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  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنة الدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا

  ،*وبنما ،*، وبلجيكا*ندونيسيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والربتغالإ، وأملانيا، و*، وألبانيا*إسبانيا
  ،*ة التشيكيةـ، واجلمهوري*ودـ، واجلبل األس*، وتركيا*والبوسنة واهلرسك، وبريو، وبيالروس

  ، وسلوفينيا،*، وسري النكا، وسلوفاكيا*ركـوالدامن، *ليوغوسالفية السابقة اومجهورية مقدونيا 
  ، *اـ، وكرواتي*، وفييت نام، وقربص*داـا، والفلبني، وفنلنـاال، وفرنسـ، وغواتيم*وصربيا

  مشروع قرار :، وهولندا*، وهندوراس*، ولكسمربغ، وليتوانيا*، والتفيا*وكوستاريكا

   سيما النساء واألطفال املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال- .../٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مجيع القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشخاص، ال سيما النـساء واألطفـال،    إذ يعيد تأكيد  
 املؤرخ ٢٠٠٤/١١٠ وكذلك مقرر جلنة حقوق اإلنسان ،٦١/١٨٠ و٦١/١٤٤قراري اجلمعية العامة  وخصوصاً

   والية املقرر اخلاص،شئت مبوجبهذي أن ال٢٠٠٤أبريل /نيسان ١٩

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة وإذ يضع يف اعتباره 

 بشأن مدونة قواعـد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان وقراره         ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري 
يونيـه  / حزيـران  ١٨قوق اإلنسان، املؤرخني    السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس ح        

  ، وإذ يؤكد أن على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،٢٠٠٧
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 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               أيضاًوإذ يشري   
  حلقوق املدنية والسياسية،واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص با

قـوق اإلنـسان ذات الـصلة       حب  املتعلقة عالناتاإلصكوك و ال تأكيد املبادئ اليت تنص عليها       وإذ يعيد 
باملوضوع، مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل                

   وبروتوكوهلا االختياري، املرأةء على مجيع أشكال التمييز ضد، واتفاقية القضااإلباحيةاألطفال يف املواد 

 إىل اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية              وإذ يشري 
  بصفة خاصة بروتوكول منـع وقمـع االجتـار         ، وإذ يؤكد جمدداً   يهااملنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول    

  ،التفاقيةلاملكمل  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه

 مبا أعرب عنه رؤساء الدول واحلكومات، يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، من عزم           أيضاً وإذ يذكّر 
  دها، مبا يف ذلك االجتار بالبشر،على تكثيف اجلهود ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بكل أبعا

 مبنتدى فيينا ملكافحة االجتار باألشخاص املنظم يف إطار مبادرة األمم املتحـدة العامليـة               علماً وإذ حييط 
، وبالنقاش املواضيعي بشأن مسألة االجتار      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ إىل   ١٣ملكافحة االجتار بالبشر يف الفترة من       

  ،٢٠٠٨نيه يو/ حزيران٣باألشخاص الذي عقد يف إطار اجلمعية العامة يف 

 بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا    وإذ يسلم 
أن النساء والفتيات الضحايا كثرياً ما يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنـف             بيتصل بذلك من تعصب، و    

أن هذه األشكال من    ب والديانة واألصل، و    من بينها نوع اجلنس والسن واالنتماء العرقي والثقافة        شىتعلى أسس   
  التمييز قد تذكي بدورها االجتار باألشخاص،

 للتمتع حبقوق اإلنسان، وأنه  حلقوق اإلنسان وعائقاً بأن االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاًأيضاً وإذ يسلم
 متعدد األطـراف     حقيقياً عاوناً واستجابة دوليني متضافرين وت     للبشرية، ويقتضي تقييماً    خطرياً ال يزال ميثل حتدياً   

  ،فيما بني بلدان املنشأ والعبور واملقصد هبدف القضاء عليه

  : عن قلقه بشأن ما يليربيع  - ١

 من البلدان النامية جر هبم انطالقاًّتُيد الكبري من األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، الذين العد  )أ(
   إىل البلدان املتقدمة وداخل املناطق والدول وفيما بينها؛انقلوُيل، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 من االجتـار    ازدياد أنشطة التنظيمات اإلجرامية عرب الوطنية والوطنية وغريها، اليت جتين أرباحاً            )ب(
وانني سيما النساء واألطفال، دون االكتراث للظروف اخلطرية والالإنسانية ويف انتهاك صارخ للق            باألشخاص، ال 

  احمللية واملعايري الدولية؛
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استخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت، ألغراض استغالل بغـاء               )ج(
اآلخرين والتصوير اإلباحي لألطفال، والولع اجلنسي باألطفال، وأي أشكال أخرى الستغالل األطفال جنـسياً              

  ؛نسيةواالجتار بالنساء يف الزواج والسياحة اجل

رين وشركائهم من العقاب، وحلاالت إنكار حقوق ضحايا        جِمّتالُالنسبة العالية حلاالت إفالت       )د(
   ؛عدم إنصافهماالجتار و

  : احلكومات على ما يليحيث  - ٢

اختاذ تدابري مناسبة للتصدي للعوامل اجلذرية، مبا يف ذلك العوامل اخلارجية، اليت تشجع علـى                 )أ(
غراض البغاء وسائر أشكال اجلنس التجاري والزواج القسري والعمل القسري، أو االسترقاق االجتار باألشخاص أل

 أو املمارسات الشبيهة به، أو االستعباد أو نزع األعضاء، جبملة طرق منها تعزيز التشريعات القائمة أو حبث سنّ                 
ايا االجتار ومعاقبـة اجلنـاة   تشريعات ملكافحة االجتار واعتماد خطط عمل وطنية هبدف إتاحة محاية أفضل لضح       

  بتطبيق تدابري جنائية ومدنية؛

جرين وميسري االجتار والوسطاء، عن ّتجترمي االجتار باألشخاص جبميع أشكاله، وإدانة ومعاقبة املُ  )ب(
طريق إجراءات منها، عند االقتضاء، فرض عقوبات على الكيانات القانونية املتورطة يف عملية االجتار، بدون أن                

   وجود اهتامات من جانب ضحايا االجتار أو مشاركتهم؛ ملالحقة املتجرين قضائياًرط مسبقاًيشت

   احتراماً كامالً،ية ضحايا االجتار ومساعدهتم واحترام حقوق اإلنسانمجيعضمان محاية   )ج(

  العمل بنشاط على تشجيع إعادة إدماج ضحايا االجتار عن طريق متكينهم من احلـصول علـى                  )د(
متالزمـة  /م من رعاية بدنية ونفسية وخدمات، مبا يف ذلك اخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية              ما يلز 

  ، ومراكز اإليواء، واملساعدة القانونية، وخطوط اهلاتف املخصصة لتقدمي املساعدة؛)اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

يقعـوا  اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان أال يعاقب ضحايا االجتار على تعرضهم لالجتار وأال                )ه(
  نتيجة لإلجراءات اليت تتخذها السلطات احلكومية، مع مراعاة أهنم ضحايا لالستغالل؛مرة أخرى  ضحايا

ي يشجع علـى كـل      اعتماد أو تعزيز التدابري التشريعية أو غريها من التدابري لكبح الطلب الذ             )و(
  أشكال استغالل األشخاص ويؤدي إىل االجتار باألشخاص؛

التعاون، عند االقتضاء، مع اجملتمع الدويل ملكافحة اسـتخدام شـبكة           عن طريق   إنشاء آليات     )ز(
اإلنترنت يف تيسري االجتار باألشخاص واجلرائم املتصلة باالستغالل اجلنسي، وتعزيز التعاون الدويل للتحقيـق يف               

  ليات االجتار امليسرة باستخدام اإلنترنت ومقاضاة املتورطني فيها؛عم

إتاحة التدريب أو تعزيزه لتأهيل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي اهلجـرة والعدالـة                )ح(
 اجلنائية وغريهم من املوظفني، مبن فيهم املوظفون املشاركون يف عمليات حفظ السالم، يف جمال مكافحة االجتار                
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 يةنساناإل همالتصدي له بفعالية، مبا يشمل مسألة حتديد هوية الضحايا مع احترام حقوق           متكينهم من   باألشخاص و 
  ؛ تاماًاحتراماً

تنظيم محالت إعالمية موجهة للجمهور العام، مبا يف ذلك األطفال، هبدف إذكاء الوعي باملخاطر   )ط(
  ا يف ذلك ضحايا االجتار أنفـسهم، علـى اإلبـالغ عـن             املرتبطة جبميع أشكال االجتار، وتشجيع اجلمهور، مب      

  حاالت االجتار؛

 فيما بينها ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية لـضمان             احلكومات تعاون  )ي(
   فعال لالجتار باألشخاص؛تصّد

مكافحة االجتار  تعزيز تبادل املعلومات وقدرات مجع البيانات كأسلوب لتعزيز التعاون يف جمال              )ك(
  ؛والسنباألشخاص، مبا يف ذلك عن طريق مجع بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس 

النظر يف تعزيز اآلليات اإلقليمية القائمة هبدف مكافحة االجتار باألشخاص أو وضع آليات من                )ل(
  هذا القبيل يف حالة عدم وجودها؛

القانونية ذات الصلة باملوضوع وتنفيـذ      النظر يف التوقيع والتصديق على صكوك األمم املتحدة           )م(
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها،  مثالًهاالدول األطراف هذه الصكوك، ومن

  ؛، املكمل لالتفاقيةنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالمب ا املتعلق بروتوكوهلخصوصاً

  ال سـيما    باألعمال اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص املعـين باالجتـار باألشـخاص،              علماً طحيي  - ٣
  النساء واألطفال؛

 النساء واألطفال، لفترة ثالث ال سيما متديد والية املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، يقرر  - ٤
  :سنوات، للقيام، يف مجلة أمور، مبا يلي

شخاص جبميع أشكاله واعتماد تدابري لفرض احتـرام ومحايـة احلقـوق            تعزيز منع االجتار باأل     )أ(
  اإلنسانية للضحايا؛

  تعزيز التطبيق الفعلي للقواعـد واملعـايري الدوليـة ذات الـصلة باملوضـوع واإلسـهام يف                   )ب(
  مواصلة حتسينها؛

ريق أمور منها  يف مجيع األعمال املتعلقة بواليته، عن طللسنإدراج منظور جنساين ومنظور مراع   )ج(
   فيما يتصل مبسألة االجتار باألشخاص؛املرتبطة بالسنحتديد جوانب الضعف اجلنسانية وجوانب الضعف 

التحديات والعقبات اليت تعيق فرض احترام ومحاية احلقـوق      إضافة إىل   حتديد أفضل املمارسات      )د(
  اية يف هذا الصدد؛اإلنسانية للضحايا، وتبادل املعلومات بشأن ذلك، وحتديد ثغرات احلم
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عمال احلقوق ذات الصلة بالوالية، مبا إل عملية  حلوالًتتضمنالتركيز بوجه خاص على توصيات   )ه(
  يشمل حتديد اجملاالت والوسائل امللموسة للتعاون الدويل من أجل مكافحة االجتار باألشخاص؛

 وهيئات املعاهـدات،     مسألة االجتار باألشخاص من احلكومات،     بشأنطلب وتلقي املعلومات      )و(
واإلجراءات اخلاصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها من            
املصادر املعنية، وتبادل تلك املعلومات معها، حبسب االقتضاء ووفقاً للممارسة احلاليـة، واالسـتجابة بفعاليـة               

هاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وذلك بغية محاية احلقوق اإلنـسانية لـضحايا         للمعلومات املوثوقة املتعلقة باالنت   
  االجتار باألشخاص الفعليني أو احملتملني؛

العمل يف إطار تعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية التابعة جمللس حقوق                )ز(
ذلك فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باالجتار اإلنسان، وهيئات األمم املتحدة وآلياهتا ذات الصلة، مبا يف 

باألشخاص، وهيئات املعاهدات، وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واجملتمع    
  املدين، والقطاع اخلاص، مع تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛

، ٢٠٠٩ار إىل اجمللس واجلمعية العامة، ابتداء من عـام          تقدمي تقرير سنوي بشأن تنفيذ هذا القر        )ح(
  . لربنامج عمل كل منهماوفقاً

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص علـى               يطلب  - ٥
  املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته على أكمل وجه؛

حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة،          إىل مفوضة األمم املتحدة السامية       يطلب  - ٦
 مكافحة االجتار باألشخاص، وأنشطة املفوضـية  يف جمال آخر املستجدات على صعيد األمم املتحدة  يتناول تقريراً

ـ السامية حلقوق اإلنسان املتعلقة هبذه املسألة، مبا يف ذلك عن طريق عرض املبادئ واملبادئ التوجيهية           ا املوصى هب
   حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، اليت وضعتها املفوضية السامية؛املتعلقة

 احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف االستجابة للطلبات املقدمة منه              يناشد مجيع   - ٧
  لزيارة بلداهنا وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   - ٨

 -  -  -  -  -  

  

  


