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 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             وإذ يشري   
  والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

كوك وإعالنات حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلـك          تأكيد املبادئ املنصوص عليها يف ص     وإذ يعيد     
اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد          

  اإلباحية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري،

 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يعيد بـصورة       إىل اتفاقية األمم   وإذ يشري   
خاصة تأكيد بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل لالتفاقية، 

  وإذ يشري إىل اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري، 

بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا             م  وإذ يسلِّ   
 ألشكال متعددة من التمييز والعنـف       لفتيات الضحايا كثرياً ما يتعرضن    يتصل بذلك من تعصب وبأن النساء وا      

قد تؤدي هذه  أشكال التمييز ألسباب من بينها نوع اجلنس والسن واالنتماء اإلثين والثقافة والديانة واألصل، وبأن
  يف حد ذاهتا إىل تفاقم االجتار باألشخاص،

وأنه ال يـزال    ويفسد التمتع هبا،     بأن االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان         وإذ يسلِّم أيضاً    
يقياً متعدد األطراف ميثِّل حتدياً خطرياً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة منّسقني على املستوى الدويل وتعاوناً حق          

  القضاء عليه،من أجل فيما بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد 

 أن على مجيع الدول التزاماً بإيالء العناية الواجبة ملنع االجتار باألشخاص والتحقيـق  وإذ يضع يف اعتباره    
 وأن عدم القيام بذلك ينتهك وُيفسد أو ُيلغي         بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واختاذ الترتيبات حلمايتهم،       

  التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للضحايا، 

   بضرورة التصدي لتأثري العوملة على مشكلة االجتار بالنساء واألطفال حتديداً،وإذ يسلِّم  

واألطفال، بسبب عدم مكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء تواجه  بالتحديات اليت وإذ يسلِّم أيضاً  
وجود تشريعات كافية وعدم تنفيذ التشريعات القائمة، وعدم توافر بيانات وإحصاءات مصنفة حبسب اجلـنس               

  والسن وُيعتَمد عليها، وبسبب نقص املوارد،

 أن جانباً من الطلب على البغاء والعمل القسري ُيلّبى عن طريق االجتار باألشخاص يف بعض                وإذ يالحظ   
  امل،أحناء الع

بأن سياسات وبرامج الوقاية وإعادة التأهيل واإلعادة إىل الوطن وإعادة اإلدماج ينبغي وضعها            وإذ يسلِّم     
باتباع هنج شامل ومتعدد التخصصات يراعي االعتبارات اجلنسانية وعامل السن، مع االهتمـام بتـوفري األمـن                 

نسان ومع مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة يف البلدان للضحايا واحترام حقهم يف التمتع الكامل مبا هلم من حقوق اإل
  األصلية وبلدان العبور واملقصد،
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 مع التقدير بتقرير املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال،              وإذ حييط علماً    
  املقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة،

ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن آخـر            مع التقدير بتقرير مفو    وإذ حييط علماً أيضاً     
األمم املتحدة فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص وبشأن أنشطة املفوضية يف هذا اجملال، اليت شهدهتا التطورات 

قدمة إىل وإذ حييط علماً باملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، امل
  اجمللس يف دورته العاشرة،

باجتماع الفريق العامل املؤقت املفتوح العضوية الذي أنشأه مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة             وإذ حييط علماً      
 وبالتوصيات ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥ و١٤املعقود يف فيينا يف واألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، 

اختاذ إجراءات مجاعية   "ة بشأن موضوع    الذي عقدته اجلمعية العام   االجتماع، وباحلوار التفاعلي    الصادرة عن هذا    
استصواب وضع خطة عمـل     ملسألة  ، والذي مشل مناقشة     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣، يف   "للقضاء على االجتار بالبشر   

  عاملية ملكافحة االجتار بالبشر،

ألمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات احلكومية الدولية  بصورة خاصة جبهود احلكومات وهيئات اوإذ يرحب  
  واملنظمات غري احلكومية من أجل التصدي ملشكلة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال،

 القلق الذي أعربت عنه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد         وإذ يدرك   
الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب إزاء استمرار االجتار وسهولة تعرُّض ضـحاياه النتـهاكات             املرأة، وجلنة حقوق    

  حقوق اإلنسان،

 ضرورة جعل محاية حقوق اإلنسان حمور التدابري املتخذة ملنع وإهناء االجتار باألشـخاص،            يؤكد  - ١  
ة احلصول على تعـويض مـن       ومحاية الضحايا ومساعدهتم وتوفري سبل انتصاف مالئمة هلم، مبا يف ذلك إمكاني           

  مرتكيب االجتار؛

  : اإلعراب عن قلقه بشأن ما يلييكِّرر  - ٢  

العدد الكبري من الناس، ال سيما النساء واألطفال، وخباصة من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا                  )أ(  
  ك داخل املناطق والدول وفيما بينها؛مبرحلة انتقالية، الذين يتم االجتار هبم يف اجتاه البلدان املتقدمة، وكذل

تزايد أنشطة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والوطنية وأنشطة املستفيدين اآلخـرين مـن االجتـار                 )ب(  
األشخاص، ال سيما النساء واألطفال، دون اكتراث بالظروف اخلطرة والالإنسانية وعلى حنو يشكل انتـهاكاً               ب

   الدويل وخيالف املعايري الدولية؛صارخاً للقوانني الداخلية والقانون

، مبا يف ذلك اإلنترنت، ألغراض استغالل بغاء الغري وغريه احلديثةاستخدام تكنولوجيا املعلومات   )ج(  
من أشكال االستغالل اجلنسي، ولالجتار بالنساء ألغراض الزواج والسياحة اجلنسية، واستغالل األطفال يف إنتاج              

  مع األطفال وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال؛لنشاط اجلنسي ااملواد اإلباحية، وممارسة 
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اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به املّتجرون وشركاؤهم وحرمان ضحايا االجتار مستوى ارتفاع   )د(  
  من احلقوق ومن اإلنصاف؛

  : احلكومات على ما يليحيث  - ٣  

ساسية، مبا فيها العوامل اخلارجية، اليت تشجع علـى         اختاذ التدابري املناسبة للتصدي للعوامل األ       )أ(  
  االجتار باألشخاص ألغراض البغاء وغريه من أشكال اجلنس التجاري، أو الزواج باإلكراه والعمـل القـسري،                

تعزيز التشريعات القائمة أو النظر مبا يف ذلك أو الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو العبودية أو نزع األعضاء، 
  كافحة االجتار واعتماد خطط عمل وطنية؛ملسن تشريعات يف 

جترمي االجتار باألشخاص جبميع أشكاله وإدانة ومعاقبة املّتجِرين وميسِّري االجتار والوسـطاء،              )ب(  
بوسائل تشمل، حبسب االقتضاء، توقيع اجلزاءات على الكيانات القانونية املتورطة يف عملية االجتار دون أن تكون 

   القضائية للمّتجِرين مشروطة بتوجيه اهتامات من جانب ضحايا االجتار أو مبشاركتهم؛املالحقة

ضمان محاية ومساعدة ضحايا االجتار مع احترام حقوقهم اإلنسانية احتراماً كـامالً، بوسـائل       )ج(  
  تشمل، حبسب االقتضاء، سن التشريعات؛

نح ضحايا االجتار احلماية واملساعدة الشاملتني، بوسائل منـها   ملتوفري املوارد، حبسب االقتضاء،       )د(  
على الرعاية واخلدمات الطبية والنفسية الالزمة،      توفري فرص احلصول على الرعاية واخلدمات االجتماعية الكافية و        

أوى واملـساعدة  اإليدز، باإلضافة إىل توفري امل/الرعاية واخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية   يف ذلك   مبا  
التعاون يف هـذا الـشأن، حبـسب        والقانونية بلغة ميكنهم فهمها واخلطوط اهلاتفية املخصصة لتقدمي املساعدة،          

  االقتضاء، مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

ار وضـمان   لالجتخضوعهم  اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان عدم معاقبة ضحايا االجتار على             )ه(  
عدم حتوُّهلم إىل ضحايا من جديد نتيجة لإلجراءات اليت تتخذها السلطات احلكومية، مع تذكُّر أهنـم ضـحايا                  
االستغالل، ويشجِّع احلكومات على توفري فرص احلصول على املساندة واملساعدة املتخصصتني لألشخاص ضحايا  

  االجتار، بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق باللجوء؛

مجيع وإهناء  وضع وإنفاذ وتعزيز تدابري فعالة تراعي االعتبارات اجلنسانية وعامل السن ملكافحة              )و(  
، الل اجلنسي واالستغالل يف العمل    بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك ألغراض االستغ      االجتار  أشكال االجتار، ال سيما     

وق اإلنسان، والقيام، حبسب االقتضاء، بوضع      يف إطار استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار تشتمل على منظور حلق         
  خطط عمل وطنية يف هذا الصدد؛

اعتماد أو تعزيز التدابري التشريعية أو غريها من التدابري لكبح الطلب الذي يشجع على مجيـع                  )ز(  
أشكال استغالل األشخاص ويؤدي إىل االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك الطلب الناشئ عن الـسياحة اجلنـسية،                 

اصة السياحة املتصلة باألطفال، والعمل القسري، والعمل، يف هذا الصدد، على تعزيز التدابري الوقائية، مبا فيها  وخب
  التدابري التشريعية، لردع مستغلي األشخاص املُتَّجر هبم وضمان مساءلتهم؛
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نترنت يف تيسري إنشاء آليات، حبسب االقتضاء، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، ملكافحة استخدام اإل  )ح(  
االجتار باألشخاص واجلرائم املتصلة باالستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل، وتعزيز التعـاون الـدويل               

  للتحقيق يف عمليات االجتار اليت ييسرها استخدام اإلنترنت واملالحقة القضائية بشأهنا؛

 القوانني، وموظفي اهلجرة والعدالة اجلنائية      توفري أو تعزيز التدريب اخلاص باملوظفني املكلفني بإنفاذ         )ط(  
وغريهم من املوظفني املعنيني، مبن فيهم املوظفون املشاركون يف عمليات حفظ السالم، يف جمال منع االجتار باألشخاص         

  ومواجهته بفعالية، بطرق منها حتديد هوية الضحايا ومعاملتهم معاملة حتترم حقوقهم اإلنسانية بالكامل؛

م محالت إعالمية لعامة اجلمهور، مبن فيه األطفال، لزيادة الوعي باملخاطر املرتبطة جبميـع              تنظي  )ي(  
  أشكال االجتار وتشجيع اجلمهور، مبن فيه ضحايا االجتار أنفسهم، على اإلبالغ عن حاالت االجتار؛

ليـة  دعم ختصيص املوارد الالزمة، حبسب االقتضاء، بالتعاون مع املنظمـات احلكوميـة الدو              )ك(  
واملنظمات غري احلكومية، لتعزيز اإلجراءات الوقائية، وخباصة تثقيف املرأة والرجل، باإلضافة إىل الفتيات والفتيان، 

  بشأن حقوق اإلنسان للنساء واألطفال، واملساواة بني اجلنسني واحترام الذات واالحترام املتباَدل؛

كون مقرراً وطنياً أو هيئة مشتركة بني الوكاالت، النظر يف إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق وطنية قد ت  )ل(  
على سبيل املثال، مبشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، لتشجيع تبادل املعلومات وتقـدمي                 

  التقارير عن البيانات املتعلقة باالجتار وعن أسبابه األساسية وعوامله واجتاهاته؛

علومات ومجع البيانات كوسيلة لتعزيز التعـاون يف مكافحـة االجتـار            حتسني قدرات تبادل امل     )م(  
  باألشخاص، بوسائل تشمل مجع البيانات املصنَّفة حبسب اجلنس والسن بصورة منهجية؛

حتسني التعاون فيما بني احلكومات ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة               )ن(  
جتار باألشخاص بصورة فعالة، والنظر يف تعزيز التعاون اإلقليمي واآلليات اإلقليمية املعنية لضمان منع ومكافحة اال

  الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص أو يف إنشاء هذه اآلليات يف حال عدم وجودها؛

 احلكومات اليت مل تنظر بعد يف التوقيع والتصديق على صكوك األمم املتحدة القانونية ذات               حيث  - ٤  
مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، ال سيما بروتوكـول منـع                الصلة،  

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل لالتفاقية، على أن تفعل ذلك علـى                
لى اختاذ خطـوات فوريـة إلدراج أحكـام         سبيل األولوية وحيث الدول األطراف على تنفيذ هذه الصكوك وع         

  الربوتوكول يف نظمها القانونية الداخلية؛

األشـخاص، ال سـيما     ب مواصلة التعاون مع املقرر اخلاص املعين باالجتار          إىل احلكومات  يطلب  - ٥  
ية لتمكني  معلومات متصلة بالوال  كل ما يلزم من     النساء واألطفال، والنظر يف تلبية طلبات زيادة بلداهنا، وتوفري          

 للعدد الكبري من احلكومات     عن تقديره ، يف هذا الصدد،     وُيعربصاحب الوالية من أداء واجبات الوالية بفعالية        
   األويل الذي وضعه املقرر اخلاص بشأن االجتار؛ردوداً على االستبياناليت قدمت 
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ستعراض الدوري الشامل، الوطنية املقدَّمة من أجل االتقاريرها  احلكومات إىل أن ُتدرج يف يدعو  - ٦  
  أفضل املمارسات املطبَّقة ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛عن معلومات عن التدابري و

املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق          احلكومات على أن تأخذ يف حسباهنا      يشجع  - ٧  
 اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق       ) E/2002/68/Add.1(حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص     

يف جماالت تشمل، حبسب االقتضاء، صياغة إلدماج هنج يقوم على حقوق اإلنسان، مفيدة ، باعتبارها أداة اإلنسان
ل، واستعراض وتنفيذ التشريعات والسياسات والربامج الرامية إىل منع االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفا

  وتوفري املساعدة للضحايا؛والقضاء عليه 

التـدريب علـى    بتوفري أو دعـم     ، يف حدود املوارد املتاحة،      تقوم املفوضية السامية على أن      يشجع  - ٨  
 منع االجتار باألشـخاص   جمال  هنج قائم على حقوق اإلنسان يف       بشأن إدماج   املستوى الوطين جلميع أصحاب املصلحة      

  ديد هوية الضحايا ومعاملتهم معاملة حتترم حقوقهم اإلنسانية احتراماً كامالً؛ ، مبا يف ذلك حتوالتصدي له

 إىل املفوضية السامية تعزيز اجلهود اليت تبذهلا يف نطاق فريـق التنـسيق املـشترك بـني           يطلب  - ٩  
رامية إىل الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص من أجل تشجيع وإدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف اجلهود ال

  مكافحة االجتار بالبشر؛

إىل املفوضية السامية أن تنظم، يف حدود املوارد املتاحة، وبالتنسيق الوثيق مع املقرر            يطلب أيضاً     - ١٠  
اخلاص، حلقة دراسية تستمر يومني لتحديد الفرص والتحديات القائمة يف جمال تطوير استجابة قائمة على احلقوق 

قرار باملمارسات اجليدة الناشئة ومواصلة تعزيز التطبيق العملي للمبـادئ واملبـادئ            لالجتار باألشخاص بغية اإل   
التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، مبشاركة احلكومـات، واملقـرر اخلـاص                

واملنظمات ة وبراجمها، واإلجراءات اخلاصة املعنية األخرى، وهيئات املعاهدات، ووكاالت األمم املتحدة املتخصص        
واألوساط األكادميية، واخلـرباء    اإلقليمية واحلكومية الدولية وغري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          

   وأن تقدم إىل اجمللس تقريراً عن وقائع احللقة الدراسية؛الضحاياالطبيني، وممثلي 

واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق       نشر املبادئ   أن ت ة السامية   يفوض إىل امل  طلب كذلك ي  - ١١  
 مع آراء أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلكومـات ومراقبـو األمـم   أن جتحبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، و   

، واهليئات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية،  املعنيةوهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمهااملتحدة، 
الوطنية حلقوق اإلنسان، بشأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا، وبشأن التجارب واملمارسات            واملؤسسات  

  يف إضافة للتقرير املشار إليه آنفاً؛هذه اآلراء جمموعة اجليدة الناشئة عند تطبيقها، وأن تتيح للمجلس 

ة ألداء واليتـها فيمـا يتعلـق        إىل األمني العام أن يوفر للمفوضية السامية املوارد الكافي         يطلب  - ١٢  
  مبكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  -١٣  

 -  -  -  -  -  


