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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة واألربعون 

 2021تموز/يوليه   9 -حزيران/يونيه   21

 من جدول األعمال 3البند  

 واالقتصادية اإلنسان، المدنية والسياسيةتعزيز وحماية جميع حقوق 

 بما في ذلك الحق في التنمية  واالجتماعية والثقافية،

 تنفيذ مبدأ عدم المعاقبة  

تقرير المقررة الخاصةةةةةةةةة المعنية باالتجار باألسةةةةةةةةخا ، ال سةةةةةةةةيما النسةةةةةةةةا  واأل فا ،    
 *مواللي سوفان

 موجز  
المقررة الخاصوووووع المبنيع اا تاار ااألشوووووخاا،   ءووووويما الن وووووا    ،شوووووووان مو ل   تقريرأُِعدَّ  
 .4/ 44، عماًل اقرار مالس حقوق اإلن ان واألطفال

وو  هوو ا الرقرير، ُتللووم المقررة الخوواصوووووووووووووووع الرلووددوواد الراهنووع و  تنف وو  مبوودأ عوود    
دا ا تاار، المباقبع. ويشووووووأم مبدأ عد  المباقبع حار األءووووووام من أجم اللمادع الفبالع للقوق  وووووولا

غ ر أن عد  تنف  ه أو القصووووووووووور القاير و  تداذ ر الرنف   الر  تل د اه عن نرياره المروالاة، ما زا  من 
الممارءوووووواد الشووووووايبع. وو  ه ا الرقرير، ت يلر المقررة الخاصووووووع البلور ال ووووووااقع الر  ُأجري  و   طار  

الا دة، والبراد األالصوواي  ن الممارءوو ن.   الو دع، واألمثلع المقدمع من الدول األعضووا  عن الممارءوواد
وتقودل  لملوع عواموع واورة عن ا عرراق القواير ذلو ا المبودأ و  مخرلك الصووووووووووووووأوت القوانونيوع وا جرلوا اد  
القضوووواييع. وتعلد علص الصوووولع القايمع ذ ن مبدأ عد  المباقبع والرزا  الدول ذب ل البنادع الواجبع، وتبل  

وضوواًل عن ءوواير أشووأال المباقبع الار   طار اإلجرا اد الاناييع، مثم الرلدداد الر  تبررض الرطب ق 
 اللرمان من الان يع، والازا اد اإل اريع، وا حرااز و  المآوي المغلقع.

لدعملا و  اعرما  نموذ  من أجم    لص الدولوتقد  المقررة الخاصوووع ماموعع من الروصوووياد   
 تطب ق مبدأ عد  المباقبع و  ظم ا مرثال الرا   لرزا  الدول المادع  لادا ا تاار.

 
  

__________ 

 فق علص نشر ه ا الرقرير ابد تاريخ النشر ا عريا ي لظروق الارجع عن  را ة الالع المقدلمع له.ات *
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 أنشطة المقررة الخاصة -أوالا  

، و دع المقررة الخاصع المبنيع اا تاار ااألشخاا، 44/4مدَّ  مالس حقوق اإلن ان، و  قراره   -1
  ءووووووويما الن وووووووا  واألطفال، لفررة يالر ءووووووونواد. وُع لن  شوووووووووان مو ل  مقررًة الاصوووووووع و  الدورة الراابع  

 .2020آب/أغ طس  1واألربب ن، وتولَّ  و يرلا و  

الخاصووووع لربزيز و يرلا   وتر  فيما يل  ماموعع مخرارة من األنشووووطع الر  ا ووووطلب  ذلا المقررة -2
 .2021أدار/مايو  1 لص  2020آب/أغ طس  1و  الفررة من 

، أ ل  المقررة الخاصووووع امالحظاد اشوووو ن تطب ق مبدأ عد  2020أيلول/ءووووبرمبر   11و  10وف   -3
المبواقبوع و  الودورة البواشوووووووووووووورة للفريق البواموم المبن  اوا تاوار اواألشووووووووووووووخواا الرواا   تفواقيوع األمر المرلودة  

 ولع الاريمع المنظمع عبر الوطنيع.لمأا

وشوارل  المقررة الخاصوع و  اجرماا الفريق البامم الراا  لفريق الرن و ق المشوررت ذ ن الولا د   -4
، وأ لو  ذبيوان و  ا جرمواا 2020تشوووووووووووووورين األول/أ روبر    8لمأواولوع ا تاوار اواألشووووووووووووووخواا المبقو  و  

 .2020لانون األول/ د مبر  15الريي   لفريق الرن  ق، المبقو  و  

، أ ل  المقررة الخاصوووووع ذبيان الالل مشووووواوراد أصووووولاب  2020تشووووورين الثان /نوومبر    19وو   -5
المصووووووووللع و   طار ا ءووووووووربراض اإلقليم  لمنطقع آءوووووووويا والمليل اللا م لرنف   ا تفاق البالم  من أجم  

، الالل المنواقشوووووووووووووووع البواموع أينوا  2021رم  آذار/موا  10اللارة اآلمنوع والمنظموع والنظواميوع، وتتلَّمو ، و   
 ا ءربراض اإلقليم  لمنطقع آءيا والمليل اللا م لرنف   ا تفاق البالم .

، شووووارل  المقررة الخاصووووع و  اجرماا، عن طريق شووووبأع 2020تشوووورين الثان /نوومبر    20وو   -6
 للانع القضا  علص الرم  ز البنصري. 102اإلنررن ، من اجرماعاد الدورة 

 ، شووووارل  المقررة الخاصووووع و  جل ووووع مغلقع عقدتلا لانع2020تشوووورين الثان /نوومبر    23وو   -7
 الخبرا  األوري يع المبنيع القوق الطفم ورواهه، عن طريق اإلنررن ، و   طار  ورتلا البا دع ال ا ءع والثالي ن. 

دورة ال وووووووونويع ، شووووووووارل  المقررة الخاصووووووووع و  اجرماا ال2020تشوووووووورين الثان /نوومبر    26وو   -8
الخام ووووووع والبشوووووورين لمالس   ارة صووووووندوق األمر المرلدة ا ءوووووورامان  للربرعاد من أجم مأاولع أشووووووأال  

ق   المباصرة. الرِل

، صووووووودر ذيان مشوووووووررت امناءوووووووبع ال و  الدول  للملاجرين 2020لانون األول/ د ووووووومبر    18وو   -9
اأرامع وتزويدهر افرا مر وووووووواويع لللصووووووووول علص لر ووووووووليل الضووووووووو  علص أهميع مباملع جمي  الملاجرين  

 الخدماد وا ءرلقاقاد والمبلوماد والم اعدة.

، نظم  المقررة الخاصووع مشوواورة للخبرا  اشوو ن تطب ق مبدأ عد  2021شووباف/وبراير    5و 4وو   -10
 المباقبع وا لرزا  المادع  ووووووولادا ا تاار ااألشوووووووخاا. وه  تبرب عن شوووووووأرها لامي  المشوووووووارل ن علص

 م اعدتلر و   عدا  ه ا الرقرير.

، تتلَّم  المقررة الخاصووووووووووووووع و  الللقع الدراءوووووووووووووويع الدوليع المبنيع 2021آذار/مارم   2و 1وو   -11
 امأاولع ا تاار االبشر، الر  نظمرلا وزارة الخارجيع وشعون ا تلا  األوروب  والرباون و   ءبانيا.

و   طار عد  من اإلجرا اد  ًا، مشررلًا  المقررة الخاصع ذيان ، أصدرد  2021آذار/مارم    3وو    -12
الخاصوووووووووع األالري، لل ل نيا ريا علص  يال  األولويع لرداذ ر  عا ة الر ه م المرخصوووووووووصوووووووووع لمااد األطفال  
المخرطف ن ال ين أصووووووو بوا اصووووووودماد نف ووووووويع عميقع ابد  طالق ءوووووووراحلر، وتبزيز تداذ ر اللمادع ل طفال  

 المبر  ن للخطر.
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، أ ل  المقررة الخاصع ذبيان شفوي و  اورراح الدورة الراابع والبشرين 2021آذار/مارم   8وو   -13
 للانع المبنيع القوق األشخاا ذوي اإلعاقع.

، أ ل  المقررة الخاصووع ذبيان و  مناءووبع مخصووصووع لر ووليل الضووو  2021آذار/مارم   10وو   -14
اق الرشوووريد الداالل  والرصووودي للاه و   طار ورقع  علص مو ووووا ه ولر م ووو لع ا تاار ااألشوووخاا و  ءوووي 

 البمم المبنيع امأاولع ا تاار الراابع للماموعع البالميع لللمادع. 

، نظم  المقررة الخاصوع نشواطًا عن طريق اإلنررن  اشو ن اللمادع  2021ني وان/أذريم    20وو   -15
لك للملاجرين و  أوري يا والارجلا،  من ا تاار، وأشووووووووووأال الرق المباصوووووووووورة وا الرفا  الق ووووووووووري، اما و  ذ

و  أوري يا ًا اا شووررات م  المقررة الخاصووع المبنيع االالجا ن وملرم وو  اللاو  والملاجرين والمشوور ين  االلي 
الراابع للانع األوري يع للقوق اإلن وان والشوبوب، والمقرر الخاا المبن  ا شوأال الرق المباصورة، اما و   

 لانع الدوليع للصل ب األحمر.ذلك أءباذلا وعواقبلا، وال

، اوررل  المقررة الخاصووووع مناقشووووع المايدة الم وووورديرة الموا ووووي يع 2021ني ووووان/أذريم    27وو   -16
الر  تناول  مو ووووووووا اللارة غ ر النظاميع، ا وووووووبم منلا   ارة اللدو  ومأاولع الاريمع عبر الوطنيع، و   

من أجوم اللارة اآلمنوع والمنظموع والنظواميوع و  أمريأوا   طوار ا ءووووووووووووووربراض اإلقليم  لرنف و  ا تفواق البوالم  
 الالت نيع ومنطقع البلر التاريب .

وباإل واوع  لص ذلك، ُ ع   المقررة الخاصوع  لص عد  من ا جرماعاد والمشواوراد، اما و  ذلك  -17
،  2020  أيلول/ءووووووووووووووبرمبر  16المنروودي البووالم  لللمووادووع الروواا  للماموعووع البووالميووع لللمووادووع، المبقو  و   

  لانون الثان /  25واإلعالن الرءوووووووم  عن  نشوووووووا  المالس ا ءووووووورشووووووواري الدول  للناج ن من ا تاار، و   
، ونشوووووووووووووور ماموعوع أ واد جوديودة لمأروب األمر المرلودة المبن  اوالمخودراد والاريموع من أجوم  2021ينواير  

اناييع للرصووووووووووودي لالتاار تبمير مراعاة منظوري حقوق اإلن وووووووووووان والنوا ا جرماع  و  تدالالد البدالع ال
، شوووارل  و   2021شوووباف/وبراير   12. وو   2021شوووباف/وبراير   10ااألشوووخاا وتلريب الملاجرين، و  

نشووووواف عن طريق اإلنررن  نظمره منظمع الفرن وووووي وووووأان الدوليع امناءوووووبع صووووودور منشوووووور عن اللارة و   
امياد الاديدة للقواوم، وجايلع مرض أمريأا الوءووووووووطص والمأ وووووووويك والو داد المرلدة األمريأيع يرناول الدين 

 (، وا نرلا اد الخط رة للقوق اإلن ان، اما و  ذلك تلريب الملاجرين.19-و روم لورونا ) وو د

 معلومات أساسية -ثانياا  

دأر ووو  مبدأ عد  مباقبع  ووولادا ا تاار أهميع االغع و  ا عرراق ام ووو لع ا تاار ااألشوووخاا  -18
م  ا لرزاماد    شووووأاًل من أشووووأال القطيبع  انرلا ًا الط رًا للقوق اإلن ووووان. وتمثم مباقبع الضووووليعااعربارها  

المبلنع للدول ااإلقرار ا ولويع حقوق الضوووووولادا و  اللصووووووول علص الم وووووواعدة واللمادع وءووووووبم ا نرصوووووواق  
علص األعمال غ ر الفبالع. ويلدق مبدأ عد  المباقبع، و  صوميمه،  لص لفالع عد  مباقبع  وليع ا تاار 

المشوووروعع الر  ُترتتب نرياًع لالتاار. ونظرًا للصووودمع الر  دبان  منلا  ووولادا ا تاار االفبم، والشووو رلر  
من انرقا  المرارين، ومن شوووو ن الخوق اإل وووواو  من المالحقع القضوووواييع والمباقبع أن يزيد من  الضوووولادا 

بواقبوع الضوووووووووووووولوادوا تقولض الالو  المبو ولوع لمأواولوع  لموا أن م  .( 1) من الرموام اللموادوع والم وووووووووووووواعودة والبودالوع
ألنلا ت ووووورلدق الضووووولادا   الاناة، وهو ما دلدل من ًا اإلوالد من البقاب علص ا تاار ااألشوووووخاا، نظر 

وباليع الرل يقاد والقدرة علص الووا  ذوعد الم ووووا لع. وتو ل المقررة الخاصووووع أن تبررق االبلور األءوووواءوووويع  
لروراه و  مالس البلور اآليرلندي، نويم  ماغوليان ، وبإءوووووووووولاماد الخبرا  المقدمع  الر  قدمرلا ااحثع الد

__________ 

(1) CTOC/COP/WG.4/2010/4 ؛ و6و 5، الفقرتانCTOC/COP/WG.4/2020/2 22 لص  19، الفقراد من . 



A/HRC/47/34 

GE.21-06401 4 

، وبالمبلوماد الخطيع الوار ة من 2021شووووووووباف/وبراير   5و 4و  حلقاد البمم الرشوووووووواوريع المبقو ة يوم   
رير،  لص الدول وماموعاد المارم  المدن  واأل ا دم  ن. وقد اءووورندد المقررة الخاصوووع، و   عدا  ه ا الرق

ورقع موقك مقدمع من المألفع ال ووووووووووووااقع االو دع، ماريا غرات وووووووووووويا جيامارينارو، عنوانلا هأهميع تنف   اللأر 
 المربلق ابد  المباقبع: ا لرزا  المادع الضلاداه.

و عا مالس األمن الدوَل مرارًا وتترارًا  لص عد  مباقبع  ووولادا ا تاار أو وصوووملر لرورطلر و   -19
( اشووووو ن ا تاار االن وووووا  والفرياد و  2020)38وو  الروصووووويع البامع رقر   .( 2) ع غ ر مشوووووروععأي أنشوووووط

رد اللانع المبنيع االقضووووووووووووا  علص الرم  ز  وووووووووووود المرأة ت   د أهميع مبدأ عد   ءووووووووووووياق اللارة البالميع، لرَّ
ي عد  احررا  مبدأ عد   ذ يع   .( 3) المباقبع والرزا  الدول اأفالع تطبيقه  زا  جمي  الضوووووووووولادا  ون اءوووووووووورثنا 

المباقبع  لص ارتتاب مزيد من ا نرلا اد الخط رة للقوق اإلن ووان، اما و  ذلك ا حرااز، والبو ة الق ووريع  
واإلعا ة الق وريع، واللرمان الرب وف  من الان ويع، والمباناة من أءبا  الديون الناشواع عن ورض الغراماد،  

لووع. وو  النلووادووع، تبوق المبوواقبووع  مأووانيووع الربوواو ، وتلر  وا نفصوووووووووووووووال األءووووووووووووووري، والملووا مووع غ ر البووا 
األشووووووخاا  وووووولادا ا تاار من  مأانيع اللاو   لص القضووووووا . لما أنلا تلدل من وباليع تداذ ر الوقادع ومن 
تنف و  الرزامواد الودول اوالوقوادوع الفبوالوع. وم را وًا منلوا للو ه اللودو ،  عو  الام يوع البواموع، و  ا تفواق البوالم  

أجم اللارة اآلمنع والمنظمع والنظاميع، الدوَل  لص تي ووووووو ر  مأانيع اللاو   لص القضوووووووا  واإلذال  اآلمن  من
وعلص الرغر من تلووك الوودعواد المرتررة، لووان تنف وو     .( 4)  ون الوق من ا حراوواز أو الررح ووم أو المبوواقبووع

 الدول لمبدأ عد  المباقبع ملدو ًا، لما أن نطاقه وملرواه مو   الالق.

 تنفيذ مبدأ عدم المعاقبة -ثالثاا  

 المبدأ العام للقانون الدولي -ألف 

 ( من )(1)38ا ة مبودأ عد  المبواقبوع هو أحد المبوا م البوامع للقوانون، علص النلو الملود  و  المو  -20
وهو م لور و  البديد من الصووأوت القانونيع الدوليع واإلقليميع،   .( 5) النظا  األءوواءوو  لملأمع البدل الدوليع

وو  الرشوريباد الملليع وال وواذق القضواييع للملا ر اإلقليميع والملليع. ويأر و  ه ا المبدأ أهميع االغع من 
اقبع ا تاار ااألشووووووخاا، وبخاصووووووع الن ووووووا  واألطفال،  منظور مو وووووووا وهدق ذروتولول من  وقم  ومب

م  تفوواقيووع األمر المرلوودة لمأوواولووع الاريمووع المنظمووع عبر الوطنيووع، أي حمووادووع  وووووووووووووولووادووا ا تاووار   المأموول
. وقد تر تلديد المبدأ االتامم و  المبا م  ( 6) وم واعدتلر و  ظم ا حررا  الرا  للقوق اإلن وان الخاصوع ذلر

فيما يربلق القوق اإلن وووان وا تاار ااألشوووخاا الصوووا رة عن مفول ووويع األمر المرلدة   والمبا م الروج ليع
 ال اميع للقوق اإلن ان:

__________ 

 (. 2016)2331انظر قرار مالس األمن  (2)
( اشو ن ا تاار االن وا  والفرياد و  ءوياق اللارة  2020)38اللانع المبنيع االقضوا  علص الرم  ز  ود المرأة، الروصويع البامع رقر  (3)

 .98البالميع، الفقرة 
 ه(.)26، المروق(، الفقرة 73/195ا تفاق البالم  من أجم اللارة اآلمنع والمنظمع والنظاميع )قرار الام يع البامع  (4)
  (.)(1)38النظا  األءاء  لملأمع البدل الدوليع، الما ة  (5)
ذروتولول من  وقم  ومباقبع ا تاار ااألشوخاا، وبخاصوع الن وا  واألطفال، المأملم  تفاقيع األمر المرلدة لمأاولع الاريمع المنظمع   (6)

ب(. )2(، الموا ة 2003لوانون األول/ د وووووووووووووومبر   25؛ ذودأ نفواذه و   2000تشوووووووووووووورين الثوان /نوومبر   15عبر الوطنيوع )اعُرمود و   
  للقوق اإلن ووووووووووووووان و  ذلوك الل ن   را   شووووووووووووووارة ملود ة  لص مبودأ عود  المبواقبوع و  البروتولول  اقررحو  مفو ووووووووووووووع األمر المرلودة

(A/AC.254/16 17، الفقرة.) 
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  ُدبرقم األشووووووووخاا المرار ذلر أو ُتوجه للر الرلمع أو ترر مقا وووووووواتلر ا ووووووووبب عد   
انونيع قانونيع  الوللر ذلدان الببور والوجلع أو  قامرلر ذلا، أو ا وبب  ولوعلر و  أنشوطع غ ر ق

 .( 7)  لص  رجع أن  لوعلر ه ا أصبح نرياع مباشرة لو ب رلر ل شخاا تر ا تاار ذلر

الوار   وووومن المبا م والمبا م الروج ليع فيما يربلق القوق اإلن ووووان  5-2وو  المبدأ الروج ل   -21
وا تاار ااألشووخاا الصووا رة عن مفول وويع حقوق اإلن ووان، تدعو المفو وويع الدول والالاد األالري  لص 
 فالع أ  يربرض األشووخاا المرار ذلر للملا مع علص مخالفع قوان ن اللارة، وعلص  وولوعلر و  أنشووطع  

، أ دد الام يع البامع مبدأ 2011وو  عا    .( 8) مباشوووور عن و ووووبلر ل شووووخاا مرار ذلر مر تيع اشووووأم
عود  المبواقبوع، وحثوَّ  الودول األعضوووووووووووووووا  علص ا مرنواا عن مبواقبوع الضوووووووووووووولوادوا المرار ذلر لودالوللر ذلود  

وو  ءوووووياق   .( 9) اطريقع غ ر مشوووووروعع أو لمشوووووارلرلر و  أنشوووووطع غ ر مشوووووروعع أجبروا علص ال يا  ذلا ما
( لمنظمع  29رقر )1930البمم الق وري علص وجه الرلديد، ُيلِز  البروتولول المللق ااتفاقيع البمم الابري، 

الدول األطراق ااتخاذ الرداذ ر الالزمع لتفالع تخويم ال وووووووولطاد المخرصووووووووع عد    2014البمم الدوليع لبا  
ولرر معتمر األطراق و  اتفاقيع   .( 10) ل لرملا مع  وولادا البمم الق ووري أو اإللزام  أو ورض عقوباد ع

علص مبدأ عد  المباقبع وأهميع    10/3األمر المرلدة لمأاولع الاريمع المنظمع عبر الوطنيع ت   ده و  قراره  
 .( 11) اللصول علص ءبم ا نرصاق  ذا عوقب الضلادا أو حولموا

 وووووووووان الدوَل مرارًا وتترارًا  لص و ع  ه ااد األمر المرلدة المنشووووووووو ة اموجب مباهداد حقوق اإلن  -22
، أعرب  اللانع  2018تنف   مبدأ عد  المباقبع ولفالع توو ر اللمادع وءوووبم ا نرصووواق للضووولادا. وف  عا   

المبنيع االقضووووا  علص الرم  ز  وووود المرأة عن قلقلا  زا  ورو  تقارير تف د ا ن  وووولادا ا تاار و  المملتع 
األحيان لالعرقال وا حرااز والررح م ا ووووووبب أوبال مرتتبع نرياًع البربيع ال ووووووبو دع يربر ووووووون و  اب  

، حثَّ  لانع حقوق الطفم أءوورراليا علص لفالع عد  ورض جزا اد جناييع 2019وو  عا    .( 12) لالتاار ذلر
علص جمي  األطفال ال ين يربر ووون ألي شووأم من أشووأال ا ءوورغالل الان وو  أو للبي  أو لالتاار، وعلص 

 .( 13) مباملرلر ااعربارهر  لادا

 ما ترضوووووومن عدة صووووووأوت قانونيع  قليميع  شوووووواراد  لص مبدأ عد  المباقبع، اما و  ذلك: اتفاقيع  -23
(؛ 7)14رااطع أمر جنوب شووووورق آءووووويا لمأاولع اإلتاار ااألشوووووخاا، وبخاصوووووع الن وووووا  واألطفال، الما ة 

  EU/2011/36؛ واألمر الروج ل   26الموا ة  واتفواقيوع مالس أوروبوا اشوووووووووووووو ن مأواولوع ا تاوار اوالبشوووووووووووووور،  
، اشووووووووووو ن من  ومأاولع  2011ني وووووووووووان/أذريم   5الصوووووووووووا ر عن البرلمان األوروب  ومالس أوروبا، المعر  

__________ 

المبا م والمبا م الروج ليع الموصوص ذلا فيما يربلق القوق اإلن وان وا تاار ااألشوخاا مفو ويع األمر المرلدة للقوق اإلن وان،  (7)
(E/2002/68/Add.1  المبدأ ،)علص أن تضوووومن  من المبا م والمبا م الروج ليع الموصووووص ذلا  5-5. وينص المبدأ الروج ل   7

الوودول ترل ز اءوووووووووووووورراتيايوواد مأوواولووع ا تاووار علص المرارين وماقووايلووا لوو لووك، وعوود  تبري  الالو  المبوو ولووع و   نفوواذ القووانون 
 .ألو اعلراألشخاا المرار ذلر لخطر البقاب عن جراير ارُتتب  نرياع 

 .5-2المرج  نف ه، المبدأ الروج ل   (8)
الصوووووووووويغع الملدَّيع لالءوووووووووورراتياياد النموذجيع والرداذ ر البمليع للقضووووووووووا  علص البنك  وووووووووود المرأة و  ماال من  الاريمع والبدالع   (9)

؛ وقراري مالس  64/293موع  ت(. انظر أدضووووووووووووووًا قرار الام يوع البوا)18، المروق(، الفقرة  65/228)قرار الام يوع البواموع   الانواييوع
 (.  2017)2388( و2016)2331األمن 

 (. 2)4، الما ة (29رقر )1930البروتولول المللق ااتفاقيع البمم الابري، ، منظمع البمم الدوليع (10)
بروتولول ل  هالرنف   الفبال، المبنون  10/3، القرار  معتمر األطراق و  اتفاقيع األمر المرلدة لمأاولع الاريمع المنظمع عبر الوطنيع (11)

من  وقم  ومباقبع ا تاار ااألشوووخاا، وبخاصوووع الن وووا  واألطفال، المأملم  تفاقيع األمر المرلدة لمأاولع الاريمع المنظمع عبر 
 ز(. )13الوطنيعه، الفقرة 

(12) CEDAW/C/SAU/CO/3-4  انظر أدضوووووًا  35، الفقرة .CEDAW/C/KOR/CO/8  ؛ و 24، الفقرةCEDAW/C/SUR/CO/4-6 ، 
 .  29الفقرة  

(13) CRC/C/AUS/CO/5-6 50، الفقرة(.)  
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،  JHA/2002/629ا تاووار اووالبشوووووووووووووور وحمووادووع  وووووووووووووولووادوواه، الوو ي دلووم ملووم القرار اإلطوواري للمالس  
 إلن وووان واللرياد األءووواءووويع مبدأ عد  المباقبع،من اتفاقيع حمادع حقوق ا 4وترضووومن الما ة   .( 14) 8 الما ة

  ، 2006ومن  عا    . V.C.L. and A.N. v. United Kingdom (15 )علص النلو المبررق اه معالرًا و  قضوويع  
ءوووووووووللط  منظمع الدول األمريأيع الضوووووووووو  علص الرزا  الدول األعضوووووووووا  و لا اأفالع عد  ملا مع  ووووووووولادا  
ا تاار ا ووووووبب مشووووووارلرلر و  أنشووووووطع غ ر قانونيع  ذا لان  تلك األنشووووووطع من النراي  المباشوووووورة لوقوعلر 

  الملاجرين والالجا ن  وتنص مبا م البلدان األمريأيع المربلقع القوق اإلن ووووان لامي   .( 16)  وووولادا لالتاار
وعددم  الان ووووووويع و ووووووولادا ا تاار ااألشوووووووخاا علص  لزا  الدول المادع وم ووووووواعدة الملاجرين  ووووووولادا  
ا تاار، م  مراعاة المنظور الان وووان ، ومصوووالح الطفم الفضووولص، وعد  تارير الملاجرين  ووولادا جريمع 

اللمادع الممنوحع ل شووخاا المرار ذلر    ويندر  مبدأ عد  المباقبع  وومن تداذ ر  .( 17) ا تاار ااألشووخاا
، وا تفاقيع األمريأيع  ( 18) و  اتفاقيع البلدان األمريأيع لمن  البنك  ووووود المرأة والمباقبع عليه والقضوووووا  عليه

من البروتولول    4. وُتلِز  الموا ة ( 20) ، واإلعالن األمريأ  للقوق اإلن ووووووووووووووان وواجبواتوه( 19) للقوق اإلن ووووووووووووووان
الدوَل األطراق    ( 21) ة و  أوري يا المللق االم ثاق األوريق  للقوق اإلن وووووووووان والشوووووووووبوبالمربلق القوق المرأ 

ه(( وبلمادع الن وا  األ ثر عر وع لالتاار )4ذرنف   ذرام  إلعا ة ت ه م  ولادا البنك من الن وا  )الما ة 
األوري يوع المبنيوع القوق الطفوم  ز((، وه  تُودِم  ذو لوك مبودأ عود  المبواقبوع. و عو  لانوع الخبرا   )4)الموا ة  

ورووواهووه الوودول مرارًا وتترارًا  لص لفووالووع مبوواملووع األطفووال المرار ذلر ألغراض اإلجرا  الق ووووووووووووووري اوواعربووارهر 
ويأر وو  مبدأ عد  المباقبع أهميع االغع لتفالع تداذ ر اللمادع المنصوووا عل لا    .( 22)  وولادا وعد  تاريملر

 .( 23للقوق اإلن ان والشبوبمن الم ثاق األوريق   5و  الما ة 

__________ 

 تشووووورين الثان / 21اتفاقيع رااطع أمر جنوب شووووورق آءووووويا لمأاولع اإلتاار ااألشوووووخاا، وبخاصوووووع الن وووووا  واألطفال )اعُرمدد و   (14)
 16اتفاقيع مالس أوروبا اشوووووووووووو ن مأاولع ا تاار االبشوووووووووووور )اعُرمدد و    (؛2017آذار/مارم   8؛ ذدأ نفاذها و  2015نوومبر 

الصووووووووووووووا ر عن البرلموان األوروب    EU/2011/36األمر الروج ل  (؛  2008براير شووووووووووووووبواف/و 1؛ ذدأ نفواذها و  2005أدار/مايو  
، اشووووووو ن من  ومأاولع ا تاار االبشووووووور وحمادع  ووووووولاداه، ال ي دلم ملم القرار  2011ني وووووووان/أذريم   5ومالس أوروبا، المعر  

 (.2011ني ان/أذريم  5) JHA/2002/629اإلطاري للمالس 
ورقر   74603/12)الطلبان رقر  V.C.L. and A.N. v. United Kingdomالملأمع األوروبيع للقوق اإلن وووووووووووان، قضووووووووووويع  (15)

 (.2021شباف/وبراير  16(، اللأر المعر  77587/12
زيرة  ، اءووورنراجاد وتوصوووياد ا جرماا األول لل ووولطاد الوطنيع اشووو ن ا تاار ااألشوووخاا، المبقو  و  جمنظمع الدول األمريأيع (16)

 .7، الفقرة 2006آذار/مارم  17 لص  14مارغريرا، جملوريع ونزويال البوليفاريع، و  الفررة من 
 .20، المبدأ 2019لانون األول/ د مبر  7المعر   4/19قرار لانع البلدان األمريأيع للقوق اإلن ان  (17)
 9المرأة والمبوواقبووع عليووه والقضوووووووووووووووا  عليووه )اعُرموودد و   منظمووع الوودول األمريأيووع، اتفوواقيووع البلوودان األمريأيووع لمن  البنك  ووووووووووووووود   (18)

 ز(. )7و 3و 2(، الموا  1995شباف/وبراير  3؛ ذدأ نفاذها و  1994حزيران/يونيه  
 18؛ ذدأ نفاذها و  1969تشووووووووورين الثان /نوومبر  22منظمع الدول األمريأيع، ا تفاقيع األمريأيع للقوق اإلن وووووووووان )اعُرمدد و   (19)

 .6(، الما ة 1978تموز/يوليه 
 .1( الما ة 1948أدار/مايو  2منظمع الدول األمريأيع، اإلعالن األمريأ  للقوق اإلن ان وواجباته )اعُرمد و   (20)
  11)اعُرمد و   ذروتولول ا تلا  األوريق  المربلق القوق المرأة و  أوري يا المللق االم ثاق األوريق  للقوق اإلن ووووووووان والشووووووووبوب (21)

 (.2005تشرين الثان /نوومبر   25؛ ذدأ نفاذه و  2003تموز/يوليه 
انظر، علص ءووب م المثال، المالحظاد الخراميع والروصووياد المقدمع من لانع الخبرا  األوري يع المبنيع القوق الطفم ورواهه اشوو ن   (22)

 الطفم ورواه ره. الرقرير األول  ألنغو  عن المرحلع الر  ذلغلا تنف   الم ثاق األوريق  للقوق 
تشورين  21؛ ذدأ نفاذه و  1981حزيران/يونيه  28منظمع الوحدة األوري يع، الم ثاق األوريق  للقوق اإلن وان والشوبوب )اعُرمد و   (23)

 .5(، الما ة 1986األول/أ روبر 
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وير  مبدأ عد  المباقبع و  الرشووووووووووووريباد الملليع لبدة و داد قضوووووووووووواييع، اما و  ذلك  ءووووووووووووبانيا،  -24
وم وا ور، وألبانيا، وألمانيا، ومندوني ووووويا، وأوروغواي، وبلايأا، وتايلند، وجملوريع  و الددمقراطيع الشوووووببيع، 

 .( 24) ع، والمأ يك، ومالوي، وال ونانوقبرا، ول نيا، ومصر، ومقدونيا الشمالي 

 عدم المعاقبة: االلتزامات القانونية ذات الصلة إزا  األسخا  المتجر بهم -با  

يرتبل مبدأ عد  المباقبع ابدة الرزاماد قانونيع أالري للدول، اما و  ذلك ا لرزا  االبنادع الواجبع،  -25
لطع الرقديريع لال عا  البا . ومن الضووروري أن دضووطل   وعلص وجه الرلديد البنادع الواجبع و  ممارءووع ال وو 

  األورا  المدرَّبون والمعهلون ابمليع الرلديد المبأر للويع  وولادا ا تاار والرق ير ال ووري  اشوو نلر لتفالع تنف   
يف و  أموا ح ن دطبَّق مبودأ عود  المبواقبوع اواعربواره عواموم تخ   .( 25) الرزامواد الودول ابود  المبواقبوع تنف و ًا وبوا ً 

وال ُدبربر أنه تر الووا  ذرلك ا لرزاماد، أو اا لرزا  المربلق اا ءراااع القايمع   ،( 26)  صدار األحأا  ول ب
ح و  ءوووووووياءوووووووع منظمع األمن والرباون و  أوروبا  علص حقوق اإلن وووووووان  زا  ا تاار. وعلص النلو المو ووووووول

  قبع فيما يربلق اضووووولادا ا تاار، وإن مار   تاحع وتوصوووووياتلا الرشوووووري يع اشووووو ن الرنف   الفبال للأر عد  المبا 
 . ( 27)  مأانيع الرخ يف   يرقص  لص م روي ا مرثال لاللرزا  ابد  المباقبع ألنه   يراع  اللالع الل ي يع للضليع 

وُيبربر ا لرزا  ابد  الرم  ز و  ماال القانون الدول  للقوق اإلن وووووان ذا أهميع حاءووووومع االن وووووبع  -26
لمبدأ عد  المباقبع وتطبيقه و  جمي  تداذ ر مأاولع ا تاار، اما و  ذلك و   طار ممارءووووووووووووووع ال وووووووووووووولطع  
الرقديريع لال عا  البا . واألشوووووووووووووخاا المرار ذلر المبر وووووووووووووون اقدر أ بر  حرمال المباقبع هر أدضوووووووووووووًا 

ن الببد الان ووووووووووووان ، المبر ووووووووووووون ذدرجع أ بر لخطر ا تاار ومعا ة ا تاار. وتبرز أوجه الرقاط  فيما ذ  
والبنصوور، واألصووم اإلين ، والو وو  من ح   اللارة، والفقر، ورا  عد  تنف   مبدأ عد  المباقبع واعرراض 
الدول علص مرلزه ونطاق تطبيقه. وترتبل ا لرزاماد الناشووووووووووووواع و  ماال القانون الدول  للقوق اإلن وووووووووووووان 

باشووور والليأل ، ذوجه الاا، ذرطب ق مبدأ عد  ام ووو لع القضوووا  علص الرم  ز البنصوووري المباشووور وغ ر الم
وتنص المبا م والخطوف الروج ليع الموصووووووووووص ذلا فيما يربلق القوق اإلن ووووووووووان علص اللدو    .( 28) المباقبع

الدوليع، الصووووووووا رة عن مفو وووووووويع حقوق اإلن ووووووووان، علص أ  تتون الرداذ ر المرخ ة للرصوووووووودي لللارة غ ر 
تاار االبشوووور أو تلريب الملاجرين، تداذ ر تم  زيع من ح   غر وووولا النظاميع، أو لمأاولع اإلرهاب أو ا 

__________ 

تشووووومم القايمع الراليع، وه  غ ر شووووواملع، ع نع من تشوووووريباد الدول، وقد ُأطلب  المقررة الخاصوووووع علص ابضووووولا و  أعقاب توجيه  (24)
(؛ 5)(1)  مأرراً راابواً   433أ(؛ ذلايأوا، قوانون البقوبواد، الموا ة )52و  52 عوة لرقوددر ذيوانواد: ألبوانيوا، قوانون البقوبواد، الموا توان  

  ،119، الما ة  Ley Orgánica de Movilidad Humana؛   وا ور، 29، الما ة  2014)أوً (/ 60اار  قبرا، قانون مأاولع ا ت 
اشوووووووو ن مأاولع ا تاار االبشوووووووور،   2010لبا   64؛ مصوووووووور، القانون رقر 93، الما ة Código Orgánico Integral Penalو

ألك؛  نودوني وووووووووووووويوا،   –  323(؛ ال ونوان، قوانون البقوبواد، الموا ة  2 ())154؛ ألموانيوا، قوانون اإلجرا اد الانواييوع، الموا ة 21 الموا ة
؛ جملوريع  و 18اشوووووووووو ن القضووووووووووا  علص البمم اإلجرام  المرمثم و  ا تاار ااألشووووووووووخاا، الما ة    2007لبا     21القانون رقر 

  الما ة ؛ ل نيا، قانون مأاولع ا تاار ااألشخاا، 39، الما ة  2015ااألشخاا لبا     ارالددمقراطيع الشببيع، قانون مأاولع ا تا
 ,Ley General para Prevenir؛ المأ ووووووووووووويوك،  42، الموا ة 2015؛ مالوي، القوانون المربلق اوا تاوار اواألشوووووووووووووخواا لبوا  14

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas  ؛ مقدونيا الشوووووووماليع، قانون  37، الما ة
،  ؛ أوروغواي41تايلند، قانون مأاولع ا تاار، الما ة  ؛ 11مأررًا، الفقرة   177؛  ءبانيا، قانون البقوباد، الما ة  418البقوباد، الما ة  

Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata de Personas No. 19,643   40، الما ة 2018لبا. 
 .160، الفقرة V.C.L. and A.N. v. United Kingdomالملأمع األوروبيع للقوق اإلن ان، قضيع  (25)
(26) A/70/260 32، الفقرة. 
(27) Organization for Security and Cooperation in Europe, “Policy and legislative recommendations towards 

the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking” 
(Vienna, OSCE, 2013), para. 76. 

(28) A/75/590 56و 55، الفقرتان. 
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. ( 29) أو األير الناجر عنلا، اما و  ذلك عن طريق  الضواا الملاجرين للرنميل علص أءوام أءوباب ملظورة
وعلص نلو موا  ح  مأروب األمر المرلودة المبن  اوالمخودراد والاريموع و  شوووووووووووووورحوه لقواعود األمر المرلودة 
لمباملع ال وووووووا ناد والرداذ ر غ ر ا حراازيع للمارماد، وإن الرعادا األجانب ممثلون تمث اًل زايدًا و  نظر 
البدالع الاناييع و  ذلدان لث رة،  ذ: هتاد الن ووا  المرار ذلن أنف وولن اللك القضووبان ابد   انرلن اارتتاب  

لارة، رغر أنلن أنف وووولن  وووولادا الفقر والوعو  جراير اإلالالل ااآل اب البامع، أو البغا ، أو الرق قواعد ال
ويشوووووووووأم لم من ا حرااز، والبو ة الق وووووووووريع، واللرمان الرب وووووووووف  من    .( 30) التاذاع واإل راه وا ءووووووووورغالله

الان ووووووووووويع، وورض الازا اد علص جنح اللارة أو علص ا نخراف و  ا شووووووووووورغال االانس أو البغا  انرلا ًا 
 الرم  ز.لمبدأ عد  المباقبع ومبدأ عد  

ويمثم ماال الرقاط  القاير فيما ذ ن اإلعاقع وم ووووووو لع ا تاار االبشووووووور أحد الماا د الر  جري   -27
 هماللا و  القانون وال ووووووياءووووووع البامع والممارءووووووع البمليع. وو  ه ا الصوووووود ، رلزد اللانع المبنيع القوق  

ر الررت باد الري ووووووووووو ريع اإلجراييع  األشوووووووووووخاا ذوي اإلعاقع علص أير الرنميل الضوووووووووووار والرم  ز، وعد  تواو
وُتلَز  الدول ا ن  .( 31) والمبقولع اشو ن  مأانيع اللاو   لص القضوا  وءوبم ا نرصواق ل شوخاا ذوي اإلعاقع

تتفم عد  الرم  ز وم را  مو وووووووووا اإلعاقع  وووووووومن جمي  تداذ ر مأاولع ا تاار، اما و  ذلك لتفالع عد  
ًا اصووووفع الاصووووع ح ن دأون  مباقبع األشووووخاا ذوي اإلعاقع المرار  ذلر. ويأر وووو  ه ا الشوووورف طاابًا مللل

 األشخاا ذوو اإلعاقع مبر  ن ذدرجع أ بر لخطر ا ءرغالل، اما و  ذلك لغرض اإلجرا  الق ري.

وُيبربر الرنف   الفبال لمبدأ عد  المباقبع أمرًا أءوووووواءوووووويًا لتفالع الووا  ذواجباد الدول و  اتخاذ تداذ ر   - 28
الملأموع ييوع و  ماوال  الم وووووووووووووواعودة واللموادوع، اموا و  ذلوك عود  اإلعوا ة الق وووووووووووووريوع. وقود اعرروو   تنف و دوع وقوا 

ا ن    V.C.L. and A.N. v. United Kingdomاألوروبيع للقوق اإلن وووووان و  قرارها المرخ  و  قضووووويع  
ضوووووووووليع  المالحقع القضووووووووواييع قد تربارض م  واجب الدولع و  اتخاذ تداذ ر تنف  دع للمادع الضوووووووووليع أو ال

الملرملوع هح ثموا تتون الودولوع علص علر، أو ُيروق  أن تتون علص علر، اوالظروق الر  تث ر حوالوع اشووووووووووووووربواه  
لع ا ن شوووووخصوووووًا ما قد تبرض لالتااره وقررد الملأمع الم لورة، و  مبرض ت وووووليطلا الضوووووو    .( 32) مرجَّ

علص هدق أءوووواءوووو  من مبدأ عد  المباقبع، أنه من هالبديل ه أن تتون المالحقع القضوووواييع  ووووارة ام وووو لع 
هالرباو  البدن  والنف ووو  وا جرماع  للضوووليع، ذم وُيلرمم أن تابم الضوووليع عر وووع إلعا ة ا تاار ذلا 

 .( 33) و  الم رقبمه

ءوووولط  الملأمع األوروبيع للقوق اإلن ووووان الضووووو  علص أهميع مبدأ عد  المباقبع و   طار   ما -29
من اتفاقيع حمادع حقوق اإلن وووووان واللرياد  6اللق و  ملا مع عا لع، المشووووومول االلمادع اموجب الما ة 

لديد ، ونرياًع لبد  الرزا  الدولع ذر V.C.L. and A.N. v. United Kingdomاألءووووواءووووويع. وف  قضووووويع  
هويع  ووووولادا ا تاار وحمايرلر وعد  مباقبرلر، ُمن  أصووووولاب الطلباد الوار ة من توو ر أ لع حاءووووومع و   
 طار الدواا عنلر. ونظرًا  لرزا  الدولع اإلدااذ  ذرلديد هويع  وووولادا ا تاار،   دمأن القول  ن المدَّعص 

__________ 

مفو وووووووويع حقوق اإلن ووووووووان، المبا م والخطوف الروج ليع الموصووووووووص ذلا فيما يربلق القوق اإلن ووووووووان علص اللدو  الدوليع )جنيف،  (29)
(. انظر أدضووًا تبليقاد المقررة الخاصووع علص مشووروا الروصوويع البامع للانع القضووا  علص الرم  ز  2014مفو وويع حقوق اإلن ووان، 

 بنصري من قبم أجلزة  نفاذ القانون.البنصري اش ن من  ومأاولع الرنميل ال
قواعد األمر المرلدة لمباملع ال وووووووا ناد والرداذ ر غ ر ا حراازيع شوووووووروح علص مأرب األمر المرلدة المبن  االمخدراد والاريمع، ه (30)

 يوع البواموع  (؛ انظر أدضوووووووووووووووًا قرار الام2011آذار/موارم   16للمارمواد )قواعود اوانتوت(ه )المأروب المبن  اوالمخودراد والاريموع،  
 .66، القاعدة 65/229

( اشوووو ن الن ووووا  والفرياد ذواد اإلعاقع؛ والبيان ال ي أ ل   2016) 3اللانع المبنيع القوق األشووووخاا ذوي اإلعاقع، الربل ق البا  رقر  (31)
 .  2021آذار/مارم    8و     اه المقررة الخاصع اش ن ا تاار ااألشخاا، و  ءيما الن ا  واألطفال، و  الدورة الراابع والبشرين للانع، 

 .159، الفقرة V.C.L. and A.N. v. United Kingdomالملأمع األوروبيع للقوق اإلن ان، قضيع  (32)
 المرج  نف ه. (33)
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ر   -عل لر   مخطا ن و  عد   ذال  الشووووووورطع أو الممثم هر ال ين لانوا   –و  ءووووووويما ألنلر لانوا من القصووووووول
ول ا، دأر ووووووووو  مبدأ عد  المباقبع أهميع االغع االن وووووووووبع  لص اللق و    .( 34) القانون  ا نلر  ووووووووولادا لالتاار

ملا مع عا لع. وتتر وووووو  اللقوق ذاد الصوووووولع و  الم وووووواواة أما  القانون وو  الم وووووواواة و  الرمر  المادع 
 .( 35)  لص  لادا ا تاار القانون أهميع ذوجه الاا االن بع

ويرتبل مبدأ عد  المباقبع ارتباطًا وييقًا المادع  ووووووووووووولادا الاراير و ووووووووووووولادا ا نرلا اد الخط رة   -30
للقانون الدول  للقوق اإلن وووان والقانون الدول  اإلن وووان . وُتلَز  الدول ا ن تتفم تطب ق المبا م األءووواءووويع  

ق والابر لضوولادا ا نرلا اد الا وويمع للقانون الدول  للقوق  والمبا م الروج ليع اشوو ن اللق و  ا نرصووا
اإلن ووووووان وا نرلا اد الخط رة للقانون الدول  اإلن ووووووان  تطبيقًا مر ووووووقًا م  القانون الدول  للقوق اإلن ووووووان 

 .( 36) والقانون الدول  اإلن ان ،  ون تم  ز من أي نوا أو ألي ءبب من األءباب، و ون اءرثنا 

أهميع ذوجه الاا هو الشووووورف المنصووووووا عليه و  ذروتولول من  وقم  ومباقبع  ومما دأر ووووو  -31
ا تاار ااألشووووووخاا، وبخاصووووووع الن ووووووا  واألطفال، امراعاة ءوووووون  وووووولادا ا تاار ااألشووووووخاا وجن وووووولر  
واحرياجاتلر الخاصووع، و  ءوويما حقوق الطفم، اما و  ذلك و  ءووياق اإلجرا  الق ووري. وه ا دشوومم الرزاماد  

اق اأفالع حق الطفم و   ءووووووووماا رأده، وميال  ا عربار األول لمصووووووووالح الطفم الفضوووووووولص، م  الدول األطر 
 .( 37) مراعاة وترة أن األطفال قد يواجلون حا د حرمان و بك ذوجه الاا و  ءياق اللارة الدوليع

 نطاق وتطبيق مبدأ عدم المعاقبة: األعما  غير المشروعة -جيم 

ترطلب لفالع الرصوووووووودي الشووووووووامم لالتاار االبشوووووووور تطب ق مبدأ عد  المباقبع علص األعمال غ ر  -32
المشووروعع، الر  ُدفلر عمومًا أنلا تشوومم األوبال اإلجراميع أو جنح اللارة أو المخالفاد اإل اريع أو الاراير  

  اقبع علص الاراير المرصلعالمدنيع،   الاراير هالمرصلع االو  ه ول ب. ير  ن قصر تطب ق مبدأ عد  المب
ر ارتتاب جريمع ا تاار مباشوورًة،   دف  امو وووا وهدق ذروتولول من  وقم  ومباقبع  االو وو ، مما يي وول
ا تاار ااألشووخاا، وبخاصووع الن ووا  واألطفال، و  االشووروف المنصوووا عل لا و  القانون الدول  للقوق  

 ذلر. وقد  ع  اللانع المبنيع االقضوا  علص الرم  ز اإلن وان اييع لفالع حقوق اإلن وان ل شوخاا المرار
  (، الدول  لص لفالع عد  مباقبع الضولادا علص الدالول غ ر2020)38 ود المرأة، و  توصو رلا البامع رقر 

 النظام   لص ذلدان المرور الباذر وبلدان المقصوود أو اإلقامع و لا، أو علص عد  حيازتلر للويايق القانونيع أو علص 
وو    . ( 38) و  أنشووووووطع غ ر مشووووووروعع ما  ا  ه ا الرورف نرياع مباشوووووورة لو ووووووبلر لضوووووولادا لالتاار تورطلر  

اءوورخدا  مصووطلح هاألنشووطع غ ر المشووروععه ُيرا  ا عرراق االرطب ق  لص ما هو أابد من الضوولوا و  أنشووطع  
علص أحد   ع عبر الوطنيع ورلز معتمر األطراق و  اتفاقيع األمر المرلدة لمأاولع الاريمع المنظم   . ( 39)  جراميع 

البناصوووور األءوووواءوووويع للمادع حقوق األشووووخاا المرار ذلر، وهو أن الدول   تلاِ ر أو تباِقب األشووووخاا  
__________ 

 England and Wales Court of Appeal, R v. O, case No. EWCA Crim. انظر أدضًا 200المرج  نف ه، الفقرة   (34)
2385, 2 September 2008. 

( اشوووووووو ن اللق و  الم وووووووواواة أما  الملا ر والل ااد القضوووووووواييع وو  2007)32اللانع المبنيع القوق اإلن ووووووووان، الربل ق البا  رقر  (35)
 .13ملا مع عا لع، الفقرة 

 .25، الفقرة 60/147قرار الام يع البامع  (36)
للانع حقوق الطفم    22حقوق جمي  البمال الملاجرين وأورا  أءوووووووووووووورهر ورقر  للانع المبنيع المادع   3الربل ق البا  المشووووووووووووووررت رقر  (37)

 .23، الفقرة ( اش ن المبا م البامع المربلقع القوق اإلن ان الخاصع ااألطفال و  ءياق اللارة الدوليع2017)
 .98الفقرة (، 2020)38اللانع المبنيع االقضا  علص الرم  ز  د المرأة، الروصيع البامع رقر  (38)
؛ اتفاقيع رااطع أمر جنوب شورق آءويا لمأاولع اإلتاار ااألشوخاا، 26اتفاقيع مالس أوروبا اشو ن مأاولع ا تاار االبشور، الما ة   (39)

(؛ ومبا م مفو وووويع حقوق اإلن ووووان ومبا يلا الروج ليع الموصووووص ذلا فيما يربلق القوق  7)14وبخاصووووع الن ووووا  واألطفال، الما ة  
 تاار ااألشخاا.اإلن ان وا 
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المرار ذلر علص الاراير المرصووووولع اا تاار، مثم حيازة جوازاد ءوووووفر مزورة أو البمم ذدون  ذن، حرص  ن 
وأقرَّد منظمووع األمن والربوواون و  أوروبوا،    .( 40)  ذن   وانوا قود واوقوا علص حيووازة ويوايق مزورة أو البمووم  ون 

  اريع أو  و  توصووووووياتلا، ا ن األشووووووخاا المرار ذلر لث رًا ما دلاَ مون وُيدانون و   طار جراير مدنيع أو
مربلقوع اواللارة، اموا و  ذلوك حيوازتلر لويوايق مزورة أو  الوللر  لص ذلود موا أو  قوامرلر فيوه اصووووووووووووووورة غ ر 

وو   .( 41)  لص أن اإل انع غ ر المروقع ابقوبع ه  و  الواق  شوووووووووأم من أشوووووووووأال المباقبع  قانونيع، وأشوووووووووارد
الروج ل    المعر     EU/2011/36األمر  أوروبووووووا،  مالس  وعن  األوروب   البرلمووووووان  عن   5الصوووووووووووووووووووا ر 

، من المبررق اه صوووووراحًع ا نه هينبغ  أن ُتفلر ءبارة هاءووووورغالل األنشوووووطع اإلجراميعه  2011ني وووووان/أذريم  
أنلا اءووورغالل لشوووخص ذلدق ارتتاب جملع أمور منلا النشوووم، ونشوووم المراجر، وا تاار االمخدراد،   علص

وه ه القايمع لي و    .( 42) وغ ر ذلك من األنشوطع الممايلع الر  تخضو  لبقوباد وتنطوي علص مأاءوب ماليعه
ءووووووووورغالل، وعلص شووووووووواملع، وتشووووووووو ر  لص تطب ق مبدأ عد  المباقبع علص اإلجرا  الق وووووووووري وباعرباره غرض ا

 االو  . ماموعع من األعمال غ ر المشروعع، اما و  ذلك علص ءب م المثال   اللصر الاراير المرصلع

و ع  الام يع البامع اللأوماد  لص أن تنظر، و  ءووووووووياق اإلطار القانون  وووقًا لل ووووووووياءوووووووواد  -33
الن وووا  والفرياد، ا وووبب  الول البلد المبن  الوطنيع، و  الل لولع  ون مقا ووواة  ووولادا ا تاار، و  ءووويما 

و ع  اللانع المبنيع االقضوووا   .( 43) واإلقامع فيه اصوووورة غ ر قانونيع م  مراعاة لونلن  ووولادا ا ءووورغالل
علص الرم  ز  وووووووووووود المرأة وغ رها من ه ااد المباهداد الدول األطراق مرارًا وتترارًا  لص لفالع تطب ق مبدأ 

ا فيما يربلق ااراير اللارة، م  ت ووووووووليل الضووووووووو  علص الرزاماد الدول اأفالع تلديد عد  المباقبع، و  ءوووووووويم
وأعرب  اللانع المبنيع القوق اإلن وان،    .( 44) هويع الضولادا والوصوول الفبال  لص ءوبم ا نرصواق للضولادا

تاوار و  مالحظواتلوا الخرواميوع علص الرقرير الودوري الثوالو  للتويو ، عن قلقلوا ألن تشووووووووووووووريبواد مأواولوع ا 
  توور اللمادع من المالحقع القضوووواييع للضوووولادا الفارلين من مأان  قامع رب البمم الم وووو     2013 لبا 

و ع  اللانع ذولندا  لص أن ُتدِر  و  قانون    .( 45)  ون  ذن والمبرل ووووووووو ن لخطر الروقيف وا حرااز واإلابا 
يع أو ا حرااز أو البقوبع علص األنشوووطع  البقوباد حأمًا دأفم  عفا   ووولادا ا تاار من المالحقع القضووواي 

، و ع  لازاال ووووران  لص التك ( 46) الر   وووولبوا و لا لنرياع مباشوووورة لو ووووب رلر ل شووووخاا تر ا تاار ذلر
عن اتلوا   وووووووووووووولوادوا ا تاوار الو ين اءووووووووووووووُرقودموا  لص البلود اوانرلوات أنظموع اللارة وعن  عوا تلر  لص أوطوانلر 

االن وووووبع للن وووووا  المرار ذلن اللوات  ُدلرمم أن دباَقبن علص وجو هن  و حظ  اللانع أدضوووووًا أنه .( 47) ق وووووراً 
غ ر القانون  عن طريق الررح م، وإن ا عرقال دمنبلن وبليًا من ال وووووب   لص ءوووووب م انرصووووواق من انرلات  

 .( 48) من البلد الدول  الخاا االلقوق المدنيع وال ياءيع 8حقوقلن اموجب الما ة 

وو  اللا د الر  ُتفرض و لا علص  ولادا ا تاار ق و  علص الرنقم تصوم  لص حد اللرمان من  -34
من قواعد األمر المرلدة لمباملع ال وووووووووووا ناد   66اللريع، دأون ا لرزا  ابد  المباقبع قايمًا. وتدعو القاعدة 

__________ 

(40) CTOC/COP/WG.4/2010/4 10، الفقرة. 
(41) OSCE, “Policy and legislative recommendations”, para. 77. 
 . 11،  يباجع القرار  2011ني ان/أذريم   5الصا ر عن البرلمان األوروب  ومالس أوروبا، المعر     EU/2011/36األمر الروج ل    (42)
 . 13، الفقرة 55/67قرار الام يع البامع  (43)
(44) CEDAW/C/MYS/CO/3-5  ؛  26و   25، الفقرتووووووانCEDAW/C/AUS/CO/8  ؛ و 31، الفقرةCEDAW/C/KHM/CO/6  ،

 . 29الفقرة  
(45) CCPR/C/KWT/CO/3 ب(.)34، الفقرة 
(46) CCPR/C/POL/CO/7 28، الفقرة.  
(47) CCPR/C/KAZ/CO/2 34، الفقرة . 
(48) CCPR/C/79/Add.93 16، الفقرة. 
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لضوولادا ا تاار اييع تانب والرداذ ر غ ر ا حراازيع للمارماد الدوَل  لص توو ر أقصووص قدر من اللمادع  
اإلي ا  الثانوي، و  ءوويما للن ووا  األجنبياد و  الدولع المبنيع. وه ا أمر ذو أهميع، علص وجه الخصوووا،  

وووقًا لماموعع  .( 49) و  الو داد القضووووووووواييع الر  ُدفرض و لا شوووووووووأم من أشوووووووووأال هاللاز اغرض اللمادعه
يربر ووووون ألي شووووأم من أشووووأال ا حرااز أو ال ووووان، المبا م المربلقع المادع جمي  األشووووخاا ال ين  

دبرَّق الشووووووووخص الملراز ا نه أي شووووووووخص ملرو  من حريره الشووووووووخصوووووووويع     ذا لان ذلك نرياع   انره 
. وو  المآوي المغلقع، لث رًا ما ُدطلب  لص  ووووووولادا ا تاار ت ووووووولير أمربرلر الشوووووووخصووووووويع،  ( 50) اارتتاب جر 

اتك، والخضوووووووووا لماموعع واءووووووووبع من القواعد الر  تلأر ءوووووووولوللر، م  و  ذلك النقو ، والويايق واللو  اما
ورض عقوباد علص عد  ا مرثال. ويمأن اعربار ه ه الق و  وه ا اللرمان من اللريع أشوأاً  من المباقبع، 

 .( 51) ومن ير ول  ت ررب  تطب ق مبدأ عد  المباقبع

من اتفاقيع  31وير  مبدأ عد  المباقبع أدضوووووًا و   طار اللمادع الملد ة الممنوحع اموجب الما ة  -35
الخاصووووووع ذو وووووو  الالجا ن، الر  تلم  الالجا ن من الربرض للمباقبع علص  الوللر  لص البلد  1951عا  

لق للر المبن  ووجو هر فيووه اصووووووووووووووفووع غ ر قووانونيووع، وتنطبق علص األشووووووووووووووخوواا المرار ذلر الوو ين قوود د 
وقد انرقدد ه اع الرصوووووووووووووود   .( 52) علص و وووووووووووووو  الالجا ن أو غ ره من أشووووووووووووووأال اللمادع الدوليع اللصووووووووووووووول

وريق الخبرا  المبن  اوالبمووم علص مأوواولووع ا تاووار اوالبشوووووووووووووور، مرارًا وتترارًا، لمالس أوروبوا، وه    الروواابووع
وروب  وعن مالس أوروبا،  )ا تلا  األوروب ( الصوووووووووا رة عن البرلمان األ  604/2013 تطب ق الاليلع رقر

تلديد الدولع البضوووووووو الم وووووووعولع عن  راءوووووووع  ، المنشووووووواع لمباي ر وآلياد 2013حزيران/يونيه   26 المعرالع
حمادع  وليع مقد  و   حدي الدول األعضوووووووووا  من جانب أحد رعادا البلدان الثالثع أو شوووووووووخص عددر  طلب

بارها هتربارض م  ا لرزا  ام ووووووواعدة هع   الان ووووووويع ) يلع  ذلن الثالثع( علص أشوووووووخاا مرار ذلر، ااعر 
 .( 53) الضلادا وحمايرلره

وير  حأر ملودو  ابود  مقوا وووووووووووووواة الملواجرين و   طار ذروتولول مأواولوع تلريب الملواجرين عن  -36
م  تفووواقيوووع األمر المرلووودة لمأووواولوووع الاريموووع المنظموووع عبر الوطنيوووع . ( 54) طريق البر والبلر والاو، المأموووِل

__________ 

(49) Anne T. Gallagher and Marika McAdam, “Freedom of movement for victims of trafficking: law, 
policy and practice in the ASEAN region” (ASEAN-Australia Counter-Trafficking, 2020), pp. 3–4 .

 Marika McAdam, “Freedom of movement for persons identified as victims of humanانظر أدضوووووووووًا  
trafficking: an analysis of law, policy and practice in the ASEAN region” (ASEAN-Australia 

Counter-Trafficking, 2021), pp. 27–30. 
ان  ماموعع مبا م األمر المرلدة المربلقع المادع جمي  األشوووووووخاا ال ين يربر وووووووون ألي شوووووووأم من أشوووووووأال ا حرااز أو ال ووووووو (50)

 .1(، الصفلع 43/173الام يع البامع  )قرار
 (. 8)14اتفاقيع رااطع أمر جنوب شرق آءيا لمأاولع اإلتاار ااألشخاا، وبخاصع الن ا  واألطفال، الما ة  (51)
. انظر أدضوًا 31(، الما ة 1954ني وان/أذريم    22؛ ذدأ نفاذها و   1951تموز/يوليه    28ا تفاقيع الخاصوع ذو و  الالجا ن )اعُرمدد و    (52)

Cathryn Costello and Yulia Ioffe, “Chapter 51: Non-penalization and non-criminalization”, in Oxford 
Handbook of International Refugee Law Cathryn Costello, Michelle Foster and Jane McAdam, eds. 

(Oxford, Oxford University Press, 2021), pp. 920–925 . 
(53) Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), “Report concerning 

the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings by Switzerland” (Strasbourg, GRETA, 2019), para. 136؛ وGRETA, “Report concerning the 

implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
by the Czech Republic” (Strasbourg, GRETA, 2020), para. 161؛ وGRETA, “Report concerning the 

implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
by Sweden” (Strasbourg, GRETA, 2018), para. 154. 

م  تفواقيوع  (54) األمر المرلودة لمأواولوع الاريموع المنظموع عبر الوطنيوع   ذروتولول مأواولوع تلريوب الملواجرين عن طريق البر والبلر والاو، المأموِل
 (.  4) 6. انظر أدضًا الما ة  5(، الما ة  2004لانون الثان /يناير   28؛ ذدأ نفاذه و   2000تشرين الثان /نوومبر    15)اعُرمد و   
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أالري  لص عد  مباقبع الملاجرين، وه  ذاد صووووووووووولع ااألشوووووووووووخاا المرار ذلر، و   طار   شووووووووووواراد   وتر 
 .( 55) ممارءاد األمر المرلدة والل ااد اإلقليميع للقوق اإلن ان

 تطبيق مبدأ عدم المعاقبة على األفعا  اإلجرامية الخطيرة -دا  

والاراير المدنيع واإل اريع وجراير اللارة، اصوووووووورق  ينطبق مبدأ عد  المباقبع علص األوبال اإلجراميع  - 37
. وتقوَّض وبواليوع هو ا المبودأ عنودموا دقرصووووووووووووور الرطب ق علص ( 56) النظر عن ووداحوع أو الطورة الاريموع المرتتبوع 

وتترارًا   المخالفاد الب ووويطع ول وووب. وأوصوووص وريق الخبرا  المبن  االبمم علص مأاولع ا تاار االبشووور مراراً 
  المباقبع علص جمي  الاراير الر  ُداَبر  ووووووووولادا ا تاار علص ارتتاذلا، وأوصوووووووووص اإلغا  ذرطب ق مبدأ عد

. وووقًا لروصووووياد منظمع األمن والرباون و  أوروبا، هينطبق واجب عد  المباقبع علص أي ( 57) ا ءوووورثنا اد
االاراير  ي قايمعول ا، داب أن ُي لر ذو وووح أن أ  .( 58) جر  ما  ام  الصوولع الضووروريع اا تاار قد يبر ه

 غ ر شاملع. المرصلع امبدأ عد  المباقبع تر  و  الرشريباد أو المبا م الروج ليع الملليع  نما ه  قايمع

وقد دبوق عد  ا عرراق صووووراحًع ااإلجرا  الق ووووري ااعرباره غرض اءوووورغالل و  اب  الو داد  -38
 االضولادا/المدَّعص عل لر و  ءوياق ا تاار القضواييع تطب ق مبدأ عد  المباقبع. ولل ا الشواغم صولع أدضواً 

لغرض ا ءورغالل الان و ، علص الرغر من ا عرراق المرزايد ا ن اإلجرا  الق وري دشوأم عنصورًا راءوخًا من 
. ورلزد الممثلع الخاصوع ل م ن البا  المبنيع االبنك  ود ( 59) عناصور ا تاار لغرض ا ءورغالل الان و 

لد ة ل طفال و  ءووووووياق البنك الم وووووولح و  المارمباد الملليع، اما و   األطفال علص حالع الضووووووبك الم
ءوووووونواد دشووووووارلون و     10أو  9ذلك البنك المرصووووووم االبصوووووواااد، وأشووووووارد  لص أن أطفاً  تبل  أعمارهر 

__________ 

 23، اللأر المعر  Vélez Loor v. Panama (case No. 12.581)ملأمع البلدان األمريأيع للقوق اإلن وووووووووان، قضووووووووويع  (55)
؛  عالن ن ويورت من 58، الفقرة  A/HRC/13/30؛  13، الفقرة  A/HRC/20/24؛  169، الفقرة  2010تشوووووووووووووورين الثوان /نوومبر  

؛ اللانع المبنيع المادع حقوق جمي  البمال الملاجرين  56و  33(، الفقرتان  71/1أجم الالجا ن والملاجرين )قرار الام يع البامع  
( اشووووووووووو ن حقوق البمال الملاجرين ال ين هر و  و ووووووووووو  غ ر نظام  وأورا  أءووووووووووورهر، 2013)2بل ق البا  رقر وأورا  أءووووووووووورهر، الر

للانع حقوق    23للانع المبنيع المادع حقوق جمي  البمال الملاجرين وأورا  أءوورهر ورقر   4؛ والربل ق البا  المشووررت رقر 24 الفقرة
اإلن وان الخاصوع االطفم و  ءوياق اللارة الدوليع و  ذلدان المنشو  والببور  ( اشو ن الرزاماد الدول و  ماال حقوق  2017الطفم )

 .7والمقصد والبو ة، الفقرة 
(56) Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, “The importance of 

implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims” (2020), para. 41. 
(57) GRETA, “Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings by the United Kingdom” (Strasbourg, GRETA, 2016), para. 
 GRETA, “Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on؛ و291

Action against Trafficking in Human Beings by Denmark” (Strasbourg, GRETA, 2016), paras. 164–
 GRETA, “Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on؛ و165

Action against Trafficking in Human Beings by Armenia” (Strasbourg, GRETA, 2017), para. 158  ؛
 GRETA, “Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Actionو

against Trafficking in Human Beings by Finland” (Strasbourg, GRETA, 2019), para. 202؛ وGRETA, 
“Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Germany” (Strasbourg, GRETA, 2019), para. 246؛ وGRETA, 
“Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Romania” (Strasbourg, GRETA, 2016), para. 177. 
(58) OSCE, “Policy and legislative recommendations”, para. 57. 
(59) UNODC, “Female victims of trafficking for sexual exploitation as defendants: a case law analysis” 

 Bar California v. Argentinaالو ي ُذ رد فيوه قضوووووووووووووويوع ملأموع ا ءوووووووووووووورانواق ا تلوا دوع الانواييوع و  األرجنر ن  ،(2020)
40066/2013/T01/CFC2 وو  تلك القضووووووويع،  ع  الملأمع  لص زيا ة ا هرما  ذدور الضووووووولادا ل  واد ُت ووووووورغم ألغراض .
 مب نع و  المنظماد اإلجراميع.
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ل ن أو مراقب ن أو مخبرين. وقد ُدطلب  ل لر ابد ذلك حراءوع الب ود اآلمنع  ا تاار االبشور، ويبملون لموجِل
حا د الفرار؛ وو  وق   حق، قد داري ت ووليللر للمشووارلع و  ملا  أ ثر الطورة، مثم ا الرطاق  ومن   

 .( 60) والقرم البمد

 حقوق الطفل والنزاع المسلح وحاالت ما بعد النزاع -ها  

القانونيع رلزد الممثلع الخاصوووووووووع ل م ن البا  المبنيع ااألطفال والنزاا الم ووووووووولح علص ا لرزاماد  -39
للدول ابد  همضوووووواعفع  ي ا ه األطفال ال ين االُرطفوا وُجنلدوا واءووووووُرخدموا وتبر وووووووا للبنك و  ءوووووون مبأرة، 
ولفالع مباملع جمي  األطفال المرتبط ن ا طراق النزاا والمرواجدين و  م وووووووورح البملياد األمنيع لضوووووووولادا 

م ووو لع ا تاار و  حا د النزاا الم ووولح وو  . وو  مبرض تناول ( 61) و  المقا  األول،   لرلديداد أمنيع
(، علص ا مرنواا عن 2017)2388حوا د موا ابود النزاا، حو َّ مالس األمن الودول األعضووووووووووووووا ، و  قراره  

لمن وق  منلر  ووووليع لالتاار ااألشووووخاا،  نرلا لر ًا  اءوووورخدا  ا حرااز اإل اري ل طفال، والصوووووصوووو 
(، المنطبق علص مبوووواملووووع األطفووووال  2018)2427و  قراره    قوان ن وأنظمووووع اللارة. و عووووا مالس األمن،

المرتبط ن أو المزعو  ارتباطلر اامي  الاماعاد الم ووووووللع غ ر الراابع للدول، اما و  ذلك ال ين يرتتبون  
أعمال  رهاب،  لص  نشووووووووا   جرا اد تشووووووووغ م موحدة لتفالع الر وووووووولير ال ووووووووري  ل طفال  لص الالاد المدنيع 

فوم. ومذ لرر المالس الررل ز علص حموادوع الطفوم، وقود  عوا الودول األعضوووووووووووووووا   لص أن المبنيوع الموادوع الط
ز علص  عوا ة   موا   تنظر و  اتخواذ  جرا اد غ ر قضوووووووووووووواييوع تتون امثوااوع ذودايوم للملوا موع وا حراواز وترلل

ملرازين وتوو ه ووم األطفووال، و عووا  لص أن تطبَّق اإلجرا اد القووانونيووع الواجبووع فيمووا يربلق اامي  األطفووال ال
. وترطلب اإلجرا اد القانونيع الواجبع تنف   مبدأ  ( 62) ا وووبب ارتباطلر االقواد الم وووللع والاماعاد الم وووللع

 عد  المباقبع تنف  ًا وباً .

و ع  لانع الخبرا  األوري يع المبنيع القوق الطفم ورواهه الدول مرارًا وتترارًا  لص  يال  األولويع  -40
ت ه م األطفال  ووووووووووووولادا ا تاار. ويرتبل ا تاار ااألطفال ارتباطًا وييقًا اا نرلا اد  إلعا ة   ما  ومعا ة 

الا وويمع ال وورع الر  ُترتتب الق األطفال و  حا د النزاا الم وولح. وو  مثم ه ه اللا د، دشوووأم تان د 
ن ل لك، أي األطفال واءوورخداملر اصووفع شووبه  ايمع شووأاًل من ا تاار، و   ووو  وجو  البنصوورين المالزم  

من اتفاقيع حقوق    39و 38الفبم )مثم الران د أو ا الرطاق( والغرض )ا ءوووووووورغالل(. وتتر وووووووو  الما تان 
الطفم أهميع ذوجه الاا االن وبع  لص األطفال المر يرين االنزاعاد الم وللع واألطفال  ولادا أي شوأم من 

وق الطفم اشوووووووو ن اشووووووووررات األطفال و   أشووووووووأال ا ءوووووووورغالل، تمامًا مثم البروتولول ا الرياري  تفاقيع حق
. وينبغ  ا عرراق ااألطفال الملرازين  رتباطلر ااماعاد م ووووللع، اما و  ذلك ( 63) المنازعاد الم ووووللع

جماعاد  رهاذيع مب نع، ااعربارهر  ووووولادا انرلا اد ج ووووويمع للقوق اإلن وووووان والقانون اإلن وووووان . وينبغ   
وجم  شووووومم اأُلءووووور،   المباقبع. وعلص النلو المنصووووووا عليه و      يال  األولويع للرباو  ومعا ة اإل ما 

من ا تفاقيع، ينبغ  أن دأون احرااز الطفم  ايمًا تدذ رًا من تداذ ر الخيار األال ر ول ووووب، وأن  35الما ة 
دأون أدضًا ألقصر مدة ممأنع. وأيارد المقررة الخاصع شواغم اش ن وصم األطفال عن والديلر و  ءياق 

__________ 

(60) Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, 
“Protecting children affected by armed violence in the community” (New York, United Nations, 2016), p. 19 . 

 المرج  نف ه. (61)
 من النظا  األءاء  للملأمع الخاصع ا  رال ون. 7تادر اإلشارة أدضًا  لص الررل ز علص البدالع الرصالليع و  الما ة  (62)
.  39و  38(، الما تان 1990أيلول/ءووبرمبر  2؛ ذدأ نفاذها و  1989تشوورين الثان /نوومبر    20اتفاقيع حقوق الطفم )اعُرمدد و   (63)

أدار/مايو   25البروتولول ا الرياري  تفاقيع حقوق الطفم اشوووووووووو ن اشووووووووووررات األطفال و  المنازعاد الم ووووووووووللع )اعُرمد و   ويلدق
 (  لص حمادع األطفال من الران د ومن اءرخداملر و  أعمال القرال. 2002ير شباف/وبرا  12؛ ذدأ نفاذه و  2000

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/2._protecting_children_affected_by_armed_violence_in_the_community.pdf
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اللال  الداير واإلمأانيع الملدو ة إلعا ة المواطن ن من المخيماد و  شمال شرق الاملوريع البربيع   النزاا
ال ووووووووريع. ومذا لان  المباقبع تشووووووومم وصوووووووم الطفم عن والدده أو عن الوصووووووو  عليه، وإن حق الطفم و   

ه أو عن الوصو  عليه، اللياة األءوريع دظم قايمًا، وهو ما دشومم اللق و  عد  ا نفصوال تب وفًا عن والدد 
 واللفاظ علص ا تصال ذلما/اه،  ذا حدر ا نفصال.

 أسكا  المعاقبة -واو 

 عا مالس األمن الدول مرارًا وتترارًا  لص عد  مباقبع  ووووولادا ا تاار أو وصوووووملر لرورطلر و   -41
لل الضووووو  و  ذالغاد موجلع أال رًا  لص الدول و   ( 64) أي أنشووووطع غ ر مشووووروعع  طار عدة  جرا اد  . وءووووُ

الاصع تاابع لمالس حقوق اإلن ان علص ماموعع من البقوباد المطبَّقع علص  لادا ا تاار أو الضلادا  
. وي ووووووووووووووررب  ورض هو ه البقوبواد ( 65) الملرمل ن لالتاوار المرتبط ن اامواعواد  رهواذيوع حود تلوا األمر المرلودة

شومم ماموعع أشوأال المباقبع المشومولع امبدأ عد  . وت ( 66) تطب ق الرزاماد الدول اموجب مبدأ عد  المباقبع
المباقبع ما يل : ا ءوورببا  من و وو  الالج  أو اللرمان من اإلعاناد األالري و   طار اللارة؛ اللرمان 
الرب ووووووووووووووف  من الان وووووووووووووويوع؛  نلوا  اءوووووووووووووورلقواقواد الرعوادوع ا جرمواءيوع أو رو  تقوددر مودووعواد الضووووووووووووووموان 

المفرو وووووع علص الرنقم، أو ممارءوووووع ا حرااز، أو غ ر ذلك من الق و  غ ر المبررة ؛ الق و  ( 67) ا جرماع 
المفرو ووع علص اللريع، اما و  ذلك عد  اإلعا ة  لص الوطن؛ الرداذ ر اإل اريع، اما و  ذلك حظر ال ووفر،  

 ومصا رة ويايق ال فر، ورو   الول الشخص  لص البلدان المبنيع أو المرور عبرها.

ر اللرمان الرب ف  من الان يع قاعدة من القواعد المنصوا عل لا و  القانون الدول  وُيبد حظ -42
. وعلص نلو ما أ دته لانع البلدان األمريأيع للقوق اإلن ووووان، وإن الان وووويع ه  هءوووومع مر صوووولع ( 68) البرو 

ب ال ي دقو   . أما الما وو  المضووطر ( 69) لتم شووخص و  ينبغ  أذدًا ءوولبلا علص ءووب م المباقبع أو ا نرقا ه
عليه اللرمان الرب وف  من الان ويع، ولو مرا ر و  رواداد البنصوريع الر  ترمو و  و  صومير ملاو د  
اءوووورببا  تطب ق قانون حقوق اإلن ووووان واللد منه ألءووووباب تم  زيع. واللرمان من الان وووويع هو و  حد ذاته 

ول وووووب، ذم يزيد أدضوووووًا من مخاطر   شوووووأم من أشوووووأال المباقبع، وجزا    اري   ينرلك مبدأ عد  المباقبع
ا تاار أو  عا ة ا تاار. والرواال القايمع ذ ن حا د انبدا  الان وووويع وزيا ة مخاطر ا تاار مويلقع توييقًا  

__________ 

 .16(، الفقرة 2017)2388قرار مالس األمن  (64)
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26730&LangID=Eانظر  (65)
(66) Jayne Huckerby, “When terrorists traffic their recruits”, Just Security, 15 March 2021. 
 ,Social Security Appeals Tribunal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandانظر   (67)

Social Security, Child Support and Pensions Appeal Commissioners Scotland, case No. CIS/4439/98, 
3 June 1998, cited in Cathryn Costello, Yulia Ioffe and Teresa Büchsel, “Article 31 of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees” (UNHCR, 2017), para. 4.6.3. 
(؛ ا تفواقيوع األمريأيوع للقوق  2)15(، الموا ة  1948لوانون األول/ د وووووووووووووومبر    10اإلعالن البوالم  للقوق اإلن وووووووووووووووان )اعُرمود و    (68)

؛ ذدأ 1995أدار/مايو  26)اعُرمدد و  (؛ اتفاقيع رااطع الدول الم ورقلع للقوق اإلن وان واللرياد األءواءويع 3)20اإلن وان، الما ة  
تشوووووورين الثان /نوومبر  6(؛ ا تفاقيع األوروبيع اشوووووو ن الان وووووويع )اعُرمدد و  2)24، الما ة  (1998آب/أغ ووووووطس    11 نفاذها و 

؛  2004أدار/مايو  22 (؛ الم ثاق البرب  للقوق اإلن ووووووووووووان )اعُرمد و  )4(، الما ة  2000آذار/مارم   1؛ ذدأ نفاذها و  1997
تشوورين  18(؛  عالن حقوق اإلن ووان لرااطع أمر جنوب شوورق آءوويا )اعُرمد و  1)29(، الما ة  2008آذار/مارم    15 ذدأ نفاذه و 

 23المعر    (LIII) 234. انظر أدضووووووووووًا اللانع األوري يع للقوق اإلن ووووووووووان والشووووووووووبوب، القرار  18(، الما ة  2012نوومبر  الثان /
 اش ن اللق و  الان يع.  2013 أذريم  ني ان/

(69) Inter-American Commission on Human Rights, “Third report on the situation of human rights in 
Chile” (11 February 1977), chap. 9, para. 10. 
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ج دًا. ويبأس تبري  الضوووولادا والضوووولادا الملرمل ن، امن و لر األطفال، لل ه المخاطر، وشووووم الدول و   
 ب ل البنادع الواجبع ووشاًل وا حًا و  ماال اللمادع.الووا  االرزاماتلا القانونيع ذ 

وقد دصووووووووووطد  تطب ق مبدأ عد  المباقبع أدضووووووووووًا ذرو  تقددر الم وووووووووواعدة القنصووووووووووليع للضوووووووووولادا   -43
.  ( 70) الضوووووووولادا الملرمل ن، أو رو   عا ة الضوووووووولادا  لص ذلدانلر األصووووووووليع من المناطق المر يرة االنزاا أو

ا ة الطفم  لص الوطن  ون  عا ة الوالد ال ي قد دأون  ووووليع لالتاار، ويمثم وصووووم اأُلءوووور، عن طريق  ع
شوووووووووأاًل من أشوووووووووأال المباقبع وعد  ا مرثال لاللرزا  القانون  الدول  اأفالع  يال  ا عربار األول لمصوووووووووالح  

طراق  . وقود طبقو  لانوع حقوق الطفوم مبودأ عود  المبواقبوع مرارًا وتترارًا، وُتلَز  الودول األ( 71) الطفوم الفضوووووووووووووولص
و  اتفاقيع حقوق الطفم اأفالع عد  مباملع األطفال الضوولادا لاانل ن أو  الضوواعلر ألشووأال من المباقبع 

، أوصوووووووووو  اللانع ا ن تتفم جملوريع لوريا عد  مباملع األطفال  2019مثم ا حرااز والررح م. وو  عا  
د جنووواييوووع أو للررح وووم، الووو ين جري ذيبلر أو ا تاوووار ذلر مبووواملوووع الاوووانل ن و   الضووووووووووووووووواعلر لبقوبوووا

 .( 72) احراازهر أذدًا و  معء اد مغلقع وعد 

 التطبيق خارج حدود الوالية اإلقليمية -زاي 

تادر اإلشوووووووووووارة  لص أن ا لرزا  ابد  المباقبع ينطبق الار  حدو  الو دع اإلقليميع علص  ووووووووووولادا  -44
د د هويرلر أو  وووووووووووووولوادوا ا تاوار المفرر وووووووووووووو ن. وبوالروا ل ، ُتلَز  الودول اوالوووا  اوالرزامواتلوا ا تاوار الو ين حوُ

اإلداواذيوع اواتخواذ توداذ ر تنف و دوع وقواييوع لتفوالوع عود  المبواقبوع، اموا و  ذلوك عن طريق  نلوا  ا حراواز أو رو  
الق و  األالري المفرو وووع علص اللريع أو غ ر ذلك من أشوووأال المباقبع، لرو  تقددر الم ووواعدة القنصوووليع 

للانووع المبنيووع المووادووع حقوق جمي  البمووال    3وو  الربل ق البووا  المشووووووووووووووررت رقر    .( 73) واإلعووا ة  لص الوطن
( اشوووووووووووووو ن المبوا م البواموع المربلقوع القوق  2017للانوع حقوق الطفوم ) 22الملواجرين وأورا  أءوووووووووووووورهر ورقر  

  اإلن ووووووووووووووان ل طفوال و  ءوووووووووووووويواق اللارة الودوليوع، رلزد اللانروان علص أن الرزامواد الودول األطراق اموجب
اقيع الدوليع للمادع حقوق جمي  البمال الملاجرين وأورا  أءووووورهر واتفاقيع حقوق الطفم تنطبق علص لم  ا تف

طفم  االم و داتلا القضووووووواييع، اما و  ذلك الو دع القضووووووواييع الناشووووووواع عن ممارءوووووووع الدولع ل ووووووويطرة وبليع  
 .( 74) حدو ها الار 

__________ 

 L.H. et al v. France  (CRC/C/85/D/79/2019-CRC/C/85/D/109/2019قضيع  (70)
(. رأد اللانع أنه ينبغ  للدول أن ترلمم  CRC/C/85/D/79/2019/Corr.1-CRC/C/85/D/109/2019/Corr.1و

الم عوليع الار  حدو ها اإلقليميع للمادع األطفال ال ين هر من رعاداها الار  أرا  لا، وذلك عن طريق اللمادع القنصليع 
بوليع رغر ا تاار ااألشخاا و  قرار اللانع اش ن المق (. ولر دار تناول6-9المراءيع ل طفال والقايمع علص اللقوق )الفقرة 

 (. 3-2، مما دش ر  لص الطر ا تاار )الفقرة L.Aاإلشارة  لص الطر الزوا  الق ري للطفم  
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26730&LangID=Eانظر  (71)
(72) CRC/C/KOR/CO/5-6 45، الفقرة( .)  
المبنيع ذربزيز وحمادع حقوق اإلن وان واللرياد األءواءويع و  ءوياق مأاولع اإلرهاب والمقرر  مبلوماد مقدمع من المقررة الخاصوع  (73)

  H.F. and M.F. v. Franceو  قضوووووووووووويع ًا الخاا المبن  الا د اإلعدا  الار  القضووووووووووووا  أو اإجرا اد موجزة أو تب ووووووووووووف
اإلشووووارة  لص الموقك ذي الصوووولع لفرن ووووا اشوووو ن ، م  7( أما  الملأمع األوروبيع للقوق اإلن ووووان، الفقرة  24384/19رقر   )الطلب

م ووووووووووووووواعوودة الن وووووووووووووووا  واألطفووال المرتبط ن اووالمقوواتل ن األجووانووب الوو ين قوود دأونون  وووووووووووووولووادووا ل رهوواب أو ا تاووار، وملص الوييقووع  
A/HRC/40/52/Add.4 47، الفقرة . 

واتفوواقيووع حقوق الطفووم؛ والربل ق البووا  المشووووووووووووووررت  انظر ا تفوواقيووع الوودوليووع للمووادووع حقوق جمي  البمووال الملوواجرين وأورا  أءوووووووووووووورهر   (74)
، الر  أشوارد و لا لانع حقوق الطفم  9، الفقرة  L.H. et al v. Franceقضويع ًا  . انظر أدضو12(، الفقرة  2017)23 رقر/3 رقر

ق األطفال المبن  ن   لص أن لدي الدولع الطرق، اصووفرلا الدولع الر  دلمم األطفال جن وو رلا، القدرة وال وولطع التف لر ن المادع حقو 
 عن طريق اتخاذ  جرا اد إلعا تلر  لص الوطن أو تقددر اءرااااد قنصليع أالري.
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 سروط تطبيق مبدأ عدم المعاقبة -حا  

ناصور األءواءويع لمبدأ عد  المباقبع ام يار ربل ارتتاب الاريمع اخضووا الشوخص  يربلق أحد الب -45
ءووووووووووا  لان مفلومًا علص أنه عالقع ءوووووووووببيع أو  واا الأر اإل راه. وتشووووووووو ر المبا م  -المرار اه لالتاار 

ن، والمبا م الروج ليع فيما يربلق القوق اإلن وان وا تاار ااألشوخاا الصوا رة عن مفول ويع حقوق اإلن وا
واتفاقيع رااطع أمر جنوب شورق آءويا لمأاولع ا تاار ااألشوخاا، وبخاصوع الن وا  واألطفال،  لص الاريمع 
المرتتبع و  ه ا ال وياق ذوصوفلا هنرياع مباشورةه إلالضواا األشوخاا المرار ذلر لالتاار أو  لص الاريمع 

ع مالس أوروبا اشووو ن مأاولع ا تاار . وو  المقاذم، تشووو ر اتفاقي ( 75) هذاد الصووولع المباشووورةه الالع ا تاار
 5الصووووووووووووووا ر عن البرلموان األوروب  ومالس أوروبوا، المعر    EU/2011/36اوالبشوووووووووووووور، واألمر الروج ل  

( لمنظمع البمم الدوليع، 29رقر  )1930، والبروتولول المللق ااتفاقيع البمم الابري،  2011أذريم  ني ووووووان/
ويشوووو ر المالس و  الرقرير  .( 76) برةه علص هارتتاب الار هعلص وجه الرلديد،  لص لون  ووووليع ا تاار هما

الرف ووووو ري المقد   لص اتفاقيع مالس أوروبا اشووووو ن مأاولع ا تاار االبشووووور  لص أن: هالشووووورف المربلق اأون  
الضوووولادا مابرين علص المشووووارلع و  أنشووووطع غ ر مشووووروعع ُدفلر علص أنه دشوووومم، علص األقم، الضوووولادا  

من الوءوايم غ ر المشوروعع المشوار  ل لا و  رتبريف ا تاارن عندما تاري ه ه   ال ين الضوبوا ألي وءو لع
وتنص توصوووووووووووووويواد منظموع األمن والربواون و  أوروبوا علص موا يل : ه ون   .( 77) المشوووووووووووووووارلوع نرياوًع ل  راهه

رالشووووخصن مابرًا هعلص ارتتاب جريمع ... دشوووومم الماموعع التاملع من الظروق الوقاي يع الر  يرصوووورق 
ويطبلق معتمر األطراق    .( 78) و لا  ووولادا ا تاار  ون اءووورقالليع ألن المرارين دمارءوووون ءووويطرتلر عل لره

، 10/3ز( من قراره  )26األمر المرلووودة لمأووواولوووع الاريموووع المنظموووع عبر الوطنيوووع، و  الفقرة    و  اتفووواقيوووع
 االربار ما  ذا لان ذلك دلدر مباشرًة نرياًع للربرض لالتاار.

ولضووووومان ا عرراق، و  الممارءوووووع البمليع، ا ن ا تاار ااألشوووووخاا  نما دشوووووأم انرلا ًا الط رًا   -46
، من اللا  لفالع  مأانيع تطب ق مبدأ عد  المباقبع ح ثما تواورد أي وءووو لع للقوق اإلن وووان وجريمع الط رة

من الوءووايم الوار ة و  تبريف ا تاار. ويأر وو  م يار ال ووببيع م زة ت ووليل الضووو  علص أن الاريمع الر  
ه  يرتتبلا شووووووووووخص مرار اه قد تنشوووووووووو  نرياًع  ورقاره  لص ا ءوووووووووورقالليع أو لبد  قدرته علص ممارءووووووووووع  را ت 

ونظرًا لخطر اءوووورمرار اإلي ا  النف وووو  والبدن  ال ي قد   يع ي  لص الطر  دقاا  وووورر مباشوووور،  .( 79) اللرة

__________ 

مفو وووووويع حقوق اإلن ووووووان، المبا م والمبا م الروج ليع الموصووووووص ذلا فيما يربلق القوق اإلن ووووووان وا تاار ااألشووووووخاا، المبدآن   (75)
ءووووووووويا لمأاولع اإلتاار ااألشوووووووووخاا، وبخاصوووووووووع الن وووووووووا  واألطفال،  ؛ واتفاقيع رااطع أمر جنوب شووووووووورق آ5-4و  5-2الروج ليان 

 (. 7)14 الما ة
الصووا ر عن البرلمان األوروب    EU/2011/36األمر الروج ل  ؛  26، الما ة  اتفاقيع مالس أوروبا اشوو ن مأاولع ا تاار االبشوور (76)

( لمنظمع  29رقر  )1930؛ والبروتولول المللق ااتفاقيع البمم الابري، 8، الما ة  2011ني ووووووووووان/أذريم   5ومالس أوروبا، المعر  
 (.2)4البمم الدوليع، الما ة 

(77) Council of Europe, “Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings” (2005), para. 273. 

(78) OSCE, “Policy and legislative recommendations”, para. 12. 
 ,Argentina, Law No 26.364, art. 5, Dulcineaلمزيد من المبلوماد عن م يار ال ووووووووووووووببيع، انظر، و  جملع أمور، (79)

case No. 91017032, 20 May 2014, Dezorzi, Valeria Soledad s/ recurso de casación, case No. 
FCB 53200033/2012/T01/CFC1, 13 February 2017, CMS y Otros, case No. NG CFP 

230/2011/TO1/CFC1, 1 November 2018و  ؛Canada, R. v. Robitaille, case No. O.N.C.J. 768, 16 
November 2017؛ وNetherlands, First Instance Court of The Hague, case No. 09/754126-08, 18 
December 2009  و ؛United States of America, U.S. v. Bell, case No. WL 12086759, 15 September 2014 . 
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 .( 80) ينبغ  تف ووووو ر شووووورف ال وووووببيع تف ووووو رًا واءوووووبًا ومراعاة األير المبقد للصووووودمع الر  دبان  منلا الشوووووخص
المرار اه، و  ءووويما شووولا ة الطفم   لص أن أوجه عد  ا ت ووواق و  شووولا ة الشوووخص  ًا وتادر اإلشوووارة أدضووو 

الضوووووليع،   ينبغ  أن تلد  نرياع تق ير الو ووووو  ) ضوووووليع( أو تقدير ال ووووون أو الب  فيما  ذا لان ينبغ   
مقووووا ووووووووووووووووواة الشووووووووووووووخص.  ذ من الضووووووووووووووروري ا عرراق اطبيبووووع ا تاووووار اوووواألطفووووال، وبخطورة انرلووووات 

 .( 81) اإلن ان حقوق 

 يلا ومبا يلا الروج ليع فيما يربلق القوق اإلن ووووووان وتوصوووووو  مفو وووووويع حقوق اإلن ووووووان، و  مبا -47
وا تاار ااألشووووووووووووووخاا، ا ن تنظر الدول و  لفالع عد   الضوووووووووووووواا األطفال  وووووووووووووولادا ا تاار إلجرا اد  

. لما تنص توصوووووووياد ( 82) جزا اد جناييع علص الاراير المرصووووووولع الالرلر ل شوووووووخاا جري ا تاار ذلر أو
أن مبوودأ عوود  المبوواقبووع ينطبق عنوودمووا تتون الاريمووع الر  ارتتبلووا  منظمووع األمن والربوواون و  أوروبووا علص  

. وبمار   يباد البالقع ذ ن الاريمع ( 83) الطفم هذاد صوووولع اا تااره،  ون اشوووورراف  جرا  االربار   راه آالر
المرتتبع وو وووووو  الطفم لضووووووليع اتاار مفرر ووووووع أو ملد ة اللويع، تروور هاألر وووووويع الضووووووروريع والتافيع 

 .( 84) من مراوق ا حراازهًا ا اد أو إللغا    انع صدرد االفبم، وإلطالق ءراح الطفم وور لوقك اإلجر 

وينبغ  أن دقو  تطب ق مبدأ عد  المباقبع علص تق ير لامم لللالع الفر دع لضوليع ا تاار. وعلص  -48
لالتاار علص تلديد نلو ما أشوارد  ليه الملأمع األوروبيع للقوق اإلن وان: هقد يعير و و  الفر  لضوليع 

وينبغ  أ  ُيرخ     .( 85) ما  ذا لان  يمع أ لع لافيع للمقا وووووواة وما  ذا لان من المصووووووللع البامع ال يا  ذ لكه
أي قرار    ابد تق ير ه ا ا تاار من جانب شووخص مدرب ومعهم، وياب أن د ووررشوود الرق ير اما تبرَّض 

 .( 86) و  مأاولع ا تاار وحمادع  لاداه ألهميع المصللع البامعًا له الشخص من صدماد نظر 

وتادر اإلشووووووووووووووارة، مرة أالري،  لص أن ا لرزا  اأفالع الرطب ق الفبال لمبدأ عد  المباقبع دق  علص  -49
عاتق الدولع، وينشوو  عن الرزاملا اإلدااذ  ااتخاذ تداذ ر تنف  دع وقاييع لرلديد هويع  وولادا ا تاار وتوو ر 

الفبووال. وح ثمووا تتون اإلجرا اد الانوواييووع قوود ذوودأد اووالفبووم،   دق  عووب  تغ  ر    اللمووادووع ومجرا  الرلق ق
اإلقرار اارتتاب جر  أو ا عا   ءوووا ة اءوووربمال اإلجرا اد أو طلب المراجبع القضووواييع علص عاتق  وووليع  

 لرزا  الدول  ًا  ي أءاءًا اأفالع عد  المباقبع، وشرطًا  دااذي ًا ا تاار؛ ذم دق  علص عاتق الدولع ااعرباره الرزام
 .( 87) ذب ل البنادع الواجبع

وترطلب لفالع الرنف   التامم والفبال لمبدأ عد  المباقبع شووووطب أو الرر جمي  ال وووواالد الاناييع  -50
ذاد الصوووووووولع وملغا  أي جزا اد مفرو ووووووووع، اما و  ذلك الغراماد وءوووووووواير الازا اد اإل اريع. وينبغ  أن 

__________ 

(80) England and Wales Court of Appeal, R v. L and others, case No. EWCA Crim 991, 21 June 
2013, para. 74    أحاط  الملأمع علمًا االمباناة القايمع، اما و  ذلك ا  طراب النف   المبقد الالحق ل صااع، المصلوب

 اصدمع شديدة، وهالربرض المطول للبغا  غ ر الطوع  وال يطرة المفرو ع ق رًاه.
 .55المرج  نف ه، الفقرة  (81)
مفو ووووووويع حقوق اإلن وووووووان، المبا م والمبا م الروج ليع الموصوووووووص ذلا فيما يربلق القوق اإلن وووووووان وا تاار ااألشوووووووخاا، المبدأ   (82)

 . 42، الفقرة CRC/C/HUN/CO/6؛ و39، الفقرة CRC/C/MHL/CO/3-4. انظر أدضًا 8الروج ل  
(83) OSCE, “Policy and legislative recommendations”, para. 41ر أدضواً . انظEngland and Wales Court of 

Appeal, R v. M.K./R v. Persida Gega (aka Anna Maione), case No. EWCA Crim 667, 28 March 2018 . 
(84) Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, “The importance of 

implementing”, para. 43. 
(85) European Court of Human Rights, V.C.L. and A.N. v. United Kingdom, para. 161 . 
 ,”OSCE, “Policy and legislative recommendations. وعن شوووورف الردريب، انظر أدضووووًا 202المرج  نف ووووه، الفقرة   (86)

para. 29. 
(87) European Court of Human Rights, V.C.L. and A.N. v. United Kingdom, paras. 181 and 199–200. 
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رداذ ر الرشووووري يع وغ رها من الرداذ ر الالزمع، علص أن تتون مدعومع من تروور ه ه اإلجرا اد و   طار ال
لو وووووو  عب  غ ر مبرر علص لاهم الشووووووخص المرار اه ولرمأ نه  ًا  الالل تقددر الم وووووواعدة القانونيع، تانب 

 من الرباو  تمامًا.

 .Prosecutor v وو  اللأر األال ر الصوووووووووووووووا ر عن الملأموع الانواييوع الودوليوع و  قضوووووووووووووويوع   -51

Dominic Ongwen،  رأد الدايرة ا ذرداييع أن: همار  وجو  الطر نظري أو، ذب وووووووووووووواطع، احرمال لب ر
اا الأر لرلبيوع مرطلبواد الودوو   ،( 88)   دأف ه  -حرص ومن لوان ذلوك قوايموًا اواءوووووووووووووورمرار   -الودور حوالوع الط رة  

ملد ة وملدو ة للدواا الأر اإل راه، الناشوووووو  عن ًا  اإل راه.  ذ يوور نظا  روما األءوووووواءوووووو  للملأمع أءووووووباا 
تلديد االمود الوشوويك أو مواصوولع  للاق  وورر ذدن  ج ووير االشووخص المبن  أو اشووخص آالر أو تبرض 

إلطار القانون  لنظا  روما  . ول ا  واا ملدو  للغادع، ينص عليه ا( 89) أي منلما لضوورر ذدن  ج ووير وشوويك
 المرصم اا تاار ااألشخاا.ًا األءاء ، وهو دخرلك عن مبدأ عد  المباقبع األوء  نطاق

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  

 االستنتاجات -ألف 

دأر وو  تنف   مبدأ عد  المباقبع أهميع ريي وويع لتفالع اللمادع الفبالع لضوولادا ا تاار. وم  ذلك،  -52
 عرراق اه و  الصأوت الدوليع وال واذق القضاييع الداعمع،   يزال تطبيقه غ ر منرظر علص صب د ورغر ا

الو داد القضوووواييع. ومن أجم تنف   ه ا المبدأ تنف  ًا وباً ، داب  وووومان تطبيقه و  ذدادع أي تلق ق ح ثما 
م أ اة  لزاميووع  توجوود أ لووع علص وقوا ا تاووار. وو  الواق ، ينبغ  أن ُدفلر مبوودأ عوود  ال مبوواقبووع علص أنووه دمثوول

اما و    -ُدطلب تطبيقلا  لص جمي  ال وولطاد الملليع وءوولطاد الرلق ق وا  عا  البا  والل ااد القضوواييع 
ذلك الشوووووووووووووورطع، وموظفو اللارة واللودو ، ومفرشوووووووووووووويواد البموم، وأي ولالع أالري أو موظف ن آالرين إلنفواذ 

 ق مبودأ عود  المبواقبوع. وبو لوك، يرتبل تطب ق مبودأ عود  المبواقبع  امار  تلوديود حوالوع ت ووووووووووووووررب  تطب  –القوانون  
االرزا  الدول ذرلديد هويع  وولادا ا تاار وحمايرلر. وياب تخصوويص الموار  الالزمع تل يقًا ًا  وييقًا  ارتباط

لل ه الغادع وءووو يًا  لص تلديد هويع الضووولادا افباليع، وتوو ر ماموعع من تداذ ر اللمادع علص أءوووام نل   
مربد  الرخصووصوواد ومصوومر لت  يرناءووب م  لم  ووليع. ومن أجم تي وو ر تطب ق المبدأ وتانب م ووايم 
الرف وووو ر الر  قد تع ي  لص عد  اليق ن القانون  وتررت الضوووولادا  ون حمادع، ينبغ    را  حأر ملد  ابد  

وتغطيع جمي  أنواا المباقبع  من الرشريباد الملليع، م  تفض م وجو  عالقع ءببيع علص نموذ  اإل راه، 
 األعمال غ ر المشروعع.

 التوصيات -با  

ينبغي للةدو  أن تصةةةةةةةةةدعق على جميع الصةةةةةةةةةكو  الةدوليةة ذات الصةةةةةةةةةلةة التي تح ر االتجةار  -53
بةاألسةةةةةةةةةخةا  وتنف على الحق في عةدم المعةاقبةة، بمةا في ذلةك البروتوقو  الملحق بةاتفةاقيةة العمةل  

 الدولية، وأن تنفذ هذه الصكو .( لمن مة العمل 29 رقم)1930الجبري، 

__________ 

(88) International Criminal Court, Prosecutor v. Dominic Ongwen (case No. ICC-02/04-01/15), Trial 
Judgment, Trial Chamber IX, decision of 4 February 2021, para. 2582. 

(،  2002تموز/يوليووه    1؛ ذوودأ نفوواذه و   1998تموز/يوليووه    17نظووا  رومووا األءووووووووووووووواءوووووووووووووو  للملأمووع الانوواييووع الوودوليووع )اعُرموود و    (89)
 () (. 1)31 الما ة

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF


A/HRC/47/34 

19 GE.21-06401 

ينبغي للدو  أن تعتمد جميع التدابير التشةةةةةريعية والسةةةةةياسةةةةةاتية واإلدارية وغيرها م  التدابير   -54
 المناسبة لكفالة التنفيذ الفعا  لمبدأ عدم معاقبة ضحايا االتجار، وينبغي لها أن تقوم بما يلي:

 ف على عدم معاقبة ضحايا االتجار؛ اعتماد حكم محدد ضم  التشريعات المحلية ين )أ( 

اعتماد مبادئ توجيهية لالدعا  العام م  أجل تيسةةةةةير التطبيق المتسةةةةةق والمنهجي   )ب( 
 لمبدأ عدم المعاقبة في جميع قضايا االتجار؛

مةةا تتصةةةةةةةةةةل بةةاالتجةةار  اا  اعتمةةاد قةةاممةةة مفتوحةةة وغير سةةةةةةةةةةاملةةة بةةالجرامم التي قثير  ) ( 
ى جميع سةةلطات إنفاذ القانون وجميع األسةةخا  الذي  يلحتمل أن  باألسةةخا ، على أن يتم تعميمها عل

يكونوا على اتصةةةةةةةةا  باألسةةةةةةةةخا  المتجر بهم و دراجها في برامت التدريا وفي التوجيهات المنشةةةةةةةةورة  
 الجهات. الموجهة إلى هذه

 وينبغي تطبيق مبدأ عدم المعاقبة: -55

ذلك الشةةةةةر ة، ومولفو الهجرة  م  جانا جميع السةةةةةلطات المحلية المعنية، بما في  )أ( 
والحدود، ومفتشةةةةةةةيات العمل وأي وقالة أخرظ أو مولفي  نخري  إلنفاذ القانون، على أن يجري تدريبهم  

 وتأهيلهم للتعرف على الضحايا المحتملي  لالتجار؛

ما قد تعرض لالتجار  اا  بمجرد أن تتوافر أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن سخص )ب( 
يتعلق باالتجار، وذلك لتوفير الحماية  اا  بمجرد أن يقدم الشخف المتجر به أو ممثلوه القانونيون دفاعأو  

 الفعالة والكاملة للشخف المتجر به.

وينبغي تقديم المسةةةةةةاعدة    وتللَزم الدو  بكفالة التعرف السةةةةةةريع والفعا  على ضةةةةةةحايا االتجار. -56
ية لضةةةةةةمان التعرف المبكر على الضةةةةةةحايا، واإلحالة بهدف  القانونية في جميع مراحل عملية تحديد الهو 

 تأمي  المساعدة والحماية، وتنفيذ مبدأ عدم المعاقبة تنفيذاا فعاالا.

 تللَزم الدو  بكفالة تطبيق مبدأ عدم المعاقبة على ما يلي:و  -57

  جميع أسكا  االتجار، بما في ذلك لغرض االستغال  الجنسي، واالستغال  في العمل، )أ( 
 واإلجرام القسري، وقذلك في حاالت االتجار الدولي وحاالت االتجار الداخلي؛

أي نشةةةةاط غير مشةةةةروع يقوم به سةةةةخف متجر به قنتيجة مباسةةةةرة لحالة االتجار،   )ب( 
 بصرف الن ر ع  فداحة أو خطورة الجريمة المرتكبة؛

ع  أسكا  المعاقبة    الهجرة، فضالا األفعا  اإلجرامية والجرامم المدنية واإلدارية وجرامم   ) ( 
األخرظ، مثل الحرمان التعسفي م  الجنسية، أو رفض تقديم المساعدة القنصلية أو اإلعادة إلى الو  ،  

 االستبعاد م  وضع الالجئ أو م  سامر أسكا  الحماية الدولية، أو االنفصا  األلسري؛ أو

ذ ) (  الحريةةةة، بمةةةا في  المهةةةاجري   أي حةةةالةةةة م  حةةةاالت الحرمةةةان م   لةةةك احتجةةةاز 
 احتجازهم في انت ار إجرا ات اإلبعاد أو النقل أو العودة. أو

لحقوق اإلنسةان، ينبغي أال يكون تطبيق اا خطير اا  واعترافاا بأن االتجار باألسةخا  يشةكل انتها  -58
 يكون  ويجا أال أو بمحا مة المتجر المزعوم.اا  بتحديد هوية الضةةحية رسةةمياا  مبدأ عدم المعاقبة مشةةرو 

 بتعاون الضحية في اإلجرا ات الجنامية.اا تطبيق مبدأ عدم المعاقبة مشرو 

ولكفالة االمتثا  لمبدأ عدم المعاقبة يجا، على الفور، إنها  حالة احتجاز جميع األسةةةةةةةخا    -59
المتجر بهم، المفترضةةةةي  أو الذي  جرظ التعرف عليهم، و نها  أي حالة م  حاالت الحرمان م  الحرية  

 مفروضة عليهم، وتقديم المساعدة والحماية إليهم.ال
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ويجا تطبيق مبدأ عدم المعاقبة دون تمييز على جميع األسةةةةةةخا  المتجر بهم، بما في ذلك   -60
 الذي  يلتمسون اللجو  أو غيره م  أسكا  الحماية الدولية.

والمسةةةةةةاواة أمام القانون في   ويجا على الدو  أن تكفل المسةةةةةةاواة في التمتع بحماية القانون  -61
جميع تةدابير مكةافحةة االتجةار، بمةا في ذلةك قفةالةة التنفيةذ الفعةا  لمبةدأ عةدم معةاقبةة األسةةةةةةةةةخةا  ذوي  

ويجةا على الةدو  أن تتخةذ جميع الخطوات المنةاسةةةةةةةةةبةة لكفةالةة عةدم التمييز على    اإلعةاقةة المتجر بهم.
، بما في ذلك الترتيبات التيسةةيرية اإلجرامية  أسةةاا اإلعاقة وضةةمان توفير الترتيبات التيسةةيرية المعقولة

والمالممة للسةةةة ، بتية تيسةةةةير إمكانية اللجو  الفعا  إلى القضةةةةا  ومشةةةةارقة األسةةةةخا  ذوي اإلعاقة  
المتجر بهم في جميع اإلجرا ات القانونية، بما يشةةةةةةمل إجرا ات تحديد الهوية ومراحل التحقيق والمراحل  

 األولية األخرظ.

دو  أن تكفل عدم معاقبة الطفل الضحية على أعما  غير مشروعة تتصل بحالة ويجا على ال -62
وعندما يكون عمر الضةحية غير مكقد، وتوجد أسةباب تدعو إلى االعتقاد بأن    االتجار التي يتعرض لها.

 الضةةةةةةةةةحيةة  فةل، يجةا افتراض أنةه  فةل ومنحةه تةدابير الحمةايةة الخةاصةةةةةةةةةة ريثمةا يتم التحقق م  عمره.
العالقة بي  الجريمة المرتكبة ووضةةةةةع الطفل باعتباره ضةةةةةحية اتجار مفترضةةةةةة أو محددة    وبمجرد إثبات

إللغا  إدانة    ضةةرورية وقافية لوقا اإلجرا ات أواا  الهوية، يجا قبو  هذه العالقة بوصةةفها توفر أسةةباب
لعدم  اا ر وفيما يتعلق باأل فا ، ون   .( 90) م  مرافق االحتجازاا صةةةةةةةدرت بالفعل، و  الق سةةةةةةةرا  الطفل فور 

 وجود حاجة إلى وسامل إلثبات وضعهم قضحايا لالتجار، ال يمك  تطبيق اختبار اإل راه.

وينبغي االعتراف بةاأل فةا  المحتجزي  الرتبةا هم بجمةاعةات مسةةةةةةةةةلحةة، بمةا في ذلةك جمةاعةات   -63
 وينبغي  إرهابية معينة، باعتبارهم ضةةةةةةةحايا النتها ات جسةةةةةةةيمة لحقوق اإلنسةةةةةةةان والقانون اإلنسةةةةةةةاني.

قرار مجلس  األولويةة للتعةافي و عةادة اإلدمةاج وجمع سةةةةةةةةمةل األلسةةةةةةةةر، ال المعةاقبةة. وبةاإلسةةةةةةةةةارة إلى   إيال  
لجميع الةدو  االمتنةاع ع  اسةةةةةةةةةتخةدام االحتجةاز اإلداري ل  فةا  ضةةةةةةةةةحةايةا    (، ينبغي 2017) 2388 األم  

االتجار، بما في ذلك األ فا  المرتبطون بجميع الجماعات المسةةةةةةةةلحة غير التابعة للدو  أو الذي  يلزعم 
  دةوينبغي اعتماد إجرا ات تشةةةةةةةغيل موح   إرهابية.  أنهم مرتبطون بها، بما يشةةةةةةةمل الذي  يرتكبون أعماالا 

التسةةةةةليم السةةةةةريع ل  فا  المرتبطي  بالنزاعات المسةةةةةلحة أو بالجماعات المسةةةةةلحة إلى الجهات    لكفالة
 المدنية المعنية بحماية الطفل.

 ولكفالة االمتثا  لمبدأ عدم المعاقبة في قرارات االدعا  العام، يجا على الدو  أن تكفل ما يلي: -64

إلجرا ات المتخذة ضةةد األسةةخا   على عاتق المدعي  العامي  واجا وقا اأن يقع   )أ( 
وفي حا     المتجر بهم فيما يتعلق بجميع الجرامم المرتكبة قنتيجة مباسةرة لوضةعهم قأسةخا  متجر بهم.

عدم قيام سةةةةةةةةةلطات االدعا  بذلك، ينبغي أن تكون لدظ المحا م المحلية سةةةةةةةةةلطة إصةةةةةةةةةدار أمر بوقا  
لاللتزام  اا  أن االدعا  العام سيكون مخالفالمالحقة على أساا إسا ة استعما  اإلجرا ات أو على أساا  

 المعاقبة؛ بعدم

  قامالا اا  أن تكون جميع سةةةةةةلطات إنفاذ القانون وجميع المدعي  العامي  مدربي  تدريب )ب( 
على التعرف على الضةةةةحايا المحتملي  لالتجار والجرامم المتصةةةةلة باالتجار، وعلى إصةةةةدار أوامر بوقا  

 أقرب فرصة ممكنة.اإلجرا ات أو  لا وقفها في 

__________ 

(90) Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, “The importance of 
implementing”, para. 43. 
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وعندما ال تطبعق السةةةةةلطات المحلية مبدأ عدم المعاقبة وتلصةةةةةدر إدانة أو حكماا ضةةةةةد سةةةةةخف  -65
متجر به، يقضةي مبدأ بذ  العناية الواجبة بأن تعالت الدو  هذا التقصةير. ويتطلا ضةمان التنفيذ الكامل  

الجنامية ذات الصةةةةلة و لغا  أي والفعا  لمبدأ عدم المعاقبة وجود حكم بشةةةةطا أو ختم جميع السةةةةجالت  
جزا ات مفروضةةةةةةةة، بما في ذلك الغرامات وسةةةةةةةامر الجزا ات اإلدارية. وينبغي توفير هذه اإلجرا ات في 
إ ار التدابير التشةةريعية وغيرها م  التدابير الالزمة، على أن تكون مدعومة م  خال  تقديم المسةةاعدة  

 الشخف المتجر به ولتمكينه م  التعافي تماماا. لوضع عا  غير مبرر على قاهلاا القانونية تجنب

وينبغي للدو  قفالة أال تكدي إدانة سةةةةةةةةةخف متجر به نتيجةا لعدم تطبيق مبدأ عدم المعاقبة،  -66
نتيجةا لالسةةةةةةتباه في تورط سةةةةةةخف متجر به في جرامم متصةةةةةةلة باالتجار، إلى رفض منح تصةةةةةةريح   أو

إلى الحرمان م  الضةةمان االجتماعي أو م  أي اسةةتحقاقات  باإلقامة أو منح مهلة للتعافي والتفكير، أو 
إلى فرض قيود على الحصةةةةةةةةو  على عمةل أو على التعليم، أو إلى فرض قيود على الحصةةةةةةةةو    أو أخرظ،  
 تعويض.  على 

وفي انت ةار تنفيةذ حكم قةانوني محةدد بشةةةةةةةةةأن عةدم المعةاقبةة، ينبغي للةدو  أن تمتثةل اللتزامهةا   -67
 ريق تفسةةةةةةةةةير القواعةد القةانونيةة المحليةة القةاممةة، بمةا في ذلةك الةدفةاع بحكم اإل راه  بعةدم المعةاقبةة ع   

وينبغي للدو  أن تكفل تكييا    حالة الضةرورة، على أنها تمثعل سةرو اا عامة لفعفا  م  المسةكولية. أو
تعرض  هذه الدفوع مع سةةةةةياق االتجار، فضةةةةةالا ع  االعتراف باألسةةةةةكا  المسةةةةةتترة الكثيرة لف راه التي ي

ضةةةةةعف وجميع الوسةةةةةامل المنصةةةةةو  عليها في الضةةةةةحايا االتجار، بما في ذلك اسةةةةةتغال  موقا  لها
 االتجار. تعريا
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