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   ♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/64/L.64( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

   العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص األمم املتحدةخطة عمل  - ٦٤/٢٩٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  
تؤكد من جديـد الـدور املنـوط    إذ  و ومبادئه، مبقاصد ميثاق األمم املتحدةإذ تسترشد   

ة والـسالم  املسائل املتعلقـة بالتنميـ   يف ذلك الدور الذي تضطلع به بشأنمبا   مبوجب امليثاق،    ا
  واألمن وحقوق اإلنسان،

الــذي  النــساء واألطفــال، خباصــةاألشــخاص، وب لالجتــار  الــشديدةاإدانتــه كـرر توإذ   
   كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان والتنمية،خطرا جسيما يهدديشكل 

ــة و وإذ تقــر   ــأن الفقــر والبطال  الفــرص االجتماعيــة واالقتــصادية والعنــف   تــوفرعــدم ب
ــهميش اجلنـــساين عـــل األشـــخاص ج يت تـــسهم يف العوامـــل الـــهـــي بعـــض مـــن والتمييـــز والتـ

  لالجتار، عرضة
ــةاألمــم املتحــدة   إىل إعــالن وإذ تــشري    )١(٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول ٨ يف عتمــد امللأللفي

 العـابرة للحـدود  افحـة اجلرميـة    تكثيـف اجلهـود ملك   العزم علىالدول األعضاء فيه   الذي عقدت 
   االجتار بالبشر،ها مبا في،دهاابعجبميع أالوطنية 
الــيت اعتمــدا  ٢٠٠٥لعــام  القمــة العــاملي الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمترإىل  أيــضا شريوإذ تــ  

يـزال    ال االجتـار باألشـخاص   أنواليت تـشري إىل  )٢(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ يف  اجلمعية العامة 
علـى  حتـث مجيـع الـدول    إذ ا للبشرية ويتطلـب اسـتجابة دوليـة متـضافرة، و           حتديا خطري  يشكل

_______________

  .٥٥/٢انظر القرار  )١(
  .٦٠/١انظر القرار  )٢(
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وضع وتنفيذ وتوطيد تدابري فعالـة ملكافحـة مجيـع أشـكال االجتـار باألشـخاص والقـضاء عليهـا           
  ،بغية مناهضة الطلب على الضحايا املتجر م ومحاية هؤالء الضحايا

الـذي   ٢٠٠٠نـوفمرب  /لثاين تشرين ا١٥املؤرخ   ٥٥/٢٥ ها قرار وإذ تؤكد من جديد     
بروتوكـول منـع    و)٣(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة       مبوجبهاعتمدت  

 األمـم  وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، املكمـل التفاقيـة                 
 االتفاقيـات والـصكوك األخـرى    ، وإذ تـشري إىل )٤(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة     

اتفاقيـة  و) ٢٩رقم االتفاقية  (١٩٣٠ لعام   للسخرة منظمة العمل الدولية     كاتفاقيةذات الصلة،   
) ١٨٢ رقـم االتفاقيـة   (١٩٩٩  لعـام أسوأ أشكال عمل األطفال   منظمة العمل الدولية املتعلقة ب    

ــة التكميليــة إلبطــال الــرق وجتــارة الرقيــق واألعــراف وامل    )٥(مارســات الــشبيهة بــالرق واالتفاقي
بـــشأن بيـــع األطفـــال  ا ـــني امللحقـــني االختيــــارينيالربوتوكـــول و)٦(واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل

ــتغالل ــشأن  و)٧(األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة    واس ــال يف  ب ــتراك األطف عات النـــزااش
  ،)٩(املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد و)٨(املسلحة

وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء          منـع ربوتوكـول   ل البالغـة  باألمهية    تقر وإذ  
  وفـر والـذي ، ٢٠٠٣ديـسمرب  /كـانون األول  ٢٥ يف  الذي بـدأ نفـاذه     واألطفال، واملعاقبة عليه  

منـع  دف ـ  عليـه جلرميـة االجتـار باألشـخاص،     ا متفقـ ا تعريفـ للمرة األوىل على الـصعيد الـدويل   
  مرتكبيه، ومقاضاة اية ضحاياهاالجتار باألشخاص ومح

 للقـضاء علـى االجتـار    تخذة إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة بشأن التدابري امل وإذ تشري   
 والقـــرار ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/١٨٠  القـــرارومنـــهاباألشـــخاص، 

 كــانون ١٨املــؤرخ  ٦٤/١٧٨ والقــرار ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٣/١٩٤
ــسمرب /ألولا ــشأن ٢٠٠٩دي  حتــسني تنــسيق اجلهــود املبذولــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص      ب

الفتيـات،   بشأن االجتـار بالنـساء و  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول ١٩املؤرخ   ٦١/١٤٤والقرار  

_______________

  .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد   )٤(
  .٣٨٢٢، الرقم ٢٦٦املرجع نفسه، الد  )٥(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد  )٦(
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، الد  )٧(
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣املرجع نفسه، الد  )٨(
  .٢٠٣٧٨ الرقم ،١٢٤٩املرجع نفسه، الد  )٩(
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 تعزيز التعاون الـدويل علـى   بشأن ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ   ٥٨/١٣٧القرار  و
  مكافحته ومحاية ضحاياه،منع االجتار باألشخاص و

ــد مـــن جديـــد      ١٩املـــؤرخ  ٢٠٠٤/١١٠جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان    مقـــرر وإذ تؤكـ
عـين باالجتـار باألشـخاص،     املاص  اخلقرر  امل مبوجبه اللجنة تعين الذي )١٠(٢٠٠٤ أبريل/نيسان

يف احلقـوق   إىل ويـستند علـى الـضحايا    يركـز اتباع ج    أمهية   إلبراز ، النساء واألطفال  وخباصة
 ٦/١٤قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان      و  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،     االجتار ةمكافح
أشـكال  عـين ب  املاص  اخلـ قـرر   امل  مبوجبـه  الـس  عني الذي )١١(٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢٨ املؤرخ

املـؤرخ   ١٩٩٠/٦٨جلنـة حقـوق اإلنـسان    وقرار ، عواقبها وا أسبا يف ذلك ، مبا   الرق املعاصرة 
ــارس/آذار ٧ ــذي)١٢(١٩٩٠ م ــت  ال ــة عين ــهاللجن ــرر  امل مبوجب ــين املاص اخلــق ــع األطفــال بع  بي

 كـانون  ١٨املـؤرخ   ٦٢/١٤١البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة وقـرار اجلمعيـة العامـة            واستغالهلم يف 
 معـين تعيني ممثل خـاص  الذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل األمني العام        ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

العنف اجلنـسي يف  بـ  معنيـة  لألمـني العـام     ة خاصـة  تعيني ممثلـ   تالحظإذ  العنف ضد األطفال، و   ب
  ،رتاعحاالت ال
ــوإذ تــشري   ــرار ،ه إىل أن ــوارد يف ق ــصادي واالجتمــاعي  الــس   عمــال بالطلــب ال االقت
ــه /متــوز ٢٧ ؤرخ املــ٢٠٠٦/٢٧ ــشأن  ٢٠٠٦يولي ــع االجتــار   ب ــدويل علــى من ــز التعــاون ال تعزي

 بــشأن ٦١/١٨٠زز بقــرار اجلمعيــة العامــة باألشــخاص ومكافحتــه ومحايــة ضــحاياه الــذي تعــ 
فريـق التنـسيق املـشترك بـني     حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشـخاص، أنـشئ        

 من أجـل تعزيـز التنـسيق والتعـاون بـني وكـاالت األمـم        الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص  
  افحة االجتار بالبشر، يف مكشاركةاملاملتحدة املعنية واملنظمات الدولية األخرى 

ــر   ــأنوإذ تقـ ــدة  إعـــالن  بـ ــم املتحـ ــادرة األمـ ــار   مبـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــشرالعامليـ  يف بالبـ
، يف شراكة مـع   املعين باملخدرات واجلرمية األمم املتحدةكتب من جانب م   ٢٠٠٧مارس  /آذار

 طفولـة منظمـة األمـم املتحـدة لل    وقوق اإلنساناألمم املتحدة حلمفوضية منظمة العمل الدولية و 
ومنظمـة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واملنظمــة الدوليــة للــهجرة ومنتــدى فيينــا ملكافحــة االجتــار   

_______________

ــاعي،  : انظـــر )١٠( ــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــم ٢٠٠٤الوثـــائق الرمسيـ ، )E/2004/23 (٣، امللحـــق رقـ
  .الفصل الثاين، الفرع باء

، الفــصل )A/63/53 (٥٣لجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم  الوثــائق الرمسيــة ل :انظــر )١١(
  .ألف األول، الفرع

والتـــصويب  ٢، امللحـــق رقـــم  ١٩٩٠ئق الرمسيـــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي،    الوثـــا :انظـــر )١٢(
E/1990/22) و Corr.1( ،ألفالفرع، الفصل الثاين .  
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ــشر، املعقــود   ــن  بالب ــرة م ــر / شــباط١٥ إىل ١٣يف الفت ــع اجلهــات   ٢٠٠٨فرباي ــر جلمي ــد وف ، ق
 ،ومنظمـات اتمـع املـدين   الفاعلة يف جمال مكافحة االجتار، ومنها األمم املتحـدة واحلكومـات          

تـدى عامليـا لتبــادل اخلـربات اخلاصــة بكـل منـها، وزاد تــسليط الـضوء علــى ضـرورة معاجلــة        من
  األوجه، متعددشامل وى حنو مسألة االجتار بالبشر مجاعيا عل

 جرــا اجلمعيــة العامــة يفالــيت أاملناقــشة املواضــيعية بــشأن االجتــار بالبــشر  ب تــذكروإذ   
 منـع االجتـار   علـى  يركـز  نقاشللضاء منتدى لدول األع واليت أتاحت ل  ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ٣

ــه، ومقاضــاة  منــهواحلمايــة ــ ومرتكبي اختــاذ ”بــشأن موضــوع  لتبــادل اآلراءواضــيعي املاحلوار ب
مـايو  /أيـار  ١٣  الـذي أجرتـه اجلمعيـة العامـة يف    “إجراءات مجاعية للقضاء على االجتار بالبـشر  

 املعنيـة  ل األعـضاء واجلهـات  لـدو لعلـى أمهيـة تعزيـز العمـل اجلمـاعي      فيـه   والذي شدد  ٢٠٠٩
ــهااألخــرى،  ــة والقطــاع اخلــاص      ومن ــري احلكومي ــة واملنظمــات غ ــة والدولي  املنظمــات اإلقليمي

   اإلعالم،طووسائ
 بأمهية مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب         وإذ تسلم   

 العابرة للحـدود فحة اجلرمية املنظمة الوطنية الذي أنشئ لتعزيز قدرة الدول األطراف على مكا         
الوطنية والتشجيع على تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة              

  ال، واملعاقبة عليه واستعراضهما،النساء واألطف
ــاملقرراتوإذ حتــيط علمــا    ــه / متــوز٧ املــؤرخ ١/٥  ب ــؤرخ  ٢/٣  و٢٠٠٤يولي  ٢٠امل

 ٤/٤ و ٢٠٠٦أكتــــوبر / تــــشرين األول١٨املــــؤرخ  ٣/٣ و ٢٠٠٥أكتــــوبر /تــــشرين األول
ــار  املتعلقـــة بتنفيـــذ  ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول١٧املـــؤرخ  بروتوكـــول منـــع وقمـــع االجتـ

ــال، واملعاقبـــة عليـــه   مـــؤمتر األطـــراف يف  اختـــذهاالـــيت باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـ
  ،)١٣(تفاقيةالا

ــشريو   ــة اإلقليدون  اآلليــات واملبــادرات  إىلإذ ت ــادرة كا،  واإلقليميــة واألقاليميــة مي ملب
وخطــة ي؛ تأسيــسال الدوحــة  منتــدى:بنــاء القــدرات الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر لالعربيــة 

العمــل ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، الــصادرة عــن االجتمــاع         
ــوب شــرق آســيا     جتــار باألشــخاص،  الا ملكافحــةاآلســيوي األورويب؛ وإعــالن رابطــة أمــم جن

 واالجتـار باألشـخاص ومـا يتـصل      نـاس  بـشأن ريـب ال     وخباصة النساء واألطفال؛ وعملية بـايل     
منظمة التعاون االقتصادي يف منطقـة البحـر األسـود    وخطة عمل بذلك من جرائم عرب وطنية؛   

 دول وفرقـة العمـل التابعـة لـس    ؛ ، وخباصة أشـكاهلا املنظمـة  بشأن التعاون يف مكافحة اجلرمية    
_______________

ــر  )١٣(  ، الفـــــــــــــــــصل األولCTOC/COP/2005/8  الفـــــــــــــــــصل األول و،CTOC/COP/2004/6انظـــــــــــــــ
  .، الفصل األولCTOC/COP/2008/19  و، الفصل األولCTOC/COP/2006/14 و
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التعـاون يف   رابطـة الـدول املـستقلة بـشأن    واتفـاق  ؛ بالبـشر كافحـة االجتـار   حبر البلطيـق املعنيـة مب    
وحتــالف أمريكـا الوســطى ضــد  ؛  البـشرية األعــضاء واألنــسجةب وباألشـخاص مكافحـة االجتــار  

اتفاقيــة جملــس أوروبــا مبــادرة ميكونــغ الوزاريــة املنــسقة ضــد االجتــار؛ واالجتــار باألشــخاص؛ و
 اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ؛ وإعــالن  إجــراءات مكافحــة االجتــار بالبــشربــشأن

 االقتـصادية لـدول غـرب    بشأن مكافحة االجتار باألشخاص؛ وخطة العمل املـشتركة للجماعـة   
ملكافحة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء     اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا   و أفريقيا

ــرق الطــرق  الــدويل ملنامــة واألطفــال؛ ومــؤمتر ا الــشراكة بــني : بــشأن االجتــار بالبــشر علــى مفت
ــشر  القطــاعني العــام واخلــاص   ــار بالب ــة عمــل ا  ملكافحــة االجت ــشتركة لبلــدان   ؛ وخط لــسوق امل

من أجل مكافحة االجتار باألشخاص؛ وخطة عمل منظمـة الـدول األمريكيـة       املخروط اجلنويب   
ملكافحـة االجتـار    وخطـة عمـل واغـادوغو     الغـريب؛ ملكافحة االجتار باألشخاص يف نصف الكرة 

منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ملكافحــة     وخطـة عمـل   بالبـشر، وخباصـة النـساء واألطفـال؛     
ــة ؛ وخطــة عمــل املــؤمتر اإلقليمــي املعــين بــاهلجرة  االجتــار بالبــشر؛  رابطــة جنــوب آســيا  واتفاقي
فرقـة العمـل   ساء واألطفال ألغراض البغـاء؛ و  املعنية مبنع ومكافحة االجتار بالن     للتعاون اإلقليمي 

التابعـة ملنظمـة   ون ميثاق حتقيق االستقرار جلنوب شرق أوروبا املعنيـة باالجتـار بالبـشر        ماملنبثقة  
ــا؛    ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــتوكهومل األمـ ــامج سـ ــرة وبرنـ ــاد  ٢٠١٤-٢٠١٠ للفتـ ــابع لالحتـ  التـ

وتعـيني منـسق   ة والـشؤون الداخليـة    يف جمـال العدالـ  األولويـات تحديـد  ل وخطة عملـه   األورويب
  ،معين باالجتار

مـن أجـل    وضـع خطـة عمـل عامليـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص          بـضرورة  تسلموإذ    
  :القيام مبا يلي

تشجيع التصديق العاملي علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة               )أ(  
وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة      عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص،           

ز يـ  وتعز،الجتـار باألشـخاص  ل  الـيت تتـصدى  صلةالـ  ذات   األخـرى  دوليةالصكوك  ال وعلى   عليه
  ،تنفيذ الصكوك القائمة ملكافحة االجتار باألشخاص

نــع  مبمــساعدة الــدول األعــضاء علــى تعزيــز التزاماــا الــسياسية والقانونيــة          )ب(  
  ،ومكافحة االجتار باألشخاص

ــشجيع   )ج(    الــوطين صعد علــى الــ ومتــسق ومنــسق شــامل التــصدي علــى حنــو  ت
  ،االجتار باألشخاصملكافحة اإلقليمي والدويل و

العتبـارات اجلنـسانية   ا ويراعـي  حقوق اإلنسان   يستند إىل الترويج التباع ج      )د(  
الـة  العد تـصدي نظـم  ميع العوامل اليت تعرض األشخاص لالجتار وتعزيـز    جل التصديوالسن يف   
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 ه ملنـع االجتـار باألشـخاص ومحايـة ضـحايا     ، بوصـفهما عـاملني ضـروريني    يف هذا اـال  اجلنائية
  ،مرتكبيه ومقاضاة
اجلهـات املعنيـة األخـرى     الـدول و لـدى  داخل منظومة األمم املتحـدة و  التوعية  )هـ(  
  ،امةع  اإلعالم الدولية والوطنية واجلمهورطالقطاع اخلاص واتمع املدين ووسائأيضا، ك
 الـدول األعـضاء   فيهـا  مبـا  ، التعـاون والتنـسيق بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة       عزيزت  )و(  

 خمتلـف كيانـات منظومــة   يفواملنظمـات الدوليـة ومنظمـات اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، و       
  ، يف االعتباراملستفادة والدروس قائمةأفضل املمارسات ال أخذاألمم املتحدة، مع 

 العامليـة ملكافحـة    األمم املتحدة خطة عمل  امر ومرفقه بوصفه  هذا القرا  تتخذ  - ١  
  ؛االجتار باألشخاص

يف اجتمـاع رفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة      رمسيا خطـة العمـل    تعلن أن   تقرر  - ٢  
واألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون        وحتث الدول األعـضاء      ،مدته يوم واحد  

ــة  ــك  واتمــع ا األخــرىاإلقليمي ــا يف ذل ــة والقطــاع اخلــاص  ملــدين، مب  املنظمــات غــري احلكومي
ــصلة مــن   فــذ  علــى أن تن،ووســائط اإلعــالم  خطــة العمــلبالكامــل وبفعاليــة األحكــام ذات ال

  ؛ا فيهددةاألنشطة احملو
ــيت مل تــصدق علــى  حتــث  - ٣   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    الــدول األعــضاء ال اتفاقي

 وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء  )٣(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة
أو  )٤( املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة عــرب الوطنيــة  واألطفــال، واملعاقبــة عليــه

يف القيام بذلك على سـبيل األولويـة، مـع مراعـاة الـدور الرئيـسي       تنضم إليهما بعد على النظر      
ــصكينهلــذ ــذين    يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص  ني  ال ــراف يف ه ، وحتــث أيــضا الــدول األط

  الصكني على تنفيذمها تنفيذا تاما وفعاال؛
ــر،  ٣٨ أن تنــشئ، وفقــا للفقــرة  تقــرر  - ٤   ألمــم ا صــندوق مــن مرفــق هــذا التقري
لضحايا االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، وتطلـب     لتربعات  ل  االستئماين املتحدة

الـيت قـدمت   بالتربعـات   وتنـوه إىل األمني العام أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة لتـشغيله بفعاليـة،     
يــة إىل  إىل مــصادر التمويــل األخــرى الــيت تــدعم اجلهــود الرام والــيت جيــري تقــدميها يف الــسابق

  شخاص؛باأل مكافحة االجتار
طـة  خل يدرج جزءا عن تنفيذ منظومة األمم املتحدة  إىل األمني العام أن  طلبت  - ٥  
 يف إطـار  إىل اجلمعيـة العامـة،   تقـدمي التقـارير  بـشأن  أصـال  القائمة لتزامات  الا يف حدود العمل،  

  ؛نع اجلرمية والعدالة اجلنائيةبند جدول األعمال املتعلق مب
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 وتطلـب إىل  ،٢٠١٣يف تنفيـذ خطـة العمـل يف عـام       تقييم التقدم احملـرز      تقرر  - ٦  
  الزمة يف هذا الصدد؛األمني العام أن يتخذ كافة التدابري ال

 إىل األمني العام أن يقدم مقترحات لتمويـل احتياجـات األمانـة العامـة         تطلب  - ٧  
ملخـدرات  من املوظفني واحتياجاا الربناجمية الالزمة لتعزيز قدرة مكتب األمم املتحدة املعـين با     

واجلرميـة علــى النحــو املــبني يف خطــة العمــل عــن طريــق إعــادة توزيــع املــوارد يف إطــار امليزانيــة   
  .٢٠١٣-٢٠١٢قترحة لفترة السنتني الربناجمية امل

  ١٠٩اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ يوليه/ متوز٣٠

  
  املرفق

  العاملية ملكافحة االجتار باألشخاصاألمم املتحدة خطة عمل 
ء يف األمم املتحدة، نؤكد من جديد التزامنـا بالقـضاء علـى اجلرميـة          حنن الدول األعضا    

البشعة اليت ميثلها االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، ونعـرب عـن تـصميمنا علـى                
 ومقاضــاةمنــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص ومحايــة ومــساعدة ضــحايا االجتــار باألشــخاص   

تعزيـز التنـسيق والتعـاون،    اهلادفـة إىل  راكات الـش  وتـشجيع ألشـخاص  جرائم االجتـار با  مرتكيب  
على ترمجة إرادتنا السياسية إىل إجراءات ملموسـة مـن خـالل اعتمـاد خطـة عمـل       نعقد النية  و
  :لقيام مبا يليل

 وتترتـب  نتهك كرامـة اإلنـسان  ا يإجراميا  يشكل نشاط  الذياالجتار باألشخاص   إدانة    - ١
  ؛ إدانة ثابتة وقويةاإلنسان األمن وحقوقالتنمية والسالم و يفية سلبعليه آثار 

أشـخاص  قبال عين جتنيـد أو نقـل أو إيـواء أو اسـت     ي “االجتار باألشخاص ”أن  ب التسليم  - ٢
ــتعمال   ــن طريـــق اسـ ــوة عـ ــت  أو القـ ــد باسـ ــكال اإل   اعماهلالتهديـ ــن أشـ ــك مـ ــري ذلـ كـــراه أو غـ

ل موقف ضـعف أو  االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغال    أو
لغـرض  أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سـيطرة علـى شـخص آخـر،       تقدمي  

مـن أشـكال    ذلك أو غري بغاءيف ال اآلخرين استغالل   على أقل تقدير    منها ، يف أمور  ستغاللالا
ــسي   ــتغالل اجلنـ ــام ب   وأاالسـ ــى القيـ ــراه علـ ــل اإلكـ ــدمي  عمـ ــى تقـ ــرق ة مـــاخدمـــأو علـ  أو الـ

ع األعـضاء علـى النحـو املنـصوص عليـه يف       ازتـ نامارسات الشبيهة بالرق أو االسـتعباد أو        امل أو
عاقبــــة  املبروتوكــــول منــــع وقمــــع االجتــــار باألشــــخاص، وخباصــــة النــــساء واألطفــــال، و       

 املـشار إليـه الحقـا   (ألمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة            ا التفاقيـة  املكمل عليه
  ؛)٤()“تعلق باالجتارالربوتوكول امل” بـ
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تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشـخاص، ومنـع االجتـار     جعل  ضمان    - ٣
االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة والــسياسية وغريهــا مــن      عوامــل لبالتــصدي لباألشــخاص 

صلب مجيع يف ،  يف هذا االالعدالة اجلنائية دي نظمتصتعزيز ، و اليت تسهم يف ذلك   العوامل  
  ؛إنصافهم ومضحايا ومساعدالماية حلنع ومكافحة االجتار باألشخاص واملبذولة ملهود اجل
، مرتكبيـه  ومقاضـاة  همايـة ضـحايا  حلاختاذ إجراءات عاجلة ملنـع االجتـار باألشـخاص و           - ٤

بتــشجيع ، علــى ســبيل األولويــة، لقيــاماذه األهــداف مــن خــالل هلــ ا حتقيقــاتوتعزيــز الــشراك
الربوتوكـول  وعلـى   )٣(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة   على تصديق  ال

منظمـة العمـل   اتفاقيـة  ومن بينـها  ذات الصلة،   األخرى   الصكوك الدولية    وعلىاملتعلق باالجتار   
أسـوأ  ب  منظمة العمل الدولية املتعلقـة   اتفاقيةو) ٢٩رقم  االتفاقية   (١٩٣٠لعام   ولية للسخرة الد

االتفاقيـة التكميليـة إلبطـال الـرق      و )١٨٢رقـم   االتفاقيـة    (١٩٩٩ لعـام    أشكال عمل األطفـال   
ــالرق  ــات الــــشبيهة بــ  )٦(اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل و )٥(وجتــــارة الرقيــــق واألعــــراف واملمارســ

ــايبروتوكولو ــاريه ــواد اإلباحيــة    ني االختي ــاء ويف امل ــال واســتغالهلم يف البغ ــع األطف ــشأن بي  )٧( ب
 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          )٨(بشأن اشتراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة        و

  ؛ إليهاالنضماماأو التصديق عليها النظر يف بو )٩(ضد املرأة
ة املنظمـة عـرب    األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـ    تفاقيـة  ا مـن  ٣٢أنه، وفقا للمادة    اإلقرار ب   - ٥

علـى   الـدول األطـراف   ةمؤمتر األطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدر   اء  نشجرى إ ،  الوطنية
علمـا  اإلحاطـة  يف ذلـك الربوتوكـول املتعلـق باالجتـار، و     تعزيز واسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، مبـا        

وفعالـة ملـساعدة   آليـة مناسـبة   إجيـاد  باملتعلقـة  يـارات   اخل حبـث باملبادرات اجلارية اليت ـدف إىل       
  ؛استعراض تنفيذ االتفاقيةعلى مؤمتر األطراف 

املعـين باالجتـار   العـضوية  بـاب   املفتـوح  أنشطة وتوصيات الفريق العامل املؤقـت    مراعاة    - ٦
  ؛ يف االتفاقيةمؤمتر األطرافأنشأه ي ذباألشخاص ال

ومحايـة حقـوق   سألة تعزيـز   املتعلقـة مبـ  لـه اعمأدعم جملس حقوق اإلنسان واملسامهة يف    - ٧
  ؛اإلنسان للجميع يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص

املقـرر اخلـاص املعـين باالجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء        والية كل مـن     دعم دور و    - ٨
املقـرر  و ،وعواقبـها  ابأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبااملقرر اخلاص املعين واألطفال، و 

ببيـع األطفـال   املقـرر اخلـاص املعـين    و  املـرأة وأسـبابه وعواقبـه      مبـسألة العنـف ضـد     اخلاص املعـين    
ــة    ــواد اإلباحي ــاء ويف امل ــالعنف ضــد     وواســتغالهلم يف البغ ــين ب ــام املع ــني الع ــل اخلــاص لألم املمث

مــن املقــررين  م وغريهــ بــالعنف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع   املمثــل اخلــاص املعــين    واألطفــال
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شورة املـ إسـداء   عن طريـق مساعدة الدول    بوالية للمكلفنيوينبغي  . اخلاصني املعنيني واملمثلني  
  ؛مع األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وتقدمي تقارير عن هذه املسائل والتعاون العملية

ــادة   - ٩ ــة يف     وري ملتأكيــد الــدور احملــ  إع ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم كت
اصــة يف جمــال تقــدمي املــساعدة التقنيــة خبو ،علــى الــصعيد العــامليمكافحــة االجتــار باألشــخاص 

ــة والربوتوكــول املتعلــق باالجتــار،   االلتنفيــذ بنــاء احلاليــة لدوات األبــ االســتعانةعــن طريــق تفاقي
إطــار العمــل هــا القــدرات والــدروس املــستفادة واخلــربات املتاحــة يف املنظمــات الدوليــة، مبــا في  

  ؛)١٤(ألشخاصالدويل لتنفيذ الربوتوكول املتعلق باالجتار با
األمم املتحـدة  منظمة قوق اإلنسان واألمم املتحدة حل   يةعمل مفوض أمهية  تأكيد  إعادة    - ١٠

علـى  ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص      للطفولة
  ؛الصعيد العاملي

جمـال  ا يف تنـسيق جهودهـ   علـى  بقـوة األمـم املتحـدة   يف ة سؤولاملـ كيانات الحث مجيع     - ١١
بوسـائل  ،  االجتـار مكافحة االجتار باألشخاص على حنو فعال ومحايـة حقـوق اإلنـسان لـضحايا       

 ومبـادرة األمـم املتحـدة     فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشـخاص    منها
  ؛العاملية ملكافحة االجتار بالبشر

  
  منع االجتار باألشخاص  - أوال
مــن العوامــل لعوامــل االجتماعيـة واالقتــصادية والثقافيـة والــسياسية وغريهـا    تـصدي ل ال  - ١٢

ــاس عرضــة لالجتــار    ــل الن ــيت جتع ــدم املــساواة   ،ال ــة وع ــر والبطال ــل الفق  وحــاالت الطــوارئ   مث
ــسانية ــة، و  الرتاعــات املــسلحة ، مبــا فيهــا اإلن ــني    والكــوارث الطبيعي ــز ب ــسي والتميي ــف اجلن العن

العنـــف ضـــد املـــرأة   غاضـــي عـــن  ثقافـــة الت ولتمـــاعي والتـــهميش،  اجلنـــسني واإلقـــصاء االج 
  ؛واألطفال والشباب

  ؛حيصللتصدي جلميع أشكال االجتار باألشخاص أينما تعهد باال  - ١٣
األوسع نطاقا الـيت  إدراج قضية االجتار باألشخاص يف سياسات وبرامج األمم املتحدة        - ١٤

ة الرشـيدة  كمـ وإلنـسان وسـيادة القـانون واحل     التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة وحقـوق ا        تعىن ب 
  ؛رتاعالكوارث الطبيعية وبعد انتهاء الالتعمري يف أعقاب والتعليم و

اء علـى  قتـض اال وحـسب  ،اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة على الصعيد الـوطين    - ١٥
مـــع  تتــسق ،  ملنــع مجيــع أشــكال االجتــار باألشــخاص     ،واإلقليمــي  اإلقليمــي الــصعيدين دون  
_______________

  .www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html: ح علىمتا  )١٤(
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العمـل واملــساواة بـني اجلنــسني   واهلجـرة والتعلــيم  يف جمــاالت سياسات والــربامج ذات الـصلة  الـ 
  ؛قوق اإلنسان حل ذات الصلةالدولية وفقا للصكوك ،ملرأة ومنع اجلرميةاومتكني 

لطبيعـة  سـليم  إجـراء حتليـل   مبا يتيح مناسب بشكل  مصنفةإجراء حبوث ومجع بيانات    - ١٦
  ؛ونطاق االجتار باألشخاص

 كالعمليـات  ، ضحية لالجتـار  وقعوااألشخاص الذين   لتحديد  أو تعزيز عمليات     إرساء  - ١٧
مبـا يف  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وغـريه مـن املنظمـات،         ها مثال   اليت وضع 

الجتـار  ل  ضـحية وقعـوا األشخاص الذين يف حتديد  اختاذ تدابري مناسبة وغري متييزية تساعد        ذلك
  ؛االجتار خلطر املعرضني السكان مناص باألشخ

واجلمهـور  الجتـار ـم   اهدف األشـخاص املعرضـني خلطـر      ستمالت توعية ت  حب النهوض  - ١٨
وسـائل اإلعـالم واملنظمـات غـري احلكوميـة       ومـشاركة ثقيـف  من خـالل الت   األوسع بشكل عام    

شجع علـى  ب الذي يحلد من الطلبغية اعلى حنو فعال والقطاع اخلاص وقادة اتمعات احمللية   
مجـع ونـشر أفـضل    ـم و فـضي إىل االجتـار    ي و ،النـساء واألطفـال   خباصة  استغالل األشخاص، و  

  ؛تنفيذ هذه احلمالتيف املمارسات 
 ،ثقيــفالتشجيع  مبنــع االجتــار باألشــخاص، وتــةوعيــتيف الثقيــف التأكيــد علــى دور الت  - ١٩

ــسان، و بــشأن حقــوق  ســيما الو ــا باعتحقــوق اإلنــسان  تعلــم اإلن ــع  باره طريقــة مــستدامة ملن
  ؛باألشخاص االجتار

احلـد  أجـل   اهلوية مثل تـسجيل املواليـد مـن   حتديد توفري وثائق الرامية إىل تعزيز اجلهود    - ٢٠
  ؛باألشخاص ضحايا االجتارعلى التعرف على هوية  ةساعداملخطر التعرض لالجتار و من
مــن  واملقـصد العبــور بلـدان  و صــليةاألبلـدان  اليف املبذولــة زيـادة ودعـم جهــود الوقايـة      - ٢١

واخلـدمات  املنتجة السلع على  و جبميع أشكالهاالجتار يشجعخالل التركيز على الطلب الذي     
  ؛باألشخاص االجتارجراء  املقدمة

 بغـرض  باألشـخاص على الصعيد الـوطين ملكافحـة االجتـار    تنفيذها وتدابري حمددة   اختاذ  - ٢٢
  ؛هذه التدابريعلى املستهلكني طالع إىل إاستغالهلم يف العمل والسعي 

إنفـاذ القـانون واهلجـرة والتعلـيم والرعايـة      املسؤولني عـن   ةتعزيز أو مواصلة تعزيز قدر    - ٢٣
منـع االجتـار باألشـخاص،     علـى  ملختـصني سؤولني الـرمسيني ا   االجتماعية والعمل وغريهم من امل    

ية نااجلنـس ألطفـال ولالعتبـارات   املراعيـة ل قـضايا  الضرورة احترام حقوق اإلنـسان و     مراعاة  مع  
غريهــا مــن وتــشجيع التعــاون، عنــد االقتــضاء، مــع اتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة و 

  ؛املعنيةاملنظمات 
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 مـع الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليــة     هاتـشجيع األمـم املتحـدة علـى تكثيـف عملــ       - ٢٤
ــة  ــةواإلقليميــــة ودون اإلقليميــ ــل املعنيــ ــن أجــ ــد وت مــ ــادحتديــ نــــع ملأفــــضل املمارســــات ل بــ

  ؛باألشخاص االجتار
  

  ممحاية ضحايا االجتار باألشخاص ومساعد  -ا ثاني
ــة   تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان للجميــع علــى أن تأكيــد الإعــادة   - ٢٥ واختــاذ تــدابري فعال

  ؛ أمور يكمل ويعزز بعضها بعضاالجتار باألشخاصل للتصدي
قوق ضحايا االجتار باألشـخاص وإعـادة إدمـاج    تعزيز ومحاية حضرورة د على   يشدالت  - ٢٦

 بـشأن حقـوق    املوصـى ـا  بـادئ واملبـادئ التوجيهيـة   املالضحايا يف اتمع، من خـالل مراعـاة        
واملبــادئ  )١٥(قــوق اإلنــساناألمــم املتحــدة حل ية مفوضــالــيت وضــعتهااإلنـسان واالجتــار بالبــشر  

ــال ضـــحايا االجتـــار املتعلقـــة حبالتوجيهيـــة  ــعتها الـــ مايـــة األطفـ منظمـــة األمـــم املتحـــدة يت وضـ
  ؛)١٦(للطفولة

كفالـة  ومـي،  اجرإعمـل  ضـحايا  باعتبـارهم    باألشـخاص  ضمان معاملة ضحايا االجتار     - ٢٧
  ؛التشريعات الوطنيةيف ميع أشكال االجتار جل التجرمي الفعلي

 مبا يتـسق مـع االتفاقيـة   استعراض اخلدمات الوطنية املتاحة لضحايا االجتار باألشخاص      - ٢٨
، وتــوفري الــدعم الــالزم الــضرورةعنــد الربوتوكــول املتعلــق باالجتــار، وتعزيــز هــذه اخلــدمات  و

  ؛إلنشاء آليات اإلحالة املناسبة أو تعزيزها
األشــخاص رجح أن يقــابلوا  ممــن يــتعزيــز أو مواصــلة تعزيــز قــدرة املــسؤولني املعنــيني    - ٢٩

 نياملـوظف  مثـل  هويتـهم،  حيـددوا  مـن ضـحايا االجتـار باألشـخاص وأن      الذين حيتمل أن يكونـوا    
ــوظفي العمــل يمراقبــة احلــدود ومفتــش   وضــباط بإنفــاذ القــانون  نياملكلفــ القنــصليات أو  وم

 وحفظة السالم، وكفالة توافر املـوارد الالزمـة للقطاعـات      ني العام نيوالقضاة واملدع  السفارات
  ؛واملؤسسات املعنية، مبا يف ذلك مؤسسات اتمع املدين

األشـخاص الـذين    يعاقـب  أال لكفالةومات على اختاذ مجيع التدابري املالئمة     حث احلك   - ٣٠
 مـرة  ةضـحي  يقعـوا  الجتـار، وأال تعرضـهم ل  بـسبب الجتار باألشـخاص   ل ضحية يتبني أم وقعوا  

  ؛أخرى نتيجة لإلجراءات اليت تتخذها السلطات احلكومية

_______________

)١٥( E/2002/68/Add.1.  
  . www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf: متاحة على )١٦(
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المتهم قبـل البـدء    وهويتـهم وضـمان سـ   باألشـخاص  ضـحايا االجتـار    خـصوصية محاية    - ٣١
والــشهود، علــى األقــربني بـاإلجراءات اجلنائيــة وأثناءهــا وبعـد انتــهائها، ومحايــة أفــراد أسـرهم    

 ٢٥  و٢٤ضـمان سـالمتهم وفقـا للمـادتني     عـن طريـق   النحو املناسـب، مـن انتقـام املتجـرين،       
  ؛تفاقيةاال من
هم وتأهيلـهم بـدنيا    مبـا يكفـل تعـافي     لألشـخاص املتجـر ـم     تقدمي املساعدة واخلدمات      - ٣٢

ونفسيا واجتماعيا، بالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات اتمـع املـدين وقطاعاتـه               
  ؛املعنيةاألخرى 

تدابري تشريعية أو تدابري أخرى مناسبة تتيح  اختاذالنظر يف   حث الدول األطراف على       - ٣٣
و دائمة، يف احلاالت الـيت تقتـضي   ، بصفة مؤقتة أيف أراضيهالضحايا االجتار باألشخاص البقاء  

  ؛الربوتوكول املتعلق باالجتارمبا يتسق مع االتفاقية وذلك، 
ــول    - ٣٤ ــة قبـ ــدان الكفالـ ــليةبلـ ــا   األصـ ــترداد رعاياهـ ــار   باسـ ــحايا لالجتـ ــوا ضـ ــذين وقعـ الـ

يف ظروف تراعى فيهـا سـالمتهم   تكون طوعية اليت يستحسن أن    وضمان عودم   باألشخاص  
  ؛االتفاقية والربوتوكول املتعلق باالجتارمع مبا يتسق على النحو الواجب، 

 ةتوفر احلقوق القانونيـ العبور واملقصد بلدان  و األصليةبلدان  اليف  اعتماد قوانني للعمل      - ٣٥
  ؛ل، مبا حيد من خطر وقوعهم ضحية لالجتاراواحلماية الالزمة للعم

 باألشـخاص ايا االجتـار  ضـح ألشـخاص الـذين يتـبني أـم         ة ل صخصـ تتوفري اخلدمات امل    - ٣٦
ذلـك  مبـا يف  ،  وغري ذلك من الـصكوك ذات الـصلة  التفاقية والربوتوكول املتعلق باالجتار   ل وفقا

ــوفري ــصحية،  ت ــل  اخلــدمات ال ــة والعــالج  مث ــن تعرضــوا    الوقاي ــضحايا االجتــار باألشــخاص مم ل
 )اإليـدز (ب  ومتالزمة نقص املناعة املكتـس ريةفريوس نقص املناعة البش    منلالستغالل اجلنسي   

، هلـم الرعايـة والـدعم   تقـدمي  و  واألمـراض املعديـة    مراض املنقولة عن طريق الـدم      من األ  اوغريمه
تبعـات خطــرية   ألغـراض جنــسية مـع األخـذ يف االعتبــار أن لالجتـار بالبــشر بغـرض اســتغالهلم     

  ؛يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية ، مبا على الصحةوفورية وطويلة األجل
 لألطفال من ضحايا االجتار باألشخاص أو مـن هـم   نيساعدة واحلماية املالئمت  توفري امل   - ٣٧

 تـوفري اخلـدمات   بوسـائل منـها  عرضة خلطر االجتـار، علـى حنـو يراعـي املـصلحة العليـا للطفـل،            
واختـــاذ التـــدابري املناســـبة لـــضمان الـــسالمة البدنيـــة والنفـــسية لألطفـــال مـــن ضـــحايا االجتـــار   

  ؛الطفل حلمايةمع النظم احلالية  بالتنسيق وإعادة إدماجهم، همتأهيل وتعليمهم وباألشخاص
ــضحايا االجتــار باألشــخاص،        - ٣٨ ــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات ل ــشاء صــندوق األم إن

املـساعدة اإلنـسانية والقانونيـة واملاليـة لـضحايا االجتـار        دف تقـدمي وخباصة النساء واألطفال،   
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، مثل املنظمات احلكومية واملنظمات احلكوميـة     سخةراباألشخاص من خالل قنوات مساعدة      
الدولية واملنظمات غري احلكومية، يعمل كصندوق فرعي لصندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة         
والعدالـة اجلنائيـة الـذي يـديره مكتـب األمــم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، ويـدار وفقــا           

 واألحكـام األخــرى ذات الـصلة، علــى أن يتلقــى   )١٧(لألنظمـة والقواعــد املاليـة لألمــم املتحــدة  
املــشورة مـــن جملـــس أمنــاء يتـــألف مـــن مخــسة أشـــخاص مـــن ذوي اخلــربة يف جمـــال االجتـــار      
باألشــخاص يعينــهم األمــني العــام مــع مراعــاة التوزيــع اجلغــرايف العــادل، بالتــشاور مــع الــدول    

  ؛رات واجلرميةاألعضاء ومع املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخد
 مــن طلــب تعــويض عــن  باألشــخاصاختــاذ تــدابري لكفالــة أن يــتمكن ضــحايا االجتــار    - ٣٩

  ؛، مبا يتسق مع االتفاقية والربوتوكول املتعلق باالجتارالضرر الذي حلق م
 املـساعدة ومتكـني ضـحايا االجتـار     تقـدمي اإلقرار بالدور اهلام ملنظمات اتمع املدين يف     - ٤٠
تيـسري رعايـة الـضحايا وتـوفري اخلـدمات      وومـساعدم علـى رد احلـق إىل نـصابه،         شخاص  باأل

  ؛ التعاون والتنسيق الوثيقني مع موظفي إنفاذ القانونبوسائل منهااملناسبة هلم، 
ــة أن   - ٤١ ــنظم القانونيــ تكفال ــةتــضمن ال ــة أو اإلداري ــد ضــحايا االجتــار   ة احمللي ــدابري لتزوي  ت

 بـذلك  القانونيـة واإلجـراءات القـضائية واإلداريـة املتعلقـة          عـن حقـوقهم   باألشخاص مبعلومات   
عـرض وجهـات نظـرهم    هلـم   لكـي يتـسىن   بلغة ميكنهم فهمها وتيسري حصوهلم على املـساعدة         

لنظر فيها يف املراحـل املالئمـة مـن هـذه اإلجـراءات ضـد مـرتكيب        إلتاحة الفرصة ل وشواغلهم و 
  ؛ االتفاقية والربوتوكول املتعلق باالجتار مبا يتسق مع حبقوق الدفاعدون املساساجلرائم، 

ضحايا االجتار باألشخاص السترجاع قـواهم وتـوفري الفرصـة     ل كافية فترة زمنية    إتاحة  - ٤٢
فيمـا يتعلـق بالتعـاون     القرارالذين سيساعدوم يف اختاذ  املختصنيهلم للتشاور مع املستشارين   

  القضائية؛مع أجهزة إنفاذ القانون واملشاركة يف اإلجراءات 
  

  مقاضاة مرتكيب جرائم االجتار باألشخاص  -ثالثا 
 عـن طريـق  تنفيذ مجيع الصكوك القانونية ذات الـصلة الـيت جتـرم االجتـار باألشـخاص،           - ٤٣

  :اختاذ عدد من اإلجراءات، من بينها
مقاضـــاة مـــرتكيب جـــرائم االجتـــار باألشـــخاص الـــيت تـــشمل مجيـــع أشـــكال     )أ(  

 النــساء واألطفــال، وخباصــة جتــار باألشــخاص، كــل االــيت جتــرمســن التــشريعات  واالســتغالل
  وإنفاذها وتعزيزها؛
_______________

)١٧(  ST/SGB/2003/7.  
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وغري ذلـك مـن التـدابري الـيت جتـرم الـشروع يف        التشريعاتيلزم من   ما اعتماد  )ب(  
ارتكاب جرمية واملشاركة يف ارتكاا وتنظيم أشخاص آخرين ـدف ارتكاـا أو اإليعـاز هلـم       

 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع     الربوتوكول املتعلق باالجتـار   ه يف   على النحو املنصوص علي   بذلك،  
ــاريني امللحقــني ــا      أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل والربوتوكــولني االختي

  قتضاء؛والصكوك ذات الصلة األخرى، حسب اال
حماربــــــــة ومقاضــــــــاة اموعــــــــات اإلجراميــــــــة املنظمــــــــة الــــــــضالعة يف   )ج(  

  ؛باألشخاص االجتار
يف ذلك   على كافة املستويات للمسؤولية، مبا    االجتار باألشخاص كفالة حتمل مرتكيب      - ٤٤

، مبـا يتـسق مـع الـصكوك     مسؤولية األشخاص والكيانات االعتبارية، وفقا ملا تقتضيه الظـروف   
  ؛الدولية ذات الصلة

 مكافحـة ائل تعزيز اجلهود الرامية إىل التحقيـق يف قـضايا االجتـار املزعومـة وتعزيـز وسـ            - ٤٥
مرتكيب اجلرائم بوسائل شىت، من بينـها اللجـوء إىل اسـتخدام جتميـد األصـول        ومقاضاةاالجتار  

اتفاقيـة   مـن  ١٢، وفقـا ألحكـام املـادة    يف ايـة املطـاف  بـصورة أكثـر انتظامـا متهيـدا ملـصادرا      
متناسـبة مـع   ، وكفالـة أن تكـون العقوبـات    األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة         

  ؛خطورة اجلرمية
اجلنائيــة  اســتخدام املــساعدة التقنيــة املتاحــة لتعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا هيئــات العدالــة   - ٤٦

  ؛للتصدي لالجتار باألشخاص، ومن بينها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ــشاركون يف ع     - ٤٧ مليــات االجتــار التحقيــق مــع املــسؤولني احلكــوميني الفاســدين الــذي ي

ــذها ومقاضــام  باألشــخاص ــسرون تنفي ــق سياســة عــدم   ومعاقبتــهم أو يي ، واحلــث علــى تطبي
ضد هؤالء املسؤولني الفاسدين، مبـا يتماشـى واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           إطالقاالتسامح  

  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ )١٨(الفساد
الـيت قـد   و مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني الدول يف جمال مكافحة اجلـرائم      تعزيز أ   - ٤٨

د وريـب املهـاجرين ومجيـع    سا باالجتار باألشخاص، ومنها غسل األمـوال والفـ      تكون هلا صلة  
  ؛شكال اجلرمية املنظمةأ

 يـة املعنتشجيع سلطات إنفاذ القانون واهلجرة ومراقبة احلدود أو غريها من الـسلطات             - ٤٩
 مع التقيـد التـام بـالقوانني    ، تبادل املعلوماتعن طريقيف البلدان املعنية على التعاون فيما بينها     

_______________

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٨(
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العبـور   وبلـدان  األصـلية  بلـدان الاحمللية، كقوانني محاية البيانـات، ومواصـلة تعزيـز التعـاون بـني            
  ؛اراالجت شبكاتوالكشف عن  واحملاكمات على حنو يسهم يف زيادة التحقيقات واملقصد

  
  توطيد الشراكات ملكافحة االجتار باألشخاص -رابعا 

اإلقرار بأن بناء القدرات عنصر هام للغاية يف مكافحة االجتار باألشـخاص، وتـشجيع            - ٥٠
  ؛هوتعزيز التنسيق واالتساق داخل منظومة األمم املتحدة

 والثنـائي  التشجيع على إقامـة عالقـات تعـاون وتنـسيق فعالـة علـى املـستويات الـوطين                - ٥١
ــدويل، ودون اإلقليمــي واإل ــدان ال بــني خباصــة قليمــي وال ــور   األصــليةبل ــدان العب ، واملقــصدوبل

بنـاء   جمـال واالستفادة من الشبكات اليت توفرها املنظمات املعنيـة لتبـادل أفـضل املمارسـات يف        
 ومكافحتـه، والتـشديد يف الوقـت نفـسه علـى        باألشـخاص  التصدي لالجتار    من أجل القدرات  

 التـام  يف جمـال املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتبـادل املعلومـات، مـع التقيـد             املبذولـة  هوداجل يةأمه
 املعلومــات التــشغيلية والــربامج وأفــضل     ومنــها قــوانني محايــة البيانــات،    ك ،بــالقوانني احملليــة  

طـراف  األ وأعمـال مـؤمتر   يف استكمال العمل الذي يـضطلع بـه يف إطـار االتفاقيـة           ،املمارسات
  ؛املذكورة االتفاقيةيف 
لقـبض علـى   لإبرام اتفاقات للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة ولتـسليم املطلـوبني وتنفيـذها           - ٥٢

الصلة من القوانني الوطنيـة    ومقاضام، وفقا لألحكام ذات باألشخاصمرتكيب جرائم االجتار    
  تفاقية؛االوالقانون الدويل، مبا يف ذلك 

يق بني املؤسسات احلكومية واتمع املدين والقطـاع اخلـاص، مبـا      تعزيز التعاون والتنس    - ٥٣
ــز     ــاب العمــل، ــدف تعزي  يف ذلــك وســائط اإلعــالم، ومــع منظمــات العمــال ومنظمــات أرب

  ؛سياسات وبرامج الوقاية واحلماية
  ؛والدويل ذ القانون على الصعيدين اإلقليميتعزيز التعاون بني وكاالت إنفا  - ٥٤
ن الــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص،      تكثيــف التعــاو   - ٥٥

سـعيا إىل تعزيـز قـدرا علـى     واملقـصد   وبلـدان العبـور      األصـلية لبلدان  لاملساعدة التقنية   وتقدمي  
  ؛منع مجيع أشكال االجتار باألشخاص

دف ودعم فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتـار باألشـخاص ـ      تعزيز  - ٥٦
، ومنها هيئات وآليات األمـم  املعنيةحتسني مستوى التنسيق والتعاون بني هيئات األمم املتحدة   

  ؛املنظمات الدوليةغريها من وحقوق اإلنسان،  مبوجب معاهداتاملتحدة املنشأة 
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األمــم منظومــة تــشجيع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باجلرميــة واملخــدرات ووكــاالت    - ٥٧
ــااملتحــدة وصــناديقه  ــة واإل و  ا وبراجمه ــقليماملنظمــات الدولي ــدمي   األخــرىةي ــى مواصــلة تق  عل

املساعدة للدول األعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز قدرا يف جماالت وضع السياسات        
مراقبـة احلـدود ويف إنفـاذ القـانون ومحـالت التوعيـة العامـة        يف  التعـاون   ، و ةوالترتيبات التشريعي 
ليهـــــا يف مـــــساعدة ضـــــحايا إ أفـــــضل املمارســـــات واالســـــتناد وتبـــــادل وبنـــــاء القـــــدرات

  ؛باألشخاص االجتار
  مواصــلةاألمــم املتحـدة وصــناديقها وبراجمهـا كــذلك علـى   منظومـة  تـشجيع وكــاالت    - ٥٨

مكافحة االجتـار باألشـخاص وفقـا     جمالحتسني االتساق والكفاءة يف تقدمي املساعدة التقنية يف          
املفتوح بـاب العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة          العامل لدويللتوصيات فريق اخلرباء احلكومي ا    

  ؛تفاقيةاالالذي أنشأه مؤمتر األطراف يف 
 فريق التنسيق املشترك بـني الوكـاالت ملكافحـة       التعجيل بتعزيز حث األمني العام على       - ٥٩

ــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ــدف      ــسيق م  االجتــار باألشــخاص بتن
ــة ــيم كفال ــساق التنظ ــصدي       عمومــا واالت ــود للت ــن جه ــم املتحــدة م ــة األم ــه منظوم ــا تبذل فيم
  ؛باألشخاص لالجتار

، علـى سـبيل األولويـة، قـدرة مكتـب األمـم املتحـدة          يعـزز الطلب إىل األمني العـام أن         - ٦٠
ام ابتـداء مـن عـ    نتنياملعين باملخدرات واجلرمية على مجع املعلومـات وتقـدمي تقريـر مـرة كـل سـ       

 علـى   والـدويل واإلقليمـي عن أمناط االجتار باألشخاص وتدفقاتـه علـى الـصعد الـوطين             ٢٠١٠
تبـادل أفـضل املمارسـات    و حنو متوازن وموثوق به وشامل، بتعاون وثيـق مـع الـدول األعـضاء         

  ؛ املبادرات واآلليات خمتلفوالدروس املستخلصة من
ات لتمويـل العمـل الـذي تقـوم بـه      تشجيع الدول األعضاء علـى النظـر يف تقـدمي تربعـ             - ٦١

األمم املتحدة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، والبحث عن مصادر متويـل إضـافية لـه بوسـائل            
  .عديدة، من بينها التماس التربعات من القطاع اخلاص

  




