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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعةالدورة 
 ٢01٧ آذار/مارس ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
 من جدول األعمال 3البند 

واالقتصادية  تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسيـة 
 في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية، بما

ـــع ا فيـــاغ واســـت الل   فـــي الا ـــا     ـــة باي ـــر المقـــررة اللاعـــة المعني تقري
 المواد اإلباحية وفي

 العامة مذكرة من ا مانة  
،   ارددداا ااياةيدد  ارعنيدد  يبيددط األ وددال وا ددالبغا   البلددا  و تقددد ا ارقددررا ا ا دد   

، عرضددا  عامددا  لة  دد   ٢5/6و ٧/13تقريرهددا الددُع اععددد عمددب  يقددرارع إلنددن ةقددد  اا  ددا  
الدددض اضددد نعن  دددا مندددُ تقددددق تقريرهدددا ال دددايق الدددُع ععدددر  عنددد  إلندددن ةقدددد  اا  دددا    

. وحيادددددع الاقريددددر ىيدددددا  عندددد  ارا دددد  مداضدددديعي  ي دددد   ةددددا   الابدددد    دددد  ٢016آذار/مدددارس 
 القا دين وعن  تد يا  ي    كيوي  منط هُه الظاهرا ومكافحاها.
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ـــع ا فيـــاغ واســـت الل   فـــي الا ـــا     ـــة باي ـــر المقـــررة اللاعـــة المعني تقري
 المواد اإلباحية وفي
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 مقدمة -أوالا  
. وهددد يادددمن ٢5/6و ٧/13يعقددد ا هددُا الاقريددر عمددب  يقددرارع إلنددن ةقددد  اا  ددا   -1

   ارعنيددد  يبيدددط األ ودددال وا دددالبغامعندمدددا  عدددن األ  ددد   الدددض اضددد نعن  دددا ارقدددررا ا ا ددد  
منُ تقددق تقريرهدا ال دايق الدُع ععدر  عند  إلندن ةقدد  اا  دا     ارداا ااياةي  البلا  و 

. وحيادددددع الاقريددددر ىيدددددا  عندددد  ارا دددد  مداضدددديعي  ي دددد   ةددددا   الابدددد    دددد  ٢016آذار/مدددارس 
 القا دين.

 ا نشطة -ثانياا  
 الزيارات القطرية -ألف 

 .(1)٢016 ي دا /ىيريل  18إىل  11  الودةا مدن  جدرجيدايزيدارا إىل   قامن ارقدررا ا ا د -٢
، ٢016كدددددا د  الثاين/ينددددداير   ٢٢إىل  18م دددددةك  إىل  يج يدددددا   الودددددةا مدددددن زيدددددارا وقامدددددن ىيددددددا  ي

ارقدددرر   ذلدددس ى دددبا ا وعداقبهدددا، و  يا شدددةاع مدددط ارقدددرر ا دددال ارعددد  ي شدددكال الدددر  ارعا دددرا،  دددا
 .(٢)ا ال ارع  حبق كل إ  ا    الاماط ي عن  م ادى ممكن من الصح  البد ي  والعقني 

ت درين األول/ىكاددير  31قدا  عنيهدا مدن وىّجنن ةكدم  اجلمهدري  الدومينيكي  زيارا ماو -3
. وا اجاين ةكدماا ينلاريا والكام و  يصدرا إجيايي  ل ند  ٢016ت رين الثاين/ دفمرب  ٧إىل 

الزيارا ارر نني من ارقررا ا ا   الض تنّقن ىيددا  اعددا لزيدارا يدارا داع. وت دج ط ارقدررا ا ا د   
 ،ومجهدريد  كدريدا ،وتاينندد ،ويدنلباي  ،والربازيدل ،دو ي دياوإ  ،اامارا  العرييد  اراحدداكب  من 

 ،و ا ددددا ،وال ددددنلال ،و ددددنلافدرا ،وزامبيددددا ،وجندددددب ىفريقيددددا ،ومجهدريدددد   و الدطقرا يدددد  ال ددددعبي 
عند  ا  داجاي  يصددرا إجياييد   واغندد ،و يبدال ،ومدزامبيدق ،وماليزيدا ،وكينيدا ، داا وفييدن ،والونبني

 تدعد اغند إىل اقةاح مدعد لنزيارا اراوق عنيها. ها زيارا ينداهنا، كمال نباهتا الض ت نب في

 أنشطة أخرى -با  
 المؤتمرات والتياعل مع أعحاب المصلحة -1 

، حتددددّدثن ارقددددررا ا ا دددد    ةدددددن  عظ ددددا    هدددداع  نا ددددب  ٢016ىيار/مددددايد  ٢٤   -٤
ُكرى ال دندي  ا م دني لبحتداا الددويل ألر  اا  دا   ، ٢016ةزيرا /يد يد   ٧ هدلنددا. و  -ال

__________ 

 .A/HRC/34/55/Add.1 الدثيق  (1)
 .A/HRC/32/32/Add.2 الدثيق  (٢)
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، يدددد  ب   ن ددددن  مددددن ‘ا  دددد  الدوليدددد ‘  جنيددددف، قامددددن ارقددددررا ا ا دددد ، يدددددعا مددددن منظمدددد  
 .(3)يد ياها ارن درا  اراعنق 

لوريددق العامددل ار ددةع يددني الدكددا   ارعدد  كمددا ى  ارقددررا ا ا دد ، يصددواها عددددا    ا -5
 نا ددددب   ٢016ةزيرا /يد يدددد   1٤، قددددد حتدددددثن   جنيددددف   يا  ددددالبل اجلن دددد  لة وددددال

اربدددداات الادجيهيدددد  لنمصدددد نحا  اراعنقدددد  حبمايدددد  األ وددددال مددددن ا  ددددالبل اجلن دددد  ‘إ ددددب  
 .‘ اهاع اجلن  وا 
اجلمعيددددد  الربرا يددددد   ندددددن ، حتددددددثن ارقدددددررا ا ا ددددد    ٢016ةزيرا /يد يددددد   ٢1و   -6

مدينددددد  ،   ‘تعدددددريف األ ودددددال لنجدددددنن ي دددددكل مودددددرط‘مدضدددددد  مناق ددددد  ي ددددد    ىثندددددا ىورويدددددا 
 ور  ا.ي ةا بدرغ، 

  لن دراك  مداخند    ا فااداح الر دارقدررا ا ا د  ، قددمن ٢016متدز/يدلي   1٢و   -٧
 العاري  من ىجل إهنا  العنف ضد األ وال،    يديدرع.

، قدددددمن ارقددددررا ا ا دددد  تقريرهددددا اراعنددددق يبيددددط ٢016ت ددددرين األول/ىكادددددير  13و   -8
 .(٤)األ وال أل را  العمل الق رع إىل اجلمعي  العام    اورهتا احلااي  وال بعني

 متابعة ا ولويات المواضيعية -2 
الدددُع ياددددمن ارا ددد  مداضددديعي  ي ددد   م ددد ل  لاقريرهدددا   ا ا ددد اارقدددرر  دددار ماايعددد    إ -9

 اراعندق  اجامدا  اليددا الكامدل ال دندع ارقدررا  ن، حتدث(5)تكندلدجيا  ارعندما  وا تصا  
ز ركّ  وهد اجاما قد ىثنا  الدورا احلااي  والثبثني  نن ةقد  اا  ا ، قد  ال ول، الُع عع حب

، اشدددةكن ٢016ىيار/مدددايد  ٢ و  ا  دددالبل اجلن ددد  لة ودددال عنددد  شدددبك  اا ة دددن.عنددد  
"محايد  ال ودل عند   يعنددا ةنقد  عمدل   تنظديا مدط ا حتداا الددويل لبتصدا  ، ارقررا ا ا د  

   وهدد  ةنقدد  ععقددد "، الناشددئ  اجتاهددا  والاكندلدجيددا وا شددبك  اا ة ددني  ريددق ار دداقبل، 
 امط ارعندما .   نقم  العاريل ٢016 نادى عااجنيف    يا  م

قامدن  دا إىل  يج يدا وفيمدا ياصدل ارقررا ا ا   قد  كا ن  و  إ ار ماايع  الزيارا الض -10
، (6)الرعايدد  والاعددا  وإعددااا ااامددا  لة وددال ضددحايا البيددط وا  ددالبل اجلن دد  عددنيدرا دداها 

الدورا الثا ي  والثبثني  ندن ةقدد   ىثنا ، ٢016يد ي  ةزيرا / 13    ،ا ا  اارقرر  نشارك
 مجاع  يدكد ةراا. ىعمالإاما  ضحايا إعااا ي    إعااا ت هيل و  ةدناا  ا ،   تنظيا 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspxا ظر الرايطي  (3)
 .A/71/261الدثيق ي  (٤)
 .A/HRC/28/56الدثيق ي  (5)
 .A/70/222الدثيق ي  (6)



A/HRC/34/55 

5 GE.16-22778 

 الرسائل -3 
منخصدددا     تقدددارير ااجدددرا ا  ا ا ددد   ندددن ةقدددد  اا  دددا  عدددن البب دددا  تدددرا -11

 تاندداولوقددد وجهددن ارقددررا ا ا دد   ددن ر ددا ل ار ددمدل  يددالاقرير. الوددةا  ىثنددا هدد  الر ددا ل اردج  
تاندّق ةدا ا    ولكنهدا م وييعها وا البغا جن يا  واخا افها  زوا  األ وال مثلفيها م ا ل 

 .ىع راوا عنيها

 الدراسة المتعلقة بحاالت التانِّي غير القانوني -ثالثاا  
 ال دف والنطاق والمن جية -ألف 

دد ل هددُه الدرا دد  جا بددا  تاندداو  -1٢   نط الدددد  عنيهددا   القددرار الا  ي دد  مددن الد يدد  الددض  ع
 ااشدارا إىل ى د  طكدن ىيددا   واجتددر. (٧)، وهد  م دكن  تبد   األ ودال أل درا  اجتاريد 1990 عاا

إىل   ا ا دد ادف ارقددرر هتدد، احلاليدد  هددُه الدرا دد  . و (8)ييددط األ وددال للددر  الابدد    دد  القددا دين
وارمار ددا   دد  ار ددروع   القا د يدد وا ددع  مددن األفعددال  دد  ماندعدد  الدددد  عندد  إلمدعدد   نيطت دد
 يرمد  احملنيد  وفيمدا يدني البنددا ، وهدد مدارتكب    يا  عمنيا  الابد   زالن تع  ارتعكبن وماالض 

 اقةاح ةندل منمد   رنط ومكافح  هُه الظاهرا.كهدف هنا   إىل 
الدا ددع  الن ددا   احلددا  الورايدد ، والنظددر    احلددا  هددد اجتدداوز  اللددر  مددن الدرا دد و  -13

 عدن  ريدقالاب      القدا دين وييدط األ ودال الدض حتددن عند  الصدعيدين الدد   والددويل ي اراعنق 
تن ددع وممار ا     م روع  تعكن ىوج  قصدر    ظا محاي  ال ول و/ىو  قا د ي ىفعال    

ي بب الوعدل مجيط احلا  ، تاحمل الدول ار ؤولي ،  دا   و  .إجرامي عن  م ارك  شبكا  
 .عدا الوعل ىو
 الدرا د  احلاليد ف   هُه الاب      القا دين، تاعنق يإىل ات ا    ا  ار ا ل الض  و ظرا   -1٤
 ،ر ا ددا مددن إعددااهتا دد  ار ددرو  وعدددا األ وددال  قددل و  ،كوالدد الارمار دد  ارامثندد    ت ددمل   
 ا ج  األرةاا.الاجاري  الدولي  اراعنق  يةتيبا  الو 

   يدددد ،  اجاماعدددا   دددربا  عقدددد  ارقدددررا ا ا ددد لدرا ددد ، ُه اغددد ااعدددداا  إ دددار و  -15
جامعد   وتدا ارقررا ا ا   ى  تدج  ال كر إىل .٢016ىيندل/ بامرب  ٢0و 19دلندا، يدم   

ا مددعندد  تنظيمه ‘هدلندددا - حتدداا الدددويل ألر  اا  ددا  ا‘، وإىل  يددد    ادددافاها ا جامددا 
ا دددددربا  ار ددددداركني عنددددد   ، وإىلارددددددارا مدددددن ىجدددددل البحددددددن الونيددددد  ا جامدددددا  وعنددددد  إتاةاهمدددددا
 ىثنا  إعداا الدرا  . اا هاما  ارقد م  منها

__________ 

 .  1990/68من قرار جلن  ةقد  اا  ا   1ا ظر الوقرا  (٧)
د  ال ودل ي د   ييدط األ ودال وا دالبل األ ودال الربوتدكدل ا خايدارع ارنحدق ياتواقيد  ةقد( من 1)3ارااا  (8)

 .  ارداا ااياةي    البلا  و 
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 اإلفار القانوني الدولي -با  
 األ ودددال   ييئددد  ى دددري . ى  ين ددد   ينبلددد    دددي  ايباجددد  اتواقيددد  ةقدددد  ال ودددل ا يع دددنّ  -16

احلق   معرفددد  يددديامادددط األ ودددال، قددددر اامكدددا ، مدددن ا تواقيددد  عنددد  ى   8و ٧وتدددنمل ارااتدددا  
   احلق   احلودداع عنددد  هدددياها،  ددداكددُلس يدددوالددديها وحبقهددا   ى  يرعددداها هددُا  الدالددددا  و 

 عدددا فصددل األ وددالوددل ويااضدداف  إىل ذلددس، جيددب عندد  الدددول ى  تك األ ددري . عبقدداهتاذلددس 
 (.9صنحاها الودن  )ارااا حمق قا  رعندما يكد  ذلس  ر ا إرااهتا، إ  والديهاعن 
اا مدد  مددن  عندد  ى  "لن وددل احملددروا يصددو  مؤقادد  ىو منهددا ٢0ارددااا  ا تواقيدد    تددنملو  -1٧

عند  مصداحل  الوددن ، يالبقدا    تندس البيئد ، احلدق   مح ل ، ةواظدا  يع  الُع   ييئا  العا ني  ىو
دداا   ا تواقيدد     محايدد  وم دداعدا خا دداني تدفروددا الدولدد ". طكددن ى  ت ددمل،   والرعايدد  ارادخ 

، ىو ، ىوال ددريع  اا ددبمي الكوالدد  الددداراا    مجندد  ىمدددر، احلدددا  ، ىو ، طكددن ى  ت ددمل الابدد  
الابد   هدُا ال ديا ، ينبلد  فهدا  و    ا  منا ب  لرعاي  األ وال.  مؤ  اايدا عند الدرورا، 

تدددف  ييئدد   الراميد  إىلمددن يدني العديددد مدن الاددداي  البديندد  حلمايد  ال وددل واةدددا  إمكا يد عند  ى دد  
   ى ددويااضدداف  إىل ذلددس، فدد   ت دددر القداعددد وارعدداي  الدوليدد  حلقددد  ال وددل يبددني   ن وددل.لى ددري  

 ضدروريا  هدُا اايددا  كمدبذ ىخد ، عنددما يكدد   اايدا    ارؤ  دا  إ   اخدااينبل  عدا ا
 .(9)وعندما خيدا ارصاحل الودن  لن ول متاما  
   ت ددك ل ا عابددار األول ي هنددامددن ا تواقيدد  ارصدداحل الودددن  لن وددل  ٢1ارددااا وحتدددا  -18

فد   تنويدُ ذلدس يعندزلا الددول يددما  عددا  ويااضاف  إىل ذلس،. (10)يالاب    اراصن مجيط ار ا ل 
لنقدددا ني وااجددرا ا  ارعمدددل  ، وفقددا  تقددّررال ددن ا  ارخاصدد  الددض مددن   دددور ااذ  يددالاب   إ 
الدالدددين واألقددارب واألو دديا  القددا د يني مددن ةيدد  ةالدد  ال وددل يددالنظر إىل  ددا، ى  الابدد   جددا ز 

ىع دددا عددن عنددا مدددافقاها عندد  الابدد   عندد  ى دداس  وى  األشددخال ارعنيددني، عنددد ا قادددا ، قددد
مددن اريثددا  األفريقدد   ٢٤ارددااا كددُلس فدد    ار دددرا الددض ةصددندا عنيهددا ة ددبما يكددد  ضددروريا .

من ا تواقيد  األوروييد  اراعنقد  يابد   األ ودال )ارنق حد ( تا ندب  ٤ال ول، وارااا  ي قد  ورفاهحل
. األولارصاحل الودن  لن ول ه  ا عابار  ى  تكد  ىيدا      عمنيا  الاب  
مدن اتواقيد   ٢1اردااا  تدنمل ياعنق يالاب   فيمدا يدني البنددا ، ويمافويااضاف  إىل ذلس،  -19

ك دب مدايل  د  م درو  حتقيدق  وةظدر  الابعيد  )الرعايد  األع دري  البديند (ةقد  ال ول عن  مبدى 
.لنم ددةكني   عمنيدد  الابدد  وددن  ن بددق    دديا  الابدد   فيمددا يددني البندددا ينمل عندد  ى  تدد كمددا    

وفيمددا خيدمل مبدددى الابعيد  )الرعايدد  األع ددري   ار دادى مددن ضدما ا  ومعدداي  عمنيدا  الابدد   احملنيد .
ى  الاب     يند آخر طكن اعاباره و ين  يدين  لرعاي  ال ول، إذا عن   ٢1ارااا  البدين (، تنمل

__________ 

   .٤٧الوقرا  ( ي    ةقد  األ وال ذوع ااعاق ،٢006)9 ا ظر ىيدا  جلن  ةقد  ال ول، الاعنيق العاا رقا (9)
  الرايطيياعنق يالابّ ، ا ظر  لب ب  عن  حتنيل ي    حتديد مصاحل ال ول الودن  فيما (10)

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/unicef%20best%20interest%20document_web_re-

supply.pdf.  
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إذا تعدُر  العنايد  يد  يد ع  ريقد  مب مد     مابن يد ، ىو ال ول لدى ى را ةاضدن  ىو إيدا  تعُر
 ينده األ ن .

ي ددد   محايددد  األ ودددال والاعددداو    إلدددال الابددد   عنددد   1993 اتواقيددد   هددداع لعدددااىمدددا  -٢0
ةقدد  ال ودل،  ر اربداات ارنصددل عنيهدا   اتواقيد  د  )فيما يني البندا ( ف هنا تالصعيد الدويل 

)ب( مدددن اتواقيددد   هددداع ٤لنمدددااا  دفقدددا  ف .الابعيددد  )الرعايددد  األع دددري  البدينددد (  ذلدددس مبددددى   دددا
، يعددد قددرر إذا كا ددن ال ددن ا  ارخاصدد    اولدد  ارن دد  قددد  إ  حيدددن الابدد    ،  1993 لعدداا

ابدد   الن د ، ى  ااخدل اولد  ار وضدط ال ودل   مدضدط لنرعايد مكا يدا  ا إيدب  ا عابدار الداجدب
)ب( مددن ٢٤. وعندد  الددر ا مددن ى  ارددااا (11)مصدداحل ال وددل الودددن   ينددد آخددر هددد ىمددر حيقددق 

ارددبذ  هددد   ينددد آخددرى  يكددد  الابدد     ددراة   تا نددب ال وددل  يدد قددد  ورفاهحلاريثددا  األفريقدد  
 مددد  و دددين  تاليددد هدددد يصددددرا عا   يندددد آخدددرىهندددا تعددد  ى  الابددد   ف هندددا قدددد فع دددر  عنددد  األخددد ، 

ميدط ةنددل الرعايدد  جلا عابدار الداجدب  إيدب ، جيدب ولدُلس. (1٢)خدرىاألبديند  الرعايد  الد دا ل ل
 .  يند آخرالبدين  الد ني  ارب م  قبل النجد  إىل الاب   

وهددد ، (13)لنمبدداات الادجيهيدد  لنرعايدد  البديندد  لة وددال وفقددا   الابعيدد وجيددب ت بيددق مبدددى  -٢1
هدُه إعدااهتا إىل عند   رعايد  ى درها ىو   عن  اعا اجلهدا الرامي  إىل إيقا  األ والين دع  ما

. إجيددداا ةدددل منا دددب واا دددا آخدددر،  دددا فينبلددد  إذا تعدددُر ذلدددس ، ىوالرعايددد   وىثندددا    ذلدددس الابددد  
 حتقددق    دد  ممكندد  ىوهددُه احلندددل   احلددا   الددض تكددد  فيهددا  البحدد  عددن ةندددل اا مدد ، ىو

هدد  . وكمدا(1٤)ى  دب ىشدكال الرعايد  البديند  عند  العثددرعند دُ لوددن  لن ودل، ياعدني ارصاحل ا
واجدددب الددددول األ ددراف   ا تواقيدد  مدددن اتواقيدد  ةقددد  ال ودددل، يقددط عندد   18حمدددا   ارددااا 

ألو ديا  القدا د يني   ا ضد ب    دؤوليا  ترييد  ال ودل وعنيهدا الدالددين و إىل اار اعدا  تقدق
 دير مؤ  ا  ومرافق وخدما  رعاي  األ وال.ى  تكول ت 

ن بددق عندد  ىع   دداط ياصددل  دد  ارددايل، في الك ددب  دد  ار ددرو ، ارددايل ىوةظددر ىمددا  -٢٢
جيددددز  ،  1993 مدددن اتواقيددد   هددداع لعددداا 3٢لنمدددااا  دفقدددا  ف يددد جرا  الابددد   فيمدددا يدددني البنددددا .

ر دددددا ارهنيدددد  ارعقدلدددد  لةشددددخال   ذلددددس ال ،  دددداوارصددددروفا الاكدددداليف  افددددط إ  اقادددددا  ىو
.الار ددداركني    نمددددديرين وااااريددددني والعددددامنني   اغيئددددا  جيدددددز ل ويااضدددداف  إىل ذلددددس،   ابدددد  
 يا ددددما  ارقد مددد . فيمدددا ياصدددل ى  يانقددددا ىتعايدددا  مرتوعددد  ي دددكل  ددد  معقددددلابددد   الار دددارك    

ةددون  ى  تاخُ ال ن ا  ارركزي  مجيط الادداي  ارب مد  رندط جيب ، 11و 8مط ارااتني  ومت يا  
دددا  وجيددب ى  ،ياعنددق يددالاب    فيمددا  دد  مددايل، ك ددب  دد  م ددرو ، مددايل ىا ت ددع  اغيئددا  ارعام 

__________ 

  فيما ياصل  بدى الابعي  )الرعاي  األع ري  البدين (، ا ظر الرايطي (11)
https://assets.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf.  

   .www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-64452009000100005&script=sci_arttext&tlng=enا ظر الرايطي  (1٢)
   .)ى( من اررفق٢، الوقرا 6٤/1٤٢ا ظر قرار اجلمعي  العام   (13)
   .)ب(٢اررجط  و  ، الوقرا  (1٤)
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ارعدددداي  األخبقيدددد   وى  يكددددد  لددددديها اردظوددددد  ارؤهنددددد  ذوو إىل حتقيددددق ىهددددداف  دددد  رحبيدددد  إ 
     اردايل، يدرا ىيددا   الك ب    ار رو ، ارايل ىوةظر ى   كما  .(15)وا اضعد  لإلشراف

ال وددل  يدد قددد  ورفاهحل( واريثددا  األفريقدد  1٧ا تواقيدد  األوروييدد  اراعنقدد  يابدد   األ وددال )ارددااا 
وجيدددب ى  يدددؤاع هدددُا احلظدددر إىل اجتدددرق الو ددداا   ىع مرةنددد  مدددن مراةدددل عمنيددد  . (٢٤)اردددااا 
 ، إىل عمنيدددددا  الابددددد    ددددد  ى  الو ددددداا طكدددددن ى  يدددددؤاع إىل ييدددددط األ ودددددال و  يدددددالنظر إىلالابددددد  
 .(16)القا د ي 

حتدن  ضما ا  تكول ى  تعن ئ 1993 ويااضاف  إىل ذلس، ف   اتواقي   هاع لعاا -٢3
نمصدددداحل الودددددن  لن وددددل ومددددط اةددددةاا ةقدقدددد  حتقيقددددا  ل الابدددد   فيمددددا يددددني البندددددا  إ عمنيددددا  
كوددل اةددةاا هددُه الدددما ا ، يناعدداو  فيمددا يددني الدددول اراعاقدددا قددرر  ظامددا  لوهدد  ت األ ا ددي .

ددار األ وددال ويدديعها نددط اخا دداف ط ممددا  ، كددا ٢016كددا د  األول/اي ددمرب  و  . دداو/ىو ا اجت 
 .(1٧)اول  98 هد 1993 الدول األ راف   اتواقي   هاع لعااعدا 
اتواقيددددددد  ةقددددددددد  ارنحددددددددق ي خايدددددددارع مددددددددن الربوتدكددددددددل ا‘ ٢‘()ى(1)3اردددددددااا وتدددددددنمل  -٢٤

ارددداا ااياةيدد  عندد  ى  احلددف  دد   ي دد   ييددط األ وددال وا ددالبل األ وددال   البلددا  و  ال وددل
 ال وددل مددن ىجددل تبدد   ، يصددو  و دديطعندد  اردافقدد ،  - ييددط األ وددالم دد ل     دديا   -الب ددق 

 هددد ىمددر جيددب اجترطدد لنصددكدع القا د يدد  الدوليدد  الداجبدد  الا بيددق ي دد   الابدد    ا اهاكددا  ي ددك ل   ددا
مدن الربوتدكددل ا خايدارع عند   3اردااا وتعوهدا  .عند  ال ددا  عن  الصعيدين احملن  وعرب الدد  

ةفعدال  د  القا د يد  الدض تدؤاع إىل ييدط األ ودال   شدكل الابد    د  لاددمن ىمثند  حمدداا ا تىهن
ف  دد  الاجاريدد ،   مددن ىشددكال ارعددامب عندد  شددكلييددط األ وددال  اا مددا   ويينمددا ي ددامل ا دين.القدد

يرق  لنقدا ني الد ني  القا م  او  ى   ي ك ل ا اهاكا   عمنيا  الاب      القا د ي   اي طكن القياا
ال الابد    د  نقدا د  الددويل ا دلمدؤمتر  هداع ويععدر ف . (18)ييط ال ولارج  إىل  ذلس يالدرورا

ار  دا ىو ييعها ىو اخا اف األ وال ىوعن اجتاوزا ، مثل  ي    تنٍب  اتج القا دين ارتكداب  ا اجت 
 .(19)   م روع  حبقها ى     ىخرى    قا د ي  ىو

اخا دداف األ وددال   عددن جددرا ا مثددل اجتددابدد   النافدد   ةددا   الو   دديا  هددُا الاقريددر،  -٢5
ار  ا كدُلس ااكدراه و وا داخداا الابد   وتزويدر وثدا ق ر يد   ا وا ةايال   إعب د وييعها وا اجت 

__________ 

ألاا   1993 اااغيئد  الدض تعّينهدا الدولد  ال درف   اتواقيد   هداع لعد ال ن   ارركزي  ارعنيد  هد  ارصدنح  ىو (15)
ددا هد  وكالد  لنابد  اجاداز  عمنيد  اعامداا وفقدا   مهاا إلزامي  معين  فيما ياصل يعمنيا  الابد . واغيئد  ارعام 

يا شددةاع معهددا. ولب ددب   وتددؤاع مهدداا معيندد  يددد   مددن ال ددن   ارركزيدد  ىو 1993  تواقيدد   هدداع لعدداا
  لناب  فيما يني البندا ، ا ظر الرايطي عن  مزيد من ارعندما  ي    اجلدا ب ارالي 

https://assets.hcch.net/upload/wop/note33fa2015_en.pdf. 
  جلرا ا اراصن  يالو اا، ا ظر الوصل الثال  من اتواقي  األما اراحدا ركافح  الو اا.ياعنق يا فيما (16)
  .https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=69ا ظر الرايطي  (1٧)
  .http://luxembourgguidelines.orgا ظر الرايطي  (18)
  .https://assets.hcch.net/upload/adoguide_e.pdfا ظر الرايطي  (19)
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مدددن جا دددب  عددددا وجددددا مدافقددد  منا دددب ، مثدددل ممار ددد   ددد  م دددروع  ىو  ددد  م دددرو  ىع   ددداط
هدد  ياصددل يدد  مددن ف دداا،  ند دد ا  ومددالك ددب مددايل  دد  م ددرو  حتّقددق   ىو الدالدددين البيدلدددجيني

 .عنيها يصواها هُهوارعاقب   واجترطهاوجيب ةظرها  قا دينتنٍب    ةا   مجيعا  
قدددد  ماعدددداا تاعندددق حبقداعدددد ومبددداات ل ا اهاكدددا  عمنيدددا  الابددد    ددد  القا د يددد  وت دددك ل  -٢6

در  وهدُا هدد اربدددى الدُع  مصدداحل ال ودل الوددن .مبددى فيهدا  ال ودل،  دا عنددما يكدد  اللددر   خيع
هدددُا  و  ى دددرا لن ودددل.العثددددر عنددد  مدددن  يدددد    الددددين مابن دددنيالعثددددر عنددد   ودددل لد مدددن الابددد   هدددد 
ةدددق  احلدددق   تبددد    ودددل ىو تعن دددئ عنددد  ى  القداعدددد وارعددداي  الدوليددد    الا كيددددالصددددا، جيدددب 

 .ال خمل   ى  جيرع تبن ي 

 أشكاغ وأساليب التانِّي غير القانوني -جي  
لبدديعها  ايجدد   جيددرع تبن دديها جددرى ىو  تدجددد ييا ددا  مدثدقدد  عددن عدددا األ وددال الددُين  -٢٧
دددار  دددا ىو ىو رمار دددا  ىخدددرى  ددد  م دددروع .  اخدددداعها ألفعدددال ىخدددرى  ددد  قا د يددد  ىو لباجت 

فددد و  ، يصدددعب حتديدددد ىرقددداا مدثدددد   دددا ي دددبب ال بيعددد  ال دددري  و ددد  ار دددروع  غدددُه األ  ددد  . 
مدن األ ودال ارعنيدني  كثد ا  ى    ظدرا  إىل   قا د يدتبددو حا   الاب      القا دين طكدن ى  وثا يا ، ف

 .ىورا  تنٍب "ر ي "عمني  ال من هُه يانّقد ،   مرةن  ما
ى  ال ودل  زورا   الدالددينإيدبغ  ىو ا  دفعمنيدا   مدثب ، عدن  ريدق) الرعض طواخا اف  -٢8
مددثب ، عددن اردافقدد  )عندد  مناديدد   واحلددف ي ددر د  يعددد وقددن قصدد  مددن الددد اا(، تعدد ىو لددد مياددا  وع 

افدط  مدثب ، عدن  ريدقك دب مدايل  د  م درو  )وتقددق   (٢0)ااكدراه( الرشدا ىو الادنيل ىو  ريق
( ه  من يدني األ داليب  الدالعنيند  ا  لافط رشاوى  ن ول ىومقايل ل كثدر األ  عمني  الاب  
 لددُلسيبزمدد   األ داليب ارومدن يددني الابد    دد  القددا دين. ار دداخدم    ييدط األ وددال و  شديدعا  

و ادددا ج وثدددا ق هديددد  األا البيدلدجيددد ، و ارددديبا وال دددهااا  ال بيددد ،  شدددهااا  تزويدددر الدثدددا ق )مثدددل
 ( واجتاوز األ ظم .هجره عن ال ول ىوالاخن   إعب ا  و  ،احلمف ا ندع الصبل  ا اخابار 
ُكدرا  دددد  القا د يدددد  وارمار ددددا   ددد  ار ددددروع  واألفعددددالاأل ددداليب و  -٢9 تددددرتبط ىعددددبه  اردددد

 ياقددددقي وجددد  قصدددر    ظدداا محايددد  ال وددل )مثدددل عدددا كوايدد  ااجدددرا ا  اراعنقدد   ارتبا ددا  عامددا  
الدددض  دددالنها ال دددبكا  ااجراميددد  ت   ارعيبددد (لدالددددين البيدلددددجيني وإجدددرا ا  الاخنّدددإىل اار ددددرا 

حيدددن  وهددد كثدد ا  مددا   دد  القددا دين،ييددط األ وددال وتي دد  الابدد    حيركهددا الن دداط ارددريلح ارامثددل  
وارمار دا   د  ار دروع  ذا   القا د يد وعندما تكد  األفعال  د    ارك  من مدظو  الدول . 

 .يالادا ؤ تاحمل الدول ار ؤولي  عنها إما يااوال ىو  بيع   عظعمي ،
   ودددن األ ددداليب هدددتكدددد   مدددا كثددد ا  األ ددداليب ار ددداخدم  واجلهدددا  الواعنددد  ارعنيددد   و  -30

كدددب  ددددع  وددد   فويارثدددل،    ةدددا   عمنيدددا  الابددد   احملنيددد  والدوليددد   ددد  القا د يددد . واجلهدددا 
__________ 

   ي ار إىل موهدا الاب  الق رع. ما اردافق ، كث ا   عدا وجداعند  (٢0)
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الدددب  )مثدددل األمهدددا  العازيدددا  جيدددرع ا ددداهداف ا يا /األمهدددا  الددددعاف  كثددد ا  مدددا احلدددا  
إىل  ارناميدددا واألمهدددا  مدددن ارندددا ق الريويددد ، واألمهدددا  ، ار دددق  ا قاصدددااي  يع دددن   ىوضدددا 

 .الاعنيا( الب  لين لديهن فر   لنيلإلامعا  ال عدب األ ني  و/ىو 

اتلاذ قرار بقابلية الطيـل والممارسات غير المشروعة التي تسير عن  القانونيةا فعاغ غير  -1 
 للتانِّي
،  الض تن دع عنيهاارراةل ارخانو   من يني -31 اختداذ إىل   تكد  ارراةدل ارؤايدعمني  الاب  

نممار دا   دد  ولةعمدال  د  القا د يد  نخددد  لهد  األكثدر عرضد  لقدرار يقاينيد  ال ودل لنابد   
وعن  الر ا من ى   ترتبط ي وج  الدعف   النظا الد ني  حلماي  ال ول. ما كث ا    وه   ار روع

 ار روة ألفعال وارمار ا  اف   معظا األمثن  الاالي  ت   إىل ةا   الاب   فيما يني البندا ، 
   إجرا ا  الاب   عن  الصعيد احملن . ى  تعرتك ب طكن ىيدا  

، ااقامدد  دديما   مرافددق  كددد  إيدددا  األ وددال   ىمدداكن الرعايدد  البديندد ، و ي مددا وكثدد ا   -3٢
 ددل يدد   مجيدددط فددا فةا  ا دددا ئ القا .اختدداذ قددرار يقددداينياها لنابدد   ا  دددا األوىل ارؤايددد  إىل هددد 

األ وال اردا عني   هُه ارؤ  ا  قايند  لناب   قد ى ها عن    دا  وا دط   ةدا   الابد   
   القا دين يالنظر إىل ى   طكن ىخُ األ وال منها او  احلصدل عن  اردافق  ارنا ب  ةدا وإ   

يددددب مددددن األقددددارب لديدددد  قر  فددددرا مددددن ىفددددراا األع ددددرا ىو كددددا  لن وددددل ارعدددد  والددددد مددددن الدالدددددين ىو
البنددا  ىوقودن ود   يبدال، عند   دبيل ارثدال، ا  اعداا لابد   ال ودل ولديد  القددرا عند  ذلدس. ف

قاينيد  مددى ي دبب عددا كوايد  ااجدرا ا  القا مد  لاحديدد  الدولي  منهداالاب   ةا   ار اقبلن  
 .(٢1)األ وال لناب   

عن  قرار حيد ا وضدط  يصدرا    قا د ي  ىو دلم ايق  لة طكن احلصدل يصدرا    و  -33
ىمددداا  ىعةددددروددد   داتيمدددا ، ف تنددداز  عدددن ةقدددد  األعيددددا عنيددد . ال ودددل يددد   والديددد  قدددد هجدددراه ىو

 وععرضدددا عندد  احملدداكا لكدد  تعنددن ى دد  جددرى هجددرها ش اخا ددافها ى وددال ش شددراأها ىو احملدداكا
 .(٢٢)لناب   وىهنا لُلس مؤهند  

__________ 

 /www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288019ا ظددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددرايطي  (٢1)

Adoptions_restricted_list_2010.pdf.  
 .www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC05_20101201_EN.pdfا ظدددددددر الدددددددرايطي  (٢٢)

ي     داتيما  عن  ىهنا ةدا   ختدٍل عدن األ ودال مدن جا دب الدالددين فقد جرى تناول معظا ةا   الاب  الدول
  ةني ى  النجدد  إىل احملداكا كدا  خيدارا  ثا ديدا  لننظدر   ةدا   الابد  ) د  القا د يد (. ويصدو  عامد ، كدا  جيدرع 

كدددا دا يدا عدددد    احلصددددل عنددد  األ ودددال اردلدددداين ةدددديثا  مدددن ىجدددل الابددد ،   ةدددني ى  األ ودددال اراخن ددد  عدددنها  
مرافق إقام . وى بح الاب ، وخا   الاب  فيما يدني البنددا ، ي دكل ا داجاي  لن ندب يدد   مدن ى  يكدد  تددي ا  مدن 

 تداي  الرعاي  البدين .
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 .(٢3)"أل ودال ذوع ا ةاياجدا  ا ا د د "اارازايدد لد الابد    هدالا درا  الر ي ي  وىةد  -3٤
مدن احلقدا ق عند  ى داس معداي   وا دع    ارص نحا  ار اخدم    هُه احلا   تل    ن ن   و 

وتاعنددق  النو ددي .  الصدددم وةالدد  ااعاقدد  ىو واحلالدد  ارر ضددي ، ،مثددل  ددن ال وددل، وعدددا األشددقا 
الددول  تع د  فيهدافيمدا يدني البنددا   تدنبٍ ر ا     ار روع    هُا ال يا  حبا   ارمامعظا 
وعددبوا عندد   رعايدد  ال وددل.مب مدد  ي دد    يا ددا   تدجددد لددديها أل دد   األ وددال  لابدد   ىولديدد  

 عندددد  ىهنددددا مددددن ذوعلاصددددنيف األ وددددال  تع دددداخد ادثددددا ق مددددزو را لةددددا    تدجدددددذلددددس، كا ددددن 
دد" جلعنهددا قدداينني لنابدد   ا ةاياجددا  ا ا دد "  عمنيددا  الابدد   هددُهلنح ىولديدد    ا ددار  عندددما متع
 .عندما جيرع تي  ها ىو

 القانونيةغير  حاالت التانِّي المحلية -2 
عند  الصدعيد الدد     وقدن معدني  اررتك بد عدا كب  من عمنيا  الابد    د  القا د يد   -35

 شددبكا  إجراميدد . م ددارك  تعكددن كمددا   ريقدد  عمددل معيندد  ىومعينددا   تعكددن ا ددا  هدد  عمنيددا  
 دداابط م ددؤولي  الدولدد  ي ددبب هدد  ت  مجيددط منددا ق العددام و  احلددا  عندد  هددُه  العثدددروطكددن 

 يا دددا  رخددداوا  قصددددر ىوي دددبب ندولددد  و/ىو جا دددب مددددظوني تدددايعني لار دددارك  ارباشدددرا مدددن 
القدددا دين كجدددز  مدددن الاجددداوزا  الدا دددع   وةددددن ىيددددا  العديدددد مدددن ةدددا   الابددد    ددد  الدولددد .

بدد    اراضدد  أل ددباب  يا ددي  ىو ارتعكب ددن ةددا   حمنيدد  ىخددرى  ىيديدلدجيدد . كمددا الن ددا  اررتك 
بددا  عندد  ى دداس  ددد   لنابدد    دد  القددا دين أل ددباب اينيدد  ىو يها الامييددز والعنددف اررتك  ُّ معنديدد  يلدد

 األ ني .ي بب الامييز ضد األقنيا  وال عدب  اجلنن ىو

 ةا   الاب   احملني     القا د ي  الض ةدثن   اراض  عن    ا  وا ط  
هدددد  حلدددا   الابددد    ددد  القدددا دين   العديدددد مدددن البنددددا  ىةدددد احملركدددا  الر ي دددي كدددا   -36

 اركا ددد  ا جاماعيدددد ىخبقيددد  واينيددد  ي ددد     ظدددرا الامييدددز يدددني اجلن دددني والعندددف القدددا ا عندددد  
اور ‘ دددم  يع  مدددا ع دددرينا  القدددر  الع دددرين   ئ  دددىع فوددد  آيرلنددددا، . (٢٤)احلالددد  الزوجيددد  لدددةا ىو

ومؤ  دددا  ىخدددرى تعمدددل   إلدددال  تدددديرها منظمدددا  كاثدليكيددد كا دددن ، الدددض  ‘األمهدددا  والرعض دددط
تعمددل ظنددن ناعامددل مددط الن ددا  والوايددا  احلدامددل  دد  ارازوجددا  و وهدد  اور ىع  ددئن ل، األمدمدد 
__________ 

ت ددددج ط ارقددددررا ا ا دددد  عندددد  ا دددداخداا مصدددد نحا  مماثندددد  حلقددددد  ال وددددل مثددددل مصدددد نح "األ وددددال ذوو  (٢3)
ُع ي خُ   احل با ،   ةال  األ ودال ذوع ااعاقد ، ا عداب   احملدداا ارصداب ا ةاياجا  الوراي " ال

 يويد ى  األ وال ذوع ااعاق  لديها اةاياجا  خمانو .  ا ال ول و 
 .http://researchbriefingsخبصدددددددل ارمنكدددددد  اراحدددددددا لربي ا يددددددا العظمدددددد  وآيرلندددددددا ال ددددددمالي ، ا ظددددددر الددددددرايطي  (٢٤)

parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06379 ؛ وخبصدددددل ى ددددةاليا، ا ظددددر الددددرايطيwww.aph.gov. 
au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Community_Affairs/Completed_inquiries/2010-13/ 

commcontribformerforcedadoption/index ؛ وخبصددددددددددل ينجيكدددددددددا، ا ظدددددددددر الدددددددددرايطيhttp://docs.vlaams 

parlement.be/docs/stukken/2014-2015/g356-1.pdf؛ وخبصددددل  دي دددرا، ا ظدددر الددددرايطي sodk.ch/fileadmin 

/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/F%C3%BCrsorgerische_Zwangsmassnahmen/f_Information_SO

DK_F%C3%BCrsorgerische_Zwangsmassnahmen.pdf. 
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يعرثددددد  غدددددا،  ارؤ  دددددا   هدددددُهال دددددا دا    الع دددددرين. وكا دددددن األوضدددددا ينا  القدددددر  ةدددددا ت دددددع
احلدامدددل، والعمدددل  ا  اهاكدددا    ةدددقشدددا ع  )مثدددل  الن دددا العندددف ضدددد  كا دددن ةدددا   كمدددا

معظددا األ وددال  كددا ،  195٢ وقبددل اعامدداا قددا د  الابدد   لعدداا. الق ددرع، وااوددال، وا ةاجدداز(
  كوال  ىشدخال آخدرين،  ، ىوكنف ةدا   الكوال     يدض ععد اردلداين خار    ا  الزوجي  

ويعددددد اعامدددداا هددددُا القدددددا د ، كددددا  األ وددددال يععر ضددددد  لنابددددد    ر ددددد .يععر ضددددد  لنابدددد    دددد  ال ىو
ا ق ددددرا ،  جيددددرع احلصدددددل عنيهدددد وكددددا  جيددددرع احلددددف عندددد  اردافقدددد  ي ددددر  مناديدددد  ىو .(٢5)الر دددد 
  ذلدددددس  دددددجب  ارددددديبا  ددددد   كا دددددن الدثدددددا ق ار نديددددد  تعدددددزو ر عنددددد    دددددا  كبددددد ،  دددددا كمدددددا

وفددب  عدن ذلدس، كا دن حتددن ةدا   لابد   األ ودال   ينددا  ىخدرى، وخا د   .(٢6)القا د ي 
 .(٢٧)كا   ايج   لنون ارمار ا     القا د ي  الد يا  اراحدا األمريكي ، وهد كث ا  ما

األقنيدا  اردج د  ضدد يالاحيُّز   مدفدع تنٍب ق رعظمن عمنيا  و  ةا   عديدا،  ع  -3٧
فودد  الد يددا  اراحدددا األمريكيدد ، . (٢8)وإلامعددا  ال ددعدب األ ددني  والوئددا  الدددعيو  األخددرى

جدرى ىثندا  ، مخ ينا  القر  الع رين   عمني  تب   اغنداىعقاب إ ب   عن   بيل ارثال، و 
  ددهرها   ا امددطضددما   مددن ىجددلئددا  مددن ى وددال األمددريكيني األ ددنيني العقددد تبدد   ار ذلددس
   كثد  مدن األةيدا  ت داند وكا دن عمنيدا  الابد   هدُه اراداضدع . خنوياهاعن  ا يعيدا  وىخُه

 دد   وترقدد  إىل ارجدد  الابدد   الق ددرع ىو جيريهددا األخصددا يد  ا جامدداعيد  ماحي ددزاإىل تقييمددا  
 .(٢9)لقا دينا

عنددد    دددا  وا دددط    ددديا   دددراعا   وقدددد ةددددثن ىيددددا  عمنيدددا  تدددنٍب  ددد  قا د يددد  -38
ف ثندا  الدكااتدريد  الع دكري  الدض ةكمدن األرجنادني   الودةا . (30)ىعقبها ا ابدااي  وما  ظا ىو

، عندد   ددبيل ارثددال، اخا وددن ال ددن ا  ارئددا  مددن األ وددال 1983 إىل عدداا 19٧6 مددن عدداا
كا دددن الن دددا  معظدددا احلدددا  ،   و  .(31) ها وىمهددداهتا الدددُين اعاعدددربوا معارضدددني لننظددداامدددن آيدددا

ر من من ى واغن  جرا و اهتن؛ و  ةدا   ىخدرى كدا  جيدرع القدبف عند  األ ودال  احلدامل حيع
__________ 

 www.dcya.gov.ie/documents/publications/20140716InterdepartReportMothBabyي ا ظدددددددددددددددددددددددددددددر الدددددددددددددددددددددددددددددرايط (٢5)
Homes.pdf and http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRL/INT_CEDAW 

_NGO_IRL_21867_E.pdf. 
 اررجط  و  . (٢6)
 _https://www.ihrec.ie/download/pdf/ihrc_assessment_of_the_human_rights_issuesا ظددددددددددر الدددددددددددرايطي  (٢٧)

arising_in_relation_to_the_magdalen_laundries_nov_2010.pdf. 
 _www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/socialخبصدددددددددل ى ددددددددةاليا، ا ظددددددددر الدددددددددرايطي  (٢8)

justice/bringing_them_home_report.pdf ؛ وخبصدددل كندددا، ا ظددر الددرايطيwww.gov.mb.ca/legislature/ 
hansard/40th_4th/vol_49b/h49b.html. 

 .www.narf.org/nill/documents/icwa/federal/lh/hear080477/hear080477.pdfا ظر الرايطي  (٢9)
 -www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoriaخبصدددددل  داتيمددددا ، ا ظددددر الددددرايطي  (30)

silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf and www.odhag.org.gt/html/Default.htm. 
 .https://www.abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=2ا ظر الرايطي  (31)
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مدددط والدددديها َ يعوص دددند  عدددنها. وكدددا  النظددداا يقددددا يااخودددا  الق دددرع جلميدددط ا يا /األمهدددا  
البيدلدجيدددد  لةع دددر القريبددد  مدددن النظددداا األ ودددال يع دددج ند  عنددد  ىهندددا داليدددد ار وكدددا يقدددانها.  ىو
عنددد  ىهندددا األ ودددال البيدلدجيدددد  لةفدددراا الدددُين اخا وددددها، وكدددا دا   يعدددف  اررتب ددد  يددد  ىو ىو

. وكددا  تزويدر الدثدا ق يع دداخد ا عند    دا  وا ددط اضدوا  ال دايط الر دد   احلدا   يععر ضدد  لنابد  
 .(3٢)هُه األفعال    القا د ي  وارمار ا     ار روع  عن 
ُكدرا ىعدددبه  تادددداخل مدددا كثددد ا  و  -39 بضددد ب  يعمنيدددا  الابددد    ددد  القا د يددد ،  لالددددوافط ارددد
 ظدداا فرا كددد وخددبل العقدددا األوىل مددن ةكددا  دددال  يصدددرا خا دد هددد احلددال   إ ددبا يا  كمددا

يديدلدجيد  واينيد  ىتبد   األ ودال يصددرا  د  قا د يد  أل دباب الداقط، ف   ممار    و  الدطقرا ي .
وىفيدددد يددد   ا  ف مدددن األ ودددال  .حتّدلدددن إىل   ددداط إجرامددد  مددددفد  يددددافط الدددريح  دددرعا  مدددا

ال دبكا  ااجراميد  الددالع    عمنيدا  الابد    د   والدديهامدن  اخا وداها قددديث  الدد اا احل
عددددامند   بيددددد  ورجددددال ايددددن م ددددارك    دددد     اخا دددداف  وشددددارع .الدا ددددع  الن ددددا القا د يدددد  

األ وددال. واخاع ددف ى وددال ةدددديثد الددد اا مددن ار ا ددويا  وجدددرى يعددد ذلددس إيددبغ والدددديها 
ي هنا ماتدا. َ ىعع   هدؤ   األ ودال  يدا  وىمهدا  آخدرين عقدب تزويدر ار داندا  وكدُلس،   

 .(33) ، عقب افط مبالغنةا   معي

 احملني     القا د ي  اررتك ب  عن    ا  وا ط   ا و   األخ ا ةا   الاب     
ضددعيو   ظددا  الددض لددديهاعمنيددا  الابدد   احملنيد   دد  القا د يدد  حتدددن   البنددا  مدا زالددن  -٤0
 ،يعبددارا ىخددرىىع ىهنددا،  ظنددن حتدددن  ددانون ال ريقدد  الددض وهدد  حتدددن تقريبددا  يددمايدد  ال وددل، حل

ال ددددكا   وت ددداهدفندولدددد  ني تدددايعني لإجراميدددد  وم دددارك  مدددددظو شدددبكا  تن ددددع عنددد  ضددددند 
عديددا قامدن ةدا    ةددثنو  الصدني، ف مصاعب اقاصااي .الض تداج  الدعوا  مثل األ ر 

ار يشبكا  إجرامي  فيها  وعبوا  للر  الاب      القا دين.  ا وييعهااخا اف األ وال وا اجت 
  احلددف  تدر ددداتنظدديا األ ددرا وجدددا مدددظوني يعمنددد    إلددال عندد  ذلددس، ورا  تقددارير عددن 

حمنيدا   قنهدا أل درا  الابد    مدافقد  الدالددين مدن ىجدل ييدط األ ودال ىو يدل عند   ي  داليب مناديد 
 .(3٤)العمل الق رعأل را   ىو اوليا   ىو

__________ 

 .www.cels.org.ar/blogs/2012/Plan%20sistem%C3%A1tico.pdfا ظر الرايطي  (3٢)
والدددددددددرايطي  www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_10_178.PDFا ظدددددددددر الدددددددددرايطي  (33)

www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=34209

35&links=&optimize=20081127&publicinterface=true. 
 .CRC/C/CHN/CO/3-4ا ظر الدثيق ي  (3٤)
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دد -٤1 دازع ، يددالاتددنٍب خا دد  وم دداقن   العديددد مددن البندددا  عمنيددا   ي ددكل قددا دين دنوحت 
وي ددبب ال ددايط ا دال اجددرا ا  الابدد   الورايدد  ا ا دد  وي ددبب . (35)العامدد مدط عمنيددا  الابدد   

عدا وجدا ر د غا، تا ا هُه ااجرا ا  ي رع  ىكرب من إجرا ا  ةا   الاب   العامد  ومدن 
.  َ فكثدددد ا  مددددا اليدددد   دددد  وى ددددبحن ارعددددامب  اريودددددنها ا يا /األمهددددا  ال دددداحمد  إىل الابدددد  

 .إجياا  د  لناب   ال نيم  ما  ن    عمنيا  الاب   ا ا   وار اقن  وىا  إىل 
ارامثن    قيداا مار   اربندا  شدا ل مازايدا ي    ال العديد من   وظنن تدجد ىيدا   -٤٢

قدد  ما وهدإيدا  األ وال   مؤ  ا  الرعاي  البدين ،  يالنجد  إىل ال ولخدما  محاي  اوا ر 
، كخيار ىولن دع ي  .(36) رألع ا ار ندب إىلمن تقدق الدعا  ، يد   عن  الاب  

 فيما بين الالدان حاالت التانِّي غير القانوني -3 
ىاى  نب ا يا  واألمهدا  ال داحمد  إىل الابد     ينددا  الددخل اررتودط عند  األ ودال  -٤3

الاب   فيما يني البندا . فقدد ى دور هدُا ال ندب من يندا  الدخل ارنخوف إىل تصاعد عمنيا  
    ، وىاىمايد  ال ودلضدعيو  حل ظدا  عن ممار د  ضدلدط كبد ا عند  البنددا  األ دني  الدض لدديها

ييدط عمنيدا    داج عنهداوممار ا     م روع   قا د ي ىفعال    ارتكاب كث  من األةيا  إىل 
 .وتنٍب اويل    قا دين وال لة
 ةدا   ودرا   عددا  ت او ي كد قدط  ظاا تنن ما يا، عن   بيل ارثال، و  رو ف -٤٤

 دديما  ، و تددنٍب  دد  قددا دين وا ددع  ا  ا ددارةددا   ةدددون  وىفدداا  الاقددارير. (3٧)الابدد   الدوليدد 
 .يدا عددا   مؤ  دا  ا داخداا ااجدرا ا  ا ا د  الدض ت داهدف األ ودال الدُين م عن  ريدق

األ ودال مدن  ىعدداا ن غداصصدا در ال ريط لدكا   الاب   ا ا د ، الدض خع ال واجتدر ااشارا إىل
. (38)ال دن ا  احملنيد  حلمايد  ال ودلم  إىل ارقد  جا م اواهتا ارالي  حل القاينني لناب   وذلس تبعا  

ال درا  ارباشدر لة ودال مدن جا دب لة وال، وقد ازااا تعقيددا  يوعدل ييط   ثاي هُا النظاا كا  و 
ال ن ا  الد نيد     قامنلُلس،  وكرا فعل عن  اردافق  ي ر  منادي . ويوعل احلصدلو  ا  

ترم  إىل ت ريعا  ، يانويُ ٢005و ٢001و 1991 األعدااثبن منا با  منوصن ، ىع   
.ا .  وكددا  هددُا الا ددريط  ثايدد  وقددٍف اخايددارع حلددد مددن عدددا ةددا   الابدد   و دددال لعمنيددا  الابدد  

__________ 

 Katerina Nanou, "The social acceptance of illegal practices in the Greekخبصددل اليد دا ، ا ظدري  (35)

domestic adoption system", Adoption and Fostering Journal, vol. 35, No. 3 (2011), pp. 60-67 ؛
 .http://brpd.gov.pl/aktualnosci/adopcja-ze-wskazaniem-uregulowanaوخبصدل يدلندا، ا ظر الرايطي 

 .http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileID=21567&lang=frا ظر الرايطي  (36)
 .https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest4e.pdfا ظر الرايطي  (3٧)
 .https://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_ICA_CEE_Guidance_WEB.pdfا ظر الرايطي  (38)
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اراجهدد  إىل يندددا  ىخددرى يالدددلدط ا ارجيدد  مددن  الابدد     روما يددا تدد ثّر  عمنيددا تنددس الوددةا، 
 .(39)البندا  ار اقبلن  لة وال ارعنيني ت ثرا  شديدا  

الابد   إجدرا ا  وجد  القصددر   أل كدا  ىةدد راوا الوعدلةالد  روما يدا،  مدن  ابدنّي وكما ي -٤5
، ل هدد الاعنيددق ارؤقددنا يددني البندددا  فيمد  الدقف ا خايددارع.يددعددرف يع  مدا كثدد ا  الددُع  عمنيددا  الابد  
  دد  عقدب  فعر  وقف اخايارع لعمنيا  الاب   العديد من يندا  ارن   والبندا  ار اقبلن ،  و 

. ك ونفدا ح   نقدا د  لقدد  ةدم مدؤمتر  هداع ف عن ممار دا   د  قا د يد    إجدرا ا  الابد  
ارمار ددا  اراليدد  ال دديئ   إزا عندد  را الوعددل  لددديها هن ددج قددا امددن الدددول  كثدد ا  الدددويل ا ددال ى   

ى   داكل قبدل تاو د  ارمتيل إىل ا  اظار ةدا ىهنا الاب   فيما يني البندا  و  والاجاوزا    إلال
 .(٤0)غا تاصّدى

مددددن ار دددداحيل ضددددما  ا  دددداقام     يدجدددد  خددددال ى  يندددددا  من دددد  معيندددد  وقددددد رى  -٤6
مدددن البنددددا  ارا تيددد  الددددلدط  وإزا ال دددا دا  األوضدددا الابددد   فيمدددا يدددني البنددددا    ظدددل عمنيدددا  
وعند   دبيل ارثدال، قدرر  يدارا داع  ي در  ماندعد . وعرب  هُه البندا  عدن را فعنهداار اقبلن ، 

وظنددن  ؛1993 اتواقيدد   هدداع لعدداا يعددد الاصددديق عندد  ‘الابعيدد ‘مبدددى  ى  ت ب ددق ي ددكل  ددارا
درا عمنيدا  الابد   ذا  الصدبل  الدوليد . كمدا ى   ترى منُ ذلس احلني ى  مدن  د  الددرورع مباش 

عدداا  مدن البندددا  األفريقيد  )مدثب ، تد ددد وليربيدا ولي دددتد( قدد رى  ىيددا  ى  مددن الددرورع تعنيددق 
ولعددددل البندددددا   .(٤1)ا  ال دددديئ  ا  دددد امددددن ىجددددل حماولدددد  ةددددل ارمار دددد عمنيددددا  الابدددد   الدوليدددد 

ار اقبلن ، مدن  اةياهدا، تقدرر فدر  وقدف اخايدارع عند  ينددا  من د  حمدداا   ضدد  األالد  الدض 
كدل    ي د   الابد   الناشدئ  تقدرر ذلدسوقدد ت   إىل وجدا خمالودا  مرتك بد  عند    دا  وا دط. 

 واغند. ،وهايض ،و يبال ،وكمبدايا ،و داتيما  ،وىو ندا ،إثيدييا مني
 تكدد  كثد ا  مداق  و كقاعددا عامد ، قدرارا  ا وراايد  و د  من  دوقرارا  تعنيق الابد   هد ،   -٤٧

البندددا  مددن جا ددب نانويددُ( ليعكددن عدددا وجدددا فهددا م ددةع )ىو ا  دداعداا  وهددد مددامادد خرا، 
 تعكددن لبندددا ، كمددامحايدد  ةقددد  األ وددال   إلددال الابدد   فيمددا يددني اتا نبدد   ي دد   مدداار دداقبلن  

 ياعابارهدداييددط األ ودال و د  ذلددس مدن ارمار دا   دد  ار دروع   د ل  عددا وجددا فهددا م دةع ر
 .عمنيا  الاب      القا د ي مصدر 

 يامثددل   النظددر إىللابدد   فيمددا يددني البندددا  وظددل ىةددد ا  اهاكددا  ال ددامن  اجددرا ا  ا -٤8
، مثدل ينددا  معيند  فود  النظداا الدد   حلمايد  ال ودل. ي دكل م داقل عدنالاب   عن  ى   حيدن 

 إىل احليندلدد  او    ظدداا الرعايدد  البديندد   اىوجدد  قصدددر شددديد يددؤا عدددا وجدددا ، مهددايض و يبددال

__________ 

(39) Mariela Neagu, "Children by request: Romania’s children between rights and international 

politics", International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 29, No. 2 (2015), pp. 215-236. 
 .https://assets.hcch.net/upload/wop/factsheet_finasp_en.pdfا ظر الرايطي  (٤0)
 .http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/6520.pdfا ظر الرايطي  (٤1)
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‘ الابعيدد ‘وهكددُا ىمكددن ا لاودداف متامددا  عندد  مبدددى . (٤٢)ذا   ددبل  اوليدد  عمنيددا  تددنبٍ إ ددب  
 األ ا  .

لنقيدددداا يعمنيددددا  تددددنٍب خا دددد   خدمنا دددداع  تدجددددد ثلددددرا كا ددددن  ،و  عدددددا ةددددا   -٤9
، يددالنظر إىل ى  عدددا 1993 وم دداقن  ذا   ددبل  اوليدد ، وهدد  ىمددر حتظددره اتواقيدد   هدداع لعدداا

 ، عند  يدالاب   احملدامبفالدالددا  . (٤3)تعريددا  شدديدا    دبم  العمنيد وجدا الرقاي  يعر   لنخ ر 
مدن  أل  يامكنداكود  ت ديند  إقامد    البندد األ دن   اد يكد دا  قدد ىقامدا يصدو  مؤق  بيل ارثدال

عمنيددد  الابددد   فيمدددا يدددني  فياجددداوزا  يدددُلس إجنددداز تدددنٍب حمنددد  َ يعدددداا  يال ودددل ارابددد   إىل ينددددوا
الد داي  القا د يد   قدد معنلحددا ى  ا يا  واألمها  األجا ب  ىو ندا ةدن . ويارثل، (٤٤)البندا 
ٍُ يددد يراا عمنيددد  تدددنٍب حمنيددد    البندددد َ ىخدددُوها  أل ودددالعنددد  ا معهدددا إىل ا دددار  ليقدمددددا عند ددد

 ىععيدددمددا  -حمنيدد   إىل عمنيدد  تددنبٍ حتديددل ترتيبددا  و دداي  الكوالدد  ى  ى ددندب  كمددا  .(٤5)ار دداقبلل
 فيمددا يددني البندددا لناحايددل عندد  إجددرا ا  الابدد   قددد ا دداعخدا ىيدددا   - ار دداقبللال وددل إىل البنددد 
 .(٤6)1993  هاع لعاا  دجب اتواقي 

 جلعددلتكددد  الدثددا ق مددزو را  مددا فكثدد ا  ، يالقاينيدد  لنابدد     الوددر  اراعنددق  وكمددا هددد مبددني   -50
دددددع  ذلددددس ي ددددكل خددددال عندددد  األ وددددال  لنابدددد   فيمددددا يددددني البندددددا . ال وددددل مددددؤه ب   ذوع وي ص 

ياخايدارها  ،عند  ودد توددين  تقددا ينددا  ى دني  معيند ،الوراي ، الدُين  ا ةاياجا  ا ا   ىو
  العديد من البندا    ىورويا الد    وال رقي  وراي   فقد ظل جيرع،  لناب   فيما يني البندا .

 فيهمددا مباللدد لن ىو ادد إعاق  دددرا مددر  ال وددل ىولإليهدداا خبالاقددارير ال بيدد   تزويددرالدددول ار دداقن ، 
 .(٤٧)بندا لناب   فيما يني ال من ىجل جعل ال ول مؤهب  

وةددا   الابدد  فيمددا يددني البندددا  الددض اجتددرع    دديا  ىوضددا  ال دددارت تكددد  موادةدد   -51
، عنددد   دددبيل ٢010 فعمنيدددا  الابددد     هدددايض   ىعقددداب زلدددزال عددداالنعديدددد مدددن الاجددداوزا . 

كددُلس فودد   .(٤8)تنق ددط يددل ت ددارعن يدداألةرى   ظددل ضددلدط مددن البندددا  ار دداقبلن  ارثددال، م

__________ 

 /https://www.gov.uk، والددددددددددددددددددددرايطي https://assets.hcch.net/upload/wop/nepal_rpt09.pdfا ظددددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددددرايطي  (٤٢)
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288019/Adoptions_restricted_list_2010.pdf. 

 .https://assets.hcch.net/upload/wop/adop2010_rpt_en.pdfا ظر الرايطي  (٤3)
 هُه ارعندما  م اقاا من ا ابيا . (٤٤)
 .www.alternative-care-uganda.org/resources/adoption-study-march-2015.pdfا ظر الرايطي  (٤5)
-https://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/adoption-process/faqs/islamicا ظدددددددددددددر الدددددددددددددرايطي  (٤6)

sharia%20law.html. 
 .https://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_ICA_CEE_Guidance_WEB.pdfا ظر الرايطي  (٤٧)
 .Corr.1و A/HRC/19/63ا ظر الدثيق   (٤8)
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ا،   ىثندا  فدةا اايدااا اجلماعيد ، ىعجنلد  العديدد مدن األ ودال إىل ا دار  وجدرى  ةقدا  تبد   روا د
 .(٤9)يعدها يدو  مدافق  الدالدين الناجيني  من اايااا

عدا عمنيا  الاب    تود ت ج  األرةاا الاجارع الدويل ظاهرا مانامي  ي رع  وي ك ل  -5٢
انظيم  الدويل ار امر فيما ياصل يالةتيبا  الاجاري  الدولي  اراعنقد  فالوراغ ال .فيما يني البندا 

يادد ج  األرةددداا يدددةع األ ودددال اردلدددداين  دددُه ال ريقدد  عرضددد     اهاكدددا  تقدددط حلقددددقها، وكثددد ا  
ترقدد  هددُه ارمار دد  إىل ارجدد  ييددط األ وددال وقددد تقدددا إىل ةدددون ةددا   تددنٍب  دد  قددا دين.  مددا
ةف العديددددد مددددن البندددددا   ددددُه الةتيبددددا ، وةر ددددا  عندددد  إثبددددا  وجدددددا عبقدددد  يعدددد الداقددددط   و 

الدالددد)ا( يدداردلدا ت ددةط القدددا ني الد نيدد    كثدد  مددن األةيددا  ى  يابدد  الدالدددا  يصدددرا قا د يدد  
ال وددل اردلدددا عددن  ريددق ترتيبددا  تدد ج  األرةدداا الاجددارع الدددويل. ييددد ى دد  إذا اكاع ددف ى  هددُا 

  إىل وضعي  ييدط األ ودال، يصدبح الابد    ايجد   لدُلس خمالودا  لنقدا د   دجدب ارعداي  الةتيب يرق
الدولي . ويؤكد هُا الدضط عن  احلاج  إىل ى  تدمن الددول عددا إضدوا  ار دروعي ، او  قصدد 
منهددا، عندد  ييددط األ وددال اردلددداين عددن  ريددق الةتيبددا  الاجاريدد  الدوليدد  اراعنقدد  يادد ج  األرةدداا 

.  وذلس ياردافق  عن   نبا  الاب  

 عوامل الدفع والجذب، والايئة التمكينية -داغ 
عدامل الدفط واجلدُب األ ا دي  الدض تدؤثر عند  عمنيدا  الابد    د  القا د يد  وعند  ييدط  -53

 - األ ودددددال هددددد  عدامدددددل ماعدددددداا األيعددددداا وتدددددرتبط يال ددددديا  ال يا ددددد  والقدددددا دين وا جامددددداع 
قددا  والبيئدد ، عندد  الصددعيدين الددد   وعددرب الددد   عندد  ال دددا . ف وضددا  الوقددر ا قاصددااع والث

  ذلدس الامييدز والعندف  وار ق  ا قاصااي ، وعدا وجددا ت دجيل لنمداليدد، ووجددا الامييدز،  دا
القا ما  عن   د  اجلنن )الامييز والعنف اجلن ا يا (، هد  مجيعدا  ى دباب جُريد  يدارزا وعدامدل 

را  عمنيددا  الابدد    دد  القا د يدد  وهجددر األ وددال والاخن دد  عددنها. وىةددد عدامددل خ دددرا تقددف و 
الامكدددني العامددد  لعمنيدددا  الابددد    ددد  القا د يددد  هددد  ضدددعف  ظدددا محايددد  ال ودددل عنددد  الصدددعيدين 

 عدا وجدا هُه النظا. الد   واحملن  ىو
األ ودال والاخن د  وةال  الدعف النامج  عن الوقر هد  ى داس تقددا عنيد  قدرارا  هجدر  -5٤

. ومط ذلس فدب طكدن الادُر  يدالوقر  عن ةقد  الدالدي  عنيها، األمر الُع جيعنها قاينني لناب  
يدددل إ  ال دددن ا   .(50)ا ددداقبال  ودددل   الرعايددد  البدينددد  وةددده عنددد  ى ددد  مدددربر كددداٍف ايددددا  ىو
يددل "اور رعايدد  األيادداا" وهدد  اجلهددا  الددض متيددل إىل متد  -الد نيد  هدد  واجلهددا  الواعندد  األجنبيدد  

ددددر  ددددر  -ىكثدددر مددددن مينهددددا إىل متديددددل يددددرامج تعزيددددز األع   تو ددددل   م ددددؤولياهتا اراعنقدددد  يدددددعا األع  
 الدعيو  عن  ريق النظا ال امن  حلماي  ال ول.

__________ 

 .CRC/C/70/Add.22ا ظر الدثيق   (٤9)
 .6٤/1٤٢من مرفق قرار اجلمعي  العام   15ا ظر الوقرا  (50)
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وكمدددا ىعيدددرلز   الودددر  ال دددايق، ظندددن ىشدددكال الامييدددز اراعدددداا هددد  من ندددق العديدددد مدددن  -55
  اراعنقدد  يددالاب   الق ددرع. وي ددكل خددال، ا دداعخدلا العنددف والامييددز ارمار ددا  الدا ددع  الن ددا

اقاصدددااي  ه ددد  )مدددثب  األع دددر  - اجلن ددديا ، والامييدددز ضدددد األع دددر الدددض تعدددي  ىوضددداعا  اجاماعيددد 
إىل ال عدب األ ني ( لاربير إيعاا األ وال عن آيا ها وىمهداهتا او   ارنامي  إىل منا ق ريوي  ىو

 قاها.ىع اعابار رداف
يعوصددل األ وددال عددن    ىعقدداب وقددد  كارثدد   بيعيدد ، كثدد ا  مددا و   دديا  الصددراعا  ىو -56

ى دددبحن  ددد  قددداارا عندددد  ىاا   ىع دددرها وتكدددد  البنيددد  الاحايددد  الد نيددد  قدددد اعةاهدددا الددددعف ىو
ظددل هددُه األوضددا ، تكددد  عمنيددا  الابدد   موادةدد  لناجدداوزا ي فقددد جيددرع اعابددار  مهامهددا. و 

تدجدد وظيود  رقاييد   قد   زا  عن  قيد احلياا، ىو األ وال قاينني لناب   ةا لد كا  الدالدا  ما
 .(51)تدمن عدا ارتكاب ىفعال    قا د ي 

وفيمددددا خيددددمل عمنيددددا  الابدددد   فيمددددا يددددني البندددددا ، ت دددد  البيئدددد  الامكينيدددد  إىل األوضددددا   -5٧
احملدواا ي    الرعاي  ارنزلي ، والقدا ني الض تؤثر عند  ال ا دا   البندا  األ ني  )مثل ا يارا  

، وعدا وجدا مدارا كافي  لناحقق مدن من د  األ ودال ولددما  اردافقد  احلدرا  حتديد القايني  لناب  
   وار ددان ا مددن جا ددب والددديها البيدلدددجيني( وإىل الددندعهعج الددض ت خددُ  ددا البندددا  ار دداقبلن ،  ددا

، وكدُلس ذلس الدلدط الض  متار ها وال روط الض تقبل  ا لكد  تددط األ ودال   عهددا الابد  
. ويااضددداف  إىل ذلدددس،  عددددا كوايددد  ارعندمدددا  ارقد مددد  إىل ا يا /األمهدددا  ال ددداحمني إىل الابددد  
يدددؤاع الو ددداا واافدددب  مدددن العقددداب إىل الامكدددني مدددن ا ا دددار ارتكددداب األفعدددال  ددد  القا د يددد  

    ار روع .وارمار ا  
وهددددُه القدددددايا النعظعميدددد  هتددددّ   ييئدددد  متّكددددن لعمنيددددا  الابدددد    دددد  القا د يدددد  وت ددددمح  ددددا  -58

تددرو   غددا عددن  ريددق القدددا ني  احلكدمددا ،   البندددا  األ ددني  والبندددا  ار دداقبلن  عندد  ال دددا ، ىو
 وال يا ا ، م اويدا منها   كث  من األةيا .

 ض وط الطلب -1 
د العدامل الامكيني  الر ي ي  لعمنيا  الاب      القا د ي  هد الاباين الكب  يني عددا ىة -59

. ويصددبح هددُا  ا يا /األمهددا  ارناظ ددرين ال دداعني إىل الابدد   وعدددا األ وددال القدداينني ةقددا  لنابدد  
األ وددال يكددد    ةالدد  األ وددال ار نددديني ىكثددر مددن  دد ها )هددا يصدددرا عامدد   الابدداين ىكددرب مددا

الصلار اراماعد  يالصح (،   ةني ى  األ وال اردجداين   معظا احلا     ىماكن الرعايد  
هددا ى وددال ىكدددرب  ددنا  ولددديها إلمدعددد  ماندعدد  مدددن ا ةاياجددا  ا ا دد . ويا دددبب العدددا  ددد  

ارتكددداب  الدددداقع  لءيا /األمهدددا  ال ددداحمني إىل الابددد     إثدددارا ااةبددداط يدددل ويدددؤاع ىةيا دددا  إىل
.  ىفعال    قا د ي  من ىجل احلصدل عن  العدا األاىن يكث  لة وال القاينني لناب  

__________ 

 .Corr.1، وتصديبها A/HRC/19/63ا ظر الدثيق   (51)
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فال ندددب  ددد  ارانا دددب عنددد  تبددد   األ ودددال لددد  ىويددد  خا ددد     ددديا  ةدددا   الابددد    -60
يددني البندددا  ويددؤاع إىل ممار دد  ضددلدط مور دد  مددن جا ددب البندددا  ار دداقبلن  عندد  البندددا   فيمددا
وفدب  عن ذلس، فعندما حتدن   يند مدن البنددا  األ دني  زيدااا مواجئد  و دريع   .(5٢) ني األ

  عدددا ةددا   الابدد   فيمددا يددني البندددا ، تكددد  البنيدد  الاحايدد  القا مدد   دد  قدداارا   كثدد  مدددن 
يودداقا مددن خ دددرا وقددد  ىفعددال  دد  قا د يدد  وممار ددا   األةيددا  عندد  الاعامددل مددط هددُا الدضددط مددا

   م روع . 

 المعامالت المالية -2 
ياصددددل  ددددا مددددن  وي ددددك ل ا فاقددددار إىل ال ددددوافي  ي دددد   تكدددداليف ىع عمنيدددد  تددددنٍب ومددددا -61

مدفدعا  ىخرى ىةدد األ دباب اجلُريد  رعظدا األفعدال  د  القا د يد . فاكداليف كامدل إجدرا ا  
ددد ا وهددد مددا الابدد     لعمنيددا  وإىل إتاةدد  كثدد  مددن يددؤاع إىل تواوتددا  كبدد ا   ى ددعار هددُه ا حتع

تدجد شدوافي  ي د    در  وا داخداا "ارددفدعا  األخدرى اراصدن     الورل ىماا الو اا. كما
" ما تدؤاع  كمدا .(53)يزيد من  مدن ا دط الوا دل يدني اربدالغ ار نديد  واربدالغ  د  اردرب را يالاب  

ُّع  اردفدعا  ىيدا  إىل   د  عبق  تبعي  )مثب  فيما يدني "اور األياداا" والد د ا ( طكدن ى  تلد
 .(5٤)عمنيا  الاب      القا د ي 

وتدجدددد قدددددي  كبدددد ا تامثددددل   اردددددفدعا   ددد  ارددددرب را ارقد مدددد  إىل الد دددد ا     دددديا   -6٢
عمنيا  الاب   احملني  وكُلس فيما يدني البنددا ، ة دبما يعبدني    ارنودا  الق ريد  الدض حيداوم  دا 
مكادددب ال دددؤو  القنصدددني  الادددايط لددددزارا خارجيددد  الد يدددا  اراحددددا األمريكيددد ، الدددض تددددرا و دددوا  

الر دا    ارادقع ، فدب  عدن الاربعدا ،  رمار   القياا يصو     ر ي  يا ريط  قل األمدال ىو
 .(55)إىل العديد من البندا  األ ني 

هُه العمني  لنخ ر وطكن ى  يؤاع إىل  ويدجد  د  آخر من ارعامب  يعر   شوافي  -63
 .(56)وقد  ا اهاكا  حلقد  ال ول وهد ريدط ارعد دا  اااا يد  يعمنيدا  الابد   فيمدا يدني البنددا 

، يقدددا كثدد  مددن البندددا   فدد زا  اةامددال احلصدددل عندد  مبنددغ  قدددع كبدد   ظدد  معاجلدد  ىورا  الابدد  
بد   يصدرف النظدر عدن مددى وجددا ةاجد  فعنيد  إىل األ ني  يالا كد من ى  األ وال ماداةد  لنا

ط عن  الدكا   ارخاص  ى  تقدا معد   إ  دا ي   ذلس. فو  فيين  اا، عن   بيل ارثال، يع ة 
ويةتب عن  تقدق ارعد د  اا  دا ي  ىثدر  .(5٧)قبل ى  يكد    ا ا اعاها مباش را إجرا ا  الاب   

__________ 

 https://travel.state.gov/content/dam/aa/pdfs/2015NarrativeAnnualReportonIntercountryا ظر الرايطي  (5٢)

Adoptions.pdf. 
 .https://assets.hcch.net/upload/wop/factsheet_finasp_en.pdfا ظر الرايطي  (53)
 .https://assets.hcch.net/upload/wop/note33fa2015_en.pdfا ظر الرايطي  (5٤)
 .https://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information.htmlظر الرايطي ا  (55)
 .CRC/C/ESP/CO/3-4ا ظر الدثيق ي  (56)
 .https://www.unicef.org/vietnam/Eng_Adoption_report.pdf, pp. 57-65ا ظر الرايطي  (5٧)
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؛ و وخدديا يامثددل   ت ددجيط البندددا  األ دد ةددا    ني  عندد  "جنددب" األ وددال مددن ىجددل الابدد  
 تع ها هُه ارعد     تدف  الرعاي  البدين  لة وال. ىخرى،  

ويارثددددل، فدددد   الاربعددددا  ارباشددددرا رؤ  ددددا  رعايدددد  ال وددددل    دددديا  عمنيددددا  الابدددد    -6٤
ين جيدرع إمتداا  ندب الابد   الض تعو  ر عن  ىهنا "تكاليف رعاي " لة وال الدُ -يني البندا   فيما

د ا عدااا  تزيد من خ ر وقد  عمنيا  تنٍب    قا د ي . فهُه الاكاليف، الض   -اراعنق  ا  حتع
تاجدداوز النوقددا  احملنيدد  ارعنيدد ، ت ددك ل مؤشددرا  عندد  وجدددا خم ددط مدددفد  يددالريح. فودد   وكثدد ا  مددا

وددال مبنلددا  ثاياددا   ظدد  رعايدد  األ وددال هددايض، عندد   ددبيل ارثددال، تاقاضدد  مؤ  ددا  رعايدد  األ 
ارخادددارين؛ وطثدددل هدددُا اربندددغ ىكثدددر مدددن  صدددف تكددداليف الابددد   ولدددين لددد   دددن  ياكنوددد  ارعي ددد  

 .(58)احملني 

 دْور الوسطا  -3 
يعد  ىيدددا  قيدداا وكدا   خا دد  يالد ددا     عمنيدا  الابدد   فيمددا يدني البندددا  ى  هددُه  -65

ياعندق يالدكدا    قد  ممار ا     قا د ي . وي ص دع  هُا خا د  فيمداالعمنيا  طكن ى  تايح و 
ددددا   إلدددال الابددد    متددددل هدددُه  وعدددااا مدددا .(59)ا ا ددد   ددد  اردددرخ مل غدددا يالعمدددل كهيئدددا  معام 

. ورددا كا ددن هددُه  الدكددا   عمنياهتددا يوددر  ر دددا عندد  ا يا /األمهددا  ارناظددر قيددامها يددالاب  
، ت ددداخدا يعدددف تاددداح قبدددل ى الر ددددا لدددن   تددددمن الدكالددد  ارعنيددد  تددددافر األ ودددال للدددر  الابددد  

تقبدددل شدددرو ا  ت دددج ط عنددد  ارتكددداب ىفعدددال  ددد  قا د يددد  وممار دددا   ددد   الدكدددا   ى ددداليب ىو
يعف احلا  ، يؤاع ال ندب عند  األ ودال القداينني لنابد   إىل خندق مناف د   د   م روع . و 

تدد ع  وكدا   الابد   ى د  لدين لدديها معندمدا  عدن  يد . وكثد ا  مدا حي  فيمدا يدني الدكدا   ارعن
لين غا  ي را عن  الد  ا    البندا  األ دني . ييدد ى  اركا دب  ارمار ا     ار روع  ىو

تددرتبط يل دديل األمدددال، تعنقدد      اراليدد  الددض تقددف ورا  ارمار ددا   دد  ار ددروع ، والددض كثدد ا  مددا
   يظبل ال س عن  هُه ا اعا ا .كث  من األةيا

وعندما تعن ئ وكا   الاب    ب  مميزا مط مرافق رعاي  ال ول، يدجد اةامال إضا   -66
حلدون عمنيا  تنٍب  د  قا د يد . ويكدد  هدُا ا ةامدال ىكدرب يكثد  عنددما تكدد  مرافدق رعايد  

 .(60)ارقد مدد  مددن وكددا   الابدد   عندددما تعامددد عمنياهتددا عندد  اردددفدعا   ال وددل  دد  م ددج ن  ىو
ذعكر يالوعل، ف   احلاج  إىل اردفدعا  تع  ى  مؤ  ا  الرعاي  البدين  جيب ى  تددمن  وكما

وجددددا عدددرٍ  م دددامر مددددن األ ودددال القددداينني لنابدددد   لكددد  تددددمن وجداهددددا يصدددرف النظدددر عددددن 
 ا ةاياجا  الوعني  اراعنق  حبماي  األ وال.

__________ 

 www.ibesr.com/fichier/Haiti-Co%C3%BBt%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20ا ظددددددر الددددددرايطي  (58)
d’adoption.pdf. 

 .https://assets.hcch.net/upload/adoguide2en.pdfا ظر الرايطي  (59)
(60) Flavie Fuentes, Hervé Boéchat and Felicity Northcott, Investigating the Grey Zones of 

Intercountry Adoption (International Social Service, 2012), p. 92. 



A/HRC/34/55 

21 GE.16-22778 

 1993 تياقية الهاي لعامااللتياف على ا -4 
يا ددا وجددددا عمنيدددا  لنابدد   فيمدددا يدددني البندددا  مصددددرها ينددددا  ى ددني   ددد  ى دددراف    -6٧

ي  د  يدرتبط يدجددا اةامدال ىكدرب حلددون عمنيدا  تدنٍب  د  قا د يد .  1993 اتواقي   هداع لعداا
تنددا يعدد إىل ا تواقيد    فبعف البندا  األ ني  الكب ا، مثل ا حتاا الرو   وإثيدييا وىوكرا يا، م

ي داويد مدن الددما ا   يع  ى  كث ا  من عمنيا  الابد   فيمدا يدني األق دار   ك  راف، وهد ما
يعادق ط من الدول األ راف   ا تواقي ، من ةي   إذ .(61)والددايط ارنصدل عنيها   ا تواقي 

رعداي  والددما ا  ارنصددل عنيهدا   عبقاهتا مط الدول  د  اراعاقددا، ى  ت بدق قدد اامكدا  ا
 .(6٢)ا تواقي 

ةددددن مدددن الادقيدددط عنددد  يعدددف ا تواقدددا  الثنا يددد  يدددني ينددددا  ى دددني  لي دددن  ور دددا مدددا -68
تود    كثد   فد   هدُه ا تواقدا    ،(63)وينددا  م داقبلن  1993 ى رافا    اتواقي   هداع لعداا

ا دماا الدول    األ راف إىل ا تواقي . وعبوا  من األةيا   عاي  ا تواقي  وتؤاع إىل ت خ 
عن  ذلس، ف   وجدا هُه ا تواقا  يزيد من اةامال ةددون ضدلدط  د  منا دب  مدن جا دب 
البند ار اقبلل عن  البند األ ن  لدما  ةدون عمنيا  الاب   فيما يني البنددين يصدرف النظدر 

 .(6٤)عن احلاج  الوعني  إليها

 لرامية إلى منع ومكافحة عمليات التانِّي غير القانونيةالتدابير ا -ها  
اعامدددد  الددددول تدددداي  شدددا رندددط ومكافحددد  األفعدددال  ددد  القا د يددد  وارمار دددا   ددد   -69

ار روع  الض يناج عنها ييط األ وال وتبن يها ي كل    قا دين. وقد اعامد  اول قنيند  تدداي  
 اررتك ب  عن    ا  وا ط؛ ومن يني الددول الدض فعندن ذلدس  لناصدع حلا   الاب      القا دين

كا  الدافط لنكث  منها هد ا  اجاي  جلهدا الدعدا ار امرا من جا ب ا امط اردين، وخا د  
تدجد ا ةاتيجيا  هتدف إىل الاصددع لنقددايا النعظعميد  الدض  منظما  الدحايا. ومط ذلس،  

حتددن عمنيدا   هتددف إىل ضدما  ى  نيا  الاب    د  القا د يد  ىوتؤاع إىل قياا ييئ  مداتي  لعم
 ياوق مط القداعد وارعاي  الدولي . حتقيقا  رصاحل ال ول الودن  و ا الاب   إ 

__________ 

 .https://assets.hcch.net/docs/f9f65ec0-1795-435c-aadf-77617816011c.pdfا ظر الرايطي  (61)
 .https://assets.hcch.net/upload/adoguide_e.pdfا ظر الرايطي  (6٢)
 .1993 لعاا مجيط البندا  ار اقبن  الر ي ي  ى راف   اتواقي   هاع (63)
 www.mfof.se/Documents/remissvar-och-rapporter/Report%20to%20Swedish%20ا ظددددددددددددددر الددددددددددددددرايطي  (6٤)

Government%20March%202015%20-%20Commission%20conc%20bilateral%20agreements% 

20on%20intercountry%20adoption.pdf. 
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 النظ  الوفنية لحماية الطيل -1 
ردددارا ال ريقدد  الددض تعصددم ا  ددا  ظددا محايدد  ال وددل و ظددا الرعايدد  البديندد  وتعكو ددل غددا  ددا ا -٧0

وتعر ددد  ددا غددا تدد ث  كبدد  عندد  ارجدد  ضددند  هددُه الددنظا   ارمار ددا   دد  ار ددروع  ارؤايدد  إىل 
عمنيا  الاب    د  القا د يد . وعند   دبيل ارثدال، فد   تقددق الرعايد  البديند  الدض تعامدد   ارقداا 

 لدقددد  عمنيددا  تددنٍب األول عندد  مرافددق ااقامدد  اردددارا إاارا خا دد  ت ددك ل مصدددر اةامددال كبدد 
تكدد        قا د ي . وعبوا عن  ذلس، فد   الددول الدض ت ددا فيهدا هدُه الةتيبدا  كثد ا  مدا  

 .(65)وضط طك نها من ممار   الرقاي  الدروري  لدما  ا لازاا يارعاي  الدولي 
ثر تد ث ا   دنبيا  فقد خنمل إلندن ا ا دارع   هدلنددا إىل ى  الابد   فيمدا يدني البنددا  يدؤ  -٧1

جيعدل ا ددما  ارقد مد  مدن هدُه الدنظا ذا   عن  اد  ظا محاي  ال ول   البنددا  األ دني ،  دا
تدجدددد عمنيدددا  تدددنٍب فيمدددا يدددني البنددددا . واعدددا ا ندددن  تكدددد  عنيددد  احلدددال لدددد م جدددداا ىقدددل ممدددا

تنويددُ وتقددُّا الددنظا  احلكدمد  إىل الةكيدز عندد  محايد  األ وددال   البنددا  األ ددني  عدن  ريددق اعدا
 .(66)الد ني  حلماي  ال ول

 تنظي  عمليات التانِّي واإلشراف علي ا -2 
اعامددد  الدددول تددداي  شددا لانظدديا ومراقبدد  عمنيددا  الابدد    دددف منددط ارتكدداب ىفعددال  -٧٢

ل د     قا د ي  وممار ا     م روع  والاصدع غُه األفعال وارمار دا . ومعظدا الادداي  اراناو  
  هددُا الوددر  تن بددق عندد  عمنيددا  الابدد   فيمددا يددني البندددا  وتعكددن اجلهدددا اربُولدد  مددن جا ددب 
البندا  األ ني  والبنددا  ار داقبلن  عند  ال ددا  يليد  الاصددع لةفعدال  د  القا د يد  وارمار دا  

 .(6٧)   ار روع  اراعداا الض تؤثر عن  عمنيا  الاب   هُه

 لاب   ا ا   وار اقن ةظر عمنيا  ا  
دددر او  رقايددد  مدددن ال دددن ا  ارخاصددد   -٧3 يعبدددد ى   عمنيدددا  الابددد   ا ا ددد  وار ددداقن  وتعباش 

وهد  تاعدار  مدط اتواقيد   هداع  .(68)تن ددع عند  ممار دا   د  م دروع  ولُلس ف هنا كث ا  مدا
ييد ى  كث ا  من عمنيا  الابد   هدُه حتددن   ينددا  ى دني  لي دن ى رافدا     .(69)1993 لعاا

__________ 

 .www.alternativecareguidelines.org/Home/tabid/2372/language/en-GB/Default.aspxا ظر الرايطي  (65)
 https://www.rsj.nl/binaries/Samenvatting%20Interlandelijke%20adoptie%20Engelsا ظددددددددددر الددددددددددرايطي  (66)

%2020161101_tcm26-176572.pdf. 
ندد  ى  الدددول اراعاقدددا  دد  ع 1993 مددن اليددل ارمار ددا  اجليدددا ي دد   تنويدُد اتواقيدد   هدداع لعدداا 1تددنمل القاعدددا  (6٧)

اراعنددق يدضددط ةدددوا  ٢-8منزمدد  يار ددارك    ىع م ددادى معددني مددن م دداديا  الابدد  فيمددا يددني البندددا  )ا ظددر الوددر  
 .https://assets.hcch.net/upload/adoguide_e.pdfعن  عمنيا  الاب  فيما يني البندا (. ا ظر الرايطي 

(68) Defence for Children International, "Preliminary Findings of a Joint Investigation on Independent 

Intercountry Adoptions (1991, Geneva). 
 .https://assets.hcch.net/upload/adoguide_e.pdfا ظر الرايطي  (69)
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ا تواقيددد  وقدددد حيدددددن فيهدددا ى  ااجدددرا ا  والددددنظا ارا ب عددد  قدددد تكددددد  ىاىن مدددن م دددادى ارعدددداي  
الدولي . وقد ت مح ىيدا  يعف الدول ار اقبلن  يعمنيا  الاب   ا ا   وار اقن  عندما يعدد ن ط 

وقدد حيودز ذلدس األشدخال ارصدممني عند   .(٧0)من ينددا  ى دني  لي دن ى رافدا    ا تواقيد  ا 
 الاب   ي ع مثن عن  الادّج  إىل الدول    األ راف   ا تواقي .

 اعاماا ور د وكا   الاب     
لدكددددا   الابدددد   يدددد اا  اور ر ي دددد  كد دددديط    1993 ت ددددمح اتواقيدددد   هدددداع لعدددداا -٧٤

ددددا مدددن البندددد عمنيدددا   الابددد   فيمدددا يدددني البنددددا . وهددد  تا ندددب ى  تكدددد  هدددُه الدكدددا   معام 
دددا ألاا  اور  ار دداقبلل ومرخصددا  غددا مددن البنددد األ ددن  يدد   تعمددل   ذلددس البنددد. والدكالدد  ارعام 
الد يط   عمنيا  الابد   فيمدا يدني البنددا  ينبلد  ى  ت داخدا فريقدا  ماعددا الاخصصدا  وكبد ا  

كل كداٍف يددا مددظوني فنيدني لنقيداا يعمنياهتدا. وينبلد  ى  ختددط اغيئدا  ارعام ددا اشدراف ي 
  ذلس ارراقب   تباشره  ن   خماص  عن  األقل فيما خيمل "تكدينها وعمنها ووضعها ارايل"،  ا

 .(٧1)ارناظم  رداقعها ال بكي  "يلي  فحمل مدى جداا معندماهتا واقاها وتقبُّنها"
، إذوتا -٧5 يقددا يعددها  باين ارداقف فيما يني الدول ار اقبلن  ي د   اعامداا وكدا   الابد  

ياعاماا عدا  ل  من اغيئا  الض لدديها ارددارا البزمد  لاقددق مجيدط ا ددما  ارهنيد  الددروري  
ددددا ماعدددداا  ،(٧٢)وطكدددن ر ددددها عنددد  ودددد فعدددال يينمدددا يدجدددد لددددى الدددبعف ا خدددر هيئدددا  معام 

تدجددد م ددكن  كبدد ا تامثددل   ى   ييددد ى  ا عامدداا لددين ضددما   يدجدددا ارهنيدد . إذ .(٧3)عدد وماند 
 ختدط لنر د ولنادقيق ي كل فعال من ةي  مهنياها وىخبقياهتا. وكا   الاب    

 مع  احلد من   ا  عمل وكا   الاب   الض تعمل   يند ى ن  ىو  
لبندددا  ار دداقبلن  م ددؤولي  م ددةك  عددن تنظدديا عدددا تقددط عندد  عدداتق البندددا  األ ددني  وا -٧6

دددا الرا بدد    ار ددارك    عمنيددا  الابدد   فيمددا يددني البندددا ، وذلددس كد ددين   هيئددا  الابدد   ارعام 
وعندددما تدد ذ   .(٧٤)لقصددر عدددا ةددا   الابدد   عندد  عدددا األ وددال القدداينني لنابدد   يصدددرا قا د يدد 

ٍُ ى  ةكدم  ىةد البندا  األ ني  لع دا كب  من الدكا   يالعمل ااخدل ةدداها، فياحداا عند د
" مددا جيعددل مددن الصددعب  تانددافن هددُه الدكددا   لاحديددد وضددما  إجيدداا األ وددال "القدداينني لنابدد  

يالاايل مراقب  ى     هُه الدكا   مراقب  فعال . وعندما تدخل هيئا  الاب     ىةدد البنددا    
__________ 

 www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/le-guideا ظر الدرايطي  (٧0)

-de-l-adoption-a-l/. 
 .https://assets.hcch.net/upload/adoguide2en.pdfا ظر الرايطي  (٧1)
ثدبن هيئدا  مدن هدُا تدجد لدى الداارع هيئ  واةدا معام ددا؛ وتدجدد لددى كدل مدن فنننددا والندرويج وال دديد  (٧٢)

 القبيل.
 هيئ  من هُا القبيل. 3٢هيئ  معام دا، ويدجد لدى فر  ا  18٤يدجد لدى الد يا  اراحدا األمريكي   (٧3)
 .https://assets.hcch.net/upload/adoguide2en.pdfا ظر الرايطي  (٧٤)
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  يندددا  ىخددرى، يصددبح مددن األ ددعب يكثدد  مراقبدد    دديج ى  دد   شددراك  مددط وكددا   مدجددداا 
 الدكا   الناتج عن ذلس مراقب  فعال .

 احلد من   ا  اردافق  عن  ا يا /األمها  ال احمني إىل الاب     
" إىل عددددا  ددد  حمددددوا مدددن ا يا /األمهدددا   -٧٧ يا دددا إ ددددار "شدددهااا  الصدددبةي  لنابددد  

ي    ىمر خ   عندما يكد  عدا األ وال القداينني لنابد    دل ا    دبيا . وهدُا ال احمني إىل الاب   
الاباين لين فقط  ببا  لإلةباط لدى ا يا /األمها  ال احمني إىل الابد   يدل إ د  يع دها ىيددا    
إجيددداا م دددادى مدددن ال ندددب  ددد  ار دددب ط الدددُع طكدددن ى  يدددؤاع يدددبعف ا يا /األمهدددا  ال ددداحمني 

ُّع  لنابدد    إىل النظددر   خيددارا  تن ددددع عندد  ممار ددا   دد  م دددروع . وهددد طكددن ىيدددا  ى  يلددد
الددعدا  ارناايدد  يبدُل مزيددد مددن اجلهددا مددن جا ددب  دن ا  البندددا  ار دداقبلن  يليد  حتديددد مزيددد 
، وه  مصاار تدجدد يصددرا عامد    ينددا  ى دني   د  مماثند   من مصاار األ وال القاينني لناب  

  .1993 اتواقي   هاع لعااألةكاا 

 تقييد   ا  إر ال  نبا  الاب     
تنظددر يعددف ال ددن ا  ارركزيدد    البندددا  األ ددني  إىل حتديددد ةصددمل لنابدد   عندد  ى ددد   -٧8

تدي  إجيايب لورز  نبا  الاب   و د الدلدط ارا تي  من البنددا  ار داقبلن . ييدد ى  ينددا ا  ىخدرى 
حتل القددايا الدض يث هدا  داجه  ال نب الوعن  وينا  عن  ذلس ف هنا  ترى ى  احلصمل تعور  ر

وهدددد  احتدددداا رنظمددددا   دددد  ‘ ا دمدددد  ا جاماعيدددد  الدوليدددد ‘ال نددددب اروددددرط. وقددددد ظنددددن منظمدددد  
ةكدميدد ، تدددعد لوددةا  ديندد  إىل "عكددن ااجتدداه تدددفق ال نبددا " لدددما  معاجلدد  ةددا   الابدد   

حل ال وددل الودددن . ويعدد  عكددن ا اجتدداه هددُا ى دد  ينبلدد  عدددا حيقددق مصددا يددني البندددا   ددا فيمددا
كدرا فعدل ل ندب مقدد ا مدن والددين ي محدا   إر ال  نبا  الاب   إىل  ن ا  البند األ ن  إ 

 .(٧5)إىل الاب   وضعهما مب ا ل ول حمدا حياا  إىل الاب   

 ن منط الزيااا  ال ريع    ةا   الاب   ارن نق  من يند ى   
قامددددن ىةيا ددددا  ال ددددن ا  ارركزيدددد    البندددددا  ار دددداقبلن  ياعزيددددز اجلهدددددا الراميدددد  إىل إمتدددداا  -٧9

ةيدد  تكددد   1993 عمنيددا  الابدد   مددن البندددا  األ ددني   دد  األ ددراف   اتواقيدد   هدداع لعدداا
األ ظمدد  وااجددرا ا  القا مدد  ىقددل  ددرام . وين دددع هددُا الددنهج عندد  زيددااا  كبدد ا   عمنيددا  
الابددد   فيمدددا يدددني البنددددا  ارا تيددد  مدددن البنددددا  ارعنيددد  إىل ى  يعدددرى ضدددرورا  ختددداذ تدددداي  لناصددددع 

 .(٧6)لنممار ا     ار روع  النامج  عن هُا النهج
__________ 

 اررجط  و  . (٧5)
(٧6) David M. Smolin, "Child laundering and the Hague Convention on Intercountry Adoption: the 

future and past of intercountry adoption", University of Louisville Law Review, vol. 48, No. 3 

(2010), p. 471. 
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 مسا لة المرتكاين وإنصاف الضحايا -3 
اضدددداا اجتددددرع مق مددددا جيددددرع الاحقيددددق   عمنيددددا  الابدددد    دددد  القا د يدددد ، و دددداارا    دددداارا  مددددا -80

يرجدط   جا ددب مند  إىل عددا وجددا ت دريط شددامل جيدر ا هدُه ارمار دا   دد   مرتكبيهدا، وهدد مدا
ار روع  ياعابارها عمنيا  تنٍب    قا د يد . فكثد  مدن األفعدال  د  القا د يد  الدض تن ددع عنيهدا 

ددددر ا يصددددو  فرايدددد  كجددددرا ا ثا ديدددد  )مددددثب ، تزويددددر وثددددا ق( و دددداارا   عمنيددددا  الابدددد    دددد  القا د يدددد  اجتع
جيدرع الاحقيدق  تعكن اجلزا ا  اردق ع  مدى خ درا اجلرط . وعبوا عند  ذلدس، فعدااا مدا   ما

  عمنيا  الاب      القا د ي   باارا من ال ن ا  يل يا نب األمر تقددق شدكدى مدن جا دب 
ت ددداهدف البددد   تدجدددد ىيددددا  ا دددةاتيجيا  لناحقيدددق وارقاضددداا اجلندددا يني و  .(٧٧) دددرف واةدددد

ددار  ددا و  عمنيددا  الابدد    دد  القا د يدد . وينددا  عندد   ااجراميدد  الدددالع    ييددط األ وددال وا اجت 
جيرع مقاضاا  دى يدع  ىفراا ويدط شبكا  إجرامي  فقط عن  ارتكاب ى         ذلس،  

، وهد ما  يناج عن  اافب  من العقاب. م روع  فيما ياصل يعمنيا  الاب  
 ن ارخالوا عالاب      القا دين   اايبغ عمنيا     الدالع األ راف  وتةاا شا -81

ا  دداثنا   وا يا /األمهددا  يددالد اا هدداي ددبب الاددداعيا  احملامندد . فيهددا وذلددس ار دداب   القا د يدد 
قاها ععرضدددددا لنابدددد   او  مددددداف اخاع لددددف ى ودددداغا ىو، عندددد  األقددددل ىولئددددس الددددُين هنددددا ارنحدددددع

مدددنها  يدددالنظر إىل ى  كثددد ا  ، اةامدددا   لاقددددق شدددكدىاألقدددل هدددا ا يعؤ دددف لددد  ىهنددد ار دددان ا؛ وممدددا
الد ددل إىل  دبل إىل إمكا يد  يواقدرو  إىل ارعرفد  ارنا دب  و  ارةتب  عن  ذلس ىوعداقب الخي د  

 الابد   كا دن عمنيد  إذا   يعرفد  عن  وج  اليقني ما يالاب     /األمها معظا ا يا و ا  اصاف. 
ىثنددا   ي ددكُّد  إىل هددُا احلدددقددد  اىهندد ر ددا، (٧8)إجراميدد   دد  م ددروع  ىو تن دددع عندد  ممار ددا 

هدُه ال دكدع  إزا يالاب    احملامنني ىو /األمها ا يا فعل راوا وتادقف . هايعد عمني  الاب   ىو
مباشددرا  قددد تدر دددا هنا يدد  ةدددواه   ذلددس اردددى الددُع ي ددعرو   عندد  عدددا مددن العدامددل،  ددا
ال دكاوى ارقد مد  مدن و . ياألمر إيبغ ال ن ا  ارخاص ارةتب  عن  وتقييمها لنعداقب احملامن  

 مدن فدرل جنداح الاحقيقدا  واحملاكمدا  ا يزيددمدنها والاعاو  ارقد ا ه  يالاب    /األمها ا يا 
 .اجلنا ي 
اراصددددن  يالك دددف ا  ددداباق  عددددن األفعدددال  ددد  القا د يدددد   وإةددددى ارمار دددا  اجليددددا -8٢

ار ياأل وال  وارمار ا     ار روع    البندا  ار اقبلن  ه  يروتدكدل الرا عن  ااعا ا  ا اجت 
   ددددديا  الابددددد   فيمدددددا يدددددني البنددددددا ، والدددددُع ةداتددددد  ةكدمددددد  ى دددددةاليا لب ددددداجاي  ل ددددددا ل 

__________ 

(٧٧) David M. Smolin, foreword to Brian H. Stuy, "Open secret: cash and coercion in China’s 

international adoption program", Cumberland Law Review, vol. 44, No. 3 (2014), p. 359. 
 .https://works.bepress.com/david_smolin/12عن  الرايطي ‘ ياور يدينن‘ا ظر العر  ارقدا يرب امج  (٧8)
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دار  دا  ا يا /األمها  يالاب   واأل وال ار مدلني يالاب   ي    اخا اف األ ودال ويديعها وا اجت 
 .(٧9)   يا  عمنيا  الاب   فيما يني البندا 

وجيب إجرا  حتقيقا  ي د   عمنيدا  الابد   الورايد  و ظدا الابد    جدرا ظهددر مؤشدرا   -83
ا    ، ىجددددرى مكاددددب اردددددع  العددددا٢01٤ عندددد  ةدددددون ممار ددددا   دددد  م ددددروع . فودددد  عدددداا

كازاخ دداا  حتقيقددا    اةامددال ييددط ى وددال يلددر  الابدد     ينددد آخددر يعيددد الك ددف عددن عدددا 
ىاى إىل  ددددور  الدقدد    البيا دددا  اراعنقدد  ي  ودددال كدددا دا م ددمدلني يدددالاب     ا دددار ، وهددد مدددا

ينددر ييدد ى د   .(80)إللا  ةا   تدنٍب ذا  يعدد اويل ىةكاا قدا ي  من احملاكا ي    مراجع  ىو
إجدددرا  حتقيقدددا  وعمنيدددا  مقاضددداا   البنددددا  ار ددداقبلن  ضدددد مدا نيهدددا  ضددد بعها يالةتيدددب 

 لعمنيا  تنٍب    قا د ي  فيما يني البندا .
وت ددددك ل  داتيمددددا  ىةددددد األمثندددد  القنيندددد  الددددض شددددهد  يددددُل جهدددددا اجددددرا  حتقيقددددا   -8٤

قداا مكادب ارددع  العدداا،  ٢001 وعمنيدا  مقاضداا  ددف توكيددس البد  ااجراميد . فود  عدداا
والددض حتظدد  يدددعا مددن النجندد  الدوليدد  رناهددد  اافددب  مددن العقدداب    داتيمددا  ي  ددناا مددن 

دار ياأل ودال أل درا  تبن ديها   ينددا   األما اراحدا، ي ثبا  وجدا يني  إجرامي  مادر د    ا اجت 
ة وددال يادا ددؤ مددن حمددامني وم ددج نني ىخددرى   إ ددار عمنيددا  تددنبل يددديرها مددبع مرافددق إقامدد  ل

دد    ارداز دد  يددني  .(81)وقددداا ور ددا اااا ددا  الصدداارا، تدضددح هددُه احلالدد  الصددعديا  الددض تداج 
ا ةاياجا  والر با  اراداري  لة راف ارادر     عمنيا  الاب   )األ وال ار مدلد  يدالاب   

، وا  .(8٢) يا /األمها  البيدلدجيد ( ومصاحل العدال وا يا /األمها  ال احمد  إىل الاب  
و  مجيدددط ةدددا   الابددد   النعظعميدددد   ددد  القا د يددد ، جيدددب عندددد  الددددول ضدددما  إ صدددداف  -85

الدددحايا عددن  ريددق إتاةدد   ددبل ا اصدداف ت ددمل تعددديف الدددحايا وتقدددق الدددعا إىل األ وددال 
  األشددخال وهددا حيدداولد  معرفدد  ار ددمدلني يددالاب      دديا  حبددثها عددن ى دددغا. فاجريدد  هددؤ 

احلقيقددد  ورا  "هجدددرها" وتبن ددديها  ددد  القدددا دين هددد  اجتريددد  ذا  ملدددزى شددد هنا شددد   العقبدددا  الدددض 
وجيرع عن  ودد تددرجي  يدُل جهددا  .(83)يداجهدهنا وارمار ا  اجليدا لدى ال ن ا  ارخاص 

الابد   ووزارا الصدح  والرفداه لاي   عمني  البح  عدن احلقيقد . وعند   دبيل ارثدال، ىعدد  اا درا 
جبمهدري  كدريا اليب  ي    الاب   ياددمن معندمدا  عدن ا  ددا  ار نددب اختاذهدا لنبحد  عدن 
ى را مدلد ال خمل. وي ك ل البح  عن احلقيقد  واأل دل إةددى القددايا الر ي دي  الدض تاناوغدا 

__________ 

 https://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/IntercountryAdoption/Documents/Protocolا ظددددر الددددرايطي  (٧9)

forrespondingtoallegationsofchildtraffickinginintercountryadoption.pdf. 
-http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-generalnogo-prokuroraا ظدددددددر الدددددددرايطي  (80)

ashata-daulbaeva-na-zasedanii-kollegii . ومعندما  م اقاا من ا ابيا 
 .cicig.org/index.php?page=01080-2009-00470ا ظر الرايطي  (81)
 .www.iss-ssi.org/images/News/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook.pdfا ظر الرايطي  (8٢)
 اررجط  و  . (83)
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زالدن  ييدد ى  هدُه اربداارا  مدا .(8٤) روايط األشخال ار مدلني حبا   الاب   فيما يني البندا
  اارا.

 عمليات التانِّي غير القانونية، والعدالة االنتقالية -4 
مدددن ةكدددا  ظددداا ا دددابدااع تداجددد   ظندددن ينددددا  شدددا خارجددد  مدددن ةدددا    دددرا  ىو -86

ااعا ا  حبدون عمنيا  تنبل  عظعمي     قا د ي  كجز  من ا  اهاكا  الدا ع  الن دا  اررتك بد  
ت اجب  دى قن  من البندا  لندا ا  الددحايا الراميد  إىل الك دف عدن   اراض . ييد ى   م 

ي دداجب ىع منهددا ي ريقدد   ةدددن، وم احلقيقدد  وحتقيددق العدالدد  واجلددرب وضددما ا  يعدددا تكددرار مددا
و نكن ألرجناني م نكا  رياايا    هُه ا  اجايا ، وخا   فيمدا ياصدل حبدا    .(85)شامن 

وىاى الاابّددط اجليدد   .(86)الق ددرع، عددن  ريددق هن ددج البحدد  عددن احلقيقدد  وحتقيددق ار ددا ل ا خاوددا  
وإ  ددا  قاعدددا ييا ددا  جينيدد  و نيدد  اورا  ر ي دديا    حتديددد هديدد  األ وددال ارخاوددني الددُين جددرى 
إخددداعها لنابدد    دد  القددا دين وكددُلس   اجلهدددا الراميدد  إىل حتقيددق ار ددا ل  القدددا ي . وعددبوا 

ند  ذلدس، ياخدُ األ ودال الددُين كدا دا "خماودني" والدُين هددا ا   مدن البداللني اربداارا لنك ددف ع
 .(8٧)عن ى نها البيدلدج ، ويقدا يعدها يدور   مقاضاا آيا ها/ىمهاهتا الُين تبندها

ولكدددن ةدددا وإ  كدددا  ت بيدددق تدددداي  العدالددد  ا  اقاليددد     ددديا  عمنيدددا  البحددد  عدددن  -8٧
األ ددل البيدلددددج  قدددد ةددددن   ىعقدداب تليددد  الدددنظا، ف  ددد  طكددن ا ددداخداا اربددداات  و دددها   
ا  اجاي  لعمنيا  البح  عن احلقيق  وحتقيق العدال  واجلرب وضما ا  عدا الاكرار، الض يقدا 

بدد  عندد    ددا  وا ددط،   احلددا   الددض  ددا ضددحايا عمنيددا   الابدد    دد  القا د يدد  األخددرى اررتك 
تكدددد  قدددد ارتكباهدددا مباشدددرا.  تكدددد  فيهدددا الدولددد  قدددد  ددددن ال دددرف عدددن هدددُه ا  اهاكدددا  ىو

وتعكدددن ا  ددداجايا  اجلديددددا مدددن جا دددب الددددول غدددُه احلدددا   هنجدددا  جز يدددا  وادذجدددا  مابددداين 
قاوم  وااقرار وار اعدا. وا  اثنا  من هُه القاعددا هدد ى دةاليا الدض العنا ر قدام  اا كار وار

النادددددا ج والاد ددددديا  ارةتبددددد  عنددددد  حتقيدددددق ي ددددد    ٢01٢ ى ددددددر فيهدددددا إلندددددن ال ددددديد    عددددداا
. وقددد شددك ل قددرار إ دددار هددُه الناددا ج  ال يا ددا  وارمار ددا  الق ددري  ال ددايق  اراعنقدد  يددالاب  

__________ 

 .https://justicespeaking.wordpress.comا ظر الرايطي  (8٤)
عندد  ىويدد  اتبددا  هن ددج شددامل ‘ ارقددرر ا ددال ارعدد  ياعزيددز احلقيقدد  والعدالدد  واجلددرب وضددما ا  عدددا الاكددرار‘ىّكددد  (85)

ي    الاصدع لب اهاكا  اجل يم  حلقد  اا  دا  ولب اهاكدا  ا  د ا لنقدا د  الددويل اا  داين، وهدد هن دج 
البحدد  عددن احلقيقدد  ومبدداارا  حتقيددق العدالدد  واجلددرب وضددما ا  عدددا الاكددرار وذلددس ي ريقدد   جيمددط يددني عنا ددر

 ماكامن  ويعزز يعدها يعدا . 
ا ادزا  األ وددال مددن ا تواقيد  الدوليدد  حلمايد  مجيدط األشددخال مدن ا خاوددا  الق درع عند  اجتددرق  ٢5تدنمل اردااا  (86)

تزويدر  ىهندا اجتدر ا ممدثنها القدا دين  خاودا  ق درع، كمدا ا ىوالدُين خيددط ىةدد ىيدديه ا اضعني  خاوا  ق رع ىو
 .إتبف ار اندا  الض تثبن اغدي  احلقيقي  لة وال إخوا  ىو ىو

(8٧) Michelle Harvey-Blankenship, Phuong N. Pham and Rachel Shikegane, "Genetic tracing, 
disappeared children and justice", Innocenti Working Papers (UNICEF, 2010). 
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ار ا  البح  عن احلقيق  واعةافا  ياألضرار الداقع    اراض  وجربا  ل  والاد يا  ممار   من مم
 .(88)وضما ا  يعدا الاكرار وذلس عن  ريق األخُ ي  بةا  ت ريعي  ومؤ  ي  و يا اتي 

وما زالن الدول تاجاهل م الب البح  عن احلقيقد  وحتقيدق العدالد  واجلدرب وضدما ا   -88
بدد    اراضدد  عندد  عدددا الاكددرار ارقد مدد  مددن ضددحا يا ةددا   الابدد   النعظعميدد   دد  القا د يدد  اررتك 

زالدن تاناوغدا عند  ودد  د  مب دا. ومدن النداار وجددا ةدا   اعدةاف عامد   مدا   ا  كبد ، ىو
ىهندددا  ياألضدددرار الداقعددد    اراضددد ، وتادقدددف هدددُه احلدددا   عنددد  إرااا ار دددؤولني عدددن ذلدددس كمدددا

نمدددس. ويااضدداف  إىل ذلددس، فدد   الاحقيقددا  العامدد  الراميدد  إىل معرفدد  ت دداابط اختدداذ إجددرا  م  
 .(89)تاناول شددا ل مجيدط الددحايا احلقيق  وا عةاف خبربا  الدحايا قد ظنن    مكامن  وم

جيددر ةددا ا  ،   كثدد  مددن احلددا  ، تنبيدد  م الددب الدددحايا يددا عةاف  وينددا  عندد  ذلددس، م
 .(90)ا عاُار عنها وي  صافهاياألضرار الداقع  عنيها وي

 التعاون عار الوفني -5 
وعضددعن ةندددل منمد دد  -89

فريددق خددربا  معدد  ياجلدا ددب اراليدد  لعمنيددا  الابدد   ‘ىعدددها  (91)
فريددق عامددل معدد   نددط وتندداول ارمار ددا   دد  ار ددروع    إلددال الابدد   ‘ومعدد  ‘ فيمددا يددني البندددا 
ُكرا ي ددد   اجلدا دددب اراليددد  لعمنيدددا  الابددد   فيمدددا يدددني وىعدددد فريدددق ا ددد‘. فيمدددا يدددني البنددددا  ربا  مددد

البندددا  وجدددو   ي دد   الاكدداليف اررتب دد  يعمنيددا  الابدد   هددُه واعددا الدددول األ ددراف   اتواقيدد  
إىل ى  تقدا عب ي   هُه الاوا يل اراليد . ويااضداف  إىل ذلدس، عمدد مدؤمتر  1993  هاع لعاا

ن األةيدا  مدن منظمد  األمدا اراحددا لن ودلد  )اليد ي ديف(، إىل تقددق  هاع، يدعا   كثد  مد
تعزيدز هدُه الدنظا إ    ار اعدا الوني  إىل البندا  األ ني  يلي  إ  ا   ظا و ني  حلماي  ال ول ىو

   ذلس هتيئ  األوضا  البزم  لانويُ ا تواقي  والعمل  ا. كا ن قا م ،  ا
 فيمدا يدني البنددا ، وعجهدن  ددا ا  لددما  إجيداا ا داجايا  و   يا  عمنيا  الاب    -90

من  ق  من جا ب البندا  ار اقبلن  وكُلس البندا  األ ني  الض تداجد  عمنيدا  تدنٍب  د  قا د يد  
ىوضدددداعا  ه دددد  يدرجدددد  مرتوعدددد . وعقددددب مدجددددا  ارددددد الزلددددزايل )الا ددددد ام ( الددددض وقعددددن    ىو
نن البندا  األ ني  والبندا  ار اقبلن  عن  ال دا ، يدعا من   احمليط اغندع، ىعن ٢00٤ عاا

اجترع ىع عمنيا  تنٍب فيما يني البنددا   اليد ي يف ومؤمتر  هاع لنقا د  الدويل ا ال، ى   لن
__________ 

 www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/senate/community_affairs/completedا ظددددددددر الددددددددرايطي  (88)

_inquiries/2010-13/commcontribformerforcedadoption/report/index. 
 /http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documentsخبصدددددل آيرلندددددا، ا ظددددر الددددرايطي  (89)

IRL/INT_CEDAW_NGO_IRL_21867_E.pdf. 
؛ وخبصددل ارمنكدد  http://anadir.esو http://sosbebesrobadosmadrid.comخبصددل إ ددبا يا، ا ظدر الددرايطي  (90)

 .https://movementforanadoptionapology.orgاراحدا، ا ظر الرايطي 
-https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/intercountryا ظدددددددددر الدددددددددرايطي  (91)

adoption. 
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و دددر  ا ددانااجا  مماثندد    ىعقدداب الزلددزال الددُع ضددرب  .(9٢)  ىعقدداب الا ددد ام  مباشددرا
 .(9٤)٢015 ُع ضرب  يبال   عااوذلس ال (93)٢010هايض   عام  

 االستنتاجات والتوعيات -رابعاا  
 االستنتاجات -ألف 

اخا دداف   عددن جددرا ا مثددل اجتددالنا وهدد  ةددا   الابدد    ةددا   الابدد    دد  القددا دين، ى  -91
ددار  ددا ددر إجرا اهتددا عددن  ريددق ارتكدداب ىفعددال  دد   ىو األ وددال ويدديعها وا اجت  احلددا   الددض تعباش 

مدددن جا دددب الدالددددين  عدددا وجددددا مدافقددد  منا دددب مثدددل ممار دددا   ددد  م دددروع  ىخدددرى  قا د يدد  ىو
ا اهاكددا  لنقداعددد  ، هدد  ةددا   ت ددك لك ددب مددايل  دد  م ددرو وحتقيددق  وا ةايددال  البيدلدددجيني

   ذلس مصاحل ال ول الودن .  ا وارباات اراعداا اراعنق  حبقد  ال ول،
وقددد ظنددن الدددول حتجددا عددن اختدداذ را فعددل منا ددب إزا  عمنيددا  الابدد    دد  القا د يدد .  -9٢

وىةددد مصدداار القنددق الر ي ددي  هددد ا فاقددار إىل ار ددا ل  وعدددا تدددف  اا صدداف لدددحايا عمنيددا  
وجددا ت دريط و د  شدامل جيدر ا الابد   يرجدط   جا دب مند  إىل عددا  الاب      القا د ي ، وهد مدا

ددد  عمنيدددا  الاحقيدددق   ددد  القدددا دين يد دددو  جرطددد  م ددداقن . ويااضددداف  إىل ذلدددس، فنددداارا  مدددا تعدج 
وارقاضاا ضد الب  ااجراميد  الددالع    ارتكداب عمنيدا  الابد   النعظعميد   د  القا د يد ، يادا دؤ 

تعكن اجلزا ا  اردق ع  عن  األفعال اراصن  يعمنيا   مامن الدول    كث  من األةيا . و اارا  
 الاب      القا د ي  خ درا هُه اجلرا ا.

ومدددن ىجدددل مندددط عمنيدددا  الابددد    ددد  القا د يددد  والقددددا  عنيهدددا، جيدددب ى  تاخدددُ الددددول  -93
لددُع ت ددامر تدداي  لناصدددع لعدامدل الدددفط واجلدُب، هدد  والبيئد  الامكينيدد ، لنظداا الابدد   احلدايل ا

  ظندد  عمنيددا  الابدد    دد  القا د يدد . وفيمددا خيددمل عمنيددا  الابدد   فيمددا يددني البندددا ، تقددط عندد  
عاتق البندا  األ ني  والبندا  ار اقبلن  م ؤولي  م ةك  عن الاصدع لنم اكل النعظعميد . وىةدد 

ارالي  الُع طكن احلصدل عني   العدامل الض متّكن لعمنيا  الاب      القا د ي  هد م ادى ارزايا
تظدل ر ددا الابد   وتكاليود   من عمني  جنب األ وال أل را  الاب   فيما يني البندا . فبقددر مدا

ااا األمددر ين دددع عندد  م دداوا  وتربعددا ، ف ددديظل   دد  معقدلدد  و دد  ماصددو  يال ددوافي  ومدددا
 يدجد ةافز كب  حلدون عمنيا  الاب      القا د ي .

ويااضدددداف  إىل ذلددددس، تقددددط عندددد  عدددداتق البندددددا  األ ددددني  والبندددددا  ار دددداقبلن  م ددددؤولي   -9٤
م ةك  عن ضما  إعمال احلق   كل من معرف  احلقيقد  وحتقيدق العدالد  واجلدرب وضدما ا  عددا 

__________ 

 https://www.unicef.org/protection/Separated-20Children-20Guiding-20Principles-20ا ظددددددر الددددددرايطي  (9٢)
Tsunami%281%29.pdf. 

 .https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=4933&dtid=28ا ظر الرايطي  (93)
 .www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51213#.WC3JDuQppfcا ظر الرايطي  (9٤)
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تكرار هُه األفعال وذلس لصاحل ضحايا عمنيا  الابد    د  القا د يد  اررتك بد  عند    دا  وا دط 
تدرو   غدا ين داط. وجيدب ى  تعدةف الددول   دؤولياها  ا ن الدولد  تلدف ال درف عنهدا ىووالض ك

إزا  عمنيا  الاب      القا د ي  وذلس يار ارع  إىل اعاماا ا ةاتيجيا  وتداي  شامن  لدما  
 ار ا ل  وتدف  اا صاف لندحايا.

 التوعيات -با  
 :على الصعيد الوفني -1 

 يلي: رة اللاعة جميع الدوغ إلى القيام بماتدعو المقر  -95
التصديق على اتياقية حقوق الطيل وعلى بروتوكوالت ـا االختياريـة الثالثـة،  )ى( 

اتياقية الهاي بشـنن حمايـة ا فيـاغ والتعـاون فـي مجـاغ التانِّـي علـى الصـعيد وكذلك على 
للرعايــــة الاديلــــة وتضــــمين تشــــريعات ا الوفنيــــة الماــــاد  التوجي يــــة  ،1993 الــــدولي لعــــام
 ؛2009 لألفياغ لعام

اعتمــاد تشــريع واضــل وشــامل يحظــر ويجــرِّم التانِّــي غيــر القــانوني باعتاــار   )ب( 
جريمة مستقلة، ويحظر ويجرِّم عمليات بيع ا فياغ واالتِّجار ب   التي تسير عن عمليات 

 تاٍن غير قانونية، مع فرض جزا ات تعكس خطورة هذ  الجرائ ؛
ُتس   في ت يئة بيئة تمكينية  ة القوانين وا نظمة الوفنية لضمان أالمراجع ) ( 

 في اإلبقا  على هذ  الايئة؛ لعمليات التانِّي غير القانونية أو
تعزيــز إيجــاد نظــ  وفنيــة فعالــة لحمايــة الطيــل واالســتثمار فــي هــذ  الــنظ   )ا( 

اُ سر الضـعيية، وعـن  بقدر أكار وذلك، في جملة أمور، عن فريق زيادة تقدي  الدع  إلى
فريــق إيجـــاد تـــدابير بديلـــة بشــنن رعايـــة الطيـــل تاحتـــرنم فــي ةل ـــا عمليـــات التانِّـــي وخاعـــة 

بــين الالــدان ماــدأ التاعيــة وتاكيــل مصــالل الطيــل اليضــلى، وعــن فريــق إنشــا   ليــات  فيمــا
 مالئمة لتسجيل المواليد؛

تشــمل إجــرا  تقيــي   إيجــاد وتنييــذ عمليــة واحــدة معتــرف ب ــا جيــداا للتانِّــي )ه( 
 شامل للمدى الكامل لحقوق الطيل، وحظر عمليات التانِّي اللاعة والمستقلة؛

اعتمــــاد الئحــــة مالئمــــة بشــــنن اإلجــــرا ات والضــــمانات التــــي يُؤخــــذ ب ــــا  )و( 
فـي ذلـك فيمـا يتصـل بتحديـد  يتصل بعمليات التانِّي المحلية وفيمـا بـين الالـدان، بمـا فيما

نشا   ليات فعالة مزودة جيداا بالموارد مـن أجـل مراقاـة عمليـات التانِّـي، القابلية للتانِّي، وإ
يتعلـــق بـــالتحقق الصـــارم مـــن خلييـــة أي فيـــل يُعلاـــن أنـــ  يتـــي  ومـــن الوثـــائق  ســـيما فيمـــا وال

 المتعلقة ب ؛
إيــال  عنايــة خاعــة الســتلدام أوامــر التانِّــي ب يــة إنشــا  عالقــة الوالــد ة   )ز( 

بالمولود في حاالت تنجير ا رحام التجاري الدولي، وضمان اتساق أمـر التانِّـي مـع حقـوق 
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ــودين عــن  ــر القــانوني لألفيــاغ المول الطيــل ومصــالح  اليضــلى مــن أجــل تجنــب التانِّــي غي
 المتعلقة بتنجير ا رحام؛ فريق الترتياات التجارية الدولية

إنشا  وتنييذ نظـ  معلومـات موحـدة ب يـة الحصـوغ وإتاحـة االفـال  علـى  )ح( 
بيانات دقيقة وموثوق ب ا بشنن عمليات التانِّي المحلية وفيما بين الالدان وبشنن ا فيـاغ 

 اللاضعين للتانِّي وبشنن ُأسره  وخلييات  ؛
ـــات لمعالجـــة شـــواغل ا فيـــ )ط(  ـــدين إنشـــا   لي ـــالتانِّي والوال اغ المشـــمولين ب

بــالتانِّي والوالــدين الايولــوجيين بشــنن أي عمليــة تــانن ومــن أجــل تيســير الاحــ  عــن ا عــل 
االجتمـاعي عنـد  - وفلب الحصوغ علـى جاـر حيثمـا كـان مناسـااا، وتقـدي  الـدع  النيسـي

 الضرورة؛
ى ضـــمان حــــق ضــــحايا حـــاالت التانِّــــي غيــــر القـــانوني فــــي الحصــــوغ علــــ )ع( 

معلومات عـن أعـل   وحق ـ  فـي إمكانيـة الحصـوغ علـى معلومـات عـن حقـوق  ، وتيسـير 
فـي ذلـك مـن حيـ  مسـاعدت   علـى الاحـ   عمل منظمات الضحايا في هذا الصدد، بما

 عن والدي   الايولوجيين وأفيال ما؛
ضمان حق ضحايا عمليات التانِّي غير القانونية المرتكااة على نطاق كايـر  )ع( 
حدث عـن فريـق أمـور  فة الحقيقة وتحقيق العدالة والجار وضمانات بعدم تكرار مافي معر 

غيـر قـادرة علـى منع ـا،  من ا إعالح المؤسسات التي كانت إما مشارنكة في االنت اكات أو
وضمان مشاركة الضحايا مشـاركة فعالـة ذات معنـى فـي تصـمي  وتنييـذ التـدابير الراميـة إلـى 

 الحصوغ على إنصاف شامل؛
اتلــاذ تــدابير فعالــة لحمايــة ا فيــاغ ضــحايا الصــرا  المســلل والكــوارث  )ل( 

 الطايعية من أن يصاحوا ضحايا لعمليات التانِّي غير القانونية.
 يتعلق تحديداا بعمليات التانِّي فيما بين الالدان: وفيما -96

ــدة فــي  )ى(  ينا ــي أن تكيــل الســلطات المركزيــة رعــد أنشــطة ال يئــات المعتما
 غ التانِّي رعداا فعاالا لضمان اتسام ا بالشيافية والمسا لة؛مجا

ينا ي أن تحد الالدان المستقانلة من عدد وكاالت التانِّي المعتمادة للعمل  )ب( 
مع أي بلد بعين  على أساس تقدير واقعي لعدد ا فياغ الذين قد يحتاجون إلى التانِّي فـي 

ان ا علية منل الموافقـة للوكـاالت المعتماـدة ينا ي أن ترفض حكومات الالد اللارج، كما
 عندما يتجاوز عددها االحتياجات الموضوعية؛

الموافقـات  ينا ي أن تزيـد الحكومـات مـن الـوعي بالحاجـة إلـى جعـل رقـ  ) ( 
على اآلبا /ا م ات الطامحين إلى التانِّي متمشـياا مـع العـدد المتوقـلع لألفيـاغ المعروضـين 

فـي ذلـك  معايير أكثر عرامة للموافقـة، وأن تقـدم معلومـات أكمـل، بمـا للتانِّي، وأن تعتمد
عــن اآلليــات المتاحــة للعــالم وللبــالر عــن الممارســات غيــر المشــروعة، ولتقــدي  مشــورة 
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أفضل وللعداد اإلجااري لآلبا /ا م ات الطامحين إلـى التانِّـي وذلـك مـن جانـب الالـدان 
 المستقانلة؛
، 1993 الــدوغ غيــر ا فــراف فــي اتياقيــة الهــاي لعــامعنــد التعامــل مــع  )ا( 

ينا ـي أن تطاِّــق الالــدان المســتقانلة ا فــراف فــي االتياقيـة، إلــى أقصــى قــدر ممكــن عمليــاا، 
معايير وضمانات االتياقية، وأن تمنع موافني ـا ووكاالت ـا مـن التسـاب فـي وضـع يكـون فيـ  

ن تقــدم المســاعدة إلــى الســلطات فــي مــن المحــت  وقــو  عمليــات التانِّــي غيــر القانونيــة وأ
 الدوغ غير ا فراف في االتياقية من أجل وقف هذا التدفق؛

يجــب أن تكــون الرســوم الرســمية كافيــة لت طيــة التكــاليف ويجــب أن تتــاح  )ه( 
 التياعيل الكاملة لالفال  العام؛

ــة أو )و(  اإلنســانية بمــنل تــرخي   يجــب عــدم ربــم تقــدي  المســاعدة اإلنمائي
 ت تاٍن؛لعمليا

 ينا ي فصل المساهمات والتارعات عن التانِّي فصالا واضحاا؛ )ز( 
اآلبا /ا م ـــات  يجـــب حظـــر تقـــدي  مـــدفوعات مـــن جانـــب الوكـــاالت أو )ح( 

في ذلك "تكاليف الرعاية" في  الطامحين للتانِّي إلى مرافق الرعاية المقي  ب ا ا فياغ، بما
 لتانِّي؛حالة ا فياغ الذين ينتظرون عدور أمر با

ينا ـــي إزالـــة الحصـــ  الســــنوية لعمليـــات التانِّـــي بحســـب الالــــدان و/أو  )ط( 
ينا ي اعتماد نْ ج "عكس اتجـا  تـدفق المليـات" عـن فريـق رفـض  بحسب الوكاالت، كما
أ فيــ  تجاوبــاا مــع وضــع فيــل ُحــدد علــى أنــ  يحتــاج إلــى تانِّيــ  فــي  قاــوغ أي فلــب لــ  ــدا يُا

 اللارج؛
ـــدان ا عـــلية، أن  ينا ـــي، بلصـــو  أي )ع(  ـــى الال ـــة مقدلمـــة إل مســـاعدة تقني

تضمن الحكومات تقدي  هذ  المساعدة بطريقة منسقة وغيـر متحيِّـزة، كـنن تُقـدلم مـثالا عـن 
فريــق المســاعي الحميــدة لارنــامج المســاعدة التقنيــة بشــنن التانِّــي فيمــا بــين الالــدان التــابع 

 لمؤتمر الهاي للقانون الدولي اللا .

 لصعيد الدولي:على ا -2 
 يلي: تدعو المقررة اللاعة المجتمع الدولي وال يئات الدولية إلى القيام بما -9٧

زيادة التعاون التقني الرامي إلى إنشا  وتعزيز نظ  فعالة لحماية الطيل في  )ى( 
 الالدان ا علية؛

 كــرد فعــل لحــاالت التانِّــي غيــر القــانوني فيمــا بــين الالــدان، زيــادة التعــاون )ب( 
فيما بين الالدان المستقانلة، وفيما بين الالدان ا علية، وبـين الالـدان المسـتقانلة والالـدان 

المتعلقـــة بالجوانـــب  االتياقيـــة‘و 1993 ا عـــلية، وذلـــك فـــي إفـــار اتياقيـــة الهـــاي لعـــام
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باالختصـــا  والقـــانون  المتعلقـــةاتياقيـــة الهـــاي ‘و ‘المدنيـــة لالختطـــاف الـــدولي لألفيـــاغ
يتعلــق بالمســـؤولية ا بويــة وإجـــرا ات  واالعتــراف واإلنيـــاذ والتعــاون فيمـــا الواجــب تطايقـــ 
 ؛‘حماية الطيل

دع  إنشا  هيئة خارا  دولية تُعنى بالعدالة االنتقالية وعمليات التانِّي غيـر  ) ( 
ــة  ــر القانوني ــة إســدا  المشــورة بشــنن ُســال إنصــاف ضــحايا عمليــات التانِّــي غي القانونيــة ب ي

نطـاق واسـع وب يـة تشـجيع التـدابير الراميـة إلـى تقـدي  هـذا اإلنصـاف، ومنـع المرتكااة على 
حـــدوث المزيـــد مـــن االنت اكـــات فـــي هـــذا الصـــدد عـــن فريـــق إجـــرا  إعـــالحات قانونيـــة 

 وسياساتية ومؤسسية مناساة.
 يلي: بما 1993 ينا ي قيام الدوغ ا فراف في اتياقية الهاي لعام -98

ــــ  )ى(    المعنـــي بالجوانـــب الماليـــة لعمليـــات التانِّـــي فريـــق اللاـــرا‘االعتـــراف ب
اليريــق العامــل المعنــي بمنــع وتنــاوغ الممارســات غيــر المشــروعة فــي ‘و‘ بــين الالــدان فيمــا

التــابع لمــؤتمر الهــاي للقــانون الــدولي اللــا  وتشــجيع ‘ مجــاغ التانِّــي فيمــا بــين الالــدان
ئـة التمكينيـة التـي تزدهـر هذين اليـريقين علـى إعـداد مقترحـات محـددة بشـنن التصـدي للاي

 في ا عمليات التانِّي غير القانونية؛
زيادة الموارد المتاحة لمؤتمر الهاي للقانون الـدولي اللـا  ب يـة تمكـين  )ب( 

من عقد مزيد مـن االجتماعـات  1993 اللجنة اللاعة المعنية بإعماغ اتياقية الهاي لعام
 تماعات؛المنتظمة وضمان أن تحضر الدوغ ا علية هذ  االج

ـــــدروس  ) (  ـــــع أفضـــــل الممارســـــات وال ـــــى تجمي ـــــؤتمر الهـــــاي عل تشـــــجيع م
 المستيادة بشنن فرض وقف اختياري على عمليات التانِّي فيما بين الالدان.

اللجنة المعنية بالقضا  على التمييز ضـد ينا ي أن تطلب لجنة حقوق الطيل هي و  -99
وبروتوكول ـا االختيـاري المتعلـق بايــع إلـى الـدوغ ا فــراف فـي اتياقيـة حقـوق الطيــل المـرأة 

المواد اإلباحية أن تقدم معلومات عن الشواغل  ا فياغ واست الغ ا فياغ في الا ا  وفي
المتصلة بعمليات التانِّي غير القانونية والترتياات التجارية الدولية المتعلقة بتنجير ا رحـام، 

 ر الدورية.سيما في إفار اإلعداد لنظر اللجنة في التقاري وال
ينا ــي أن تنقــل المؤسســات الوفنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــات المجتمــع المــدني  -100

الشواغل المتعلقة بحاالت التانِّي غير القانوني والترتياات التجارية الدولية المتعلقـة بتـنجير 
ا رحام إلى عملية االستعراض الدوري الشـامل وإلـى عمليـة اسـتعراض لجنـة حقـوق الطيـل 

 لتقارير الدوغ ا فراف في االتياقية.
    


