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 اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري 

 *الصعيد الدوليبيان مشترك بشأن التبني غير القانوني على    

 مقدمة -أوالا  

قررت اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسررررررررة  قلجنة طقل، اللفق  قالمقرر العاي المعنز  تع     -1
الحقيقة قالعدالة قالجبر قضررررررررمااات ردر التلرار  قالمقرر  العايررررررررة المعنية  بيه اجنفاا قا ررررررررت  ل    نسرررررررريا   

الب رراء قفز الملاا اابرراطيررة قميرمررا اال الاا االرتررداء الجنسرررررررررررررز رل  اجنفرراا  فز ذلررا ا رررررررررررررت  ل   فز   بمررا 
العايررررررررة المعنية باالشجار باج ررررررررعاي  قال  رررررررريما النسرررررررراء قاجنفاا  قالفر   العااق المعنز بحاالت  قالمقرر  

ئ  رل  االختفاء القسررررررررة اق مير الللرز  ذيررررررردار متا البياج المترررررررترا اال ا ق التترررررررجيه رل  اشبا  ا   قا 
طقل، اااسررررررراج قارا ا ل رتبارات الجنسرررررررااية ذ اء انه رمليات التبنز مير القاالاية رل  اللرررررررعيد الدقلز  التز 
يترررررررار ذلي ا اطيااا  با ررررررر  رمليات التبنز الدقلية مير القاالاية  قذلا لتحد د الحقل، التز شنت ب ا رمليات التبنز 

مل ب القاالج الدقلز لحقل، اااسررررررراج  قشنترررررررر اللجنة المعنية مته قشلضررررررريم الت ااات الدقا فز متا اللررررررردا ب 
 بحاالت االختفاء القسرة مته اللثيقة ايابة  رال  ميه اآلليات المعنية   ناء  رل  اشفا،ا  ين ا  

 ظاهرة التبني غير القانوني وأساليبه  

قطقلق   جا را شقلر رل  شعلف رمليرات التبنز مير القراالايرة رثرارا  اردار  رل  طيرا  ال ررررررررررررررحرايرا   -2
ارشلاب نائفة قا ررررررررعة اال اجفعاا مير القاالاية اق الممار ررررررررات مير المترررررررررقرة  ا ق اختلا  اجنفاا 
قبيع   قاالشجار      قاختفاء اجنفاا قسرررررا  قاات ار   بلررررلر  مير اترررررقرة فز  رررريا، اختفائ   القسرررررة  

ر ررمية اق الحلررلا رلي ا باا،راه  قشتررمق شلا اجفعاا  قش ق ر اللثائ  ال  قال ش فز ذر ج ذابااية التبنز 
البيللل ييال رل  النحل اللا ب    التبنز التز شت   دقج الحلررررررررررررلا رل  الافقة اللالد ال  اي ررررررررررررا  رمليات 
  قاللسررررب المالز مير المترررررق  اال  ااب الل ررررلاء قاا  رشب. به اال فسرررراا  قمته اجفعاا قالممار رررررات 

فز اظ  طماية اللفق  قمز اق ه قلرررررلر شسرررررت ل ا الترررررببات اا رااية  شن  رال ق لا اق ه قلرررررلر  ”ذاا
   ( 1) تلانؤ المسررررررررؤقليال الحبلاييال فز ا ير اال اجطياج  اق شللج اا مة رال شسررررررررامق  رررررررريا ررررررررات الدقلة 

  

رال اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسررررررة  قلجنة طقل، اللفق  قالمقرر العاي المعنز    2022ا للا/ ررررربتمبر   29يررررردر فز  *
 تع    الحقيقة قالعدالة قالجبر قضررررررمااات ردر التلرار  قالمقرر  العايررررررة المعنية  بيه اجنفاا قا ررررررت  ل    نسرررررريا   بما فز ذلا 

العايررة المعنية باالشجار باج ررعاي ا ررت  ل   فز الب اء قفز الملاا ااباطية قميرما اال الاا      االرتداء الجنسررز رل  اجنفاا  قالمقرر  
    قال  يما النساء قاجنفاا  قالفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسرة اق مير الللرز

لاا ااباطية   ياج االت به  المقرر  العايررررررة المعنية  بيه اجنفاا قا ررررررت  ل    نسرررررريا   بما فز ذلا ا ررررررت  ل   فز الب اء قفز الم ( 1)
  اتاح فز:    2017رذار/اارس   7الدقر  الرابعة قال  ثيال لمجلس طقل، اااساج    فز

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Children/Illegaladoptions/Statement.pdf    
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العد د اال البلداج  ااج التميي   يال الجنسررررررررررررريال قالعنف القائ  رل  شلرررررررررررررلرات اخ قية قا نية للمبااة  ففز
لألر اق قضرررع ا اال طيل ال قان اال الدقافه الرئيسرررية للتبنز مير القاالاز  قااي التميي  ضرررد  اال تمارية

  قفز ضرررلء التللرات اجخير  التز  ررر دما   (2)اجقليات قالترررعلب اجيرررلية ذل  طاالت شبال مير قاالاية اخري 
ردا اال  لداج المقلررد  قاال ا ق شلفير ذر ررااات افيد  للدقا قال ررحايا قميرم  اال ايررحاب الملررلحة   
 را  مرتا البيراج المتررررررررررررررترا رل  البيعرد الردقلز للتبنز مير القراالاز  قاه ذلرا  فرتج العرد رد اال االرتبرارات 

 االاية رل  اللعيد المحلز قالتلييات اللارا  فز متا البياج  نلب  اي ا  رل  رمليات التبنز مير الق

 انتهاكات حقوق اإلنسان  

  رند طدقث رمليات شبال مير قاالاية رل  اللرعيد الدقلز  شينت ا اعتلف طقل، اااسراج  بما في ا -3
  ط   ميه اجنفاا فز اج  تمتعلا  اقج اة شميي  بسربب العر، اق الللج اق الجنس اق الل ة اق الد ال 

ارز اق ال رق  اق النسرررب   تدا ير الحماية التز يقت ررري ا قضرررع   اقايرررر ال  اجيرررق القلاز اق اال تم اق
ا   ا ررا رريا  قشؤاة اج ررر  اقر   (4)قط  اج ررر  فز الحماية   (3)اال  ااب ا رررم  قاجتمع   قاال  ااب الدقلة

قفز الحلرررررررلا  (5)فز اماء اللفق قشتررررررربهق مل ته  قلتلا  لألنفاا الح   قدر اااباج  فز اعرفة قالد   
ا  قل   الح  فز ردر فلرررررررل   رال قالد    رمما  رال ذراا  قالد    اا ل  يبال ذلا ضررررررررقر   (6)رل  ررا ت  

قشنت ا رمليات التبنز مير القاالاية رل  اللررررررررررعيد الدقلز ط    (7)ل ررررررررررماج الررررررررررالم اللفق الف ررررررررررل 
  (9) نسرررررريت   قر قاش   اج ررررررر ةبما فز ذلا رنايررررررر ا ق ا ررررررم   ق    (8)فز الحفاظ رل  مل ت   اجنفاا

  

(2 ) A/HRC/34/55  36ق 35  الفقرشاج    

الاا،ل اة ااظر اي ررا  اللجنة المعنية بحقل، اااسرراج      24اال الماا    1الع د الدقلز العاي بالحقل، المداية قالسرريا ررية  الفقر    ( 3)
    5-10الفقر   (   CCPR/C/53/D/400/1990) (Mónaco de Gallicchio v. Argentina) ماليبتتيل ضد اجر نتيال

    23اال الماا     1الع د الدقلز العاي بالحقل، المداية قالسيا ية  الفقر    ( 4)

(5 ) CRC/C/RUS/CO/3  الرفرقررشررررررراج الرفرقررشررررررراج  CRC/C/15/Add.240ق  ؛ 41ق  40   ق24ق  23    CRC/C/FRA/CO/4؛ 
   44ق  43  الفقرشاج  CRC/C/FRA/CO/4/Corr.1ق

    7اشفاقية طقل، اللفق  الماا    ( 6)

-also Inter-American Court of Human Rights, advisory opinion OC  ااظر اي ررررررررا     9المر ه افسرررررررره  الفقر    ( 7)

17/2002 of 28 August 2002 on the juridical condition and human rights of the child, para. 77; and 

Inter-American Court of Human Rights, Ramírez Escobar et al. v. Guatemala, Judgement (Merits, 

Reparations and Costs), 9 March 2018, paras. 151 and 165    

 American Convention؛ ق18ق  10؛ قالمي ا، اجفر قز لحقل، اللفق قرفاميته  المااشاج  16ق 8اشفاقية طقل، اللفق  المااشاج   ( 8)

on Human Rights, arts. 11 and 17ق  Convention for the Protection of Human Rights and ؛ 

Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), art. 8    

 رر : الع د الدقلز العاي  افز العد د اال اللرربلا الدقلية قااقليمية بارتبارما طقلقا  قائمة  تاش ا  الح  فز   مته العنايررر احمية ( 9)
الفقر    قرفرراميترره  الفقر   24اال المرراا     2بررالحقل، المرردايررة قالسرررررررررررررريررا رررررررررررررريررة    ؛ 6اال المرراا     1؛ قالمي ررا، اجفر قز لحقل، اللفررق 

الح  فز  نسرررررررررررررريررة: الع ررد الرردقلز العرراي بررالحقل، المرردايررة    American Convention on Human Rights, art. 18ق
الفقر    قرفررراميتررره  الفقر   24اال المررراا     3قالسرررررررررررررريرررا رررررررررررررريرررة   اجفر قز لحقل، اللفرررق   Americanق  ؛ 6اال المررراا     3؛ قالمي رررا، 

Convention on Human Rights, art. 20     الح  فز طماية اج ررررررررررررر  قفز طيا  ا ررررررررررررر ة: المي ا، اجفر قز لحقل، اللفق
 European Conventionق  ؛ American Convention on Human Rights, arts. 11 and 17ق  ؛ 18قرفاميته  الماا   

on Human Rights, art. 8    ااظر اي ررا   ضررمال  ملة اطبار ق ررائية  Inter-American Court of Human Rights, 

Contreras et al. v. El Salvador, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 31 August 2011, para. 116  ؛
 ؛ Gelman v. Uruguay, Judgement (Merits and Reparations), 24 February 2011, paras. 117–137  ق
 Masacre de la Aldea Los Josefinos v. Guatemala, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 3ق

November 2021, paras. 84–93 ؛ قالفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسرررررررة اق مير الللرز  التعلي  العار بترررررر ج
    18ق 17الفقرشاج  (   2012اجنفاا قطاالت االختفاء القسرة )

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/55
https://undocs.org/ar/CCPR/C/53/D/400/1990
https://undocs.org/ar/CRC/C/RUS/CO/3
https://undocs.org/ar/CRC/C/15/Add.240
https://undocs.org/ar/CRC/C/FRA/CO/4
https://undocs.org/ar/CRC/C/FRA/CO/4/Corr.1
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   ( 10)قلألنفاا المحرقايال بلررلر  مير قاالاية اال مل ت   الح  فز ا ررتعاا  مل ت   شلا رل  ق ه السررررة
  (11)قثمة يلة قل ة  يال الح  فز طماية العلليية قالحيا  اج ر ة قالح  فز ال ل ة

 الجرائم  

القراالايرة رل  اللررررررررررررررعيرد الردقلز طظر االختلرا  قبيه اجنفراا  قرد شنت را رمليرات التبنز مير  -4
قفز طاالت اعينة   (13)ققد شنت ا اي رررررررا   فز نرق  اعنية  طظر االختفاء القسررررررررة   (12)االشجار     اق

اص رلي ا القاالج الدقلز  قد شندرن رمليات التبنز مير القاالاز رل  اللعيد الدقلز ضمال ذنار الجرائ  
  (15)اق الجرائ  المرشلبة ضد اااسااية (14)ااباا  الجماريةالعلير   ا ق 

 االلتزام بمنع التبني غير القانوني على الصعيد الدولي -ثانياا  

 المبادئ الرئيسية للمنع  

اال قا ب الدقا اج شمنه التبنز مير القاالاز رل  اللررررررررررررعيد الدقلز اال خ ا  ررررررررررررال ق افاذ القلاايال  -5
قميرما اما قد  ل ر اال شدا ير فيما يعص ذ راءات التبنز  ق نب ز اج شنظ  التبنز رل  اللررررررررعيد قالسرررررررريا ررررررررات  

  ( 16) الدقلز اربعة اباائ رئيسررررية  اقال   شيللص  الررررالم اللفق الف ررررل  االرتبار اج ررررم  فز  ميه طاالت التبنز 
التة يعنز ”اج شؤخت بعيال االرتبار   ( 17) االطتيانية ثاايا   شحترر ذ راءات التبنز رل  اللعيد الدقلز ابدا اللالية  

الحللا المنا رررررررربة المتاطة رل  اللررررررررعيد اللننز فز اجاا الرراية البد لة فز البلد اجيررررررررلز لللفق قبق اللجلء  

  

الفقرشاج     8اال الماا     2قاشفاقية طقل، اللفق  الفقر    ( 10) ااظر اي را  اار ج المتعل  بحماية  ميه اج رعاي اال االختفاء القسررة  
الفقر   20اال المرررراا     2ق  1 القسرررررررررررررررة   اج ررررررررررررررعرررراي اال االختفرررراء  لحمررررايررررة  ميه  الرررردقليررررة  قاالشفرررراقيررررة  المرررراا     4؛  ؛ 25اال 
 (   )ن43  الفقر   CED/C/MNG/CO/1ق(؛  )ب40  الفقر   CED/C/CHE/CO/1؛ ق39  الفقر   CED/C/ALB/CO/1ق

(11 ) Inter-American Court of Human Rights, Contreras et al. v. El Salvador, para. 116    

؛ قالبرقشلالا االختيارة الملح  باشفاقية طقل، اللفق بت ج  رررررررريرررررررره اجنفاا قا ت  ا اجنفاا فز 35اشفاقية طقل، اللفق  الماا    ( 12)
اابررراطيررررة  المررررااشررراج    Convention on Protection of Children and Cooperation in؛ ق3ق  1الب رررراء قفز الملاا 

respect of Intercountry Adoption, art. 32  ؛ قبرقشلالا انه ققمه قاعاقبة االشجار باج ررعاي  قبعايررة النسرراء قاجنفاا  
   3المبمق الشفاقية اجا  المتحد  لمبافحة الجر مة المنظمة ربر اللننية  الماا   

؛ قاار ج المتعل  بحماية  ميه اج عاي اال االختفاء 1قاالشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج عاي اال االختفاء القسرة  الماا    ( 13)
؛ قالفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسررررررررررة اق مير الللرز  التعلي  العار بتررررررررر ج اجنفاا  20القسررررررررررة  الد با ة قالماا   
  )اتاح رل  11  ي  IRL2021/2؛ ق23ذل     19الفقرات اال (   2012)  قطاالت االختفاء القسرة

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26772 ) .   
 (   اشفاقية انه  ر مة ااباا  الجمارية قالمعاقبة رلي ا  الماا  ال ااية )مر ( 14)

)االختفاء القسرة    7)ط( اال الماا   1)اال ترقا،( قالفقر     7)ن( اال الماا   1قاظار رقاا اج ا ز للمحبمة الجنائية الدقلية  الفقر    ( 15)
؛ قالفر   العااق المعنز باالختفاء القسررررة  5قاالشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج رررعاي اال االختفاء القسررررة  الماا   (؛  لأل رررعاي

 (   2009اق مير الللرز  التعلي  العار بت ج االختفاء القسرة  ليفه  ر مة ضد اااسااية )

 Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of ق  ؛ 21اشفراقيرة طقل، اللفرق  المراا    ( 16)

Intercountry Adoption, art. 4؛ قEuropean Convention on the Adoption of Children (revised), art. 4 ؛
قرفرراميترره  المرراا      CRC/C/IND/CO/3-4؛ ق32  الفقر   CRC/C/CHE/CO/5-6؛ ق24قالمي ررا، اجفر قز لحقل، اللفررق 

رق   47  الفقر   CRC/C/ERI/CO/3ق(؛  )ن58الفقر    التعلي  العرررار    قالتعلي   17الفقر   (   2013)14؛ قلجنرررة طقل، اللفرررق  
   56ق  55الفقرشاج  (   2009)12العار رق  

 Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of ق  ؛ 21اشفراقيرة طقل، اللفرق  المراا    ( 17)

Intercountry Adoption, art. 4؛ ق Inter-American Court of Human Rights, Ramírez Escobar et al. v. 

Guatemala, paras. 207–208    

https://undocs.org/ar/CED/C/ALB/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/CHE/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/MNG/CO/1
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26772
https://undocs.org/ar/CRC/C/CHE/CO/5-6
https://undocs.org/ar/CRC/C/IND/CO/3-4
https://undocs.org/ar/CRC/C/ERI/CO/3
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ثال ا   يقت رررررررررز طظر المبا رررررررررب المالية قميرما اال المبا رررررررررب ردر    (18) التبنز رل  اللرررررررررعيد الدقلز  ذل  
رابعا   ال  رَّخص لحاالت التبنز    (19)بالغ االية بع   شلاليف التبنز قافقاشه المعقللةشحلرررريق اق افه اة ا

قفقا  لحالة اللفق فيما يعص  رل  اللررعيد الدقلز ذال اال  ااب السررللات المعتلررة التز شقرر اج التبنز  ائ  
قد قافقلا رل  التبنز  رال رل   قالديه قاقاربه قاجقيرررياء الترررررييال  قرند االقت ررراء  اج اج رررعاي المعنييال  

يبلج مرض التبنز الع لر  قشينت ا المباائ المتالر  رافا  ”رنداا  (20)بعد طلررررررررررلل   رل  المتررررررررررلر  ال  اة
   ( 21)   الع لر رل  ا ر  لللفق  رل  نفق للالد ال اتبنييال  دال  اال 

 احترام آراء األطفال  

شسرررررررررررتند اة قرارات شتعت فز  ررررررررررريا، رمليات التبنز رل  اللرررررررررررعيد الدقلز ذل  المباائ اجربعة  -6
المتالر  ار ه قشسررتر ررد   ا  قش ررمال طقل، اللفق  قاتلا طقل، اج ررر البيللل ية قاللالد المر ررم لتبنيه  

ق تعيال رل  الدقا  ل ه خاي اج شمبال اجنفاا اال التعبير رال ررائ   قاج (   المر رررررررحيال لتبنيه)اللالد ال 
  شلفق ذ  ء مته اآلراء االرتبار اللا ب  قفقا  لسرررررررن   قادي ا رررررررج    فز  ميه اا راءات الق رررررررائية قاااار ة

اج ش رررره ذ راءات شترررر يلية   قفز متا اللرررردا   نب ز للدقا  (22)المتعلقة بقرار التبنز رل  اللررررعيد الدقلز
 الطد  قاج شلفر التدر ب للق ا  قالمحاايال قاجخلائييال اال تمارييال 

 عملية التبني  

شنترررررو الدقا قشنفت رملية شبنز الطد  شترررررمق شقييما   ررررراا   لحقل، اللفق ب ،مل ا  قشعتمد للائم  -7
قشحظر الدقا    (23)ذابااية التبنز  انا ررررررربة بتررررررر ج اا راءات قال رررررررمااات  بما فز ذلا فيما  تعل   تحد د

رل  ق ه العللي رمليات التبنز العاية قالمستقلة قشلفق ردر شنفيت رمليات شبال رل  اللعيد الدقلز 
ذال اال خ ا قااالت اعتمد   قشستحدث الدقا رليات  فافة قفعالة قانا بة قا قا  بملارا اافية لإل را   

قال  ررررريما فيما  تعل  بالتحق  اللرررررارر اال خلفية    (24)قريررررردمارل  رمليات التبنز رل  اللرررررعيد الدقلز 
ققثائ  اجنفاا المعلال اا    تاا   قشسررررررررتحدث الدقا اي ررررررررا  قشنفت اظ  اعللاات الطد  شلفق الحلررررررررلا  
رل   يااات اقيقة قالثلقة رال رمليات التبنز رل  اللرررعيد الدقلز  بما فز ذلا رال اجنفاا العاضرررعيال  

  (25)خلفياش    قشبااا شلا المعللااتللتبنز قرال ا رم  ق 
  

 ل   فز الب اء قفز الملاا ااباطية   ياج االت به فز المقرر  العايررة المعنية  بيه اجنفاا قا ررت  ل    نسرريا   بما فز ذلا ا ررت  ( 18)
    2017رذار/اارس   7الدقر  الرابعة قال  ثيال لمجلس طقل، اااساج   

المرراا    ( 19)  Convention on Protection of Children and Cooperation in respect ofق  ؛ 21اشفرراقيررة طقل، اللفررق  

Intercountry Adoption, arts. 8, 11 and 32 ق  ؛European Convention on the Adoption of Children 

(revised), art. 17  ااظر اي را   24قالمي ا، اجفر قز لحقل، اللفق قرفاميته  الماا   ؛  Inter-American Court of Human 

Rights, Ramírez Escobar et al. v. Guatemala, para. 208   

المرراا    ( 20)  Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of؛ ق21اشفرراقيررة طقل، اللفررق  

Intercountry Adoption, art. 4    

ز المقرر  العايررة المعنية  بيه اجنفاا قا ررت  ل    نسرريا   بما فز ذلا ا ررت  ل   فز الب اء قفز الملاا ااباطية   ياج االت به ف ( 21)
    IRL2021/2ااظر اي ا      2017رذار/اارس   7الدقر  الرابعة قال  ثيال لمجلس طقل، اااساج   

الفقر   12اشفراقيرة طقل، اللفرق  المراا    ( 22) ؛ 25اال المراا     5؛ قاالشفراقيرة الردقليرة لحمرايرة  ميه اج ررررررررررررررعراي اال االختفراء القسرررررررررررررررة  
    37  الفقر   CED/C/FRA/CO/1ق

(23 ) A/HRC/34/55   ق(؛  )ه( ق)ق95  الفقرCRC/C/IND/CO/3-4   58  الفقر    

(24 ) A/HRC/34/55   ق(  ااظر اي رررررررررا   95  الفقر(CRC/C/GHA/CO/3-5   ؛ ق46  الفقرCRC/C/KHM/CO/2-3  ؛ 48  الفقر  
    47  الفقر   CRC/C/ERI/CO/3؛ ق48  الفقر   CRC/C/COD/CO/2؛ ق61  الفقر   CRC/C/GTM/CO/3-4ق

(25 ) A/HRC/34/55   ؛  21قاشفرراقيررة طقل، اللفررق  المرراا   (؛  )ح95  الفقرConvention on Protection of Children and 

Cooperation in respect of Intercountry Adoption, art. 4    

https://undocs.org/ar/CED/C/FRA/CO/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/55
https://undocs.org/ar/CRC/C/IND/CO/3-4
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/55
https://undocs.org/ar/CRC/C/GHA/CO/3-5
https://undocs.org/ar/CRC/C/KHM/CO/2-3
https://undocs.org/ar/CRC/C/GTM/CO/3-4
https://undocs.org/ar/CRC/C/COD/CO/2
https://undocs.org/ar/CRC/C/ERI/CO/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/55


CED/C/9 

5 GE.22-26622 

 الكسب المالي غير المشروع والفساد  

شتعت الدقا  ميه التدا ير المنا ربة از ش رمال  فيما يعص التبنز رل  اللرعيد الدقلز  اج رملية   -8
اافية  ق نب ز اج شللج الر ررررلر الر ررررمية     (26)التبنز ال شعلا رل  المتررررارايال في ا ببسررررب االز مير اترررررق 

ق نب ز فلررق التبررات     (27)لت لية التلاليف قاج شتاح لعااة الجم لر ذابااية االن   رل  التفايرريق ااالة  
اما  نب ز ردر رب. شقدي  المسرررارد  ااامائية اق اااسرررااية بمنم     ( 28)قالمنم فلررر   قاضرررحا  رال رملية التبنز

 راارب اللاراالت اق اآلبراء قاجا رات اللرااحيال للتبنز  ق جرب طظر افه االاا اال    (29)شراخيص لعمليرات شبالا 
 ق جرَّر الفساا فز اة ارطلة اال اراطق رملية التبنز   (30)لمراف  الرراية التز يقي    ا اجنفاا

 إلغاء الحوافز  

 نب ز للدقا اج شمنه شحفي  الممار رررررررررررات مير المتررررررررررررقرة التز شؤاة ذل  التبنز مير القاالاز   -9
دقلز فز البلداج اجيرلية لألنفاا  قرل  ق ه العلرلي   نب ز ذل اء الحلرص السرنل ة رل  اللرعيد ال

اما  نب ز رفض قبلا اة نلب اا ل  يبال قد   (31)لعمليات التبن ِّز بحسررررررب البلداج ق/اق بحسررررررب اللااالت
دا رل  ااه بحا ة ذل  التبنز ر  فيه ب رض شبنز نفق طي    (32) ي

 والممارسات الوطنيةالقوانين   

قامار ررراش ا    -10 قلااين ا قللائح ا اللننية  قاتلا  ررريا ررراش ا   نب ز للدقا اجيرررلية اج شسرررتعرض 
الدقلز اق فز  التبنز مير القاالاية رل  اللرعيد  فز ش ي ة نرق  اؤاشية لعمليات  ل رماج ردر ذ ر اا ا 

    ( 34) ال  اة لمعالجة اج ررررررررباب الجتر ة ل ته الممار ررررررررات قشتعت الدقا  ميه التدا ير      (33)ذاااة شلا الظرق 
ق مبال القيررار  ررتلررا  فز  ملررة االر  اال خ ا شع    النظ  اللننيررة الفعررالررة لحمررايررة اللفررق ق  رراا  
اال رررت مار في ا  قاال خ ا   اا  الدر  المقدر ذل  اج رررر المسرررت رررعفة  قال  ررريما اجا ات اللطيدات 

ااية قال ئز يعترررررررررررال فز المنان  الر فية اق  نتميال ذل  اجتمعات  ال ئز  لا  ال الرررررررررررارب اقتلررررررررررر
قشحترر التدا ير البد لة لرراية اللفق ابدا اللالية االطتيانية قشلفق ذ  ء      ( 35) السرررررررررررررررباج اجيرررررررررررررررلييال 

    (36)الرررررررالم اللفق الف رررررررل  االرتبار اج رررررررم   قشلفق الدقا شسرررررررجيق اق نفق فز  رررررررجق الملاليد
للردقا اج شلفر طمرايرة فعرالرة لألنفراا الم را ر ال قنرالبز اللجلء قال   يال  رل  ذلرا   نب ز  قر ق  

   (38)اللبيعية  قاجنفاا ذقة ااراقة  قاجنفاا ضرررحايا الن ارات المسرررلحة قالللارث  (37)قالمتررررا ال ااخليا  

  

    21اشفاقية طقل، اللفق  الماا    ( 26)

(27 ) A/HRC/34/55   مر96  الفقر(   ) 

 (   ) 96المر ه افسه  الفقر    ( 28)

 (   )ق96المر ه افسه  الفقر    ( 29)

 (   )ح96المر ه افسه  الفقر    ( 30)

 (   )ط96المر ه افسه  الفقر    ( 31)

    المر ه افسه ( 32)

 (   )ن95المر ه افسه  الفقر    ( 33)

(34 ) CRC/C/MDG/CO/3-4   ب44  الفقر(   ) 

(35 ) A/HRC/34/55   30  الفقر    

 ( 2005)7 نة طقل، اللفق  التعلي  العار رق  ؛ قلج 7( بترررررر ج طقل، اللفق  الفقر  1989)17اللجنة المعنية بحقل، اااسرررررراج  التعلي  العار رق    ( 36)
  CRC/C/BRN/CO/2-3؛ ق95  الفقر   A/HRC/34/55؛ ق25بترررررر ج ذرماا طقل، اللفق فز ارطلة اللفللة المببر   الفقر   

    34  الفقر   CRC/C/TLS/CO/1؛ ق38  الفقر   CRC/C/VNM/CO/3-4؛ ق32الفقر   

(37 ) CED/C/ITA/CO/1  ؛ ق34ق 23  الفقرشاجCED/C/MEX/CO/1   23  الفقر    

(38 ) CRPD/C/HUN/CO/2-3   ؛ ق39  الفقرCRPD/C/IRQ/CO/1   22  الفقر    

https://undocs.org/ar/A/HRC/34/55
https://undocs.org/ar/CRC/C/MDG/CO/3-4
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/55
https://undocs.org/ar/CRC/C/BRN/CO/2-3
https://undocs.org/ar/CRC/C/VNM/CO/3-4
https://undocs.org/ar/CRC/C/TLS/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/ITA/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/MEX/CO/1
https://undocs.org/ar/CRPD/C/HUN/CO/2-3
https://undocs.org/ar/CRPD/C/IRQ/CO/1
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مته الحاالت   بارتبارم  ا د ررضة ل افلاا رال قالد     قفز     (39)المتللة بالمناخ بما في ا الللارث 
  نب ز للدقا اج شنظر فز فرض ققف اختيارة رل  التبنز رل  اللعيد الدقلز 

 جمع البيانات واإلحصاءات  

ثة رال رمليات -11    نب ز للدقا اج شتعت  ميه التدا ير ال  اة لتلفير اعللاات ذطلرررررررائية اقيقة قاحدَّ
التبنز مير القاالاية رل  اللرررررعيد الدقلز  بما يترررررمق شلار ع التبنز قردا اج رررررعاي الت ال شسرررررن  ذثبات 

 مل ت   الحقيقية 

 االلتزام بتجريم التبني غير القانوني على الصعيد الدولي -ثالثاا  

 التجريم  

مر  بمل ب قلااين ا   ليررفه  ر مة اسررت (40)شحظر الدقا التبنز مير القاالاز رل  اللررعيد الدقلز -12
قشنص رل  رقلبات انا بة شعبس ادي خللر  مته الجر مة قش مال  بيق ااتلا  ق ائز    (41)الجنائية

 ررررررررر ه قفعاا  قرنداا شللج رمليات التبنز مير القاالاية رل  اللررررررررعيد الدقلز اا مة رال طاالت اختفاء 
لعقلبة  رخت  فز ارتبارما اج اختفاء قسرررررررررررة  شعتبر الدقا الج التررررررررررعص المعتفز نف   راا   اتررررررررررداا  ل

اجنفاا قسررررا  اق اات ار   بلرررلر  مير اتررررقرة فز  ررريا، االختفاء القسررررة مل  ررربق اتلر  اال ا رررباا 
قشلفق الدقا اال يتررربق  رررقلط الجر مة بالتقاار رقبة ااار التماس ال رررحايا  ررربق    (42)العنف ضرررد اجنفاا

  علبات العايررة التز شلا ه اجنفاا ال ررحايا فز شقدي  التررباقياالاتلررا  الق ررائية  قذلا بالنظر ذل  اللرر
  (43)ق ل  اللابه المستمر ل ته الجر مة

 التحقيقات  

شتعررت الرردقا  ميه الترردا ير ال  اررة ل ررررررررررررررمرراج التحقي  فز  ميه طرراالت التبنز مير القرراالاز   -13
  (44)طاا ردر شقدي   رررررررررباقي ر رررررررررميةاللرررررررررعيد الدقلز بلر قة ااالة قا   ة ق اا  قفعالة  طت  فز  رل 

  

(39 ) CRC/C/DJI/CO/3-5   ؛ ق38  الفقرCRC/C/SOM/CO/1  ؛ ق55ق  54ق  4  الفقراتCRC/C/MDG/CO/5-6   الفقر  
بترر ج اجبعاا الجنسررااية للحد اال اعانر (  2018)37لق رراء رل  التميي  ضررد المرا   التليررية العااة رق  قاللجنة المعنية با   37

    الللارث فز  يا، ش ير المناخ

(40 ) CRC/C/MHL/CO/2   ؛ ق40  الفقرCRC/C/ESP/CO/3-4   ؛ ق45  الفقرCRC/C/OPSC/ALB/CO/1   ؛ 26  الفقر
الفقر   CRC/C/OPSC/GRC/CO/1ق  الفقر   CRC/C/OPSC/MNE/CO/1؛ ق 27       CRC/C/OPSC/SRB/CO/1؛ ق 30  

    83  الفقر   CRC/C/YEM/CO/4؛ ق36الفقر   
المررااشرراج   ( 41) ؛ قبرقشلالا انه ققمه قاعرراقبررة االش ِّجررار  8ق  4االشفرراقيررة الرردقليررة لحمررايررة  ميه اج ررررررررررررررعرراي اال االختفرراء القسرررررررررررررررة  

؛ 5باج ررررررررررررررعاي  قبعايررررررررررررررة النسرررررررررررررراء قاجنفاا  المبمق الشفاقية اجا  المتحد  لمبافحة الجر مة المنظمة ربر اللننية  الماا   
 ,Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention against Trafficking in Personsق

especially Women and Children, art. 5    

(   2012الفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسرررة اق مير الللرز  التعلي  العار بترر ج اجنفاا قطاالت االختفاء القسرررة ) ( 42)
  CED/C/CHE/CO/1؛ ق7)ب( اال الماا   2ه اج رررعاي اال االختفاء القسررررة  الفقر   ؛ قاالشفاقية الدقلية لحماية  مي9الفقر   
    16الفقر   

الماا    ( 43) ؛ قاار ج المتعل  بحماية  ميه اج ررعاي اال االختفاء 8االشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج ررعاي اال االختفاء القسرررة  
    17القسرة  الماا   

  )ا(؛ 40  الفقر   CED/C/CHE/CO/1؛ ق 12اال الماا    2ق   1االشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج رررررعاي اال االختفاء القسررررررة  الفقرشاج   ( 44)
الرفرقرر   CED/C/ARG/CO/1ق ق17   الرفرقرر   CRC/C/CHN/CO/3-4؛  ق57   الرفرقرر   CRC/C/DZA/CO/3-4؛    54  

؛ Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, art. 27ااظر اي ررررررا   
   ASEAN Convention against Trafficking in Persons, especially Women and Children, art. 16ق

https://undocs.org/ar/CRC/C/DJI/CO/3-5
https://undocs.org/ar/CRC/C/SOM/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/MDG/CO/5-6
https://undocs.org/ar/CRC/C/MHL/CO/2
https://undocs.org/ar/CRC/C/ESP/CO/3-4
https://undocs.org/ar/CRC/C/OPSC/ALB/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/OPSC/GRC/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/OPSC/MNE/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/OPSC/SRB/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/YEM/CO/4
https://undocs.org/ar/CED/C/CHE/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/CHE/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/ARG/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/CHN/CO/3-4
https://undocs.org/ar/CRC/C/DZA/CO/3-4
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  قشتعت شدا ير ا ئمة  رند االقت ررراء  ل رررماج طماية الترررا،ز قالتررر لا قال رررحايا قاحااز الدفا   ف ررر   
رال اج ررررعاي اآلخر ال المتررررارايال فز التحقي   اال اة  ررررلء اعاالة اق شرميب بسرررربب الترررربلي المقداة 

قيرررلا السرررللات المعتلرررة بالتحقي  فز رمليات التبنز مير  قش رررمال الدقا   (45)اية  ررر اا   يدلص    ا اق
القاالاية رل  اللرررررعيد الدقلز ذل   ميه اللثائ  قالمحفلنات قالمعللاات اجخري ذات اللرررررلة بما يمبن  ا  

قش قا الدقا اي را  المؤ رسرات المتراراة فز التحقي  فز رمليات التبنز مير  ؛ (46)اال ذ راء شحقيقات فعالة
  اللرررررررررررررعيد الدقلز بما يبفز اال الملارا المالية قالتقنية قالملنفيال المؤمليال لتمبين ا اال اااء رمل ا القاالاية رل  
  (47)بسررة قفعالية

 المساعدة المتبادلة  

شقدر الدقا  اٌق ان ا ذل  اجخري  ا،بر قدر اال المسارد  المتباالة فز  يا، اا راءات الجنائية  -14
المتعت  فيما  تلررررررررق بجر مة التبنز مير المترررررررررق  رل  اللررررررررعيد الدقلز  بما يتررررررررمق شقدي   ميه اجالة  

  لي ا فز القاالج المحلزبالترررقط المنلررلي را   المل لا  فز طل ش ا قال  اة جمراض اا راء الجنائز  رمن
  (48)اق المعامدات المنلبقة

 االلتزام بتوفير سبل االنتصاف من التبني غير المشروع على الصعيد الدولي -رابعاا  

 الحق في معرفة الحقيقة والبحث عن األطفال المختطفين  

ق نب ز للدقا    ( 49) يقة ل ررحايا رمليات التبنز مير القاالاية رل  اللررعيد الدقلز الح ي فز اعرفة الحق  -15
اج شلفق طللا  ميه ال حايا  بمال في   اصال  ري شبني   فز الماضز  رل  اا يحتا لاه اال اسارد  لمعرفة 

قلتلا   نب ز للدقا اج شسررررررررام  اسرررررررراممة فعالة فز   لا البحل رال اجنفاا المفقلا ال قشحد د     ( 50) ايررررررررلل   
 نب ز للدقا اج شنترررو قلارد  يااات للحمض العللة اللرررب ز شت رررمال  فعل   ررربيق الم اا      ( 51) ااا،ال ق لام  

  اق ش ق ر ال ل ة المبلغ رن ا  ( 52) رينات قراثية اال  ميه طاالت االات ا  مير المترررررررررررررق  اق االختفاء القسرررررررررررررة 
  

اار ج المتعل  بحماية  ميه اج رعاي    12اال الماا     1لحماية  ميه اج رعاي اال االختفاء القسررة  الفقر     االشفاقية الدقلية ( 45)
؛ قالفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسرررررررررررة اق مير الللرز  التعلي  العار  13اال الماا     3اال االختفاء القسرررررررررررة  الفقر   

  (  2012  قالتعلي  العار بترررررر ج اجنفاا قطاالت االختفاء القسرررررررة )5(  الفقر   2010رة )بترررررر ج الح  فز الحقيقة بترررررر ج االختفاء القسرررررر 
    68ذل    60  الفقرات اال  A/HRC/45/13/Add.3؛ ق40ق 39الفقرشاج  

 (   )ن17  الفقر   CED/C/CHL/CO/1ق ( 46)

 (   )مر17المر ه افسه  الفقر    ( 47)

ااظر اي ررررررررا  اشفاقية اجا  المتحد  لمبافحة الجر مة    14االشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج ررررررررعاي اال االختفاء القسرررررررررة  الماا    ( 48)
    20اال الماا     4؛ قاار ج المتعل  بحماية  ميه اج عاي اال االختفاء القسرة  الفقر   18المنظمة ربر اللننية  الماا   

؛ قالمباائ اج ررررررررا ررررررررية قالمباائ  24اال الماا     2اية  ميه اج ررررررررعاي اال االختفاء القسرررررررررة  الفقر   االشفاقية الدقلية لحم  (49)
التل ي ية بترررررر ج الح  فز االاتلررررررا  قالجبر ل ررررررحايا االات ا،ات الجسرررررريمة للقاالج الدقلز لحقل، اااسرررررراج قاالات ا،ات  

الختفاء القسررررررة اق مير الللرز  التعلي  العار بتررررر ج العلير  للقاالج الدقلز اااسرررررااز؛ قالفر   العااق المعنز بحاالت ا 
  قالتعلي  العار بتررررررررر ج اجنفاا قطاالت االختفاء القسررررررررررة  7(  الفقر   2010الح  فز الحقيقة بتررررررررر ج االختفاء القسررررررررررة )

    29ذل     23(  الفقرات اال  2012)

العار بترررررر ج الح  فز الحقيقة بترررررر ج االختفاء القسرررررررة    الفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسرررررررة اق مير الللرز  التعلي  ( 50)
   65ق 64  الفقرشاج  CRC/C/GTM/CO/3-4؛ ق32  الفقر   CRC/C/CHE/CO/5-6ااظر اي ا      7الفقر   (   2010)

؛ قاللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسررة   24اال الماا    3قاالشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج رعاي اال االختفاء القسررة  الفقر    ( 51)
قاار ج المتعل  بحماية  ميه اج ررررررعاي اال االختفاء (؛  8)8ق 4المباائ التل ي ية للبحل رال اج ررررررعاي المعتفيال  المبدرج  

 ,Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings؛ ق20القسررررررة  الماا   

art. 33  (2 ؛ ق)CED/C/COL/CO/1   الفقر الفقر   CRC/C/15/Add.232؛ ق 40   الفقر  CRC/C/15/Add.187؛ ق 32     ؛ 35   
   38ق  37  الفقرشاج  CRC/C/SLV/CO/3-4ق

(52 ) CED/C/HND/CO/1   ؛ ق43  الفقرCRC/C/GTM/CO/3-4   87  الفقر    

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/13/Add.3
https://undocs.org/ar/CED/C/CHL/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/CHE/CO/5-6
https://undocs.org/ar/CRC/C/GTM/CO/3-4
https://undocs.org/ar/CED/C/COL/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/15/Add.232
https://undocs.org/ar/CRC/C/15/Add.187
https://undocs.org/ar/CRC/C/SLV/CO/3-4
https://undocs.org/ar/CED/C/HND/CO/1
https://undocs.org/ar/CRC/C/GTM/CO/3-4
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  قفز  رررريا، ذرماا   ( 53)ل رض احدا مل ذراا  ذثبات مل ة ضررررحايا التبنز مير القاالاز رل  اللررررعيد الدقلز
  الح  فز اعرفة الحقيقة  شسرررررارد الدقا  اٌق ان ا اجخري  فز البحل رال ضرررررحايا التبنز مير القاالاز رل 

  (54)اللعيد الدقلز قفز شحد د ااا،ال ق لام 

 إجراءات إلغاء التبني  

شلفر الدقا ل رررررحايا التبنز مير القاالاز رل  اللرررررعيد الدقلز  ررررربق االاتلرررررا  اال خ ا   - 16
ا  لمرا عة رمليات التبنز اق اا دا  اق الليرراية التز اترر ت رال طاالت اختفاء قضرره ذ راءات احد 

ال ل ة  اق رال اة فعق مير قاالاز  ق ل ائ ا رند االقت راء  قالشعاذ ذ راءات  رر عة اثبات  ( 55) قسررة 
الحقيقية للميتصبن  المعنز  اه ارارا  الررررررالم اللفق الف ررررررل  رند االقت رررررراء
قه  قاال اقج المسررررررراس بح ( 56) 

   ( 57)  نسية  فز 

 الحق في جبر الضرر  

لل رررررررحايا  اة اصال لح      ضررررررررر انتيجة ابا رررررررر  لتبالا مير قاالاز رل  اللرررررررعيد الدقلز    -17
ق مبال اج يتررررررمق: ذراا   ا    نسرررررراايا   ق ت ررررررمال الجبر انظلر    (58)الح  فز  برا لما ايررررررا    اال ضرررررررر

القاالاز رل  اللعيد الدقلز  ا نما اابال ذلا  اه  ال حية ذل  طالت ا اجيلية قبق طدقث التبنز مير  
الت ميق  التز   ارارا  الرررالم اللفق الف رررل ؛ قالتعل ض رال اة ضررررر يمبال شقييمه اقتلررراايا ؛ ق راا  
القاالاية قاال تمارية  قالمتلر  قالتيسير؛ قالترضية     نب ز اج شتمق الرراية اللبية قالنفسية  قالعداات 

اللترررررف اللااق قالعلنز رال الحقيقة  قاالرتتار    التز  نب ز اج شترررررمق  رل   ررررربيق الم اا ال الحلرررررر  
قاالاية  ؛  (59)العلنز  ق طياء ذاري ال حايا قشلر م   قضمااات ردر التلرار اال خ ا ذاخاا ذي طات 

  (60)قاؤ سية قرملية

  

    19ااظر اي ا  االشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج عاي اال االختفاء القسرة  الماا    ( 53)

اال   4؛ قاار ج المتعل  بحماية  ميه اج ررررعاي اال االختفاء القسرررررة  الفقر   25اال الماا     3قالفقر     15المر ه افسرررره  الماا    ( 54)
؛ قالفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسرررررررررررررررة اق مير الللرز  التعلي  العار بترررررررررررررر ج اجنفاا قطاالت االختفاء  20الماا   

 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Humanق؛  46الفقر   (   2012القسررررررررررة )

Beings, art. 33 (2   ) 

؛ قاار ج المتعل  بحماية  ميه اج عاي 25اال الماا    4االشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج عاي اال االختفاء القسرة  الفقر    ( 55)
الفقر    ؛ 35  الفقر   CED/C/BRA/CO/1ق(؛  )ن39  الفقر   CED/C/PAN/CO/1؛ ق20اال الماا    2اال االختفاء القسرررررة  

الفقر   CED/C/BOL/CO/1ق  ق 41   الفقر   CED/C/PER/CO/1)ن(؛  ق 35   الفقر   CED/C/HND/CO/1)ن(؛  قالفر    43   ؛ 
     22(  الفقر   2012العااق المعنز بحاالت االختفاء القسرة اق مير الللرز  التعلي  العار بت ج اجنفاا قطاالت االختفاء القسرة )

(56 ) CED/C/BOL/CO/1   ق(؛  )ن41  الفقرCED/C/PAN/CO/1   ن39  الفقر(   ) 

    24اال الماا     3الع د الدقلز العاي بالحقل، المداية قالسيا ية  الفقر    ( 57)

الماا    ( 58) ؛ قاار ج المتعل  بحماية  ميه اج ررررررررررررعاي اال 24االشفاقية الدقلية لحماية  ميه اج ررررررررررررعاي اال االختفاء القسرررررررررررررة  
؛ قالفر   العااق المعنز بحاالت االختفاء القسررررررررررة اق مير الللرز  التعلي  العار بتررررررررر ج اجنفاا  19الماا   االختفاء القسررررررررررة   

؛ قالمباائ اج رررا رررية قالمباائ التل ي ية بتررر ج الح  فز االاتلرررا  36ذل    30الفقرات اال  (   2012قطاالت االختفاء القسررررة )
    ز لحقل، اااساج قاالات ا،ات العلير  للقاالج الدقلز اااساازقالجبر ل حايا االات ا،ات الجسيمة للقاالج الدقل

(59 ) A/HRC/45/45   106  الفقر    

؛ قبرقشلالا انه ققمه قاعررراقبرررة االش ِّجررار  25اال المررراا     2اشفررراقيرررة اجا  المتحرررد  لمبرررافحرررة الجر مرررة المنظمرررة ربر اللننيرررة  الفقر    ( 60)
؛ 6اال الماا    6باج ررعاي  قبعايررة النسرراء قاجنفاا  المبمق الشفاقية اجا  المتحد  لمبافحة الجر مة المنظمة ربر اللننية  الفقر   

   Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, arts. 12 and 15ق

https://undocs.org/ar/CED/C/PAN/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/BRA/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/BOL/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/PER/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/HND/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/BOL/CO/1
https://undocs.org/ar/CED/C/PAN/CO/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/45
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 آليات البحث عن الحقيقة  

ة  رند االقت ررررراء  اثبات اللقائه المتعلقة  نب ز للدقا اج شنظر فز ذاتررررراء لجاج شحقي  اسرررررتقل -18
  بااراءات طدقث شبال مير اترررررق  رل  اللررررعيد الدقلز  قشحد د اسررررؤقليات اق نر   قاقتراح شدا ير شلفق

قشتم ق امدا  مته اللجاج فز اسرررارد  ال رررحايا رل  اعرفة الحقيقة    (61)شعل ض ال رررحايا شعل  رررا  اافيا  
مل ت   الحقيقية  قشتررربيق  رررجق شار عز الثل،  قالتليرررية بارتماا ضرررمااات بعدر بتررر ج ايرررلل   ق ثبات 

التبنز مير القاالاز رل  اللرررررررعيد الدقلز  ق نب ز للدقا اج شحري رل   (62)التلرار  قاال ث   انه شلرار
  (63)اج شت مال مته اآلليات انظلرا   رارز االرتبارات الجنسااية قاطتيا ات اجنفاا

    

  

(61 ) A/HRC/24/42   90  الفقر    
(62 ) E/CN.4/2006/91   15  الفقر    

(63 ) A/HRC/24/42   ؛ ق36  الفقرA/75/174    

https://undocs.org/ar/A/HRC/24/42
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/91
https://undocs.org/ar/A/HRC/24/42
https://undocs.org/ar/A/75/174
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