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    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/63/425( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  االجتار بالنساء والفتيات -  ٦٣/١٥٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
مــشكلة االجتــار بالنــساء االتفاقيــات الدوليــة الــيت تتنــاول بالتحديــد إىل مجيــع إذ تــشري   
ــات ــرأة   ، مثـــل اتفوالفتيـ ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـ ــا )١(اقيـ  وبروتوكوهلـ
اسـتغالهلم  و بيع األطفال  وبروتوكوهلا االختياري بشأن     )٣(حقوق الطفل  واتفاقية   )٢(االختياري

 )٥( واتفاقية قمع االجتـار باألشـخاص واسـتغالل بغـاء الغـري     )٤(ةاملواد اإلباحييف إنتاج بغاء و يف ال 
ــم امل  ــة األم ــة   واتفاقي ــة املنظمــة عــرب الوطني ــا، )٦(تحــدة ملكافحــة اجلرمي ســيما  وال وبروتوكوالهت

بروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـل               
 وبروتوكــول مكافحــة هتريــب )٧(التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

 والبحر واجلو املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           املهاجرين عن طريق الرب   
 والقـرارات الـسابقة للجمعيـة العامـة وهيئتـها الفرعيـة، جملـس حقـوق اإلنـسان،                   )٨(عرب الوطنية 

  واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية يف هذا الشأن،

_______________ 

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٢(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٣(
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )٤(
  .١٣٤٢، الرقم ٩٦املرجع نفسه، اجمللد   )٥(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٦(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )٧(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )٨(
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نـساء والفتيـات الـواردة يف الوثـائق         األحكـام املتـصلة باالجتـار بال       ؤكد من جديد  وإذ ت   
سيما اهلدف االستراتيجي املتعلـق      اخلتامية للمؤمترات الدولية ومؤمترات القمة ذات الصلة، وال       

مبسألة االجتار الوارد يف إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعـين               
  ،)٩(باملرأة

 قـادة العـامل يف مـؤمتر قمـة األلفيـة         تعهـد بـه   ام الـذي     االلتـز  ؤكد من جديد أيـضا    وإذ ت   
 بوضـع وإنفــاذ وتعزيــز تــدابري فعالـة ملكافحــة مجيــع أشــكال   ٢٠٠٥ومـؤمتر القمــة العــاملي لعــام  

 ومحايــة االجتــارعلــى ضــحايا االجتــار باألشــخاص والقــضاء عليهــا مــن أجــل التــصدي للطلــب  
  هؤالء الضحايا،

املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف إنتـاج   إىل تقارير املقرر اخلاص    وإذ تشري     
املواد اإلباحية واملقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، واملقـررة             

 املعلومــات املتعلقــة باالجتــار  وإىلاخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه،    
يف تقريــر األمــني العــام عــن الدراســة املتعمقــة بــشأن مجيــع أشــكال   بالنــساء والفتيــات الــواردة 

  ،)١٠(العنف ضد املرأة
األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة الـصادر يف          إىل تقرير مكتب    وإذ تشري أيضا      
 وإىل االهتمـام الـذي أويل     ‘‘ أمنـاط عامليـة   : االجتار باألشـخاص  ’’ واملعنون   ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

  هبن، جرساء والفتيات املتفيه حلالة الن
 ١٥ إىل   ١٣ مبنتدى فيينا ملكافحة االجتار بالبشر املعقود يف الفترة مـن            وإذ حتيط علما    
بــادرة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر، وباملناقــشة املواضــيعية امل يف إطــار ٢٠٠٨فربايــر /شــباط

  يف إطار اجلمعية العامة، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣بشأن مسألة االجتار باألشخاص املعقودة يف 
ــة باالجتــار باألشــخاص،    وإذ حتــيط علمــا أيــضا     ــة املقــررة اخلاصــة املعني بتجديــد والي

كون جزء من مهمتها يتمثل يف إدماج منظور يراعـي االعتبـارات            بوخباصة النساء واألطفال، و   
ف  منــها حتديــد أوجــه الــضع  بوســائل عــدة،اجلنــسانية وعامــل الــسن يف مجيــع أعمــال واليتــها 

  املرتبطة بنوع اجلنس والسن فيما يتعلق مبسألة االجتار باألشخاص،

_______________ 

منـشورات األمـم     (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐ ٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )٩(
  .، املرفقان األول والثاين١لفصل األول، القرار ، ا)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 

)١٠(  A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1.  
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ــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة   وإذ تقـــر    بـــإدراج اجلـــرائم اجلنـــسانية يف نظـــام رومـ
  ،٢٠٠٢يوليه / متوز١ الذي بدأ نفاذه يف )١١(ةالدولي

 االجتـار  أن علـى كـل الـدول التزامـا بـإيالء العنايـة الواجبـة ملنـع         وإذ تضع يف اعتبارها       
باألشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبـة مرتكبيـه وإنقـاذ ضـحاياه وتـوفري احلمايـة هلـم، وأن عـدم                    

حيـول    أوخيـل بـالتمتع هبـا   القيام بذلك ينتهك حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـضحايا و       
  ،دونه

ن  النـساء والفتيـات الالئـي جيـري االجتـار هبـ      تزايـد عـدد  إزاء وإذ يساورها بالغ القلق       
 البلـدان املتقدمـة النمـو،    إىلمن بعض البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة         

داخل املناطق والدول وفيمـا بينـها، وإزاء وقـوع الرجـال والفتيـان أيـضا ضـحايا لالجتـار، مبـا                  و
   االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي،هفي

افحة االجتار باألشخاص ال تراعي االعتبـارات        أن بعض اجلهود املبذولة ملك     وإذ تدرك   
 بفعالية حلالة النساء والفتيات املعرضـات بوجـه خـاص      الالزمة للتصدي اجلنسانية وعامل السن    

ــسخرةخلطــر االجتــار هبــن ألغــراض االســتغالل اجلنــسي و    وأداء اخلــدمات وغــري ذلــك مــن    ال
عتبـارات اجلنـسانية وعامـل الـسن        أشكال االستغالل، مما يربز احلاجة إىل إدماج هنج يراعـي اال          

  كافحة االجتار؛مل بذولةيف مجيع اجلهود امل
 ضرورة التصدي ألثر العوملة على مـشكلة االجتـار بالنـساء واألطفـال             تدرك أيضا وإذ    
  الفتيات،بسيما   والحتديدا،

مكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات بـسبب          الـيت تواجـه     تحـديات   الوإذ تدرك كـذلك       
وعدم تنفيذ التشريعات القائمة وعدم تـوافر بيانـات وإحـصاءات    مالئمة شريعات توجود  عدم  

  نقص املوارد،بسبب يعول عليها، ومصنفة حسب اجلنس 
ــساورها القلـــق   ــات  وإذ يـ ــتخدام تكنولوجيـــات املعلومـ ــدة إزاء اسـ ــا فياجلديـ ــا، مبـ  هـ

ع فبــداالــسياحة  الــزواج وألغــراضاإلنترنــت، ألغــراض اســتغالل بغــاء الغــري واالجتــار بالنــساء  
 اجلنـسي   يـل  وامل استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحيـة      و النساء واألطفال  اليت تستغل    اجلنس

  األطفال، وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال،إىل 
 الوطنيـة    احلـدود   اإلجراميـة عـرب    نظمات أنشطة امل  تزايد إزاء   وإذ يساورها القلق أيضا     

 علــى الــصعيد ، وخباصــة النــساء واألطفــال،باألشــخاص أرباحــا مــن االجتــاروغريهــا الــيت جتــين 

_______________ 

  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(
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 اليت ميرون هبـا ويف انتـهاك صـارخ للقـوانني            والالإنسانيةالدويل، دون مراعاة للظروف اخلطرية      
  احمللية والـمعايري الدولية،

 والتمييـز  للمعانـاة مـن العنـصرية      بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصـة         وإذ تسلم   
النـساء والفتيـات    الضحايا مـن     وأن   ،وما يتصل بذلك من تعصب     األجانب   يةهانصري وكر الع

يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس خمتلفة مـن بينـها نـوع اجلـنس        ما غالبا
 قـد تتـسبب     والسن واالنتماء العرقي والثقافة والدين واألصل، وأن هـذه األشـكال مـن التمييـز              

  فاقم االجتار باألشخاص،يف تيف حد ذاهتا 
ــار        وإذ تالحــظ   ــق االجت ــن طري ــىب ع ــسخرة يل ــاء وال ــى البغ ــب عل ــن الطل ــا م  أن جانب

  ،باألشخاص، يف بعض أحناء العامل
مزيـدا  ني، بسبب نـوع جنـسهن،        يعان  من النساء والفتيات   االجتارضحايا   بأن   وإذ تقر   

مبـا هلـن    وعدم االعتـراف    امة  بصفة ع الوعي    املعرفة أو  عدم توفر من احلرمان والتهميش بسبب     
 العقبــات الــيت بــسبب و مــا يــرتبط باالجتــارغالبــامــن حقــوق اإلنــسان وبــسبب الوصــم الــذي  

 آليـات االنتـصاف يف احلـاالت الـيت تنتـهك            اللجـوء إىل  حلصول على املعلومات و   يف ا  نهايواجه
  ،توعيتهن ونحلمايتهخاصة ، وأنه يتعني اختاذ تدابري نفيها حقوقه

 التعـــاون الثنـــائي ودون اإلقليمـــي   ومبـــادراتأمهيـــة آليـــات ن جديـــدؤكـــد مـــوإذ ت  
 عتمــدها الــيت ت، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات بــشأن أفــضل املمارســات،  الــدويلواإلقليمــي و

شكلة االجتـار   احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة للتـصدي ملـ                
   النساء واألطفال،سيما  باألشخاص، وال

 أن اجلهـود العامليـة، مبـا يف ذلـك التعـاون الـدويل وبـرامج                 أيـضا  ؤكد من جديـد   وإذ ت   
مــن النــساء واألطفــال، تتطلــب ال ســيما املــساعدة التقنيــة، للقــضاء علــى االجتــار باألشــخاص، 

ــات   ــع حكوم ــدان المجي ــور   األصــليةبل ــدان العب ــا   واملقــصد وبل ــا سياســيا قوي ــسؤولية التزام وم
  ،فعاالوتعاونا مشتركة 
بأن سياسات وبرامج الوقاية والتأهيل واإلعادة إىل الوطن وإعـادة اإلدمـاج    وإذ تسلم     

 هنــج شــامل ومتعــدد التخصــصات يراعــي االعتبــارات اجلنــسانية   عــن طريــقينبغــي أن توضــع 
وعامل السن مع االهتمام بتوفري األمن للضحايا واحترام حقهم يف التمتـع الكامـل مبـا هلـم مـن                    

ــع   ــسان وم ــوق اإلن ــع  حق ــشاركة مجي ــات م ــور      اجله ــدان العب ــدان األصــلية وبل ــة يف البل الفاعل
  واملقصد، 
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 بــضرورة محايــة مجيــع ضــحايا االجتــار ومــساعدهتم مــع إيــالء االحتــرام  واقتناعــا منــها  
   من حقوق اإلنسان،هلمالكامل ملا 

ــات    ترحــب  - ١   ــات وهيئ ــود احلكوم ــم املتحــدة  جبه ــا األم ــاتووكاالهت  واملنظم
ملـشكلة االجتـار    بوجـه خـاص     مـن أجـل التـصدي         احلكوميـة  واملنظمـات غـري   وليـة   احلكومية الد 

 تبــادل معارفهــا  بوســائل منــها،تعزيــز جهودهــا وتعاوهنــا بالنــساء والفتيــات، وتــشجعها علــى  
  وأفضل ممارساهتا على أوسع نطاق ممكن؛وخرباهتا الفنية 

ــات هتيــب  - ٢   ــشجع     باحلكوم ــذي ي ــبح الطلــب ال ــساء وال ك فتيــات االجتــار بالن
ألغراض االستغالل جبميع أشكاله يف سبيل القضاء عليه، والعمل، يف هذا الصدد، علـى تعزيـز                

 وكفالــة لــردع مــستغلي األشــخاص املتجــر هبــم  التــدابري التــشريعية، هــاالتــدابري الوقائيــة، مبــا في
  مساءلتهم؛

يـد مـن   الـيت تز احلكومات اختاذ التدابري املالئمة للتصدي للعوامل    بهتيب أيضا     - ٣  
  الــيت األخــرىالعوامــلو فيهــا الفقــر وعــدم املــساواة بــني اجلنــسني  مبــا،خمــاطر التعــرض لالجتــار
اسـتغالل اجلـنس    االجتار بالنساء والفتيات ألغراض البغاء وسائر أشكال        تشجع حتديدا مشكلة    

منــع ضــروب هــذا االجتــار والقــضاء   والــزواج القــسري والــسخرة، مــن أجــل  ألغــراض جتاريــة
سائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض محاية حقـوق النـساء والفتيـات علـى حنـو                 ، بو عليها

  ؛ على السواء تدابري جنائية ومدنيةاختاذأفضل ومعاقبة اجلناة ب
 الـيت    األخـرى   املنظمـات والكيانـات    مجيع باحلكومات واجملتمع الدويل و    هتيب  - ٤  

هـا مـن حـاالت الطـوارئ أن تتــصدى     االت النــزاع ومـا بعـد النـــزاع والكـوارث وغري    حبـ  عـىن ت
قـائم علـى أسـاس      تزايد تعرض النساء والفتيات لالجتار واالستغالل وما يرتبط هبما من عنـف             ل

  ؛نوع اجلنس
 فعالـة تراعـي االعتبـارات        وإنفـاذ وتعزيـز تـدابري      وضـع  احلكومـات علـى      حتث  - ٥  

، ألغـراض  الفتيـات يـع أشـكال االجتـار بالنـساء و    اجلنسانية وعامل الـسن مـن أجـل مكافحـة مج          
ــصادي،     ــسي واالقت ــتغالل اجلن ــها االس ــدة من ــا و ع ــضاء عليه ــار الق ــاملة  ، يف إط ــتراتيجية ش اس

، والقيام، حسب االقتضاء، بوضـع خطـط         تشتمل على منظور حلقوق اإلنسان     ملكافحة االجتار 
  ؛يف هذا الصددعمل وطنية 

ة الدوليــة احلكومــات علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع املنظمــات احلكوميــ  حتــث   - ٦  
واملنظمات غري احلكومية، بتقدمي الدعم وختصيص املوارد الالزمـة لتعزيـز اإلجـراءات الوقائيـة،               
ــرام      وخباصــة تثقيــف املــرأة والرجــل والفتيــات والفتيــان، يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني واحت
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اء الـوعي   الذات واالحترام املتبادل، وتنظيم محالت بالتعـاون مـع اجملتمـع املـدين مـن أجـل إذكـ                  
  املسألة على املستويني الوطين والشعيب؛بالعام 

 احلكومـات علـى اختـاذ التـدابري املالئمـة للقـضاء علـى طلـب الـسياحة                   تشجع  - ٧  
   مجيع اإلجراءات الوقائية املمكنة؛عن طريق، وال سيما املتعلقة باألطفال، بدافع اجلنس

ــة وت   حتــث  - ٨   ــرامج وسياســات تثقيفي ــى وضــع ب ــة والنظــر،   احلكومــات عل دريبي
ــسياحة     ــع ال ــشريعات هتــدف إىل من ــضاء، يف ســن ت ــدافع اجلــنس حــسب االقت  واالجتــار، مــع  ب

  التركيز بوجه خاص على محاية الشابات واألطفال؛
احلكومات على النظـر يف التوقيـع والتـصديق علـى صـكوك األمـم               أيضا  حتث    - ٩  

مثـل اتفاقيـة   يـذ هـذه الـصكوك،    وحتـث الـدول األطـراف علـى تنف    املتحدة القانونية ذات الصلة     
سيما بروتوكول منـع      وال هتا،وبروتوكوال )٦(ة الوطني عرباألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة      

، واملعاقبــة عليــه املكمــل التفاقيــة األمــم  وخباصــة النــساء واألطفــال،وقمــع االجتــار باألشــخاص
 القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد            واتفاقية )٧(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     

وبروتوكوهلـا االختيـاري بـشأن       )٣(لواتفاقيـة حقـوق الطفـ      )٢( االختيـاري  ا وبروتوكوهلـ  )١(ةاملرأ
ات منظمـة العمـل     اتفاقيـ كذلك   و )٤(املواد اإلباحية يف إنتاج   بغاء و استغالهلم يف ال  بيع األطفال و  

) ٢٩االتفاقيـة رقـم    (١٩٣٠العمـل القـسري لعـام        املتعلقـة بالـسخرة أو    وهي االتفاقيـة    ة  الدولي
ــة و ــة واملهــن لعــام  املتعلقــة االتفاقي ــالتمييز يف العمال ــة (١٩٥٨ب ــة  و)١١١ رقــم االتفاقي االتفاقي

 ١٩٩٩ لعـام     أسوأ أشكال عمل األطفـال واختـاذ إجـراءات فوريـة للقـضاء عليهـا               املتعلقة حبظر 
  ؛)١٨٢ رقماالتفاقية (

علــى الــصعد التعــاون ربامج الوطنيــة والــ تعزيــز  الــدول األعــضاء علــىتــشجع  - ١٠  
ــائي ودون ال ــي واإلثن ــي واإلقليم ــقليم ــك   ،دويلال ــا يف ذل ــادرات أو وضــعمب ــل  مب  خطــط عم

 تبـادل املعلومـات ومجـع       تعزيـز  بوسـائل منـها      ، للتصدي ملشكلة االجتار باألشـخاص     )١٢(إقليمية

_______________ 

مثل عملية بايل بشأن هتريب الناس واالجتار باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عـرب وطنيـة               )١٢(
خطة العمل ملنطقة آسيا واحمليط اهلـادئ       وسقة حلوض هنر امليكونغ ملكافحة االجتار       ملبادرة الوزارية املن  وا

انظـر   ( املبادرة اإلقليمية اآلسيوية ملكافحة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال             اليت وضعتها 
A/C.3/55/3 أن  وبـرامج أوروبيـة شـاملة بـش     ات ومبادرات االحتاد األورويب بشأن وضـع سياسـ        )، املرفق

فـضل املمارسـات واملعـايري     بـشأن أ مـؤخرا يف خطـة االحتـاد األورويب   االجتار بالبشر، على النحو الوارد      
وأنـشطة جملـس     ٢٠٠٥ديـسمرب   /تمـدة يف كـانون األول     واإلجراءات ملكافحة ومنـع االجتـار بالبـشر املع        

ومكافحـة  نـع    مل إلقليميرابطة جنوب آسيا للتعاون ا     واتفاقية   أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا     
 الـذي    االجتـار باألشـخاص    بـشأن لسلطات الوطنيـة    واجتماع ا االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء      

  .ومنظمة اهلجرة الدولية يف هذا اجملالوأنشطة منظمة العمل الدولية منظمة الدول األمريكية عقدته 
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ــات املــص  ــوع اجلــنس وا نفالبيان ــة حــسب ن ــة األخــرى و سنل ــادل  والقــدرات الفني املــساعدة تب
منــها القانونيــة، وكــذلك مكافحــة الفــساد وغــسل العائــدات املتأتيــة مــن االجتــار ألغــراض         

 تلـك االتفاقـات واملبـادرات بوجـه خـاص لتـأثري       تـصدي االستغالل اجلنسي التجاري، وكفالـة     
   ؛النساء والفتياتمشكلة االجتار على 

مبـا جيـسد    ،  باألشـخاص  االجتار    مجيع أشكال  ومات أن جترم   احلك جبميعهتيب    - ١١  
إدراكها لتزايد حدوثه ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي واالسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي التجـاري                 

فيــه،  املتــورطني  والــسخرة، وأن حتــاكم وتعاقــب اجملــرمني والوســطاء بــدافع اجلــنسوالــسياحة 
يف  الـسلطات الوطنيـة املختـصة، سـواء          يـق عـن طر   جانـب، من األ  سواء كانوا من أهل البلد أو     

وفقـا لإلجـراءات القانونيـة      يف البلد الذي حيـدث فيـه االعتـداء،          البلد األصلي ملرتكب اجلرم أو      
 أصحاب السلطة الـذين يثبـت اعتـداؤهم جنـسيا علـى ضـحايا         كذلك املعمول هبا، وأن تعاقب   

  ؛احملتجزين لديهماالجتار 
يـع التـدابري املالئمـة لكفالـة أال يعاقـب ضـحايا           احلكومات على اختـاذ مج     حتث  - ١٢  

االجتــار علــى تعرضــهم لالجتــار وأال يعــانوا مــن الوقــوع ضــحايا مــرة أخــرى نتيجــة إلجــراءات 
وتشجع احلكومات على أن متنع، ضـمن إطارهـا القـانوين ووفقـا            تتخذها السلطات احلكومية،    

وهلم أو إقامتــهم بــصورة للــسياسات الوطنيــة، حماكمــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص علــى دخــ   
  مشروعة؛ غري

للتنسيق، مثـل تعـيني   تعزيز آلية وطنية    احلكومات إىل النظر يف إنشاء أو      تدعو  - ١٣  
ــة مــشتركة بــني الوكــاالت، مبــشاركة اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك    نــشاءإ مقــرر وطــين أو  هيئ

لبيانــات واألســباب املنظمــات غــري احلكوميــة، لتــشجيع تبــادل املعلومــات وإعــداد تقــارير عــن ا
، وتــضمينها ســيما االجتــار هبــا ات يف جمــال العنــف ضــد املــرأة، والاجلذريــة والعوامــل واالجتاهــ

  ؛سناجلنس والنوع  حسب صنفةبيانات م
احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة علــى أن تتخــذ، يف   تــشجع   - ١٤  

لعام مبسألة االجتار باألشخاص، وخباصـة      حدود مواردها احلالية، التدابري املالئمة لزيادة الوعي ا       
ــساء والفتيــات  ــع أشــكال االســتغالل، مبــا يف ذلــك     ،الن ــشجع مجي  وأن تكــبح الطلــب الــذي ي

ــة  ،االســـتغالل اجلنـــسي والـــسخرة، هبـــدف القـــضاء عليـــه    وأن تعلـــن عـــن القـــوانني واألنظمـ
   االجتار جرمية جسيمة؛أن وأن تشدد على ،والعقوبات املتصلة هبذه املسألة

 لتقـدمي بـرامج     ، حسب االقتـضاء،    باحلكومات املعنية أن ختصص املوارد     هتيب  - ١٥  
التــدريب املهــين وســائل منــها ب ،ضحايا االجتــارللتأهيــل البــدين والنفــسي واالجتمــاعي لــشــاملة 

ــة  ــساعدة القانوني ــا   وامل ــستطيعون فهمه ــيت ي ــة ال ــصحية  باللغ ــة ال ــصابني   والرعاي ــشمل امل ــيت ت  ال
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 واختـاذ تـدابري للتعـاون       )اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /البشريةبفريوس نقص املناعة    
غـري احلكوميـة مـن أجـل تقـدمي الرعايـة االجتماعيـة              املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات     مع  

  والطبية والنفسية للضحايا؛
 احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                 تشجع  - ١٦  

ــة، بتنظــيم أو ت املنظمــاو ــز  غــري احلكومي ــل  دف إىلمحــالت هتــ تعزي  توضــيح الفــرص والعراقي
تقـدمي معلومـات عـن خمـاطر اهلجـرة غـري القانونيـة والـسبل                و،  واحلقوق القائمة يف حالة اهلجرة    

متكني النساء مـن اختـاذ قـرارات واعيـة واحليلولـة دون             بغية   والوسائل اليت يستخدمها املتجرون   
  ار؛وقوعهن ضحايا لالجت

احلكومات على تكثيـف تعاوهنـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة لوضـع                تشجع    - ١٧  
ــرامج   ــذ ب ــسن    وتنفي ــسانية وعامــل ال ــارات اجلن ــضحايا االجتــار   تراعــي االعتب ــشورة ل لتقــدمي امل

، وبـرامج لتـوفري املـأوى واخلطـوط اهلاتفيـة            بـشكل فعـال     يف اجملتمع  م وإعادة إدماجه  موتدريبه
  ضحايا؛ال  من حيتمل أن يصبحإىل من لضحايا أوإىل اساعدة املخصصة لتقدمي امل

 انون احلكومات على توفري أو تعزيز التدريب للمـسؤولني عـن إنفـاذ القـ              حتث  - ١٨  
 القضائيني ومسؤويل اهلجرة وغريهم من املسؤولني املعنيني مبنـع االجتـار باألشـخاص              وظفنيوامل

ــسا   ــتغالل اجلنـــسي للنـ ــا يف ذلـــك االسـ ــه، مبـ ــات، وومكافحتـ ــذا الـــصددهتيـــب ء والفتيـ  يف هـ
إنفـــاذ القــانون ومـــوظفي اهلجـــرة واملـــسؤولني  سؤولني عـــن تكفـــل التـــزام املــ احلكومــات أن  ب

ــسريعة      علــى وجــه  القنــصليني واألخــصائيني االجتمــاعيني وغريهــم مــن مــوظفي االســتجابة ال
اة االعتبـارات    باالحترام التام حلقوق اإلنسان يف معاملتهم لضحايا االجتار، مع مراعـ           اخلصوص

  ؛مبادئ عدم التمييز، مبا يف ذلك منع التمييز العنصرياجلنسانية وعامل السن و
لكفالــة أن تكــون إجــراءات العدالــة     احلكومــات إىل اختــاذ خطــوات   تــدعو  - ١٩  
 هبـن وأن جيـري    والفتيـات املتجـر  للحالـة اخلاصـة للنـساء    مراعيـة   برامج محاية الـشهود     اجلنائية و 

ــ تقـــدمي ، يف حـــسب االقتـــضاء،دعمهـــن ومـــساعدهتن غريهـــا مـــن  شكاوى إىل الـــشرطة أوالـ
  من قبـل نظـام العدالـة اجلنائيـة، وكفالـة أن تتـاح             نحلضور عند طلبه  ا، و  دون خوف  السلطات

إمكانيـة احلـصول   ، يف إطار يراعي االعتبـارات اجلنـسانية وعامـل الـسن،       الوقت هذا خالل   هلن
ــة و   علــى مــا ــة ومــساعدة اجتماعي ــة يلــزم مــن محاي ــة وقانوني ــة ومالي ــة  طبي ، مبــا يف ذلــك إمكاني

  ؛اليت حلقت هبنر اضراحلصول على تعويض عن األ
ــدعو  - ٢٠   ــضات ــشجيع  أي ــيهم    احلكومــات إىل ت  مقــدمي خــدمات اإلعــالم، مبــن ف
تعزيز املوجود منها مـن       تدابري لفرض الضوابط الذاتية أو      على اختاذ  ، خدمات اإلنترنت  ومقدم



A/RES/63/156 

9 

 القـضاء  دف هبـ   علـى حنـو مـسؤول      اإلنترنـت، ط اإلعـالم، وخباصـة      وسـائ اسـتخدام   تعزيـز   أجل  
  ؛، الذي ميكن أن يشجع على االجتارالنساء واألطفال، وال سيما الفتياتاستغالل على 

 االتـصاالت    صـناعة  قطـاع الـسياحة و  قطـاع   سـيما     وال ،قطاع األعمال تدعو    - ٢١  
ــا يف ذلــك منظمــات وســائط اإلعــالم اجل     ــسلكية والالســلكية، مب ــاون مــع  ،مــاهرييال  إىل التع

، بوســائل منــها نــشر ســيما الفتيــات ى االجتــار بالنــساء واألطفــال، والاحلكومــات للقــضاء علــ
جر هبم واخلدمات املتاحـة     خطار االجتار وحقوق األشخاص املت    وسائط اإلعالم معلومات عن أ    

  ؛االجتار لضحايا
نفة حـسب نـوع    القيـام بـصورة منتظمـة جبمـع بيانـات مـص       احلاجـة إىل تؤكـد   - ٢٢  

اجلــنس والــسن وإجــراء دراســات شــاملة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل ووضــع منــهجيات   
أرقـام وافيـة بـالغرض وقابلـة للمقارنـة، وتـشجع            ليتـسىن وضـع      موحدة ومؤشرات حمددة دوليا   

على تعزيز تبادل املعلومات والقدرة على مجع البيانات باعتبار ذلـك وسـيلة لتعزيـز               احلكومات  
  ؛مكافحة مشكلة االجتارجمال  يف التعاون

ووكاالهتـــا وآلياهتـــا اخلاصـــة    احلكومـــات وهيئـــات األمـــم املتحـــدة    تـــدعو  - ٢٣  
غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص إىل القيــام ببحــوث واملنظمــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 

 ودراسات تعاونية ومشتركة عن االجتار بالنـساء والفتيـات ميكـن أن تـستخدم كأسـاس لوضـع                 
  تغيريها يف هذا اجملال؛ لسياسات العامة أوا

عنـد الـضرورة ومـن       احلكومات إىل أن تقوم، بدعم مـن األمـم املتحـدة           تدعو  - ٢٤  
لتـدريب  ل بوضـع أدلـة      ،غريها من املنظمات احلكوميـة الدوليـة ومـع مراعـاة أفـضل املمارسـات              

يني وغريهـم مـن     ني القـضائ   إنفاذ القانون واملوظف   ملوظفيومواد إعالمية أخرى وتوفري التدريب      
 توعيتــهم باالحتياجــات دفهبــ ومــوظفي الــدعم، الطــيبالعــاملني يف اجملــال و املــوظفني املعنــيني

  اخلاصة للضحايا من النساء والفتيات؛
 احلكومات واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات الدوليـة ذات الـصلة       تشجع  - ٢٥  

جمـال تقـدمي املـساعدة     ني يف جمال حفظ الـسالم و      على كفالة تدريب األفراد العسكريني والعامل     
ــسانية ــشرهم يف   اإلن ــتم ن ــذين ي ــا   حــاالت ال ــرتاع وحــاالت م ــرتاع و   ال ــهاء ال ــد انت حــاالت بع

، مبـا يف    يـشجع أو ييـسر أو يـستغل االجتـار بالنـساء والفتيـات             الطوارئ على الـسلوك الـذي ال        
ة املتمثلـة يف أن يتعـرض ضـحايا          باملخـاطر احملتملـ    متوعيتـه ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي، و    

  ؛ لالجتار،الطبيعية الكوارثها الرتاعات وغريها من حاالت الطوارئ، مبا في
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 الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة              تدعو  - ٢٦  
  إىل تـضمني تقاريرهـا  )١٣(نواتفاقية حقوق الطفل والعهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسا            

، معلومــات وإحــصاءات عــن االجتــار بالنــساء والفتيــات  جلاهنــا املعنيــةالوطنيــة الــيت تقــدمها إىل 
  ؛والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة هبدف احلصول على بيانات قابلة للمقارنة

 يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة  إىل األمـــني العـــام أنتطلـــب  - ٢٧  
ــستني ــرا يتــضمن   وال ــا تقري ــادراتجتميع الثغــرات القائمــة يف  و واالســتراتيجيات الناجحــة  للمب
 وتوصيات بـشأن سـبل تعزيـز هنـج تراعـي        ،باألشخاص ملشكلة االجتار    اجلنسانيةاألبعاد  معاجلة  

االعتبــارات اجلنــسانية وعامــل الــسن يف خمتلــف جوانــب اجلهــود الراميــة إىل التــصدي لالجتــار    
  .باألشخاص

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠٠٨ديسمرب /نون األول كا١٨

  

_______________ 

  .، املرفق)٢١  -   د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١٣(


