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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية  حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيةمجيعتعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، البوسـنة   *، بنمـا  *، أملانيا، أوروغواي، الربازيل، الربتغـال     *، إكوادور *أرمينيا    
، اجلبـل  *، توغو*، بيالروس*، بريو) املتعددة القوميات - دولة  (واهلرسك، بوليفيا   

، *، شيلي، صربيا  *، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا   *، اجلمهورية التشيكية  *األسود
، *، كوسـتاريكا  *، كنـدا  *، كرواتيا *، قربص *، فييت نام  *لبني، فنلندا فرنسا، الف 
، مصر، املكـسيك، اململكـة املتحـدة        *، ليتوانيا *، لكسمربغ *، التفيا *كولومبيا

، نيجرييـا، نيكـاراغوا،     *لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمـسا      
  مشروع مقرر*: هنغاريا، هولندا، اليونان

    ١٣.../  
  جتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفالاال

 ٢٠١٠مـارس   /آذار... املعقـودة يف    ... قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته         
  :اعتماد النص التايل
  إن جملس حقوق اإلنسان،"  
 مجيع القرارات السابقة اليت اختذهتا اجلمعية العامـة، وجلنـة           إذ يعيد تأكيد    

بشأن مشكلة االجتار باألشخاص، ال سيما      حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان      
 ٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ١٨ املؤرخ   ٨/١٢النساء واألطفال، وخباصة قرار اجمللس      

  :يقرر، ٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٧ املؤرخ ١١/٣وقراره 
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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نقاش خالل دورته الرابعة عشرة الغرض منها متكـني         عقد حلقة     )أ(  
ضحايا االجتار باألشخاص من إبالغ صوهتم، مع إيالء االعتبار الواجـب للراحـة             

 ما هلم من حقـوق      يكتسيها، وذلك بغية تعزيز األمهية اليت       املعنينيالنفسية للضحايا   
ات يف سياق  اإلنسان ومن احتياجات على أن توضع يف احلسبان ما يبدونه من توصي           

  حتديد التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص؛
الطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد حلقة النقاش            )ب(  

هذه، يف حدود املوارد املتاحة، ومبشاركة املفّوضة السامية واملقرر اخلـاص املعـين             
   االجتار باألشخاص؛باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، وضحايا

الطلب أيضاً إىل املفوضية السامية أن تشجع آليات حقوق اإلنسان            )ج(  
والوكاالت والربامج املتخصصة املعنية وكذلك اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنيـة          

  "..حلقوق اإلنسان على حضور حلقة النقاش هذه

        


