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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -10/42املقررة اخلاصة املعنية أبشكال الرق املعاصرة ،مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يعيددد أتكيددد اإلعد ن العددا حلقددوق اإلنسددان الد ي يددنى علددج عدددس جدوا اسد اق
أحد أو استعباده وعلج حظر الرق واالجتار ابلر يق جبميع صورمها،
وإذ يس ددل ابالتفا يد د اخلاصد د ابل ددرق لع دداس  ،١٩٢6واالتفا يد د التكميليد د إلبط ددال ال ددرق
وجتدار الر يدق واألعدرا وا مارسدا الشدبية ابلدرق لعداس  ،١٩56واتفا يد منظمد العمد الدوليد
(ر  )٢٩لعاس  ١٩3٠بشأن العم اجلربي وبروتوكول عاس  ٢٠١4ا لحدق ادا ،وغد ذلدم مدن
الصكوك الدولي ذا الصل اليت حتظر مجيع أشكال الرق وتدعو احلكومدا إ استصصدال هد ه
ا مارسا ،
وإذ يش إ أن إع ن وبرانمج عم ديدرابن دد أداان بقدو اسدتمرار وجدود الدرق وا مارسدا
الشددبية ابلددرق حددى اليددوس يف أج دءا مددن العددام وحثددا الدددول علددج اذدداذ تددداب عوري د علددج سددبي
األولوي من أج إهنا ه ه ا مارسا اليت تشك انتةاكا صارخ حلقوق اإلنسان،
وإذ يعيددد أتكيددد درارا جملددس حقددوق اإلنسددان  ١4/6ا ددخر  ٢8أيلول/سددبتمرب ،٢٠٠٧
و ٢/١5ا خر  ٢٩أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٠و 3/٢4ا خر  ٢6أيلول/سبتمرب  ،٢٠١3و١/33
ا خر  ٢٩أيلول/سبتمرب ،٢٠١6
وإذ يش إ اعتماد اجلمعي العام خط التنمي ا ستدام لعاس ،)١(٢٠3٠
__________
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وإذ يدين أشكال الدرق ا عاصدر  ،مدع اإل درار أبهندا مشدكل عا يد تدخرر يف مجيدع القدارا
ويف معظد بلدددان العدام ،وإذ يدددعو الددول إ اذدداذ ا ءيددد مدن اإلجدرا ا إلهندا هد ه ا مارسددا
ابعتبار ذلم مسأل ذا أولوي ملح ،
وإذ يساوره لق ابلغ ألن عدد الناس اخلاضدعن ألشدكال الدرق ا عاصدر يف العدام يققددر
بنحو  4٠.3مليون ضحي  ،منة  ٢8.٧مليون امرأ وعتا  ،ومن بن ك أربع ضحااي طف (،)٢
وإذ يسل أبن التمييء واإل صا االجتماع وعدس ا ساوا بن اجلنسن والفقر أمور تقع
يف صمي أشكال الرق ا عاصر وضعف العمال ا ةاجرين بصف خاص ،
الشأن،

وإذ يشدد علج أمهي جترمي مجيدع أشدكال الدرق مدن خد ل س عدن تشدريعا وطنيد يف هد ا

وإذ يسددل ابلتحددداي الدديت تواجددا القىددا علددج الددرق والديت أبر هتددا ا قددرر اخلاصد ا عنيد
أبشكال الرق ا عاصر  ،مبا يف ذلم أسبااا وعوا بةا ،ومنةا عدس وجود تشريعا هل ا الغرض يف
بع ددل البل دددان ،ومد دواطن القص ددور والثغد درا يف األط ددر القانونيد د  ،والعق ددواب غد د الرادعد د مب ددا يكفد د ،
واالعتقدار إ اإلراد و/أو ا دوارد ال مد لتنفيد القدوانن وتدداب السياسد العامد  ،وصدعوب حتديددد
مكان الىحااي والكشف عن هوايهت  ،واالعتقار إ تداب إلعاد التأهي بشك ععال،
وإذ يسددل أبن التعدداون الدددوي الواسددع عيمددا بددن الدددول وكد لم بددن الدددول وا نظمددا
احلكومي الدولي وا نظما غ احلكومي ذا الصل هو أمر أساسد للتصددي ألشدكال الدرق
ا عاصر علج حنو ععال،
وإذ يش إ راري جملس حقوق اإلنسان  ١/5بشأن بنا مخسسا اجمللدس و ٢/5بشدأن
مدوند واعددد السددلوك للمكلفدن بدوالاي يف إطددار اإلجدرا ا اخلاصد للم لددس ،ا ددخرخن  ١8حءيدران/
يونيا  ،٢٠٠٧وإذ يشدد علج أن يخدي ا كلف ابلوالي واجباتا وعقاً هل ين القرارين ومرعقيةما،
وا تناعاً منا أبن ىي أشكال الرق ا عاصر ما الت تتطلب اهتماس جملس حقوق اإلنسان،

وإذ يىع يف اعتباره صندوق األم ا تحدد للتربعدا كاعحد أشدكال الدرق ا عاصدر وأمهيتدا
يف التصدي للقىااي الديت تث هدا ا قدرر اخلاصد  ،وال سديما احلاجد إ إعداد أتهيد ومسداعد ضدحااي
أشكال الرق ا عاصر ،
 -١يرحب ابلعم ال ي أجنءتا ا قرر اخلاص ا عني أبشكال الرق ا عاصر  ،مبدا يف
ذل ددم أس ددبااا وعوا بة ددا ،وابلتق ددارير ا واض دديعي ال دديت أع دددهتا مب ددا عية ددا تل ددم ا تعلق د د أبر ددر ال د درق
واالسددتعباد علددج ا ةدداجرا ا ةمشددا العددام يف اال تصدداد ا ل د العددا  ،وأبشددكال الددرق
احلالي والناشص ()3؛
 -٢يرح ددب أيىد داً بتع دداون تل ددم ال دددول ال دديت بل ددت طلب ددا
واست ابت لطلباهتا ا تصل ابحلصول علج معلوما ؛

ايرا ا ق ددرر اخلاص د د
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 -3يرحدب كد لم ابخلطدوا الديت اذد هتا الددول للتصددي ألشدكال الدرق ا عاصدر
بوسددا منةددا اعتمدداد تشدريعا جديددد  ،ومراجعد السياسددا ذا الصددل  ،وإنشددا يليددا ليد
مستقل  ،وحيث الدول علج ايد جةودها من أج مكاعح أشكال الرق ا عاصر ؛
 -4جيدددد واليد ا قددرر اخلاصد ا عنيد أبشددكال الددرق ا عاصددر  ،مبددا يف ذلددم أسددبااا
وعوا بةا ،لف ر ث سنوا ؛
 -5يقرر أن تواص ا قرر اخلاص دراسد مجيدع أشدكال الدرق ا عاصدر وا مارسدا
الشبية ابلرق وتقدمي تقارير عنةا ،وخباص تلدم ا ددد يف االتفا يد اخلاصد ابلدرق لعداس ١٩٢6
واالتفا ي التكميلي إلبطال الرق وجتار الر يق واألعرا ا مارسا الشبية ابلرق لعاس ،١٩56
ومجيددع ا سددا األخددرت الدديت تناوهلددا يف السددابق الفريددق العامد ا عددل أبشددكال الددرق ا عاصددر ؛ ويف
سياق االضط ع ابلوالي  ،تقوس ا قرر اخلاص مبا يل :
(أ)

تش يع التطبيق الفعال للقواعد وا عاي الدولي ا تصل ابلرق؛

(ب) طلب وتلق ا علوما عن أشدكال الدرق ا عاصدر وتبدادل تلدم ا علومدا مدع
احلكوما  ،وهيصا ا عاهدا  ،واإلجرا ا اخلاص  ،والوكاال ا تخصص  ،وا نظمدا احلكوميد
الدولي د  ،وا نظمددا غ د احلكومي د  ،وسددا ر ا صددادر ذا الصددل  ،مبددا يف ذلددم ا علومددا ا تعلق د
مبمارسا الرق واالست اب بفعالي  ،حسب اال تىا ووعقاً للممارسد احلاليد  ،للمعلومدا ا وردوق
اددا بشددأن ادعددا ا انتةدداك حقددوق اإلنسددان ،بغي د اياي د حقددوق اإلنسددان لىددحااي الددرق ومنددع
حدوث االنتةاكا ؛
(ج) التوصددي رج درا ا وتددداب تطبددق علددج ا سددتواي الوطني د واإل ليمي د والدولي د
للقىا علج ممارسا الرق أينما وجد  ،مبا يف ذلم إاتح سب الع ج اليت تتصدت ألسدباب
وعوا ددب أش ددكال ال ددرق ا عاص ددر مث د الفق ددر ،والتميي ددء ،والن دءاع ،ووج ددود عوام د الطل ددب علية ددا،
والتداب ذا الصل لتعءيء التعاون الدوي؛
(د) ال كيء أساساً علج جوانب أشكال الرق ا عاصر غ ا شمول ابلوالاي احلاليد
جمللس حقوق اإلنسان؛
-6

يطلب إ ا قرر اخلاص أن تواص  ،يف سياق االضط ع بواليتةا ما يل :

إجدرا دراسد متأنيد سددا دددد تندددرج يف نطدداق واليتةددا وإدراج أمثلد علددج
(أ)
ا مارسا الفعال عى ً عن تقدمي توصيا ذا صل اب وضوع؛
(ب)

أخ بقعدي نوع اجلنس والسن يف أشكال الرق ا عاصر بعن االعتبار؛

(ج) ا شددارك يف احل دوارا وا نتددداي السياسدداتي الدولي د ذا الصددل بتنفي د خط د
التنمي د ا سددتدام لعدداس  ،٢٠3٠وال سدديما تنفي د اهلددد  8منةددا ،وإسدددا ا شددور للدددول وا نظمددا
احلكومي الدولي واجملتمع ا دين وغ ذلم من اجلةا صاحب ا صلح بشأن احد اس وايايد وإعمدال
حقوق اإلنسان علج حنو ععال لصاحل أولصم ا تىررين من جرا أشكال الرق ا عاصر يف سياق
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تنفيد خطد عدداس  ،٢٠3٠وإجدرا وددوث مواضديعي بشدأن التنفيد الفعدال للةددد  ،8مدع ال كيددء
بصف خاص علج الغاي )4(٧-8؛
 -٧يش ع ا قرر اخلاص علدج مجدع وحتليد أمثلد علدج التشدريعا الوطنيد ا تعلقد
وظددر الددرق وا مارسددا الشددبية ابلددرق ،مددن أجد مسدداعد الدددول يف جةودهددا الوطنيد كاعحد
أشكال الرق ا عاصر ؛
 -8يةيددب جبميددع احلكومددا أن تتعدداون مددع ا قددرر اخلاص د وتسدداعدها يف أدا ا ةدداس
والواجب ددا ا س د دند إليةد ددا ،وتءوده ددا جبمي ددع ا علومد ددا الى ددروري ال دديت تطلبةد ددا ،وأن تنظ ددر جبدي د د يف
االست اب لطلبا ا قرر اخلاص بشأن اير البلدان لتمكينةا من أدا واليتةا بفعالي ؛
 -٩يشد ع األمد ا تحددد  ،مبدا يف ذلددم وكاالهتدا ا تخصصد  ،وا نظمدا احلكوميد
الدوليد د اإل ليميد د واحلكوم ددا واخلد دربا ا س ددتقلن وا خسس ددا ا ةتمد د ابألم ددر وا نظم ددا غ د د
احلكومي علج التعاون إ أ صج حد ممكن مع ا قرر اخلاص يف أدا واليتةا؛
 -١٠يش د د ع الد دددول علد ددج النظد ددر يف التد ددربع لصد ددندوق األم د د ا تحد ددد االسد ددتصماين
للتربعا من أج مكاعح أشكال الرق ا عاصر ؛
 -١١يش ع ا قرر اخلاص علج مواصل التعاون الكامد والفعدال مدع ا قدرر اخلاصد
ا عنيد ابالجتددار ابألشددخا  ،ال سدديما النسددا واألطفددال ،ومجيددع يليددا حقددوق اإلنسددان األخددرت
القا م د ذا الصددل  ،وصددندوق األم د ا تحددد االسددتصماين للتربعددا مددن أجد مكاعح د أشددكال
الددرق ا عاصددر  ،وعريددق التنسدديق ا ش د ك بددن الوكدداال كاعح د االجتددار ابألشددخا  ،والتحددالف
ا ع ددل ابلغاي د  ٧-8م ددن أه دددا التنمي د ا س ددتدام  ،يخ د يف اعتباره ددا ابلكام د مس ددامه ه د ه
اآلليا  ،مع جتنب اال دواجي يف عملةا؛
 -١٢يطلددب إ ا قددرر اخلاص د أن تقدددس تقددارير عددن أدا واليتةددا إ جملددس حقددوق
اإلنسان واجلمعي العام  ،وعقاً لربانمج العم السنوي لك منةما.

اجللس 3٩
 ٢6أيلول/سبتمرب ٢٠١٩

[اعتمد بدون تصويت].

__________
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اذدداذ تددداب عوريد وععالد للقىددا علددج السددخر وإهنددا الددرق ا عاصددر واالجتددار ابلبشددر وضددمان حظددر واستصصددال
أسدوأ أشددكال عمد األطفددال ،مبددا يف ذلددم جتنيددده واسددتخدامة ك نددود ،وإهنددا عمد األطفددال جبميددع أشددكالا
ولول عاس .٢٠٢5
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