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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسابعةالدورة 

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

  ك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذل
، أوروغواي، أوكرانيا،   *، أملانيا *، إكوادور، ألبانيا  *، إسرائيل *، إسبانيا، أستراليا  *أرمينيا    

، بولندا،  *، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك    *، بلجيكا، بنما  *، الربتغال *، إيطاليا *آيرلندا
، مجهوريـة   *التشيكية، اجلمهورية   *، اجلزائر * ليشيت -، تايلند، تيمور    *، بيالروس *بريو

، سويـسرا، شـيلي،     *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *النكا ، سري *، رومانيا *مولدوفا، الدامنرك 
، *، فنلنـدا *) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (، فرتويـال    *، غواتيماال، فرنسا، الفلبني   *صربيا
، *، ليتوانيـا *، لكسمربغ*، التفيا*، كوستاريكا *، كمبوديا *، كرواتيا *، قربص *نام فييت

، املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،            *ملغربا
  مشروع قرار: *، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان*النرويج، النمسا

    ١٧/...  
  سيما النساء واألطفال والية املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال

  ،سانإن جملس حقوق اإلن  
سـيما    مجيع القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشخاص، ال        إذ يعيد تأكيد    

 ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٣٠ املؤرخ   ٦٤/٢٩٣النساء واألطفال، وخباصة قرارا اجلمعية العامة       
 ٨/١٢ وقرارات جملس حقوق اإلنسان ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/١٩٠و

   ١٤/٢ و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٧ املـؤرخ    ١١/٣ و ٢٠٠٨ه  يوني/ حزيران ١٨املؤرخ  
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٧املؤرخ 

__________ 
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إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            وإذ يشري     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

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

  املرأة وبروتوكوهلا االختياري،
ىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها          إوإذ يشري     

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

  ،واستغالل دعارة الغري
إىل خطة العمل العاملية لألمم املتحدة ملكافحة االجتار باألشـخاص          وإذ يشري أيضاً      

  ،٢٠١١أبريل / نيسان١٥ املؤرخة ٢٠/٣وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
أن االجتار باألشخاص يشكل انتهاك حلقوق اإلنسان وُيفسد التمتع هبـا،     وإذ يؤكد     

رياً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة منسقني على املستوى الدويل  يزال مثل حتدياً خط    وإنه ال 
وتعاوناً حقيقياً متعددة األطراف فيما بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد مـن              

  أجل القضاء عليه،
 بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنـصري           إذ يسلم و  

يتعرضن  يتصل بذلك من تعصب وبأن النساء والفتيات الضحايا كثرياً ما         وكره األجانب وما    
ألشكال متعددة من التمييز والعنف ألسباب من بينها نوع اجلنس والسن واإلعاقة واالنتماء             

تدفع هي  اإلثين والثقافة والديانة واألصل القومي واالجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد            
  اص،االجتار باألشخنفسها على 

 أن الدول ملزمة مبمارسة العناية الواجبة ملنع االجتار باألشخاص وإذ ال يغيب عن باله  
ماية هلـم وتزويـدهم      وتوفري احل  والتحقيق يف حاالت االجتار ومعاقبة اجلناة وإنقاذ الضحايا       

وسائل االنتصاف، وأن عدم القيام بذلك ميثل انتهاكاً وانتقاصاً أو إنكـاراً            بفرص الوصول ل  
  تمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية العائدة للضحايا،لل

 بالذكرى العشرين إلنشاء صندوق األمم املتحدة للتربعات ملناهضة         وإذ يأخذ علماً    
أشكال الرق املعاصرة وإنشاء صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا االجتار باألشـخاص            

  وخاصة النساء واألطفال،
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 بإصدار التعليقات على املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا     باهتمام  علماً وإذ يأخذ   
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص الذي وضعته مفوضية األمم املتحدة السامية            

  ، )١(حلقوق اإلنسان
 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم          ٥/١ه  إىل قراري وإذ يشري     
 بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            ٥/٢املتحدة و 

، وإذ يشدد علـى أن صـاحب        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨جمللس حقوق اإلنسان املؤرخني     
  الوالية يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،

بأعمال املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص وخاصـة النـساء          يرحب    -١  
  واألطفال؛
يف مبا يلـي     سنوات من أجل القيام      ٣ متديد والية املقرر اخلاص لفترة       يقرر  -٢  
  :مجلة أمور
تعزيز منع االجتار باألشخاص جبميع أشكاله واعتماد تدابري لدعم حقـوق             )أ(  
  جتار باألشخاص؛ضحايا االل العائدةاإلنسان 
دعم التطبيق الفعال للقواعد واملعايري الدولية ذات الـصلة واملـسامهة يف              )ب(  

  مواصلة حتسينها؛
إدماج املنظور اجلنساين والعمري يف كل أعمال واليته وذلك من خـالل              )ج(  

قـضية االجتـار   سياق مجلة أمور منها تعيني مواطن الضعف اجلنسانية والعمرية بالتحديد يف    
  األشخاص؛ب

تعيني وتبادل أفضل املمارسات وكذلك التحديات والعقبات من أجل دعم            )د(  
             ضحايا االجتار باألشـخاص وتعـيني ثغـرات احلمايـة يف       العائدة ل ومحاية حقوق اإلنسان    

  هذا الصدد؛
فحص أثر تدابري مكافحة االجتار على حقوق اإلنسان لـضحايا االجتـار              ) ه(  

ض اقتراح استجابات كافية ملواجهة التحديات الناشئة يف هذا الصدد وجتنب           باألشخاص بغر 
  عودة الضحايا للوقوع فريسة لالجتار؛

وضع تشديد خاص على توصيات بشأن احللول العملية يف صـدد تنفيـذ               )و(  
احلقوق املتصلة بالوالية، مبا يف ذلك عن طريق تعيني اجملاالت والوسائل امللموسـة للتعـاون             

   واإلقليمي وبناء القدرات ومعاجلة قضية االجتار باألشخاص؛الدويل

__________ 

)١( E/2002/68/Add.1. 
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طلب املعلومات بشأن االجتار باألشـخاص مـن احلكومـات وهيئـات             )ز(  
املعاهدات واإلجراءات اخلاصة والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدوليـة وغـري           

، منها نتبادهلـا معهـا    وتلقيها  احلكومية وغريها من املصادر ذات الصلة، حسب االقتضاء،         
املعلومات املوثوقة بشأن ادعاءات انتهاكات     حيال  وفقاً للممارسة اجلارية،    والتصرف بفعالية   

  حقوق اإلنسان بغرض محاية حقوق اإلنسان للضحايا الفعليني واحملتملني لالجتار؛
العمل بتعاون وثيق، مع جتنب االزدواج غري الضروري، مـع اإلجـراءات       )ح(  
ألجهزة الفرعية للمجلس وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا وآلياهتا املعنية، مبا فيهـا            اخلاصة وا 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وفريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعـين             
 باالجتار باألشخاص ومؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،           

مبا يف ذلك فريقه العامل املعين باالجتار باألشخاص وفريقه العامل املعين باسـتعراض تنفيـذ               
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، وهيئات املعاهـدات            

ين وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية، وكذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املد          
  والقطاع اخلاص؛

تقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية              )ط(  
  العامة، وفقاً لربنامج عمل كل منهما؛

 من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تكفل حصول           يرجو  -٣  
  ل؛املقرر اخلاص على املوارد الالزمة لتمكينه من أداء واليته بالكام

 من احلكومات أن تتعاون مع املقرر اخلاص وأن تنظر يف الرد إجيابياً             يطلب  -٤  
على طلباته بزيارة بلداهنا وتزويده بكل املعلومات الالزمة املتصلة بالوالية لتمكينه مـن أداء              

  واليته بفعالية؛
احلكومات على الرجوع إىل املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا         يشجع    -٥  

 يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة حلقـوق             فيما
اإلنسان باعتبارها أداة مفيدة إلدماج هنج يقوم على أساس حقوق اإلنـسان يف اسـتجاباهتا             

  ملكافحة االجتار باألشخاص؛
 مواصلة النظر يف قضية االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال،          يقرر  -٦  

  .وفقاً لربنامج عمله السنوي

       


