  -29

ا فإهنا تشري إىل أن ا تم  ارد  يح ل  بدور هالي  ن هيذا ا يالا ألنيه باً مجي  بلدان النامل تقري
 ا تميي  يييوفر التجربيي  واخييربل واررونيي  علييى ملييتو  القاعييدل الشيينبي . وتشييدد علييى أن ميين شيي ن

 أن يؤدي دوراً هاماً ن توعي  األسر وا تمنات احمللي  أل ل  الناجا وتقبُّل  . أيحاً  ارد 

 تعادة ض ااي االجتار ليرامتهع وصون مسعتهعاس -٣ 

 مكافح  الوص  والتمييز ومراهي  األجانم ( أ 
تُنتييرب النجييال ميين ار ييار ابألشييخاص   يي  حاميي  ابلنلييب  إىل ضييحااي ار ييار. ومييي   -30

اي  لكا فإن النودل إىل ا ييال اال بينيي ا تُيناليدة عمليي  طويلي  وصينب  وأم ير تنقييداً ابلنليب  لحيحا
ار يييار اليييذين ميييانوا ينيييانونا ن بنيييا ا يييارتا مييين الت ميييي  قبييي  منييياد   مييين ار يييار. ون 
النديييد ميين اللييياقاتا تكييون اخ ييوات األوىل اليي  تلييل مرحليي  ار ييار مصييحوب  أجموعيي  ميين 
التحييدايت اليي  تييؤثر بشييك  مباشيير علييى مراميي  الحييحااي ومنييت  . وقييد يواجييه ضييحااي ار ييار 

سييت الل ا نلييلا ور سيييما النليياء والفتييياتا الوصيي  ارتنلييق ب بينيي  التجربيي  اليي  مييروا ل ييرو ار
وغيري  البشيري /اإليدز ارناع  نققةا. وجيوز أن يكون البنا اآلخر قد تنرو لاصاب  بفريو  
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 لك من األمراو ارنقول  عن طريق ارتصال ا نليلا  يا قيد يزييد مين  ميي  ارننييا. ويواجيه 
اي ار ييار بصييورل متكييررل ردود فنيي  سييلبي  وقالميي  علييى إصييدار األحكييام ميين جانييم أفييراد ضييحا

أسييره  و/أو أفييراد جمييتمن   احمللييلا الييذين قييد يوج ييون اللييوم إلييي   ررتبيياط   ابلب يياء أو حملاوليي  
هجيييرل  فاشيييل  للنمييي  ولنيييدم حتقييييق توقنيييا  . وميكييين أن ذليييق اإلعيييادل إىل اليييوطن أيحييياً تيييوترات 

  األسر أو ا تمنات احمللي ا ألن سلوك الحيحااي قيد يكيون غيري مف يوم أو غيري مقبيولا  يا داخ
يؤدي إىل مزيد من التوترات با األفرادا ورأيا إىل ارسيتبناد ارجتمياعل. وليذا ينب يل إييالء أمهيي  

زاء لت لييم علييى التمييييز والوصيي  ارتصييلا ابلتصييور الييذي قييد يكييون سييالداً ن ا تميي  إل قصييو 
ضييحااي ار ييارا ميي  مراعييال هنييج يراعييل ارعتبييارات ا نليياني  عنييد منا يي  هييذين النيياملا ب ييي  
حتقييييق إدمييياج   ارجتمييياعل. مميييا أن تقيييد  ارلييياعدل إىل أسيييرل الشيييخق ارنيييين أمييير ضيييروري 

ون  وا يوافز الالزمي ا لتمكا الححااي من استنادل اإلحلا  ابلرضا عن الذات واحيرتام اليذات
لوقت نفله لكفال  استقاللي  الناجا وقيدر   عليى اإل ياز. ومين مثا فيإن اإلدميا  ارجتمياعل ا

ر يقتصيير علييى متكييا النيياجاا إمنييا يشييم  أيحيياً قبييو   ميين جانييم أسييره  وا تميي  مكيي . ون 
اص هذا الصددا تؤدي ارن مات الديني  دوراً حمورايً ن ا د مين الوصي  اريرتبض ابر يار ابألشيخ

ون تيليييييري اإلدميييييا  ارجتمييييياعل لحيييييحااي ار يييييار ضيييييمن أسيييييره  وجمتمنيييييا   احملليييييي  وا تمييييي   
 .(31 مك 
وابإلضيييياف  إىل الوصيييي ا قييييد يواجييييه ار يييياجرون الييييذين يقنييييون ضييييحااي لال ييييار مراهييييي   -31

األجانييم والتنصييم والتمييييز ارتنييدد ا وانييم. ولييذا ينب ييل إنفييا  التزامييات الييدول   يير التمييييز 
ألي سييبم ميين األسييبا ا أييا ن  لييك الننصيير وا يينسا والنييوش ا نلييا  وارييي  ا نلييل وا وييي  
ا نليياني ا وارنتميياء اإلثييين أو أي وضيي  اخييرا ميين قبييي  الوضيي  إزاء قييوانا ا جييرل أو محييحي   
ررل لال ارا ابعتبار  لك شرطاً أساسياً لتحقيق اإلدما  ارجتماعل لحيحااي ار يار. وتؤميد ارقي

لحيحااي ار يارا ابلتنياون مي  ا تمي  اريد ا منلوميات  شيامل   اخاص  أنه ينب ل للدول أن تيوفر
يتيلير ا صييول علي ييا وف م ييا بشيي ن خيييارات ارليياعدل القالميي  ن مجييي  األوقييات خييالل مرحليي  

انييا يتييح تنافي  . وتالحق ارقررل اخاص  م  ارهتمام وجود بيرامج مين قبيي  بيردمج مقيدم ن أر
ومتابنيي  دورات  ارشييورل ن جمييال ا جييرلالالجئيياا أييا ن  لييك ضييحااي ار ييارا ا صييول علييى 

ميين التوجيييه  سيياع  100وسيياع  ميين التييدريم الل ييوي  600متنلقيي  ابإلدمييا  تتيي لف عييادًل ميين 
ال قافيي  ال قان. وتتيح التوعي  ال قافي  لححااي ار ار ارطالش على حقوق   وعلى ارختالفات 

الييي  جييييوز أن تكيييون قالمييي  مييي  بليييداهن  األصيييلي ا وعليييى الوسيييال  الييي  قيييد تلييي   ن إدمييياج   
 ارجتماعل. 

ورح ت ارن م  الدوليي  لل جيرل أنيه ن سيياقات منيني ا ميكين أن تيؤدي حمدوديي  نُ ي   -32
عيييدم إىل تنيييافس ملميييو  عليييى اريييوارد الشيييحيح ا  يييا يلييي   ن النيييي  اليييدع  وتقلبيييات سيييب  

ارسييتقرار علييى صيينيد ا تميي  احمللييلا وجينيي  إعييادل اإلدمييا  واإلدمييا  ارجتميياعل أمييراً يصيينم 
ومن أج  مواج ي  هيذا التحيديا تكيرر ارقيررل اخاصي  أتمييد التوصييات الي  قيدم ا  .(32 حتقيقه

نييودل ارقييرر اخيياص ارنييين  قييوق اإلنلييان للم يياجرينا الييذي أشييار ن دراسييته األخييريل ارتنلقيي  ب
__________ 

 Churches’ Commission for Migrants inا ومن مي  Talitha Kumا وشيبك  الدوليي  ماريتيا   مؤسلي ان ير  (31 

Europe الناري  للرؤي  الدولي  ارن م ا و  World Vision International. ا من با من مات أخر) 
 .  لل جرلمن ارن م  الدولي اخاص  ارقررل إىل مقدم  منلومات (32 
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 الفييرد صيينيد علييى اإلدمييا  إعييادل مليي ل  تنيياول ينب ييلار يياجرين وإعييادل إدميياج   إىل مييا يلييل: ا
 الوطنيييي  اإلمناليييي  ابخ يييض اإلدميييا  إعيييادل بيييرامج تيييرتبض أن وينب يييل.. . احملليييل وا تمييي  واألسيييرل
 ار يياجرينا عييودل وقبيي  احمللييي . ارقتصييادي  التنمييي  اسييرتاتيجيات تشييم  وأن والدولييي  واإلقليمييي 
 ارقتصيييادي  - ارجتماعيييي  وال يييروف ارؤسليييي ا والقيييدرات النمييي ا لليييوق تقييييي  إجيييراء ينب يييل
  .(33 ااألساسي  وا يام  واخدمات اللالدلا والبيئي 
ن  يحيييي لنون بييييه وللقييييادل اللياسيييييا والييييدينيا وقييييادل ا تمنييييات احمللييييي  دور رليلييييل -33

ار الا أفيد أبن الناجا األيزيديا النالدين إىل النراق بند  مكافح  الوص  والتمييز. فنلى سبي 
يير علييى يييد تن ييي  الدوليي  اإلسييالمي  أعربييوا عيين رغبييت   ن لقيياء زعمييال   الييروحيا  تنرضيي   لاس 
وارسيييتفادل مييين حفييي  ات  ييييريا رسيييتنادل إميييياهن  األيزيييييدي األول واإل ييياءا ارعتنييياق القلييييري 

هنجاً ابتكارايً ن  يزدا إلسالمي . واعتمدت من م  غري حكومي  ُتدعىأليديولوجي  تن ي  الدول  ا
 100هذا الصدد بقيادل الناجاا عن طريق ارلاعدل عليى تنفييذ هيذم ارحتفيارت وتن يي   يو 

هيذا مين النياجا. وأسي    ٥00حيوايل أقيد  األميامن األيزيديي ا اسيتفاد من يا  رحل  إىل رلي ا
اليييذي ميييان مصيييحوابً بتصيييرحيات عامييي  أدىل ةيييا اليييزعي  الروحيييل   قيييو  النالجيييي االنيييوش مييين ال

األيزيييييدي األعلييييى ل م نيييي  ا تمنييييات احمللييييي  بقولييييه اإنَّ ميييين جيييير  إنقييييا ه  ر يزالييييون أيزيييييديا 
طاهرينا وجيم على ا مي  إبداء التناون لكل يتمكن الحيحااي مين النيودل إىل حييا   ال بينيي  

ون اللييياق نفلييها  .(34 اً مبييرياً ن اإلدمييا  ارجتميياعل للنالييدينوارنييدما  ن ا تميي اا إسيي ام
حققيييت مبيييادرل أواب إييييوار ال يييا  مييين بنييياا وهيييو اليييزعي  التقلييييدي لوريييي  إدو الييي  تُنتيييرب الوريييي  
النيجريي  األم ر أتثيراً ابر يار عليى الصينيد اليدويلا  احياً  ياثاًل ن انتشيال ضيحااي ار يار مين 

يي  الليير  ي ا ولن ييِن ارتجييرين. وأد  هييذا اإلجييراء إىل نتييالج مل يلييبق  ييا م ييي ا وأثبييت أنييه يييؤثر اقاللال
 وخارج ا. نيجرياي ن والفتيات النلاء من اآلرفأتثرياً شديداً ن حيال 

 ار ار ضحااي  ر  عدم مفال    ( 
 النش  أو ن بنا البلدانا تُفرو على الححااي عقوب  ارحتجاز على جرال  من قبي  -34

الت رييم أو ار يار ابرخيدراتا يُرغميون عليى ارتكاةيا نتيجيً  لكيوهن  ضيحااي لال يار. مميا أهنيي  
يتنرضون لالحتجازا عند وقوع   ضيحااي لال يار ألغيراو ارسيت الل ا نليلا ن البليدان الي  

  نس عماًل غري قانو .ارشت ال ابيكون في ا الب اء/
حييحااي ارتصييوَّر أو الفنلييل ن سييلوك ينشيي  الوصيي  عيين ضييلوش الا ون م ييري ميين األحيييان -3٥

غري قانو  خالل تنرض   لال ارا وهو ما ميكين أن يرتتيم عليى ااثر سيلبي  طويلي  األميد. فمين 
ش ن حمحر توقيف أوا ما يُنترب أسوأ من  لكا إدان  جنالي ا أن يتلبم ن تقييد ا صول على 

ألساسي  مد  ا يالا من قبي  النم  والليكن وتصيريح اإلقامي  اخدمات أو تلبي  ارحتياجات ا
والقروو ارصرفي ا حع بند فرتل طويل  من  ال الححااي مين ار يار. ون الك يري مين ا يارتا 

ا األمير اررشيحا سيوابق عينيت لم ا صول عليى فيرص التنليي  والليكن والنمي  إجيراء حتيرايت 
لييي  و/أو التيياريو الييوظيفل للفييرد. وعنييدما يييؤدي التحقييق ميين الييذي يشييم  تقييميياً لللييوابق ا نا

تنشييييي  عقبيييييات يصييييينم تيييييذليل ا ابلنليييييب  إىل النييييياجا.  نتيييييالج سيييييلبي ا الليييييجالت ا ناليييييي  إىل
__________ 

 33) A/HRC/38/41 ٥9و ٥٨ الفقراتنا. 
 يزدا. من م  من اخاص  ارقررل إىل مقدم  منلومات (34 



A/HRC/41/46 

15 GE.19-06537 

ييييه إلييييي    يييي  اب جييييرال  تتنلييييق مباشييييرل بتنرضيييي   رتكييييا  فاألطفييييال ضييييحااي ار ييييار الييييذين تُيوالجَّ
قد يواج ون صنوابت أيحاً ن النودل إىل اردرسي   لالست اللا من قبي  النش  أو زراع  القنما

 نتيجً  للتمييز والوص  الناشئا عن اإلدادت ا نالي .
واربيييادا التوجي يييي  اروصيييى ةيييا فيميييا يتنليييق  قيييوق اإلنليييان وار يييار  للمبيييادا ووفقييياً  -36

تجيز األشيخاص ابألشخاصا ال  نشر ا مفوضي  األم  ارتحدل اللامي   قوق اإلنليانا ار حيُ 
إىل بليدان النبيور  دخيو   قانوني  عدم بلبم مقاضا   تت  أوضحااي ار ار أو ُتوجه إلي      

  هييو ضييلوع ن أنشيي   غييري مشييروع ا طارييا أن  ضييلوع   بلييبم أو اوارقصييد أو إقييامت   في ييا
مييا تنفةييذم راً ددنتيجي  مباشييرل  ييالت   محييحااي لال ييارا. وأتسييف ارقيررل اخاصيي  ألن هييذا اربييدأ 

الليييل ات ارختصييي  ن اليييدولا وتيييدعو ارقيييررل اخاصييي  إىل ارعيييرتاف ابربيييدأ وإنفيييا م. ون هيييذا 
الصيددا هيل ترحييم أيحياً ابعتمياد مبييادا توجي يي  جديييدل ن ا بي  األسيود بشيي ن عيدم مناقبيي  

سيييياق ضيييحااي ار يييار عليييى ضيييلوع   ن أنشييي   غيييري مشيييروع  ُأجيييربوا عليييى ارشيييارم  في يييا ن 
 تنرض   لال ار.

 ضمان سالمة ض ااي االجتار واستقرارهع  -٤ 

 ام مرمز اإلقمن منح ضحااي ار ار إمكاني  ارستفادل من إجراءات اللجوء أو   أ( 
م رياً ما ت   الصدمات النفلي  اررتب   ابر ار قالم  حع بند وجود الححي  ن بيئ   -3٧

لححااي إىل ا ال  ال  ميانوا في يا قبي  تنرضي   لال يارا أي إىل امن . ون بنا ا ارتا يُناد ا
نفس ال روف ارجتماعي  وارقتصادي  ال  مانت تشك  ن اراضل النوام  الدافن  إىل تنرض   
لال ار. ولذا فمن الحروري مفال  عدم إعادل الححااي إىل حال  قد يكونون منرضا في ا خ ر 

 ن ابألمييانهييذا الليياقا ميين الحييروري أيحيياً أن يشينر ضييحااي ار ييار  منياودل ار ييار ةيي . ون
ا سواء مانوا من الناليدين إىل بليداهن  األصيلي  أو مين اليذين جييري إدمياج   ملتقل  حيال الني 

 ذا ال روا يُنترب ا صول على مرمز اإلقامي  شيرطاً رليليياًا قاً ن بلدان النبور أو ارقصد. وحتقي
 لون عرض  لال ار ن حال عدم توافرم. فإ ا مل حيص  الناجون على مرميز اإلقامي  ألن الناجا ي

علييى إقييامت   ن بلييد منيياا قييد يواج ييون صيينوابت ن ا صييول علييى  رمييياً  الييذي يحييفل طابنيياً 
 أيحياً اخدمات وأمامن اإلقام ا أو ن تلجي  أعمال  اري  يودون ارض الش ةا. وهذا ين بيق 

يولييدون نتيجييً  لالغتصييا  ن إطييار ار ييارا ن ييراً إىل أن حق يي  ارتم يي  ن  علييى األطفييال الييذين
تلجيل   عند الوردل هو شرا أساسل لكيل يتمتنيوا جبميي  ا قيوق األخير . وميكين للمكاتيم 

ن تيييوفري واثليييق ا ويييي  لحيييحااي ار يييار. غيييري أن ارن ميييات غيييري  هامييياً  القنصيييلي  أن تيييؤدي دوراً 
التحييدايت اليي  يواج  ييا النيياجون ميين ار ييار وغييريه  ميين ار يياجرين  ا كومييي  تفيييد بنييدد ميين

الحنفاء ن ا صول على اخدمات القنصيلي   وقيد أفياد بنيا ضيحااي ار يار أبهني  غيري قيادرين 
وا  ييير ارفييروو عليييى ا جييرلا والنيييدد علييى ا صييول عليييى اخييدمات القنصيييلي  بلييبم الوصيي ا 

 تلتدعل ارنا  .الكبري للحارت القالم  ال  
ميين بروتومييول منيي  ار ييار ابألشييخاصا مييينح النديييد ميين الييدول صييف   ٧ووفقيياً للمييادل  -3٨

اإلقامييي  ارؤقتييي  لحيييحااي ار يييار. ون من ييي  ا يييارتا تليييمح تصييياريح اإلقامييي  ارؤقتييي  ارمنوحييي  
ؤقتي  أو الدالمي ا لححااي ار ار ابلنم . بيد أن من دواعل القلق الشديد أن تصياريح اإلقامي  ار

وغييري  لييك ميين تييدابري اإلدمييا  ارجتميياعلا م ييرياً مييا تكييون مشييروط  بتنيياون الحييحااي ميي  ن ييام 
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محيحااي مين جانيم سيل ات إنفيا  القيانون. ون هيذا الصيددا   وبتحديده  رمياً الندال  ا نالي  
ن  اميكن تكراره ال  توفر الن   الوطني  غري ارشروط  القالم  حالياً أم ل  على أفح  ارمارسات

ارؤقتي  القالمي  حاليياً ن هولنيدا التجريبي /الاللحي   أمامن أخر . وعالول على  لكا فإن القواعد
يير حصييول ضييحااي ار ييار علييى  بشيي ن منقولييي  التنييرو لوضيي  الحييحي ا اليي  ميين شيي هنا أن تُيلِة

  ا مت    ارس  واعدل. الدع  وإمكاني  اإلقام  ن حال عدم ارستجاب  لقحاايه  ن احملام
وتنميي  بنييا الييدول بشييك  متزايييد علييى دمييج تييدابري مكافحيي  ار ييار ضييمن إجييراءات  -39

ا مايي  الفرعيي  للحيحااي احملتمليا  وضي  اللجوءا عن طريق منح اللجوء أوا عند ارقتحاءا منح
ما وييؤدي الذين قد يواج ون خ ر التنرو لالض  اد أو للتنيذيم أو لحيرر  اخير ر ميكين جيرب 

ن الن اييي  إىل منيياودل ار ييار ةيي  إ ا مييا أُعيييدوا إىل بلييداهن ا ميي  إحييالت   ن الوقييت نفلييه إىل 
 الدوالر ارنني  يدمات مكافح  ار ارا أوافق  األشخاص ارننيا.

وتشيياطر ارقييررل اخاصيي  أيحيياً الشيياغ  الييذي أعيير  عنييه األمييا النييام أبنييه حييع عنييدما  -40
ضييحااي ار ييار ا صييول علييى تصيياريح ابإلقاميي  والنميي  بصييف  مؤقتيي ا م ييرياً مييا  يكييون ميين حييق

وتالحيق  .(3٥ تكون النمليات ارؤدي  إىل  لك طويل  وصنب ا  ا ينوق حصيو   عليى اخيدمات
أيحيياً أن مييدل تصيياريح اإلقاميي  ميكيين أن ذتلييف اختالفيياً مبييرياً ميين بلييد إىل اخييرا  اخاصيي  ارقييررل

 داً بوجه عام. ولكن ا قصريل ج

 سرلمفال  حق ضحااي ار ار ن مج  مش  األ   ( 
يييرتبض أحييد التحييدايت ا اميي  األخيير  اراثليي  أمييام اإلدمييا  ارجتميياعل لحييحااي ار ييار  -41

مين  ٥0بقدر   على مل الشيم  مي  أسيره ا إ ا ميا رغبيوا ن  ليك. ون موسيتاريكاا تشيري اريادل 
  إىل إعييادل اإلدميييا  األسيييريا وإعييادل اإلدميييا  ا تمنيييلا إشيييارل صيييرحي 909٥/2013القييانون 

وإعادل اإلدما  التنليمل وار ين وارقتصادي للححااي وُمنالي  . وميكن للنياجا ارسيتنان  ةيذم 
 (Tارادل من أجي  مل الشيم  مي  أسيره . ون اليورايت ارتحيدل األمريكيي ا تُتياح  ياملل أتشيريل  

 (T ري ار ييياجرين ألفيييراد منينيييا مييين األسيييرل ن شيييك  أتشيييريات فرصييي  ا صيييول عليييى مرميييز غييي
إىل البليد عليى اليدع  ليد   أو طوعياً راً ون توغوا حيص  ضيحااي ار يار الناليدون قلي .(36 فرعي 

 عود  ا أا ن  لك  م  مش  األسرل. 
وتنيييرتف ارقيييررل اخاصييي  أبن ضيييحااي ار يييار ينجيييونا ن بنيييا األحييييانا مييين حيييارت  -42
ننف وارسيت الل داخي  أسيره  وجمتمنيا   احملليي ا وقيد ر يرغبيون ن النيودل إىل ارصيدر اليذي  ال

مان سبباً وراء حلق  ار ار ة . ومن مثا جيم عدم إنفا  حق ضحااي ار ار ن مل الشم  مي  
ورايً أسيره  إر إ ا رغبييوا ن  لييك. ون هييذم ا اليي ا ر بييد ميين اعتبييار مجيي  مشيي  األسييرل عنصييراً حميي

 من إدماج   ارجتماعل ن ا تم .

__________ 

 3٥) A/73/263 ٥3 الفقرلا. 
 36) A/HRC/35/37/Add.2 6٥ الفقرلا. 
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 ميلييورلضييمان حصييول ضييحااي ار ييار علييى خييدمات طبييي  طويليي  األمييد وأمييامن إقاميي  امنيي  و   (  
 التكلف 
تُنتيييرب الراحييي  البدنيييي  والذهنيييي  والناطفيييي  مييين النوامييي  األساسيييي  الييي  ينب يييل أن تتيييوفر  -43

. ويتنييرو الحييحاايا نتيجييً  لال ييارا  موعيي  ميين للنيياجا ب ييي  متكييين   ميين إعييادل بنيياء حيييا  
ارجتمياعل والرعايي  ال بيي  ن ا يارت -ارشام  الصيحي . ورغي  تقيد  خيدمات اليدع  النفليل

ن من يي  البلييدانا فييإن إمكانييي  حصييو   علييى الرعاييي   القصييري األمييد علييىال ارليي  إىل الحييحااي 
ا فيمييا يتنلييق ابلييدع  النفلييلا غييري متييوفرل ن أي ال بييي  ال ويليي  األمييد بتكلفيي  ميلييورلا ور سيييم

ميييا تيييرتبض الرعايييي  ال بيييي  ابإلقامييي  ن مييي و ا وتكيييون اً مكيييان تقريبيييا. وابإلضييياف  إىل  ليييكا م يييري 
موج   إىل نوش منيا مين الحيحاايا من م ي  مين النلياء والفتييات الليواع يقنين ضيحااي ار يار 

ن الييييدويل أبن تييييوفر الييييدول لحييييحااي ار ييييار ويقتحييييل القييييانو  .(3٧ ألغييييراو ارسييييت الل ا نلييييل
 فحيالً الوسال  الالزم  إلعادل أتهيل   وتنافي  . وجيم أن يشم   لك الرعايي  ال بيي  والنفليي ا 
 .(3٨ عن اخدمات القانوني  وارجتماعي  م   اري و  وارشيورل واخيدمات الصيحي  واليدع  الل يوي

لقيادي  وتنزيز حقيوق اإلنليانا ن مج وريي  الكون يو وقد أفاد مرمز الدراسات ارتنلق  ابلقدرات ا
ارجتميييياعل وتييييدابري ا ماييييي   - الدميقراطييييي ا أبن ارفتقييييار إىل الرعاييييي  ال بييييي  والييييدع  النفلييييل

  ارجتماعييي  ن حاليي  ضييحااي ار ييارا وياصيي  فيمييا يتنلييق ابألطفييال الييذين جيييري  نيييده  قلييراً 
د أد  إىل إضيناف النلييج ارجتمياعل للمجتمي  م طفال جنود وضحااي ارسرتقاق ا نللا ق

ون  علييييى الصييييمود نييييه يييييؤثر ن قييييدرل ا تمنييييات احمللييييي إوعرقليييي  عملييييي  توطيييييد اللييييالما حيييييو 
 استندادها للبحو عن حلول سلمي  ودالم . 

ويُنتييييرب تييييوفري أمييييامن إقاميييي  امنيييي  وُمرضييييي  وميلييييورل التكلفيييي  خ ييييول هاميييي  أخيييير  لكفاليييي   -44
ومثي  من متييان ن بولنييدا مهيا ار سييرتادااا ارؤسليي  ع للنياجا وإدميياج   ارجتميياعل. ارسيتقالل الييذا

 Po MOC, the Mary Immaculate Association forوارننيي  أكافحي  ار ييار ابلبشير وارسييرتقاقا 

Women and Children را إىل ضيحااي ار يااررمز الوطين ارنيين ابلتيدخ  وإسيداء ارشيورل ا تديران
وهو يوفرا عن طريق التموي  ا كوملا مدير قحيااي لكي  ضيحي  ب يي  ملياعد ا ب يرق لتلفي ا 
م   إعداد الواثلق الالزم  لتلوي  وضي  اإلقامي ا والبحيو عين مكيان إقامي  وعمي . ون النملياا 

غري ا كومي  ال  تنمي  عليى أتميا ترتيبيات الليكن ن  LEFÖتقدم ا كوم  الدع  إىل من م  
بيييا  الليييكني  للنلييياء ضيييحااي ار يييار. ون ارمارسييي  النمليييي ا يقيييي  النييياجون ن حمييييض جيييريان ار

لتشيييارون ارعيييادياا ضيييمن حييييز جمتمنيييل مشيييرتكا ويحييي لنون أليييؤوليات مشيييرتم . ويواميييم 
الييذين تنييين   ارن ميي  النليياء والفتيييات ن هييذم النملييي ا بلييب  من ييا مناقشيي  ميفييي  وضيي  ميزانييي  

__________ 

 3٧) Roberto Forin and Claire Healy, Trafficking along Migration Routes to Europe: Bridging the Gap 

between Migration, Asylum and Anti-Trafficking (International Centre for Migration Policy 

Development, 2018)  وElena Petreska, “Reintegration of victims of trafficking in Bulgaria: 

supporting social inclusion and economic empowerment” (International Centre for Migration 

Policy Development policy brief, May 2018).  
 3٨) A/69/269 اب قيييييوق ارننييييي  لجنيييي الصييييادر عيييين ال (2016 23 رقيييي  النييييام التنليييييق أيحيييياً  ان يييير .13 الفقييييرلا 

  والتوصيييي  ٥0ا الفقيييرل ومواتيييي  عادلييي  عمييي  بشيييروا التمتييي  ن ا يييق بشييي ن وال قافيييي  وارجتماعيييي  ارقتصيييادي 
ا اريييرأل ضيييد ا نليييا  الننيييف شييي نأل بارييير  ضيييد التميييييز عليييى ابلقحييياء ارننيييي  لجنييي ( ل201٧ 3٥نامييي  رقييي  ال
 . 3٥ا الفقرل A/HRC/36/43  و33ا الفقرل 19 رق  النام  للتوصي  حتدي اً  صادرلال
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وحتديييد أمييامن إجييراء ارشييرتايت اليومييي   النقيي ا ن ييام اسييتخدام يفييي سييرل ارنيشييي ا ومنفقييات األ
ومثي  من مي  غيري حكوميي   .ن الن ايي  ارجتمياعل ن إدمياجي  إجرال اا و لك ةدف تيلري وميف

ا حتيدد خييارات اإلقامي  الليكني  ارتاحي  لحيحااي ار يار ن إي اليياا مين On the Roadتُيدعى ا
 .(39 ل  استقال   اليذاع الكامي  ابعتبيارم اخ يول الن اليي  ن عمليي  اإلدميا  ارجتمياعلأج  مفا

ورغيييي  أن ارييييصوي ارتخصصيييي  قييييادرلا ن م ييييري ميييين األحيييييانا علييييى تييييوفري جمموعيييي  واسيييين  ميييين 
ارليييياعدات ال بييييي  وارجتماعييييي ا فييييإن هنج ييييا حيتييييا  إىل التنمييييي  لتمكييييا ضييييحااي ار ييييار ميييين 

ليييف أنيييواش أميييامن اإلقامييي ا تبنييياً للمرحلييي  الييي  بل ت يييا عمليييي  تنيييافي  . وتيييوفر ا صيييول عليييى لت
ارمارسيييات اريييذمورل أعيييالم ترتيبيييات مرنييي  يلييي   تكييف يييا مييي  احتياجيييات النييياجا عليييى األميييد 

ن بنا البلدان عليى  اخدمات على ا صول أو اإلقام  أمامنال وي . ولاسفا يقتصر توفري 
 ن البلد. ض  ن امل و األفراد الذين لدي   

بيييياً وأفيييييد أيحيييياً أبن ارييييصوي ارتاحيييي  لحييييحااي ار ييييار مصييييمم  علييييى وجييييه ا صيييير تقري -4٥
رسييتقبال النليياء واألطفييال. ون هييذا الصييددا جيير  حتديييد التحييدايت  ات الصييل  بنييدم تييوافر 

ييار أنليم ارصوي لححااي ار ار من الرجال. ومثي  حتيدايت خ يريل قالمي  أيحياً فيميا يتنليق ابخت
 أمامن اإلقام  ابلنلب  إىل م ايري ا وي  ا نلاني  الذين يتنرضون لال ار. 

 تنمي  األنش   الرتوحيي  د(  
مييييين شييييي ن األنشييييي   الرتوحييييييي  أن تلييييي   عليييييى  يييييو فنيييييال جيييييداً ن حتقييييييق اإلدميييييا   -46

مي  أن من م يا  ارجتماعل. وهنياك الندييد مين ارمارسيات الواعيدل ارنميول ةيا ن هيذا ارييدانا
عليييى التمويييي  ارقيييدم مييين  مبيييرياً   ينفَّيييذ مييين جانيييم من ميييات ا تمييي  اريييد  الييي  تنتميييد اعتمييياداً 

اريا ا. ون ارملكي  ارتحيدل لربي انيييا الن ميى وأيرلنيدا الشيمالي ا يقييدم صيندوق لايي  األطفييال 
ا مياعل النالجيل وموجيه من ار ارا التاب  لوزارل الداخلي ا الدع  إىل مشروش قال  على النم  

إىل الشيبا  الييذين يقنييون ضييحااي ار ييار عليى الصيينيد الييداخلل. ويرمييل النييال  إىل زايدل قييدرل 
 الشبا  على تنمي  عالقات سليم ا وم ارات ومواطن ثق  دشئ  عن النم  ا ماعلا من أجي 

نياودل ار يار. ويشيم  ا دف النام ارتم   ن زايدل القيدرل عليى ارواج ي  ومني  التنيرو ر حتقيق
أنشييي   مييين قبيييي  رميييو  اخيييي  ورعايييي  اخيييي  بوصيييف ا طريقييي  مبتكيييرل ليييدع   أيحييياً هيييذا النميييو   

 Helen Bamberالشييبا  ن التنييان ميين الصييدمات النفلييي . ممييا تييوفر مؤسليي  هيلييا ابمييرب  

Foundation الل يي فصييول لييتنل    لييك( جمموعيي  ميين األنشيي   للملييتفيدين ميين خييدما اا أييا ن 
عين ارشيارم  ن فِيرالق  فحيالً ا وسب  والرسي  والرسي  اليزي  والتصيوير ولنبي  ميرل القيدما و  اإلنكليزي 

ال نيياء. ويكميين جييزء أساسييل ميين الييربدمج ن تنمييي  صييالت ميي  الكليييات وا امنييات وأوسيياا 
اجون األعمييال علييى الصيينيد احمللييلا ميين شيي هنا إاتحيي  فييرص للنيياجا لتحلييا ار ييارات اليي  حيتيي

وزارل ارليياوال بييا  تقييدم إىل القييو  النامليي . ون مج ورييي  مييوراياداً إلي ييا ميين أجيي  ارنحييمام جمييد
لحييحااي ارسييت الل ا نلييلا تشييم  الفنييون  الييربامج ميين واسيين ا نلييا وشييؤون األسييرل جمموعيي  

ون  .(40 واروسيييقى والييرقق وأشييكال النييال  ابللنييما اليي  أُفيييد أبهنييا أسييفرت عيين نتييالج إجيابييي 

__________ 

 .On the Road من م  من اخاص  ارقررل إىل مقدم  منلومات (39 
 40) A/70/222 ٥٨ الفقرلا.  
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النيييرويجا تيييوفر ارن مييي  ارلييييحي  للنمييي  ارتنيييدد ال قافيييات فصيييوًر لتنليييي  الل ييي  النروجييييي ا وتييين   
  أنش   لادما ا من قبي  درو  اللباح  وارشل.

وتكتلل األنش   الرتوحيي  أمهي  بوجه خاص ابلنلب  لاطفالا الذين م رياً ما حيتاجون  -4٧
األمد والتوجيه ارتنلق بتنمي  عالقات با األفراد على أسا  ارحرتام إىل الرعاي  النفلي  ال ويل  

ارتبادلا والالعنفا واألدوار غيري اخاضين  للتنمييض ا نليا . ون الييودنا وضينت وزارل النمي  
 ديييييدا الييييذي اعُتمييييد ن متييييوز/والحييييمان ارجتميييياعل والتحييييامن ارجتميييياعل قييييانون الوصيييياي  ا 

ز ا ماي  واإلدما  ارجتمياعل للقصير غيري ارصيحوبا. واألوصيياء هي  ا والذي ينز 201٨ يوليه
م نيون يتلقيون تيدريباً عليى ميفيي  تقيد  اليدع  إىل األطفيال ن مجيي  األنشي   الي  ميارسيوهنا مي  
مراعييال احتياجييا   ومشيياعره . ون نيجييريايا يييوفر مرمييز مييوارد الشييبا  الييذي تييديرم من ميي  غييري 

برامج رمتلا  ار اراتا ومشورل صحي  واجتماعيي ا أيا ن  Idia Renaissanceحكومي  ُتدعى 
عين مرافيق رزاولي   فحيالً  لك بش ن فريو  نقيق ارناعي  البشيري /اإليدزا ن بيئيات امني  وسيري ا 

األلنيييا  اخاصييي  ابألميييامن ار لقييي . ومييين ا وانيييم اربتكيييرل  يييذا ارشيييروش أنيييه قيييال  عليييى أسيييا  
الشيبا  تشيم  الناليدينا أين فيي   ضيحااي ار يارا واليراغبا ن ا جيرلا جمموعات لتل ي  مين 

اليييذين ميكييين أن يكونيييوا ضيييحااي حمتمليييا. وا يييدف مييين  ليييك هيييو تنزييييز التمكيييا ارقتصييييادي 
 للشبا ا ووقايت   وتوعيت  ا عن طريق  نم الوص  والتمييز وتبادل اخربات با الن راء.

 ااي االجتار لض  االقتصاد  التمي  دعع -٥ 

 ار ار لححااي ارقتصادي تنزيز الفرص  أ(  
مي   ا صول على فرصي  عمي ا ومين مث حتقييق ارسيتقالل  االناجا من للك ري ابلنلب و  -4٨

ارقتصييياديا أهييي  ا وانيييم الييي  ميكييين أن تيييؤدي إىل إدمييياج   ارجتمييياعل. ويكتليييل التمكيييا 
  لافرادا ومن مث تنزيز احيرتام اليذات وحتقييق اليذاتا ارقتصادي أمهي  مرب  لبلو  الراح  النفلي

 األمر الذي يل   ن اعرتاف ا تم  ة  ون إدماج   ارجتماعل. 
وتح  ارقررل اخاص  ن اعتبارها أن إجياد وظيفي  أبجير رليق ميكين أن يكيون أميراً صينباً  -49

من األحيانا تكون برامج التدريم لل اي  ابلنلب  إىل ضحااي ار ار. وهل أتسف ألنها ن م ري 
ار ييين ارتاحيي   يي  غييري متوافقيي  ميي  احتياجييا   وم ييارا  ا ممييا أهنييا ر تتماشييى ميي  سييوق النميي  

 ا وا ياميي االفنلييي  ن ا تميي  احمللييل. وم ييرياً مييا تتمحييور هييذم الييربامج حييول أنشيي   م يي  اخياطيي 
يُذمر رصا  األشخاص ارننيا ور لواق   والنلجا وتصفيف الشنر أو ال بوا دون إيالء اعتبار

سوق النم . مما رحق بنا من مات ا تم  ارد  أن هذم األنشي   تنيزز التنمييض ا نليا  
القيييال ا ن حيييا رحيييق اليييبنا اآلخييير أن هيييذم الوظيييالف تيييدرة عيييادل مليييتوايت منخفحييي  مييين 

يؤدي إىل منياودل ار يارا وياصي  الدخ ا  ا قد ر يكون مواتياً لادما  ارجتماعل وجيوز أن 
 حينما يتنا على الناجا إعال  أفراد األسرل. 

لليييدول أن تنمييي  بشيييك  أوثيييق مييي  الق ييياش  ه ينب يييلأبنييي أيحييياً وارقيييررل اخاصييي  مقتننييي   -٥0
اخاص. وقد ر تقتصر الشرامات با الق اعا النام واخاص على إجيياد وظيالفا بي  ميكين أن 

ر ييييين وارييييايل أو غييييريم ميييين األنشيييي   لتنزيييييز إدمييييا  النيييياجا ن النليييييج التييييدريم ا أيحيييياً تشييييم  
ارجتمياعل احمللييل. وإ  تحيي  ارقيررل اخاصيي  ن اعتبارهييا أن التجيار  اللييابق  أظ ييرت أن بنييا 
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عليى البيئي  الي  أيتيون من ياا  بنيد اطالع ي  أصحا  النم  يتصرفون م  الناجا ب ريق  تنلفي 
 رن  إعادل اإليذاء. دقيقاً   ات ارنني  أن ُ ري رصداً ف ل تر  أنه ينب ل لللل

 وفيما يتنلق ابرستجاابت الواردل من الق اش اخاصا ينب ل رؤسلات األعمال الت ميد -٥1
عييين بيييرامج ارلييياعدل ال ويلييي  األميييد الراميييي  إىل منا ييي   فحيييالً بيييرامج ارلييياعدل الفوريييي ا مييين أن 

قاً عمليا يياا أو اليي  تصييادف موردي يياا منلييق  تنلييي ا ييارت اليي  تصييادف ا تلييك ارؤسلييات ن
م  اللل ات الوطني  واحمللي  وم  ا تم  ارد . وينب يل تشيجي  مؤسليات األعميال عليى داً جي

إىل جنييم ميي  موردي ييا ميين أجيي  حتوييي  ظييروف النميي  وارمارسييات ارسييت اللي  إىل  النميي  جنبيياً 
 للنييياجا. ور ينب يييل إهنييياء النقييييود إر ن بيئييي  عمييي  امنييي  تيييوفر ضيييمادت عيييدم التكيييرار وفرصييياً 

مقييياول مييين البييياطن للت ييييريات ارقرتحييي ا ن حيييال عيييدم امت يييال حيييارت ارسيييت الل القصيييو  أو 
وينب ييل علييى الفييور عندلييذ  تنفيييذ حلييول بديليي  وجمدييي  للنمييال. ون هييذا الصييددا ميكيين ارطييالش 

 Remediation Guidelines for Victims of Exploitation inالتوجي يات ارفييدل اليواردل ن عليى 

Extended Mineral Supply Chains لل جرل الدولي  ارن م ا الصادرل عن. 
مما أن الفوالد الناشئ  عن حصول النياجا مين ار يار عليى عمي  رليق ُت  ير لاسيرل  -٥2

م لي  ار يريل لالهتميام وللمجتم  احمللل جانباً أساسياً اخر رن  منياودل ار يار. ويُيذمر مين بيا األ
عليييى داً ن جميييال التمكيييا ارقتصيييادي حالييي  من مييي  ا  ميييانونز غيييري ا كوميييي ا الييي  ترميييز حتديييي

اً للنيياجا مدتييه سييت  تييدريبياً بردجمييالت ييوير ار ييين للنيياجا وتييوظيف   بييدوام ماميي . وتتيييح ارن ميي  
ا ن  ارسييي  أنشييي   بنييياء أشييي ر حييييو ميحيييون أربييي  سييياعات ن الييييوما ألربنييي  أايم ن األسيييبوش

ار ييارات ار نييي  والتييدريم ن جمييال التكنولوجيييا عييين طريييق بييرامج تدريبييي  تقنييي  لتنلييي  ار يييارات 
(. وبينميا يواصي  النياجون هيذا coding boot campsالربجميي  الي  يبحيو عن يا أصيحا  النمي   

ألجيير ميي  عمييالء خييارجيا. الييربدمج التييدري ا تُتيياح  يي  الفرصيي  لالضيي الش أشيياري  مدفوعيي  ا
وفيمييا يواصييلون تنميييي  م ييارا   وخيييربا  ا تييزداد حاف ييات مشيييارين   تنقيييداً مميييا يييزداد اليييدخ  
الذي يكلبونه. ومث  عنصر أساسل اخر ن هذا النمو   وهو الشرامات ال  تُقام لكفالي  تيوفري 

الييييدعول ن ا ييييال  اخييييدمات الشييييامل  لكيييي  ملييييتفيدا م يييي  رعاييييي  األطفييييالا والنييييال ا وأنشيييي  
 القانو . وعند إ از الربدمجا ينتق  ارلتفيدون إىل النم  بدوام مام . 

 ال الييييو يوحنييييا البييييااب مجاعيييي  راب يييي اب  ييييود اليييي  تبييييذ ا  أيحيييياً وترحيييم ارقييييررل اخاصيييي   -٥3
(ا الي  تقيدم اليدع  إىل الناجييات Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  والنشيرين

ن بنيا أجيزاء إي الييا. مميا أعربيت ارقيررل اخاصي   haute coutureنتيا  األزايء النليالي  طيراز إل
عين حال  طيوارا دمجي  راً عن إعجاةا بنم  ارن م  الدولي  لل جرل ن إثيوبياا ال  واج ت مؤخ

لوحييييدما ميييين ار يييياجرين  201٨شييييخقا ن عييييام  200 000بييييي  النييييودل ا ماعييييي  رييييا يقييييدَّر
  النربيييي  اللييينودي . ومييين أجييي  وبيا الحييينفاءا أيييا ن  ليييك ضيييحااي ار يييارا مييين ارملكييياإلثيييي
يييييي  لل جيييييرل عليييييى التواصييييي  مييييي  إعيييييادل إدميييييا  الناليييييدين الحييييينفاءا دأبيييييت ارن مييييي  الدول دعييييي 
اخيياص وأقامييت شييرامات ميي  شييرمات خاصيي  لتيي ما فييرص عميي   يي . وهييذا هييو حييال  الق يياش

Penda Manufacturing PLCشييييرم  إلعييييادل تييييدوير الييييورق ن أديييييس أابابا وقييييد أبرمييييت  ا وهييييل
ارن ميي  الدولييي  لل جييرل اتفاقيياً من ييا. وابلتنيياون ميي  إدارل مدينيي  أديييس أابابا تنميي  الشييرم  علييى 

ن اردين . ون إطار هذا ارتفياقا تنمي  من جممنات ارشاري  الص ر   ٧ 000مج  الورق من 
هاا وتلي   ابلتيايل ن تيدوير  وإعيادل من ارن م  الدوليي  لل جيرل الشرم  على مج  النفاايت الورقي 



A/HRC/41/46 

21 GE.19-06537 

اميييرأل مييين اإلثيوبييييات  2٥ا يييد مييين البصيييم  البيئيييي  للمن مييي . وهيييل قاميييت حيييع اآلن بتوظييييف 
ميين ارملكيي  النربييي  الليينودي ا اللييواع ينمليين علييى إدارل مواقيي  متنقليي  إليييداش النفيياايت  النالييدات

 Penda Manufacturingورقيي  لقياء تنويحيات مقدمي  إليي ن مين شيرم  الورقيي ا ومجي  النفياايت ال

PLC  بييربامج ارن ميي  الدولييي  لل جييرل إلعييادل اإلدمييا  ا تمنييي  اليي   أيحيياً . وتشيييد ارقييررل اخاصيي
تنفيذها من ميات ا تمي  اريد  ن نيجييريايا م ي  اللجني  ارننيي  بييدع  مرامي  اريرأل وا منيي  ارننييي  

ا ا ن ارناطق ال  أتثرت بشدل  ارت النودلا حيو جييري ابلتشياور مي  ا تمي  بتمكا الشب
احمللييل حتديييد الفييرص ارتاحيي  لاعمييالا واألعمييال ارتاحيي  علييى صيينيد ا تميي  احمللييلا ميين قبييي  

زيت النخي  والزيت النباع وارني وتا  و  يزإنتا  عصري فام   األدد  وعصري فوامه أخر ا 
جيري اإلعداد له ن وري  إدو ودلتا. وييرجَّح  يذم اربيادرات أن تقلي  مين الوصي  اريرتبض وهو ما 

ابلنالييدينا عيين طريييق إثييراء ا تمنييات احمللييي  القابليي  للتيي ثر أبممل ييا وتييوفري فييرص إعييادل اإلدمييا  
 .(41 على الصنيدين ارجتماعل وارقتصادي

  ن غيييري ا كوميييي SPARKبنمييي  من مييي  عييين إعجاةيييا  أيحييياً ارقيييررل اخاصييي   توأعربييي -٥4
الذي وضنه بردمج األم  ارتحدل اإلمنالل مين أجي  اإلدميا   6×3بورونديا ال  اعتمدت هنج 

ارجتماعل للم اجرين النالدين: فبمجرد حتديد األشخاص الحنفاءا ييت  تليجيل   ن مشياري  
لزاميل ييودش ن حليا  ادخيار  ات أثر سري  إلدرار الدخ ا تشم  عليى اليدوام عنصير ادخيار إ

ييجَّ  هييؤرء  ن مؤسليي  حملييي  للتموييي  البييال  الصيي ر. وبنييد إ يياز مشيياري  النقييد لقيياء النميي ا ُيشال
األشخاص على ارنحمام إىل ن رال  ا وارسيتفادل مين اريدخرات الي  قياموا جبمن يا عليى ميد  

  علييى ارسييت مارات ثالثيي  أشيي ر للشييروش ن أنشيي   مشييرتم  مييدرل للييدخ . وميين أجيي  التشييجي
ا ماعي ا تُنشئ م  جمموع  است ماراً إضيافياً ينيادل ثالثي  أضيناف مبلي  اردخيار. وقبي  اروافقي  

ومنيذ على خ   النم ا ُتوض  دراس  جدو  لتقيي  فرص الليوق ن من قي  النملييات ارختيارل. 
كين تكيرار هيذا مين الناليدين. ومي 3 000حيع اآلنا اسيتفاد مين ارشيروش ميا قيدرم  201٥ عام

 الن ج على ن اق أوس .
غييري ا كومييي  ن أمريكييا الوسيي ى  On the Roadومثيي  هنييج مبتكيير اخيير اعتمدتييه من ميي   -٥٥

ا وموسييييتاريكاا واركلييييييك(. و ييييدف ارن ميييي  إىل الوصييييول إىل أم ييييير وغواتيمييييار  اللييييلفادورا
صالح الدراجات ا والي ا وبي   م   إاأعمال الشوارشا ا تمنات احمللي   ميشاً من أج  إنشاء 

ون إطييار هييذا ارشييروشا تحيي ل  ارن ميي  بتحلييي   مييواد غذالييي  أو بييي  بحييال  أخيير  ن الشييارش.
 .(42 عن ار ارات القانوني  وارالي  والرتوجيي  فحالً لللوق وتوفر للناجا خ ض عم  مناسب ا 

وهو بيردمج  (اBright Future ا يتيح بردمج ارلتقب  ارشرق 201٧ومنذ ا ار/مار   -٥6
اخريييييي ا ن ارملكيييي   األعمييييال ( إىل جانييييم شييييرماءCo-opتوظيييييف وضيييينته ا موعيييي  التناونييييي   

للنيياجا إىل النمييي  ارييي جور. ويقييدم اليييربدمج إىل النييياجا إمكانييي  مزاولييي  عمييي  سيييبياًل ارتحييدلا 
تنافليي . فيإ ا ميان ميال الننصيرين  مدفوش األجر ردل أربن  أسابي ا ويُفحل إىل إجراء مقابل  غري

 14إجيييابياا تُتيياح للمرشييح وظيفيي  بييدوام ماميي . وانحيي  إىل هييذا الييربدمج حييع اآلن مييا جمموعييه 
من الناجا شارموا  ٥0من شرمات األعمال من لتلف ق اعات ارقتصاد. وأُفيد أبن أم ر من 

__________ 

 Society for the Empowerment of  الشيبا  بتمكيا ارننيي  ا منيي  مين اخاصي  ارقررل إىل مقدم  منلومات (41 

Young Persons ) لل جرل. الدولي  وارن م 
 .On the Road من م  من اخاص  ارقررل إىل مقدم  منلومات (42 
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عدد اليذين سيحصيلون عليى وظيالف  ن بردمج ارلتقب  ارشرق حع اآلنا ومن ارتوق  أن يبل 
 .2020من الناجا  لول عام  300عن طريق الربدمج ما قدرم 

 ا أا ن  لك تدريب   على الصنيدين الوظيفل وار ين الن وو بتنلي  ضحااي ار ار  (  
لنيي  ميين الصيينم الييدخول إىل سييوق النميي  ابلنلييب  إىل ضييحااي ار ييار الييذين مل تتييوفر  -٥٧

 صول على التنليي . ويت ليم الن يوو ابلتمكيا ارقتصيادي للنياجا تيوفري التيدريم    فرص ا
ا وإاتح  ارلتمان البال  الص را ووض  خ ض األعمال منح ش ادات ار ارلا والتوظيفار ينا و 
ا م يي  ميفييي  إعييداد بيييان سييريل أو الشخصييي  ر يياراتإسييداء ارشييورل ارتنلقيي  اب عيين فحييالً  اا ييرل

قابل  لش   وظيف ا وميفي  التنام  م  أصحا  النم  واليزمالءا وميفيي  التنيرف عليى التححري ر
 .إعالدت الوظالف ال  حُيتم  أن تكون تنلفي 

وأعربييت ارقييررل اخاصيي  عيين إعجاةييا إزاء منييو   مبتكيير لادمييا  ارجتميياعل ن سييياق  -٥٨
طيار مشيروش امدرسي  مين أجي  غيري ا كوميي ا ن إ Free a Girlالنمي  اليذي تحي ل  بيه من مي  

ا مميا ينفَّيذ Sanlaapالندال ا ارنفذ ن ا ند ونيبال. ون ا ندا ينفَّذ ارشروش ابلتناون مي  شيريكه 
. وييوفر ارشيروش للناجييات مين ار يار ألغيراو ارسيت الل ا نليل Sasaneن نيبال مي  شيريكه 

لشييرط ا والصييحاف ا ب ييرو تييدريب ن دورات ن جمييارت القييانونا والنميي  ارجتميياعلا وأعمييال ا
 ييييين األخييييير   ات الصيييييل . وقيييييد ليصيييييبحن  ييييي ةالت للنيابييييي  النامييييي  وحماميييييياتا وللنمييييي  ن ار

طالبييي  تقريبييياً أبول مدرسيييتا مييين أجييي  الندالييي  ن البليييدينا وابتيييت ارن مييي  غيييري  1٥ التحقيييت
ييد مين نوعيه بتمكيا ا كومي  ت مح اآلن إىل فتح مزيد مين اريدار . ويليمح هيذا ارشيروش الفر 

ارلييتفيدات علييى الصيينيد ار ييينا ويتيييح الفرصيي   يين لت دييي  دور هييام ن مكافحيي  اإلفييالت ميين 
 القيادييي  ابلقييدرات ارتنلقيي  الدراسييات مرمييزالنقييا . ون مج ورييي  الكون ييو الدميقراطييي ا يحيي ل  

د أبنيه يتييح مي  سين  بنم  جيدير ابل نياء رغي  التحيدايت ا اللي : ف يو يفيي اإلنلان حقوق وتنزيز
ميين  30ميين الفتيييات الناجيييات ميين ارسييرتقاق ا نلييل ولييي  ٥0إمكانييي  ا صييول علييى التنلييي  لييي 

وينب ل تكرار هذا النوش من ارشاري  على ن اق أوس  واست مار مزيد  .(43 األطفال ا نود سابقاً 
بيون مجينياً ن النمي  عليى إثير من األموال لتوفري ارنح الدراسي  ن ا امناتا ألن النياجا ر يرغ

تنرض   لال ارا ب  يود البنا من   ارست مار ن التنليي  الن ياملا ور سييما ن ا يارت الي  
 إلمميال فرصي يُرغمون في ا على التخلل عن الدراسي  نتيجيً  لال يار ةي ا دون أن تتيوفر  ي  أي 

  لك. بنددراسا   
التييدريم ار ييين إىل  إىل مشييروش لتييوفري الدولييي  الييدع  النميي  من ميي ون الربازييي ا تقييدم  -٥9

األفراد ن ا ارت الشديدل اخ ورل أو إىل األفراد الذين جييري إنقيا ه  مين ظيروف عمي  شيبي   
ون  .(44 ابرسيييرتقاقا ويليييل  ليييك إاتحييي  فيييرص عمييي  ن ق اعيييات لتلفييي  م ييي  الزراعييي  والبنيييياء

التييدريم ار ييين للنييياجا ميين ار ييارا ةيييدف  AB Vassilopoulosاليييودنا تييوفر سللييل  متييياجر 
تشييي يل   أو إحيييالت   إىل مؤسليييات أخييير . ون شييييللا تنمييي  الليييل ات ابلتنييياون مييي  ارن يييد 

ري ا كومييي  ميين أجيي  تقييد  ارشييورل والييدع  إىل النيياجاا غيي Raícesالكيياثوليكل لل جييرل ومن ميي 
عم    . ون بلدان جملس دول  ير  وإاتح  ارتصال م  الشرمات اخاص  للحصول على فرص

__________ 

  اإلنلان. حقوق وتنزيز القيادي  ابلقدرات ارتنلق  الدراسات مرمز من اخاص  ارقررل إىل مقدم  منلومات (43 
  .www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_506150/lang--en/index.htm ان ر: (44 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_506150/lang--en/index.htm
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ابلتناون م  البلدايت ال  تنم  من أجي  التنيرف عليى  201٥البل يقا اسُت   مشروش ن عام 
ضييحااي ار ييار وإدميياج   ن ا تميي ا عيين طريييق مبييادا توجي ييي  حمييددلا أييا ن  لييك مييا يتنلييق 

  .(4٥ ابلتوظيف

 اتاستنتاج -اثلثاا  
 مززز  يتجززززأ ال جززززءاا لضززز ااي االجتزززار  االجتمزززاعل إلدمزززادابتُعتزززس مسزززألة النهزززو   -60

 حبق ض ااي االجتزار يف رتيطحيث  تد جذورها إىل ميدأ العناية الواجية  وت الدول  التزامات
 "االجتمزاعل دمزاداإل" مصزلل  اسزتخداموالغزر  مز   .فعال انتصاف سييل على احلصول

 ال االجتمزاعل اإلدمزاد أن علزى التأكيزدو ه تأهيل"إعادة ال"أو  دماد"إعادة اإل"عوضاا ع  
األخالقززل  نهجابلزز يتززأ ر الو  الززوط   إىلأو اإلعززادة  العززودة بعززد دمززادإعززادة اإل علززى يقتصززر

التعيزززز  عزززز  نقززززي  االسززززتيعاد بززززل يُززززراد لززززذا املصززززلل   اجلنسززززل. السززززتغاللاملتيزززز  إ اء ا
 "اإلدمزاد مصزلل ر. وي   أبر  األسياب اجلذرية لالجتا أحداالجتماعل ليون هذا األخ  

 الوقزز  ويف اجملتمزز . يف الياملززةالنززاج   م ززاركةأيضززاا إىل اهلززدف املتمثززل يف  االجتمززاعل"
لية  وأن لة م  حتويابتيارية و  م اري فهو يعسر ع  فيرة عملية قائمة تتللب تنفيذ  نفسه 

وينيغل  العمل. صفر  وإجياد العمل سوق يف املتاحة الفرص حتديدقييل اكتساب املهارات  و 
لسللات الدول أن أتخذ اإلدماد االجتماعل يف االعتيار بوصفه اهلدف النهزائل إلجزراءات 

تداب  احلماية لض ااي االجتزار  الزيت ينيغزل  وتنفيذ تصميعقيامها ب عند كيل  االجتارمياف ة 
ى األمززد أال تقتصززر علززى املسززاعدة القصزز ة األمززد  إمنززا أن ترمززل إىل إجيززاد حلززول جمديززة علزز

 االجتار.اللويل للناج  م  
 الززززذاتالسززززالمة اليدنيززززة والنفسززززية  واحزززز ام  اسززززتعادةواللريزززق طويززززل مزززز  أجززززل  -61

 ويصز  .خاص الزذي  تعرضزوا النتهاكزات خلز ة حلقزوق اإلنسزانلألشز ابلنسيةية واالستقالل
 اليززدي لعنززفضزز ااي االجتززار  الززذي  كثزز اا مززا يتعرضززون ل علززىأكثززر مززا يصزز   القززول هززذا

مز  حزق و  احلريزة مز  واحلرمان  والعزلة االجتماعية اللويلة األمد  والقلق النفسل والنفسل 
 يف املتمثزل اهلدف م  تتسق ال اليلدان معظع يف القائمة احلماية تداب  أن بيد املص . تقرير
خدماٍت  االجتار ض اايإذ تقدم معظع الدول إىل  .ض ااي االجتارل االجتماعل اإلدماد تعزيز

 نظزززام مززز  الضززز ااي بتعزززاونأيضزززاا  م زززروطةمصزززممة للمسزززاعدة القصززز ة األمزززد ف سزززب  و 
ينيغزززل مززز  منظزززور حقزززوق اإلنسزززان وسزززعياا إىل  ذلزززك  مززز  العيزززس وعلزززى .اجلنائيزززة العدالزززة

غززز   اإلقامزززةاملقدمزززة وتسزززوية أوضزززا   دمات  أن تيزززون اخلزززاالجتمزززاعل إلدمزززادالنهزززو  اب
لى اعتيار أن ع  ن تيون منفصلة ع  اإلجراءات اجلنائية نفسهاأيضاا أ ينيغلو  بل  م روطة

 اجلنزاة  اكمزة عز  النظزر بصزرف فعالزة انتصزاف سزيل على احلصول االجتار ض ااي حق م 
 معاقيتهع. أو
  علززى القائمززةو  التقييديززة اهلجززرة سياسززاتومز  شززأن الت ززدايت اهلييليززة  مزز  قييززل  -62
لتمييزيزززة  وخزززدمات احلمايزززة االجتماعيزززة الضزززعيفة والسياسزززات ا والقزززوان  األجانزززب  كزززر 

املخصصزة إلجيزاد حلزول طويلزة األمزد  أن تعزوق ب زدة تزداب   املزوارد كفايزة  وعزدم  التمويل
__________ 

  .www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-ENG.pdfان ر:  (4٥ 

http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-ENG.pdf
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 يفويُعتزس عزدم التعزرف علزى ضز ااي االجتزار  .ةواملسزتداماإلدماد االجتماعل اللويلة األمد 
الوصزززول األول لتزززدفقات اهلجزززرة  ك أمزززا  يفمبزززا يف ذلزززك يف بلزززدان العيزززور و  مييزززرة  مرحلزززة

 امليدان. يف الت دايت الرئيسية اليت يركز عليها املمارسون ب  م املختللة  
ة أبن التداب  اللويلة األمزد الراميزة إىل  يز  النزاج  وإ حزة مقتنعة اخلاصة واملقرر  -63

  إيذائهع مز  جديزد وسيلة فعالة ملن يونبيئة آمنة ميي  أن ت يف املستقل لعيشالفرص هلع ل
وجيززب أن تيززون احللززول مراعيززة للمنظززور اجلنسززاي  وقائمززة  .ومعززاودة االجتززار االجتززاروملنزز  
اجلنسززانية  ابألدوارلتلييززة االحتياجززات الفرديززة  وغزز  متززأ رة  مصززممة  و اللفززل حقززوق علززى

 مزز  النززاج  وتللعززا ع  وجيززب أن تسززتفيد أيضززاا  احتياجززاتالتقليديززة  وقائمززة علززى أسززا  
  عزالوة واملستن ةويف هذا الصدد  تيتسل م اركة الناج  الفعالة  خمصص. ويل حيومل 
 اخلزاص القلزا  مز  لتعزاونكما ينيغل استي اف سزيل ا  .هع  أمهية قصوى يينعلى مسألة 

 تيزون أن اخلزاص القلزا يف  التظلع لياتوينيغل أيضاا آل .فعاالا  تنفيذاا بن اط أكس وتنفيذها 
م   حالةعاجلة كل ملاملعدَّة حتديداا   لض ااي االجتار املخصصة االستجاابت توف  على قادرة

  .حاالت العمال املعني  واحتياجا ع
 ابختزاذ التززام الزدول علزى يقز   لض ااي االجتار االجتماعل اإلدمادوم  أجل كفالة  -64

ع االجتمزاعل الناشزز  فعالزة للقضزاء علزى التمييزز وكراهيزة األجانزب  واحلزد مز  الوصز تزداب 
وة علزى ذلززك  وعزال لهجزرة.عز  ف زل م زروعهع ل و/أو ابليغزاءعز  ارتيزاط ضز ااي االجتزار 

ضززا ع بسززيب دخززوهلع إىل مقا أوضزز ااي االجتززار  أو توجيززه الززتهع إلززيهع   احتجززا  ينيغززل ال
بلزدان العيزور واملقصزد أو إقزامتهع فيهزا ب ززيل غز  نظزامل  أو بسزيب ضزلوعهع يف أن ززلة 

 وجيززب. لالجتززار كضزز ااي  حلززالتهع مياشززرة نتيجززة هززوهززذا  ضززلوعهع أن طاملززام ززروعة   غزز 
إقزامتهع يف اليلزد  وأن  وضز الزذ  يزيد  إىل تسزوية  اإلقامزةمركزز  هلزع تزوفر أن الزدول على

 ظززوراا  األطفززال احتجززا وجيززب أن ييززون  . وتززرحيلهعإدارايا هع احتجززا اا احتجززا   تنزز  عزز  
 على الدوام.

ينيغل للدول كفالة مج  مشل أسر ض ااي االجتار إذا كان ذلك ما يرغيون فيه  كما  -6٥
األمزززد وأمزززاك  اإلقامزززة اآلمنزززة وامليسزززورة  اللويلزززة اللييزززة اخلزززدمات ىوتيسززز  احلصزززول علززز

واألن زززلة ال و،يزززة   العمزززل  وفزززرص املهزززيالزززوييفل و  والتزززدريب الرمسزززل التعلزززيعالتيلفزززة و 
ويف معظزع أجززاء العزا    وحتويليزة.االقتصزاد  بسزيل ابتياريزة هع تميينع  النهو  ب فضالا 

ال يزال اإلدماد االجتماعل للناج  م  االجتار يُعتس "حلماا" حسب تعي  منظمزات اجملتمز  
البتيارية والت ويلية اليت جرى تسزليط الضزوء عليهزا يف هزذا التقريزر ا احللول أن بيداملدي. 
 ميان. كل  يف واقعة حقيقةي   بل وينيغل  أن يصي  مي االجتماعل اإلدمادتي  أن 

 توصيات -رابعاا  
  األعضاءإىل الدول  -ألف 

فيما يتعلق ابإلطار القانوي والسياسايت وما يتصل بذلك م  حتزدايت هييليزة ما لزة  -66
    ينيغل القيام مبا يللاالجتماعل اإلدمادأمام 
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االجتززار يف اجملتمعززات  سزززواء يف  اإلقززرار أبن اإلدمززاد االجتمززاعل لضزز ااي  أ( 
اليلززدان األصززلية أو بلززدان العيززور أو املقصززد  ي ززيل جزززءاا ال يتجزززأ مزز  التزامززات الززدول 

 ؛المبوجب معيار بذل العناية الواجية واحلق يف احلصول على سييل انتصاف فع
الال مززة ليفالززة أال ييززون  والسياسززات الت ززريعات وتنفيززذ تنقززي و  اعتمززاد  (  

لناج  يف سيل انتصاف  مبا يف ذلك احلصول على تعوي   م روطاا بتعزاون الضز ااي حق ا
عنزد وضز  نتائجهزا  أو  أويف إطار اإلجراءات اجلنائية عند ال زرو  يف إقامزة دعزوى جنائيزة 

 االجتار؛ ض ااي لألطفال الصدد هذا يف خاص اهتمام إيالء م  قانونية ال قامةصفة اإل يا ةحب
 والعنصززززرية األجانززززب وكراهيززززةاجلنسززززاي  والتمييززززز الوصززززع ىعلزززز القضززززاء  (  

 تعززوق الززيت الرئيسززية العوامززلوالتمييززز القززائع أل  سززيب مزز  األسززياب  ابعتيززار ذلززك مزز  
  املقصد؛وال سيما يف بلدان العيور و   لض ااي االجتار االجتماعل اإلدماد
مززاعل يف بلززدان اإلدمززاد االجت التقييديززة اهلجززرة سياسززات تعززوق أال كفالززة د(  

 تقيززيعإىل الززوط  قيززل إجززراء  عززادةاملقصززد  وكفالززة عززدم اختززاذ أ  قززرار ب ززأن العززودة أو اإل
 العزودة حزال يفد ال خص املعي يف اليلد وخلر تعرضزه ملعزاودة االجتزار اندما  مستوىعلى 

  مية؛والنظا واملنظمة اآلمنة اهلجرة أجل م  العاملل التفاقوفقاا ل الوط   إىل اإلعادة أو
 للزنهج وفقزاا   تصاري  اإلقامة غ  امل زروطة إىل ضز ااي االجتزار كفالة من  ( ه 

 اإلنسانية؛ االعتيارات مراعاة م و   ساناإلن حقوق على القائع
املعنيزة ابللجزوء مز  أجزل حتديززد  املختصزة السزللات تزدريب يزتع أن كفالزة و(  

جزززب بوصزززفها سزززيياا للجزززوء أو  عنزززد اإلشزززارات الدالزززة علزززى االجتزززار وإيالئهزززا االعتيزززار الوا
الزززذي  يزززتع  األشزززخاص إحالزززةاالقتضزززاء  لتزززوف  احلمايزززة الفرعيزززة  ويف الوقززز  نفسزززه كفالزززة 

 ؛ املعنيمياف ة االجتار  مبوافقة  خدماتحتديدهع لذ  اللريقة إىل دوائر تقدمي 
 ذلززك يف مبززا االجتمززاعل  اإلدمزادتنقزي  أ  ت ززريعات أو سياسززات تعززوق  ز(  

 املسززاواة قززدم علززى نزز  حصززوهلع  أو واحززد  عمززلياسززات الززيت تززربط العززامل  بصززاحب الس
 لنسززاءتززداب  التميزز  علززى األمززد اللويززل  وياصززة فيمززا يتعلززق بضزز ااي االجتززار مزز  ا علززى

واعتمززاد  ؛واملثليززات واملثليزز  ومزدوجززل امليززل اجلنسززل ومغززاير  اهلويززة اجلنسززانية والفتيززات
 ؛نتيجةا لالجتار غتصابعلى إ ر اال األطفالة تسجيل والدات سياسات مالئمة ليفال

 وضزززز  عنززززدبلززززدان العيززززور واملقصززززد  و صززززلية األ يلززززدانتتززززوخى ال أنكفالززززة  ح(  
 ؛على األمد اللويل م  أجل حتقيق اإلدماد االجتماعل جمدية  تداب  االجتار مياف ة سياسات
احلمايزززززززة  دماتخلزززززززيزززززززل املناسزززززززب واملزززززززويف  املتخصصززززززز  التمو  تزززززززوف  ا(  

 مز  ييفزل مزا وختصزيص  لض ااي االجتار الال مة احملددة لخدماتاالجتماعية  مبا يف ذلك ل
 االجتماعل؛ إلدماداملعنية بتنفيذ م اري  ا املدي اجملتم  نظماتمل التمويل
بعززد حصززول ضزز ااي االجتززار علززى اخلززدمات   الرصززد آليززاتكفالززة تززوافر  ي(  

  االجتماعل. اإلدماد عملية راح مدىوذلك لدف تقييع 
  وفيما يتعلق بتمي  الناج   ينيغل القيام مبا يلل -6٧
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وا عناصززر صززي لتميزز  النززاج  مزز  االجتززار كززل ي اليافيززة املززوارد ختصززيص أ(  
  احمللية؛ع جمتمعا تغي  داخل أسرهع و 

 االجتززار مياف ززةتصززميع وتنفيززذ وتقيززيع مجيزز  تززدخالت  يف النززاج  إشززرا    ( 
ركتهع جيززب أن جتززر  علززى  ززااعل  مزز  األخززذ يف االعتيززار أن ماالجتمزز اإلدمززادالراميززة إىل 

 ؛أسا  طوعل  اماا 
املقدمة إىل الناج  م  االجتار مبنظور حتويلل   دماتتس شد اخل أنكفالة   (  

 .التمي و ليل يتسىن هلع حتقيق االستقاللية الياملة 
  ينيغزل اللويزلار على تداب  التمي  على األمزد حبصول ض ااي االجت يتعلق وفيما -6٨

  القيام مبا يلل
 و/أو ليغززاءهع ابرتيززاطمياف ززة الوصززع الززذ  يسززتهدف ضزز ااي االجتززار ال أ(  
مزز   اصززةيو  املززدي  اجملتمزز  منظمززات مزز  ابلتعززاون ذلززك يف مبززا لهجززرة هع لم ززاريعلف ززل 

 واملنظمزات  والزديني  التقليزدي  والزعماء  العمال نقاابتموعات املعنية حبقوق املرأة  و اجمل
  اخلاص؛ والقلا  الدينية

 ب ززززأن عليهززززا احلصززززول يتيسززززر شززززاملة علومززززاتٍ تزويززززد ضزززز ااي االجتززززار مب  (  
 املدي؛ اجملتم  م  ابلتعاون  تعافيهعخدمات احلماية بلغٍة يفهموهنا يف مجي  مراحل 

الجتزار م زروطاا ابل زرو  يف لضز ااي ا االجتمزاعل اإلدمادكفالة أال ييون   (  
أو بنتائجهززا  وأن جيززر  هززذا اإلدمززاد بصززرف النظززر عزز  حيززا ة صززفة  جنائيززةإقامززة دعززوى 

 القانونية؛ اإلقامة
وإ الززة أ   -ضزز ااي االجتززار أو مقاضززا ع أو احتجززا هع  جتززرمي عززدمكفالززة   د( 

ع  فيهزا كنتيجزة ألن لة غ  امل روعة اليت ميي  أن ييونزوا ضزالاب أن  -سجالت جنائية 
حلصزول علزى الرعايزة الصز ية وأمزاك  اإلقامزة اأيضاا مز    يينهعمياشرة حلالة االجتار لع  و 

 والقزززرو مززز  احلصزززول علزززى الضزززمان االجتمزززاعل و  العمزززل  سزززوقمززز  دخزززول و  والتعلزززيع 
 ؛يف مجلة أمور املصرفية 
 يف مبزا د األمز اللويلزة اللييزة اخلزدمات علزىكفالة حصول ض ااي االجتزار  ( ه 

 ؛األمرا  العقليةو  النفسيةما يتعلق ابالحتياجات  ذلك
إذا كانوا يرغيون ذلك  وحصزوهلع   كفالة  ر مشل ض ااي االجتار م  أسرهع و(  

 االجتماعل؛هع إلدماج ساسيةعلى مركز اإلقامة  بوصف ذلك م  ال روط املسيقة األ
 عزز  سززتغالليةالا لظززروفلضزز ااي االجتززار لت ززل  ززل ا جمديززة بززدائلإ حززة  ز(  

لتعاون م  القلا  اخلاص  منعزاا ملواصزلة االسزتغالل اب العمل  سوق إىلدخوهلع  تيس  طريق
 ومعاودة االجتار؛

 مجيزز  يفللفززل ا حقززوق علززىمززراٍ  للمنظززور اجلنسززاي وقززائع  اعتمززاد هنززج ح(  
 ؛عراب ع  رأيهدماد االجتماعل  م  إيالء اعتيار خاص حلق اللفل يف اإلاإل عملية مراحل

 املصززززز وب  غززززز  األطفزززززالدمزززززاد االجتمزززززاعل لألطفزززززال  مبزززززا ي زززززمل اإل بزززززرامج وتصزززززميع
 اليلوغ؛ مرحلة إىل  الذي  هع يف طور االنتقال ذويهع ع  واملنفصل 
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 احلصززول فرصززةبززل   كفالزة أال يتززوفر فقززط املزأوى امليقزز  لضزز ااي االجتزار ا(  
 إيززالء مزز  نزو   أ  مزز   ييزز دون مزز  التيلفزةر اآلمز  وامليسززو  املسززتقل السزي  علززىأيضزاا 

 ية؛اناجلنس اهلوية غاير ملو  للرجال احملددة لالحتياجات الواجب االعتيار
ال راكات بز  القلزاع  العزام واخلزاص  يف فعالية أكثر حنو على االستثمار ي(  

اكتسزاب الناشزئة الزيت مييز  أن تزوفر فزرص عمزل جمديزة للنزاج   بسزيل منهزا  القلاعات يف
 اللغززززات تعلززززعاملعززززارف املتعلقززززة ابحلاسززززوب  واالئتمززززان اليززززالل الصززززغر  واإلدارة املاليززززة  و 

  اجملتمعية؛ واخلدمات    وحتض  املنتجات الغذائيةوالزراعة األجنيية 
 منهزا أمزور مجلزة طريزق عز  القنصزلية  املياتزب ممارسزات إصزالح يف نظرال ك(  

  لززدف كفالززة قززدرة ضزز ااي االجتززار للمززويف  الال مززة واملززوارد املتخصززص التززدريب تززوف 
وأفراد الفئات الضزعيفة األخزرى علزى االسزتعانة ابملياتزب القنصزلية ب زيل واٍف وحصزوهلع 

  اهلوية. واثئقعلى الدعع منها  مبا يف ذلك ع  طريق توف  

ائر سزززو  اخلزززاص والقلزززا   الدوليزززة املاحنزززة واجلهزززاتإىل منظمزززات اجملتمززز  املزززدي  -ابء 
  املعنية صاحية املصل ة اجلهات

حزق ضز ااي االجتزار يف السزالمة ابعتيزار   يف املزدي اجملتمز  منظمزاتينيغل أن تنظزر  -69
اإلضزرار" وميزدأ السزرية   عزدمذا أمهية قصوى  م  خزالل احز ام خصوصزيا ع وفقزاا مليزدأ "

 االجتماعل.هع إدماجوذلك يف مجي  مراحل عملية 
تتجنب اإليذاء الثانو  لض ااي االجتار املوجودي   أن املدي اجملتم  ملنظمات ينيغل -٧0

أمززور منهززا إن ززاء آليززات للمسززاءلة بغيززة  مجلززة طريززق عزز   حتزز  رعايتهززا  أو إعززادة إيززذائهع
 احلاالت. هذ  رصد
ت اجملتمزز  منظمززا مزز  فعاليزة أكثززر شززراكات تقززيع أن الدوليزة املاحنززة لجهززاتينيغزل ل -٧1

 لإلدمززززاد التقليديززززةاالبتياريززززة وغزززز   النمززززاذد دععوااللتزززززام بقززززدر أكززززس بززززاملززززدي احملليززززة  
 االجتماعل.

 يف مبزا  منخرطزاا علزى حنزو أقزوى يف مياف زة االجتزار اخلزاص القلا  ييون أن ينيغل -٧2
لض ااي االجتار  جبملة أمور منهزا كفالزة أن تتزوافر هلزع  االجتماعل ابإلدماد يتعلق مافي ذلك

 حزاالتيل انتصزاف فعزال وفزرص عمزل بديلزة عنزد ك زف سزيلل صول على جمدية  إميانية
 .يف سالسل توريد ال ركات ذلك يف مبا ال ديد  ستغاللحاالت اال و/أو االجتار

    


