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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالرابعةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

، إندونيسيا، أوكرانيا، إيطاليا،    *، أملانيا *كوادورإ،  *ستونياإ،  *، أستراليا *سبانياإ،  *أرمينيا    
، *، بـيالروس  *، بريو *، البوسنة واهلرسك، بولندا   *، بنما *، بلغاريا *، الربتغال *باراغواي

، فرنسا،  * غواتيماال ،ينياسلوف ، سلوفاكيا، *، رومانيا *، اجلمهورية التشيكية  *تايلند، تركيا 
، املكسيك،  *، لكسمبورغ *توانياي، ل *، التفيا *، كولومبيا *، كوستاريكا *الفلبني، كرواتيا 
  مشروع قرار: ، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا، اليونان*النرويج، النمسا

    ١٤.../  
 التعـاون اإلقليمي ودون اإلقليمي    :االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال     

   ملكافحة االجتار باألشخاص قائم على حقوق اإلنسان اتباع هنجزيز ععلى ت
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مجيع القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشخاص، ال سـيما           تأكيد إذ يعيد   

ديـسمرب  / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٥٦النساء واألطفال، وخباصة قرارا اجلمعية العامة    
 ٨/١٢ وكذلك قرار اجمللس     ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٨ و ٢٠٠٨
 الذي قرر فيه متديد والية املقرر اخلاص املعـين باالجتـار            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٣باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، وقراره       
 بشأن الترتيبات اإلقليميـة  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ١ املؤرخ   ١٢/١٥يذكر بقراره    وإذ

  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

__________ 

 .لس حقوق اإلنساندولة غري عضو يف جم  *  
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 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            وإذ يشري   
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

املنصوص عليها يف صكوك وإعالنات حقوق اإلنسان ذات        تأكيد املبادئ   وإذ يعيد     
الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن بيع األطفال وبغـاء              
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             

  املرأة وبروتوكوهلا االختياري،
 إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يشري  

وإذ يعيد بصورة خاصة تأكيد بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،            
وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل لالتفاقية، وإذ يشري إىل اتفاقيـة حظـر االجتـار باألشـخاص            

   الغري، واستغالل دعارة
 املتعلقـة  ١٩٣٠لعـام  ) ٢٩رقم  ( إىل اتفاقييت منظمة العمل الدولية        يشري أيضاً  وإذ  

   املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال، ١٩٩٩لعام ) ١٨٢رقم (بالعمل اجلربي و
بالشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القـضاء           وإذ يسلِّم     

ملرأة، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب، إزاء استمرار االجتـار           على التمييز ضد ا   
  باألشخاص وتعرض ضحاياه النتهاكات حقوق اإلنسان،

 أن االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان ويفسد التمتع هبا،           وإذ يؤكد   
منّسقني على املستوى الدويل يزال ميثِّل حتدياً خطرياً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة     ال وأنه

وتعاوناً حقيقياً متعدد األطراف فيما بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد مـن              
  أجل القضاء عليه،

بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنـصري          وإذ يسلِّم     
يات الضحايا كثرياً ما يتعرضن     وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبأن النساء والفت         

ألشكال متعددة من التمييز والعنف ألسباب من بينها نوع اجلنس والسن واالنتماء اإلثـين              
والثقافة والديانة واألصل القومي واالجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي يف حـد              

  ذاهتا إىل تفاقم االجتار باألشخاص، 
ع الدول التزاماً بإيالء العناية الواجبة ملنـع االجتـار    أن على مجي   وإذ يضع يف اعتباره     

باألشخاص والتحقيق يف حاالت االجتار ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واختاذ الترتيبـات            
حلمايتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك وُيفسد أو ُيلغي التمتع حبقوق اإلنسان واحلريـات              

  األساسية للضحايا، 
  لتصدي لتأثري العوملة على مشكلة االجتار بالنساء واألطفال حتديداً، بضرورة اوإذ يسلِّم  
سيما النساء    ال  بالتحديات اليت تواجه مكافحة االجتار باألشخاص،      وإذ يسلِّم أيضاً    

واألطفال، بسبب عدم وجود تشريعات كافية وعدم تنفيذ التشريعات القائمة، وعدم تـوافر          
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والسن وُيعتَمد عليها، وبسبب نقـص املـوارد،        بيانات وإحصاءات مصنفة حبسب اجلنس      
  يسلّم بدور التعاون الدويل يف هذا الصدد، وإذ

 أن جانباً من الطلب على البغاء والعمل القسري ُيلّبـى عـن طريـق               وإذ يالحظ   
  ،باألشخاص االجتار

بأن سياسات وبرامج الوقاية وإعادة التأهيل واإلعادة إىل الوطن وإعـادة           وإذ يسلِّم     
ماج ينبغي وضعها باتباع هنج شامل ومتعدد التخصصات يراعي االعتبارات اجلنـسانية            اإلد

وعامل السن، مع االهتمام بتوفري األمن للضحايا واحترام حقهم يف التمتع الكامل مبا هلم من               
  حقوق اإلنسان، مع إشراك مجيع اجلهات الفاعلة يف البلدان األصلية وبلدان العبور واملقصد،

بصورة خاصة جبهود احلكومات وهيئات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا       وإذ يرحب   
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من أجل التصدي ملـشكلة االجتـار             

سيما النساء واألطفـال، مبـا يف ذلـك علـى الـُصُعد الـوطين ودون                  ال باألشخاص،
  واإلقليمي،  اإلقليمي
 ٢٧ اليت نظمتها املفوضية السامية يف جنيـف يـومي            إىل احللقة الدراسية   وإذ يشري   

النهج القائم علـى حقـوق اإلنـسان ملكافحـة االجتـار      " بعنوان ٢٠١٠مايو / أيار ٢٨و
  ،"والفرصالتحديات : باألشخاص

 ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢ إىل حلقة النقاش اليت جرى تنظيمها يف          أيضاً وإذ يشري   
إمسـاع صـوت ضـحايا االجتـار بالبـشر          "ن  رة الرابعة عشرة للمجلس بعنوا    خالل الدو 
  ،"منه والناجني
 كذلك إىل اجلهود الرامية إىل إمكانية إنشاء آلية استعراض لتنفيذ اتفاقيـة             وإذ يشري   

  ،كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليهااألمم املتحدة مل
 خطة عمـل     إىل العمل الذي تضطلع به األمم املتحدة يف نيويورك لوضع          وإذ يشري   

  عاملية ملكافحة االجتار باألشخاص،
  :  اإلعراب عن قلقه بشأن ما يلييكِّرر  -١  
سيما النساء واألطفال، وخباصة من البلدان        ال ،األشخاصالعدد الكبري من      )أ(  

النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، الذين يتم االجتار هبم داخل املناطق والدول              
  ا بينها؛وفيم

تزايد أنشطة مجاعات اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والوطنيـة وأنـشطة               )ب(  
سيما النـساء واألطفـال، دون اكتـراث          ال املستفيدين اآلخرين من االجتار باألشخاص،    

بالظروف اخلطرة والالإنسانية وعلى حنو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانني الداخلية والقـانون            
  ايري الدولية؛الدويل وخيالف املع
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استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك اإلنترنـت، ألغـراض             )ج(  
استغالل بغاء الغري وغريه من أشكال االستغالل اجلنسي، ولالجتار بالنساء ألغراض الـزواج             

مـع  والسياحة اجلنسية، واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية، وممارسة النشاط اجلنسي    
  األطفال وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال؛

ارتفاع مستوى اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به املّتجرون وشـركاؤهم             )د(  
  وحرمان ضحايا االجتار من احلقوق ومن اإلنصاف؛

 احلكومات على إدماج هنج يقوم على حقوق اإلنـسان يف التـدابري             حيث  -٢  
ومحاية الضحايا ومساعدهتم وتوفري سـبل انتـصاف    جتار باألشخاص،   املتخذة ملنع وإهناء اال   

  ؛مالئمة هلم، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على تعويض من مرتكيب االجتار
مع إيالء االعتبـار الواجـب       على إمساع صوت ضحايا االجتار،       التشديد  -٣  

من حقوق اإلنـسان ومـن      بغية تعزيز األمهية احملورية اليت يكتسيها ما هلم         حلالتهم النفسية،   
احتياجات، على أن توضع يف احلسبان التوصيات اليت يبدوهنا يف سياق حتديد اإلجـراءات               

  ؛بالبشرالرامية إىل مكافحة االجتار 
 احلكومات على أن تأخذ يف حسباهنا املبادئ واملبـادئ التوجيهيـة    يشجع  -٤  

اليت وضعتها  ) E/2002/68/Add.1(املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص         
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، باعتبارها أداة مفيدة إلدماج هنج يقوم علـى          

   حقوق اإلنسان يف تصديها لالجتار باألشخاص؛
 مع التقدير بتقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة االجتار باألشخاص،         حييط علماً   -٥  

  ،)A/HRC/14/32(ال سيما النساء واألطف ال
 احلكومات اليت مل تنظر بعد يف التوقيع والتصديق على صكوك األمم            يدعو  -٦  

املتحدة القانونية ذات الصلة، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة              
وقمعه وبروتوكوليها، ال سيما بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،        

واملعاقبة عليه املكمِّل لالتفاقية، على أن تفعل ذلك على سبيل األولوية وحيث الدول األطراف     
على تنفيذ هذه الصكوك وعلى اختاذ خطوات فورية إلدراج أحكام الربوتوكول يف نظمهـا              

  القانونية الداخلية؛
نـع   احلكومات، من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمـي مل          يدعو  -٧  

  :ومكافحة االجتار باألشخاص، إىل اختاذ تدابري مناسبة تشمل
تعزيز تنفيذ الصكوك الدولية امللزمة قانونـا بـشأن مكافحـة االجتـار               )أ(  

باألشخاص، مبا يف ذلك بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،             
أشكال االجتار على النحو احملدد     وقمعه واملعاقبة عليه، والعمل بصفة خاصة على جترمي مجيع          

  يف الربوتوكول؛ 
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التشجيع على اعتماد هنج منسق وشامل ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص،            )ب(  
وذلك بطرق منها وضع مبادرات أو خطط عمل إقليمية تستند إىل الصكوك الدوليـة ذات               

 وقمعـه واملعاقبـة   الصلة مثل بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،  
  عليه، وإدماج هنج يقوم على حقوق اإلنسان ملكافحة االجتار باألشخاص؛ 

تعزيز االستجابة بصورة تراعي نوع اجلنس والسن وتليب، علـى النحـو              )ج(  
املالئم، احتياجات الضحايا من النساء واألطفال والرجال وتراعي بشكل تام حقوق اإلنسان            

 مستوى احلماية واملساعدة والتعايف، مع إيالء االهتمام لتحديد هوية املتعلقة هبم، وذلك لتعزيز
الضحايا ووصوهلم إىل مراكز اإليواء وحصوهلم على املساعدة الطبية والنفسية وإعادة تأهيلهم         
متشياً مع الصكوك الدولية ذات الصلة، والتعاون يف هذا الصدد، حبـسب االقتـضاء، مـع                

  ملنظمات غري احلكومية؛املنظمات احلكومية الدولية وا
دعاء العام والقضاء مع اعتماد هنج      التعزيز االستجابة الفعالة على مستويي ا       )د(  

يراعي الضحايا ويوفر الوصول إىل سبل االنتصاف الفعال واحلصول على التعويضات، عنـد             
  االقتضاء، فضالً عن تدابري محاية الشهود؛

تخصصني يف جمال مكافحة االجتـار      تيسري إنشاء شبكة إقليمية قوية من امل        )ه(  
بغية تعزيز التعاون عرب احلدود، وذلك بطرق منها التدريب بصورة منتظمة علـى الـصعيد               
اإلقليمي وتنظيم حلقات عمل للموظفني املعنيني بإنفاذ القوانني ومـوظفي دوائـر اهلجـرة              

 العاملني يف جمـال     واملسؤولني احلكوميني والدبلوماسيني والعاملني يف القنصليات، فضالً عن       
  مساعدة ضحايا االجتار؛

دعم اعتماد أو تعزيز التدابري التشريعية أو غريها من التدابري لكبح الطلـب               )و(  
الذي يشجع على مجيع أشكال استغالل األشخاص ويؤدي إىل االجتار باألشخاص، مبـا يف              

صلة باألطفال، والعمل ذلك الطلب الناشئ عن السياحة اجلنسية، وخباصة السياحة اجلنسية املت  
القسري، والعمل يف هذا الصدد على تعزيز التدابري الوقائية، مبا فيها التدابري التشريعية، لردع              

  مستغلي األشخاص املُتَّجر هبم وضمان مساءلتهم؛
دعم اختاذ أو تعزيز التدابري الالزمة لتخفيف العوامل اليت جتعل األشـخاص              )ز(  

  قر والتخلف وانعدام الفرص وعدم املساواة بني اجلنسني والتمييز؛ ُعرضة لالجتار هبم مثل الف
القيام، باالشتراك مع املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين ووسـائل            )ح(  

اإلعالم، بتنظيم محالت إعالمية لعامة اجلمهور، تشمل األطفال، لتوعيتهم باملخاطر املتـصلة            
حترام الـذات    حقوق اإلنسان واملساواة اجلنسانية وا     جبميع أشكال االجتار وتثقيفهم يف جمال     

  واالحترام املتبادل؛
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تبادل أفضل املمارسات فيما يتعلق بإدماج النهج القائم علـى حقـوق              )ط(  
اإلنسان يف السياسات وبرامج العمل املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص، وحتديد الدروس           

  ؛التصدي بفعالية ملسألة االجتار باألشخاصاملستفادة ومعاجلة العقبات اليت حتول دون 
إنشاء أو حتسني آليات جتميع البيانات وتبادل املعلومات كوسـيلة لتعزيـز              )ي(  

التعاون يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك عن طريق التجميع املنهجي للبيانـات   
   الشخصية وهوية الضحايا؛املفصلة حبسب نوع اجلنس والسن، مع مراعاة محاية خصوصية احلياة

 احلكومات على دعم التعاون وتبادل املعلومات واخلربات العمليـة          يشجع  -٨  
  فيما بني املناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية؛

 مجيع احلكومات إىل مواصلة التعاون مع املقرر اخلاص املعين مبـسألة            يدعو  -٩  
 يف املوافقة على طلبات الزيارة الـيت        االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، والنظر      

يقدمها وموافاته باملعلومات الضرورية ذات الصلة بواليته بغية متكينه من االضطالع مبهـام             
  واليته بفعالية؛

 إىل املفوضية السامية مواصلة وتعزيز أنشطتها، مبا يف ذلـك تقـدمي             يطلب  -١٠  
الجتار باألشخاص، وذلك بالتنسيق مـع  املساعدة التقنية وبناء القدرات، املخصصة ملكافحة ا      

  الوكاالت الدولية املعنية؛ 
فوضية السامية أن تنشر، علـى املـستويني اإلقليمـي ودون           إىل امل يطلب    -١١  

اإلقليمي، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار               
  باألشخاص اليت وضعتها املفوضية؛

األمني العام أن يوفر للمفوضية السامية املـوارد الكافيـة ألداء            إىل   يطلب  -١٢  
  واليتها فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛

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

        


