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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  29أيلول/سبتمبر 2016
 -1/33المق ررررة الةاا ررة المأشك ررة رق ررعال ال رررق المأاا رررة رم ررا ف رري لر ر
أسبارها وعواقبها
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤك ددد م ددن جدي ددد اإلع ددان الي دداق إلق ددوق اإلنس ددان ال ددجو ي ددن
اسرتقاق أحد أو استيباده وعل حظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها،

علد د ع ددد جد دوا

وإذ يس ددل باالتفاقي ددخل اةاص ددخل ب ددالرق لي ددا  ،1926واالتفاقي ددخل التلميلي ددخل إلبر ددال ال ددرق
وجتارة الرقيدق واألعدراو واقمارسدال الهدبياخل بدالرق ليدا  ،1956واتفاقيدخل منظمدخل اليمدل الدوليدخل
(رق  )29ليا  1930بهأن اليمل اجلربو ،وغد ذلدم مدن الكدلود الدوليدخل ذال الكدلخل الد
حتظر مجيع أشلال الرق وتدعو اإللومال إىل استئكال هجه اقمارسال،
وإذ يد ددجكر بد ددأن إعد ددان وبرند ددام عمد ددل ديربد ددان قد ددد أداند ددا بقد ددوة اسد ددتمرار وجد ددود الد ددرق
واقمارسددال الهددبياخل بددالرق حدديف اليددو أجد اح مددن اليددا وحذددا الدددول عل د ا دداذ تددداب وريددخل
عل سبيل األولويخل من أجل إهناح هجه اقمارسخل ال تهلل انتااكال صارخخل إلقوق اإلنسان،
وإذ يييد تأكيد قرارال جملس حقوق اإلنسان  14/6اقؤرخ  28أيلول/سبتمرب 2007
و 2/15اقؤرخ  29أيلول/سبتمرب  ،2010و 3/24اقؤرخ  26أيلول/سبتمرب ،2013
وإذ يرحب باعتماد اجلمييخل اليامخل خرخل التنميخل اقستدامخل ليا ،)1(2030
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وإذ يدين أشلال الرق اقياصرة ،مع اإلقرار بأهنا مهللخل عاقيخل تؤثر عل مجيع القدارال
وعلد ميظد بلددان اليدا  ،ويدددعو الددول إىل ا داذ التدداب اقناسددبخل إلهنداح هدجه اقمارسدال علد
سبيل األولويخل،
وإذ يساوره قلق بدال ألن التقددير األد ليددد النداخل اةا ديك ألشدلال الدرق اقياصدرة
يبك أن هناد  21مليون حيخل لليمل اجلربو مجيع أحناح اليا ،
وإذ يسددل بددأن التميي د واإلقكدداح االجتمدداع وعددد اقسدداواة بددك اجلنسددك والفقددر ه د
أمور تقع صمي أشلال الرق اقياصرة إىل جانب يف اليمال اقااجرين بكفخل خاصخل،
الهأن،

وإذ يهدد عل أمهيخل جترمي مجيدع أشدلال الدرق مدن خدال س عدن تهدرييال وهنيدخل

هدجا

وإذ يسددل بالتحددديال الد تواجددا القءدداح علد الددرق والد أبر اددا اققددررة اةاصددخل اقينيددخل
بأشلال الدرق اقياصدرة ،دا ذلدم أسدباوا وعواقبادا ،ومنادا عدد وجدود تهدرييال دجا ال در
بي ددل البل دددان ،ومد دواهن القك ددور والذ د درال األه ددر القانوني ددخل ،واليقوب ددال غد د الرادع ددخل ددا
يلف  ،واال تقار إىل اإلرادة و/أو اقوارد الا مخل لتنفيج القوانك وتدداب السياسدخل اليامدخل ،وصديوبخل
حتديد ملان الءحايا واللهف عن هوياا  ،واال تقار إىل تداب إلعادة التأهيل بهلل يال،
وإذ يسددل بددأن التيدداون الدددوس الواسددع يمددا بددك الدددول وكددجلم بددك الدددول واقنظمددال
اإللوميخل الدوليخل واقنظمال غ اإللوميدخل ذال الكدلخل هدو أمدر أساسد للتكددو ألشدلال الدرق
اقياصرة عل حنو يال،
وإذ يهد د د إىل قد د درار جمل د ددس حق د ددوق اإلنس د ددان  1/5به د ددأن بن د دداح مؤسس د ددال ا ل د ددس،
وقدراره  2/5بهددأن مدونددخل قواعددد السددلود للمللفددك بواليددال إهددار اإلجدراحال اةاصددخل لددس
حقوق اإلنسان ،اقؤرخك  18ح يران/يونيا  ،2007وإذ يهدد عل أن عل اقللدف بواليدخل أن
يؤدو واجباتا و قاً جين القرارين ومر قياما،
واقتناعاً منا بأن قءيخل أشلال الرق اقياصرة ما الت تترلب اهتما ا لس،

وإذ يءددع اعتبدداره صددندوق األم د اقتحدددة للتربعددال قناهءددخل أشددلال الددرق اقياصددرة
وأمهيت ددا التك دددو للقء ددايا الد د تذ ه ددا اقق ددررة اةاص ددخل ،وال س دديما اإلاج ددخل إىل إع ددادة تأهي ددل
ومساعدة حايا أشلال الرق اقياصرة،
 -1يرحب بيمل اققررة اةاصخل اقينيخل بأشلال الرق اقياصرة ،دا ذلدم أسدباوا
وعواقباددا ،وطدديا علم داً مددع التقدددير بتقاريرهددا اقوا دديييخل ،ددا ياددا تقريراهددا بهددأن أشددلال الددرق
اقياصرة ساسل اإلمداد وبهأن إسار الدين()2؛
__________
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 -2يرح ددب أيءد داً بتي دداون تل ددم ال دددول الد د قبل ددت هل ددب اقق ددررة اةاص ددخل يارا ددا
واستجابت لرلبااا اقتكلخل باإلكول عل ميلومال؛
 -3يرحدب كدجلم بداةروال الد ا دجاا الددول للتكددو ألشدلال الدرق اقياصدرة
بوسددا ل مناددا اعتمدداد ته درييال جديدددة ،وتنقدديا السياسددال ذال الكددلخل ،وإنهدداح ليددال ليددخل
مستقلخل ،وطث الدول عل مءاعفخل جاودها من أجل ملا حخل أشلال الرق اقياصرة؛
-4

جيدد واليخل اققررة اةاصخل قدة ثاث سنوال؛

 -5يقرر أن تواصل اققررة اةاصخل دراسدخل مجيدع أشدلال الدرق اقياصدرة واقمارسدال
الهبياخل بالرق وتقدمي تقارير عناا ،وخباصخل تلدم اددددة االتفاقيدخل اةاصدخل بدالرق ليدا 1926
واالتفاقيد د ددخل التلميليد د ددخل إلبرد د ددال الد د ددرق وجتد د ددارة الرقيد د ددق واألع د د دراو واقمارسد د ددال الهد د ددبياخل بد د ددالرق
لي ددا  ،1956ءد داً ع ددن مجي ددع اقس ددا ل األخ ددرو الد د تناو ددا الس ددابق الفري ددق اليام ددل اقيد د
بأشلال الرق اقياصرة؛ وتءرلع اققررة اةاصخل إهار واليتاا ا يل :
(أ)

تهجيع التربيق الفيال للقواعد واقياي الدوليخل اقتكلخل بالرق؛

(ب) هلب وتلق اقيلومال عن أشدلال الدرق اقياصدرة وتبدادل تلدم اقيلومدال مدع
اإللوم د ددال ،وهيئ د ددال اقياه د دددال واإلجد د دراحال اةاص د ددخل ،والوك د دداالل اقت كك د ددخل ،واقنظم د ددال
اإللوميخل الدوليخل ،واقنظمال غ اإللوميخل ،وسا ر اقكادر ذال الكدلخل ،دا ذلدم اقيلومدال
اقتيلق د ددخل مارس د ددال ال د ددرق واالس د ددتجابخل بفيالي د ددخل ،حس د ددب االقتء د دداح وو ق د داً للممارس د ددخل اإلالي د ددخل،
للميلومددال اقوثددوق وددا بهددأن ادعدداحال انتادداد حقددوق اإلنسددان ،ب يددخل ايددخل حقددوق اإلنسددان
لءحايا الرق ومنع حدوث هجه االنتااكال؛
(ج) التوصدديخل بددءجراحال وتددداب تربددق عل د اقسددتويال الوهنيددخل واإلقليميددخل والدوليددخل
للقءدداح عل د ارسددال الددرق أينمددا وجدددل ،ددا ذلددم سددبل الي داج ال د تتكدددو ألسددباب
وعواقددب أشددلال الددرق اقياصددرة مذددل الفقددر ،والتميي د  ،والن د اع ،ء داً عددن وجددود عوامددل الرلددب
علياا ،والتداب ذال الكلخل لتي ي التياون الدوس؛
(د) الرتكي د أساس داً عل د جوانددب أشددلال الددرق اقياصددرة غ د اقهددمولخل بالواليددال
اإلاليخل لس حقوق اإلنسان؛
-6

يرلب إىل اققررة اةاصخل أن تواصل،

سياق اال راع بواليتاا ما يل :

إجدراح دراسددخل متأنيددخل قسددا ل ددددة تندددرج نردداق واليتاددا وإدراج أمذلددخل علد
(أ)
اقمارسال الفيالخل ءاً عن تقدمي توصيال ذال صلخل باقو وع؛
(ب)

مراعاة بُيدو نوع اجلنس والسن

أشلال الرق اقياصرة؛

 -7يرلدب أيءداً إىل اققدررة اةاصددخل أن تهددارد اإلدوارال واقنتددديال السياسدداتيخل
الدوليخل ذال الكلخل بتنفيج خرخل التنميخل اقستدامخل ليا  ،2030وال سيما تنفيج ا ددو  8منادا،
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وإس ددداح اقه ددورة لل دددول واقنظم ددال اإللومي ددخل الدولي ددخل وا تم ددع اق ددد وغ د ذل ددم م ددن اجلا ددال
صدداحبخل اقكددلحخل بهددأن اح درتا و ايددخل وإعمددال حقددوق اإلنسددان عل د حنددو يددال لكددا أولئددم
اقتءددررين مددن ج دراح أشددلال الددرق اقياصددرة سددياق تنفيددج خرددخل عددا  ،2030وإج دراح ثددوث
موا يييخل بهأن التنفيج الفيال للادو  ،8مع الرتكي بكفخل خاصخل عل ال ايخل )3(7-8؛
 -8يهجع اققررة اةاصخل عل جتميع وحتليل أمذلخل عل التهرييال الوهنيخل اقتكلخل
ثظر الرق واقمارسال الهبياخل بالرق قساعدة الدول جاودها الوهنيدخل قلا حدخل أشدلال الدرق
اقياصرة؛
 -9يددعو مجيدع اإللومدال إىل التيدداون مدع اققدررة اةاصددخل وتقددمي اقسداعدة ددا
أداح اقاددا والواجبددال اقسددندة إلياددا إهددار واليتاددا ،وت ويدددها جبميددع اقيلومددال الءددروريخل ال د
ترلباا ،والنظر جدياً االستجابخل لرلبال ال يارة ال تقدماا ،وذلم لتمليناا مدن اال دراع
بواليتاا عل حنو يال؛
 -10يهددجع األمد اقتحدددة ،ددا ذلددم وكاالاددا اقت ككددخل واقنظمددال اإللوميددخل
الدولي ددخل اإلقليمي ددخل واإللوم ددال واة درباح اقس ددتقلون ،واقؤسس ددال اقاتم ددخل ب دداألمر واقنظم ددال غد د
اإللوميخل ،عل التياون إىل أقك حد لن مع اققررة اةاصخل أداح ماا واليتاا؛
 -11يهد ددجع الد دددول عل د د النظد ددر
للتربعال من أجل ملا حخل أشلال الرق اقياصرة؛

التد ددربع لكد ددندوق األم د د اقتحد دددة االسد ددتئما

 -12يهددجع اققددررة اةاصددخل علد مواصددلخل التيدداون اللامددل والفيددال مددع مجيددع ليددال
حقوق اإلنسان األخرو القا مدخل ذال الكدلخل ،وصدندوق األمد اقتحددة االسدتئما للتربعدال مدن
أجددل ملا حددخل أشددلال الددرق اقياصددرة ،خددجة اعتبارهددا باللامددل مسددامهخل هددجه ا ليددال ،مددع
جتنب اال دواجيخل عملاا؛
 -13يرلب إىل اققررة اةاصخل أن تقد إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمييدخل اليامدخل،
و قاً لربنام اليمل السنوو للل مناما ،تقارير عن تنفيج ماا واليتاا.

اجللسخل 38
 29أيلول/سبتمرب 2016

[اعتُمد بدون تكويت].

__________
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ا دداذ تددداب وريددخل و يالددخل للقءدداح علد الس د رة وإهندداح الددرق اقياصددر واالجتددار بالبهددر و ددمان حظددر واستئكددال
أسدوأ أشددلال عمدل األهفددال ،دا ذلددم جتنيددده واسدت داما كجنددود ،وإهنداح عمددل األهفدال جبميددع أشددلالا
ثلول عا .2025
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