
A/RES/69/149 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
10 February 2015 

  والستون التاسعةالدورة 
من جدول األعمال (أ) ٢٧البند 

 

 الرجاء إعادة االستعمال
14-67592 (A) 

*1467592*  
 

  
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/481(بناء على تقرير اللجنة الثالثة [

  

  االجتار بالنساء والفتيات  - ٦٩/١٤٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــها الشــديدة  إذ تكــرر   ــذي    إدانت لالجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، ال
  مة اإلنسان وحقوق اإلنسان والتنمية،يشكل خطرا جسيما يهدد كرا

إىل مجيــع االتفاقيــات الدوليـة الــيت تتنــاول بالتحديـد مســائل تتعلــق مبشــكلة    وإذ تشـري   
االجتار بالنساء والفتيات وتتصدى هلا، مثل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب      

الجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء     وبروتوكوالا، وخباصة بروتوكول منع وقمع ا )١(الوطنية
 )٢(واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة    

وبروتوكـــول مكافحـــة ريـــب املهـــاجرين عـــن طريـــق الـــرب والبحـــر واجلـــو املكمـــل التفاقيـــة 
فاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز   وات )٣(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية األمم

وبروتوكوهلــا االختيــاري  )٦(واتفاقيــة حقــوق الطفــل )٥(وبروتوكوهلــا االختيــاري )٤(ضــد املــرأة
واتفاقيـة قمـع االجتـار     )٧(املتعلق ببيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة     

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد   )٢(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الد   )٣(

  .٢٠٣٧٨الرقم ، ١٢٤٩املرجع نفسه، الد   )٤(

  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، الد   )٥(

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد   )٦(

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، الد   )٧(
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خرى الصادرة ذا الشأن عن اجلمعية العامـة  والقرارات األ )٨(باألشخاص واستغالل بغاء الغري
  اإلنسان،  والس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية وجملس حقوق

لربوتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء         باألمهيـة البالغـة  وإذ تقر   
وفـر   والـذي  ٢٠٠٣األول/ديسـمرب   كـانون  ٢٥واألطفال، واملعاقبة عليـه الـذي بـدأ نفـاذه يف     

ــار     ــة االجتـــار باألشـــخاص، ـــدف منـــع االجتـ ــا عليـــه دوليـــا جلرميـ للمـــرة األوىل تعريفـــا متفقـ
  باألشخاص ومحاية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه،

ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       بنتائج الدورة السـابعة   وإذ ترحب  
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٠إىل  ٦فتـرة مـن   املعقـودة يف فيينـا يف ال   ،اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة   

خطـوة إضـافية حنـو حتديـد آليـة أو آليـات مناسـبة السـتعراض         اختـذ فيهـا املـؤمتر    اليت و، ٢٠١٤
  ،)٩(تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالا

األحكام املتصلة باالجتار بالنساء والفتيات الواردة يف الوثائق اخلتاميـة   تعيد تأكيدوإذ   
ومؤمترات القمـة ذات الصـلة، وخباصـة اهلـدف االسـتراتيجي املتعلـق مبسـألة        للمؤمترات الدولية 

ــع       ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــدمها املـ ــذين اعتمـ ــيجني اللـ ــل بـ ــهاج عمـ ــالن ومنـ ــوارد يف إعـ ــار الـ االجتـ
  ،)١٠(باملرأة  املعين

االلتزام الذي تعهد به قـادة العـامل يف مـؤمتر قمـة األلفيـة ومـؤمتر        تأكيد تعيد أيضاوإذ   
واالجتمــــاع العـــام الرفيــــع املســـتوى للجمعيــــة العامـــة املعــــين     ٢٠٠٥عــــاملي لعـــام  القمـــة ال 

ــة   باألهــداف ــة لأللفي ــع أشــكال االجتــار باألشــخاص     اإلمنائي ــة ملكافحــة مجي ــدابري فعال بوضــع ت
والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب على االجتار باألشخاص ومحاية ضحاياه وإنفـاذ تلـك   

  التدابري وتعزيزها،

املتحـدة   بـاجلهود الـيت تبـذهلا الـدول وهيئـات األمـم       على وجه اخلصوصحب وإذ تر  
ووكاالــا واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة للتصــدي ملشــكلة االجتــار  

األمـم  عمـل  يف ذلـك اعتمـاد اجلمعيـة العامـة خلطـة       باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، مبـا 
ــة اال   ٣٠املــــــؤرخ  ٦٤/٢٩٣جتــــــار باألشــــــخاص يف قرارهــــــا  املتحــــــدة العامليــــــة ملكافحــــ

  ،٢٠١٠  متوز/يوليه

_______________ 

  .١٣٤٢، الرقم ٩٦املرجع نفسه، الد   )٨(

    .٧/١، الفصل األول، الفرع ألف، القرار CTOC/COP/2014/13نظر ا  )٩(

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥-٤املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، تقرير  )١٠(
  ، املرفقان األول والثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع  رقم
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حزيران/يونيـه   ١١، يـوم  ١٠٣يف دورتـه   مؤمتر العمل الـدويل باعتماد وإذ حتيط علما   
 ١٩٣٠لعـــام ربي العمـــل اجلـــمنظمـــة العمـــل الدوليـــة املتعلقـــة ب روتوكـــول اتفاقيـــة ، ب٢٠١٤

)٢٩(االتفاقية رقم 
بشـأن التـدابري التكميليـة مـن      ٢٠٣رقـم   ليةمنظمة العمل الدوتوصية و )١١(

، اللـذين ينصـان حتديـدا علـى أن تشـمل التـدابري الـيت        أجل القضاء الفعلـي علـى العمـل اجلـربي    
إجــراءات حمــددة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص  العمــل اجلــربي أو اإللزامــييــتعني اختاذهــا ملنــع 

  اإللزامي،  ألغراض العمل اجلربي أو

 يفاالستنتاجات املتفق عليهـا الـيت اعتمـدا جلنـة وضـع املـرأة       يف مبا ورد، وإذ ترحب   
ذكــاء اختــاذ التــدابري املناســبة إل، مــن ضــرورة التــزام احلكومــات ب)١٢(واخلمســنيثامنــة دورــا ال

النسـاء والفتيـات، مبـا يشـمل العوامـل الـيت        ال سـيما مبسـألة االجتـار باألشـخاص، و   الوعي العام 
، جبميـع أشـكاله   االسـتغالل يشـجع  الطلب الـذي  كبح و ،ة لالجتارجتعل النساء والفتيات عرض

واسـتعراض واعتمـاد    ،مبا يف ذلـك االسـتغالل اجلنسـي والعمـل القسـري، ـدف القضـاء عليـه        
والتعريــف ــا للتأكيــد علــى أن صــدي هلــذه املســألة القــوانني واألنظمــة والعقوبــات الالزمــة للت

  االجتار جرمية خطرية،  

بـاليوم العـاملي األول ملكافحـة     ٢٠١٤متوز/يوليـه   ٣٠يف االحتفال ب وإذ ترحب أيضا  
االجتار باألشخاص يف سياق احلاجة إىل التوعية حبالة ضحايا االجتار بالبشر والسـعي إىل تعزيـز   

  حقوقهم ومحايتها،

اخلطــوات الــيت اختــذا اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات   وإذ تالحــظ مــع التقــدير    
باالجتـار باألشـخاص،    املعنيـات لـس حقـوق اإلنسـان     ات اخلاصـات ررحقوق اإلنسـان واملقـ  

ببيــع األطفــال  و مبســألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه،     ووخباصــة النســاء واألطفــال،   
أشكال الرق املعاصـرة، مبـا يف ذلـك أسـبابه     بو واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،

مني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، ومـن بينـها التقـارير الـيت مت     واملمثلة اخلاصة لأل وعواقبه،
إعــدادها، واخلطــوات الــيت اختــذا وكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة    
الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة املعنيــة، يف حــدود واليــة كــل منــها، ومنظمــات اتمــع املــدين     

ـــ   ــك   إذ اص اجلســيمة، وللتصــدي جلرميــة االجتــار باألشخـ ـــاذ تل ـــة اختــ ــى مواصلـ ـــعها عل تشجـ
  اخلطوات وعلى تبـــادل املعـــارف وأفضـــل املمارســـات على أوسع نطاق ممكن،

_______________ 

)١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 39, No. 612.  

ــر  )١٢( ــا  انظـ ــس االقتصـ ــة للمجلـ ــائق الرمسيـ ــاعي، الوثـ ــم  ٢٠١٤دي واالجتمـ ــق رقـ )، E/2014/27( ٧، امللحـ
  ألف. األول، الفرع  الفصل
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ــد وإذ تالحــظ   ــه السادســة والعشــرين     جتدي ــوق اإلنســان، يف دورت ــس حق ــة ل جمل والي
تشــري إىل أن إذ ، و)١٣(فــالاملقــررة اخلاصــة املعنيــة باالجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألط 

جزءا من مهمتها يتمثل يف إدماج منظور يراعي نـوع اجلـنس وعامـل السـن يف مجيـع األعمـال       
اليت تضطلع ا لتنفيذ واليتها، بوسائل عدة منها حتديد جوانب الضعف املرتبطة بنوع اجلـنس  

  وتلك املرتبطة بالسن فيما يتصل مبسألة االجتار باألشخاص،

يف نظــام رومــا األساســي  املرتكبــة علــى أســاس نــوع اجلــنساج اجلــرائم بــإدر وإذ تقــر  
  ،٢٠٠٢متوز/يوليه  ١الذي بدأ نفاذه يف  )١٤(ةللمحكمة اجلنائية الدولي

التزامات الـدول بالسـعي علـى النحـو الواجـب إىل منـع االجتـار        وإذ تضع يف اعتبارها   
متكينــهم، وأن عــدم القيــام  باألشــخاص والتحقيــق بشــأنه ومعاقبــة مرتكبيــه ومحايــة ضــحاياه و  

  دونه،  حيول  بذلك ينتهك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للضحايا وخيل بالتمتع ا أو

إزاء تزايد عدد النسـاء والفتيـات الالئـي جيـري االجتـار ـن،       وإذ يساورها بالغ القلق   
املنـاطق والـدول   مبا يف ذلك االجتار ـن ونقلـهن إىل بلـدان متقدمـة النمـو واالجتـار ـن داخـل         

وفيمــا بينــها، وإزاء وقــوع الرجــال والفتيــان أيضــا ضــحايا لالجتــار، مبــا فيــه االجتــار ألغــراض     
  االستغالل اجلنسي،

ــلم    ــخاص    وإذ تسـ ــار باألشـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــود املبذولـ ــض اجلهـ ــأن بعـ ــي  ال بـ تراعـ
لنسـاء والفتيـات   االعتبارات املتعلقة بنوع اجلنس وعامل السن الالزمة للتصـدي بفعاليـة حلالـة ا   

وأداء  املعرضــات بوجــه خــاص خلطــر االجتــار ــن ألغــراض االســتغالل اجلنســي والســخرة         
اخلدمات وغري ذلك من أشكال االستغالل، مما يؤكد ضـرورة إدمـاج ـج يراعـي االعتبـارات      

  املتعلقة بنوع اجلنس وعامل السن يف مجيع اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار،

 مشـكلة االجتـار بالنسـاء واألطفـال     يفرورة التصـدي ألثـر العوملـة    ضب تسلم أيضاوإذ   
  الفتيات،ب ال سيماو حتديدا،

الفـرص االجتماعيـة واالقتصـادية     عـدم تـوافر  الفقـر والبطالـة و  بـأن  وإذ تسلم كـذلك    
يت تسـهم  العوامـل الـ   هـي بعـض مـن   والتمييز والتهميش  القائم على أساس نوع اجلنسوالعنف 

    لالجتار،  ضةعل األشخاص عرج يف

_______________ 

، الفصـل  (A/69/53) ٥٣الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة والسـتون، امللحـق رقـم           :انظر )١٣(
  اخلامس، الفرع ألف.

)١٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.  
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ذلـك    يف  بتزايد تعرض النساء والفتيات لالجتار يف حاالت األزمات اإلنسانية، مباوإذ تقر   

  ظروف الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع والكوارث الطبيعية وغريها من الظروف الطارئة،يف 

، مثـل وثـائق   ذات الصـلة بضرورة تعزيز اجلهود من أجل تـوفري الوثـائق   وإذ تقر أيضا   
جيل املواليد، للحد من خطر التعرض لالجتـار واملسـاعدة علـى التعـرف علـى هويـة ضـحايا        تس

  باألشخاص،  االجتار

تـزال التحـديات يف جمـال منـع      ال بأنـه علـى الـرغم مـن التقـدم احملـرز      وإذ تقر كـذلك    
االجتار بالنساء والفتيات ومكافحته قائمة وبأنـه ينبغـي بـذل املزيـد مـن اجلهـود مـن أجـل سـن          

لتنفيذ هذه التشريعات ومواصلة حتسـني مجـع البيانـات     الئمةم يعات مالئمة ووضع برامجتشر
املصنفة حسـب نـوع اجلـنس والسـن واإلحصـاءات املوثـوق ـا الـيت تتـيح إجـراء حتليـل سـليم             

  لطبيعة ونطاق االجتار بالنساء والفتيات وعوامل اخلطر اليت ينطوي عليها،

هلجرة واالجتـار باألشـخاص لتعزيـز اجلهـود مـن أجـل       بأمهية حبث الصلة بني اوإذ تقر   
  محاية العامالت املهاجرات من العنف والتمييز واالستغالل وسوء املعاملة،

، واالتصــاالت اجلديــدة إزاء اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات  وإذ يســاورها القلــق  
لـك اسـتغالل النسـاء    ، مبـا يف ذ استغالل بغاء الغريالتجنيد من أجل اإلنترنت، ألغراض  هافي مبا

األطفـال، وغـري   إىل نسي اجل إشباع امليلو استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحيةوواألطفال 
  إضافة إىل الزواج القسري والعمل اجلربي، ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال،

الوطنيـة   احلـدود  اإلجراميـة عـرب   نظماتأنشطة امل تزايدإزاء  وإذ يساورها القلق أيضا  
علــى الصــعيد  ،وخباصــة النســاء واألطفــال ،باألشــخاص وغريهــا الــيت جتــين أرباحــا مــن االجتــار
اليت ميرون ـا ويف انتـهاك صـارخ للقـوانني      والالإنسانيةالدويل، دون مراعاة للظروف اخلطرية 

  والـمعايري الدولية، الوطنية

طـر االجتـار باألشـخاص    أن النساء والفتيات معرضـات أيضـا خل   وإذ تالحظ مع القلق  
جلنة منع اجلرميـة والعدالـة   ، وإذ حتيط علما، يف هذا الصدد، بقرار لغرض نزع األعضاء البشرية

منـع ومكافحـة االجتـار باألعضـاء البشـرية واالجتـار باألشـخاص        ’’املعنـون   ٢٣/٢رقـم   اجلنائية
“لغرض نزع األعضاء البشرية

  والعشرين، ، الذي اختذته اللجنة يف دورا الثالثة)١٥(

والتمييـز   للمعانـاة مـن العنصـرية   بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصـة   وإذ تسلم  
أن الضحايا من النساء والفتيـات  بو ،وما يتصل بذلك من تعصباألجانب  يةهاالعنصري وكر

_______________ 

، (E/2014/30) ١٠ ق رقــم ، امللحــ٢٠١٤ق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،    وثــائالانظــر:  )١٥(
  دال. األول، الفرع  الفصل
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يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس خمتلفة من بينـها نـوع اجلـنس     ما غالبا
أن تلك األشكال من التمييـز قـد   بنتماء العرقي واإلعاقة والثقافة والدين واألصل، ووالسن واال

  تتسبب يف حد ذاا يف تفاقم حدة االجتار باألشخاص،

أن جانبـــا مـــن الطلـــب الـــذي يشـــجع االســـتغالل اجلنســـي  وإذ تالحـــظ مـــع القلـــق  
  جتار باألشخاص،يف العمل ونزع األعضاء بشكل غري قانوين يلىب عن طريق اال االستغاللو

مزيـدا مـن   ني، حبكـم جنسـهن،   يعـان  من النسـاء والفتيـات   االجتارضحايا بأن  وإذ تقر  
مبـا هلـن مـن    وعدم االعتراف بصفة عامة الوعي  املعرفة أو عدم توفراحلرمان والتهميش بسبب 

 نـها العقبـات الـيت يواجه   بسـبب و يرتبط باالجتار ما حقوق اإلنسان وبسبب الوصم الذي غالبا

يف احلـاالت الـيت تنتـهك فيهـا      الرجـوع آليـات   إىلاللجـوء  ودقيقـة  حلصول علـى معلومـات   يف ا
  ،توعيتهنو نحلمايتهخاصة أنه يتعني اختاذ تدابري ب، ونحقوقه

جلنة وضع املرأة على النظر يف مسألة االجتار بالنساء والفتيات، يف دورـا   وإذ تشجع  
دم احملــرز يف تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني  التاســعة واخلمســني، يف إطــار اســتعراض التقــ 

يف إطــار خطــة التنميــة ملــا بعــد  تحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة والفــرص املتاحــة ل
  ،٢٠١٥  عام

املـــــؤرخ  ٦٨/٣٠٩مبـــــا قضـــــت بـــــه اجلمعيـــــة العامـــــة، يف قرارهـــــا   وإذ ترحـــــب  
وح بـاب العضـوية املعـين    أن يكون مقتـرح الفريـق العامـل املفتـ    ، أي ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٠

الـذي يسـتند إليـه إدمـاج      الرئيسـي  هـو األسـاس   )١٦(هبأهداف التنمية املستدامة الوارد يف تقرير
ــام       ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــة املســتدامة يف خط ــع التســليم  ٢٠١٥أهــداف التنمي ــه ، م ــينظربأن  س

ــعة وا    يف ــدورة التاسـ ــة يف الـ ــة الدوليـ ــاوض احلكوميـ ــة التفـ ــرى يف عمليـ ــتني مـــدخالت أخـ لسـ
، وإذ حتيط علما مع التقدير باإلشـارة إىل كفالـة املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني مجيـع        للجمعية

  ،الفريق العامل املفتوح باب العضوية مقترحالنساء والفتيات الواردة يف 

التعـاون الثنـائي ودون اإلقليمـي واإلقليمـي      ومبـادرات  أمهيـة آليـات  تؤكد جمـددا  وإذ   
تبــادل املعلومــات بشــأن أفضــل املمارســات، الــيت تعتمــدها احلكومــات    الــدويل، مبــا يف ذلــكو

باألشـخاص،  شـكلة االجتـار   واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة للتصـدي مل  
  النساء واألطفال،وخباصة 

تعزيــز الشــراكات مــع املقــررين  الثــاين بشــأن تشــاوري الجتمــاع باال وإذ حتــيط علمــا  
الـذي عقـد يف بـانكوك يف أيار/مـايو      باالجتـار باألشـخاص واآلليـات املماثلـة،     الوطنيني املعنيني
_______________ 

)١٦(  A/68/970 و Corr.1.  
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، وبإنشاء شبكة غـري رمسيـة ملثـل هـذه اآلليـات مـن مجيـع أحنـاء العـامل ـدف التصـدي            ٢٠١٤
لالجتار باألشخاص وفق ج متسـق، وتبـادل املعلومـات وأفضـل املمارسـات، واالسـتفادة مـن        

  خمتلف التجارب الوطنية،

املســاعدة والتعــاون الــدويل بــرامج أن اجلهــود العامليــة، مبــا يف ذلــك  تؤكــد جمــدداوإذ   
ــار باألشــخاص،      ــة، للقضــاء علــى االجت ــن مجيــع     وخباصــة التقني ــال، تتطلــب م النســاء واألطف

وجهـودا منسـقة   املقصـد التزامـا سياسـيا قويـا     بلدان ووبلدان العبور  األصليةبلدان الحكومات 
  ،فعاالوتعاونا ومتسقة 

ــرامج الوقايــة واحلمايــة والتأهيــل    وإذ تســلم    بضــرورة أن يتبــع يف وضــع سياســات وب
ــارات        ــدد التخصصــات يراعــي االعتب ــاج ــج شــامل ومتع ــوطن وإعــادة اإلدم واإلعــادة إىل ال
اجلنسانية وعامل السن مع االهتمام بتـوفري األمـن للضـحايا واحتـرام حقهـم يف التمتـع الكامـل        

مـع مشـاركة مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف البلـدان األصـلية وبلـدان         هلم مـن حقـوق اإلنسـان و    مبا
  العبور وبلدان املقصد،

بضــرورة محايــة مجيــع ضــحايا االجتــار ومســاعدم مــع إيــالء االحتــرام   واقتناعــا منــها  
  الكامل لكرامة الضحايا وحقوق اإلنسان الواجبة هلم،

يقـدم معلومـات بشـأن     الـذي  )١٧(بتقريـر األمـني العـام   حتيط علما مع التقدير   - ١  
ضـمن نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة       ـا الـدول وبشـأن األنشـطة املضـطلع      ذااختالتدابري اليت 

  ؛بالنساء والفتيات لالجتار للتصدي

باملعلومــات الــيت قدمتــها الــدول األعضــاء      حتــيط علمــا مــع التقــدير أيضــا      - ٢  
النسـاء  ضـطلع ـا ملكافحـة االجتـار ب    واألنشـطة امل  املتخـذة  وكيانات األمم املتحـدة عـن التـدابري   

، وحتث الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة اليت مل تقدم بعـد املعلومـات املطلوبـة    والفتيات
  إلدراجها يف تقرير األمني العام على القيام بذلك؛

بتقريـري املقـررة اخلاصــة لـس حقـوق اإلنسـان املعنيـة باالجتــار        حتـيط علمـا    - ٣  
  ؛)١٨(النساء واألطفال اصةوخب ،باألشخاص

الدول األعضاء اليت مل تصدق بعد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      حتث   - ٤  
وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء   )١(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

_______________ 

)١٧(  A/69/224.  

)١٨(  A/69/269  وA/HRC/26/37.  
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 )٢(املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة     واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم
أو تنضم إليهما بعد على النظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية، مع مراعاة الدور الرئيسـي  
هلــذين الصــكني يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وحتــث الــدول األطــراف يف هــذين الصــكني  

  حنو تام وفعال؛ على تنفيذمها على

الـدول األعضـاء علـى النظـر يف التوقيـع والتصـديق علـى اتفاقيـة القضـاء           حتث  - ٥  
 )٦(واتفاقيـة حقـوق الطفـل    )٥(وبروتوكوهلـا االختيـاري   )٤(على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة   

واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد       )١٩(وبروتوكوالا االختيارية
 ١٩٣٠لعـام  االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلـربي  واتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي  )٢٠(أسرهم

)٢٩(االتفاقية رقم 
(االتفاقيـة   ١٩٤٧ وهلا واالتفاقية املتعلقـة بتفتـيش العمـل لعـام    وبروتوك )١١(

ــم  )٨١رق
ــام    )٢١( ــة بالعمــال املهــاجرين لع ــة (املنقحــة) املتعلق ــم   ١٩٤٩ واالتفاقي ــة رق (االتفاقي

٩٧(
)١١١(االتفاقيـة رقـم    ١٩٥٨ واالتفاقية املتعلقة بالتمييز (يف العمالة واملهن) لعام )٢٢(

)٢٣( 
)١٣٨(االتفاقيـة رقـم    ١٩٧٣د األدىن لسـن االلتحـاق بالعمـل لعـام     واالتفاقية املتعلقة باحل

)٢٤( 
)١٤٣(أحكام تكميلية) (االتفاقيـة رقـم    ١٩٧٥واتفاقية العمال املهاجرين لعام 

واالتفاقيـة   )٢٥(
)١٨١(االتفاقية رقـم   ١٩٩٧املتعلقة بوكاالت االستخدام اخلاصة لعام 

واالتفاقيـة املتعلقـة    )٢٦(
)١٨٢(االتفاقيـــة رقـــم  ١٩٩٩ال لعـــام بأســـوأ أشـــكال عمـــل األطفـــ

تفاقيـــة املتعلقـــة الوا )٢٧(
)، وحتــث الــدول األطــراف يف ١٨٩(االتفاقيــة رقــم  ٢٠١١بالعــاملني يف اخلدمــة املنـــزلية لعــام 

  تلك االتفاقيات والربوتوكوالت على تنفيذها؛

الــدول األعضــاء واألمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون  حتــث   - ٦  
ــا  اإل ــة األخــرى واتمــع املــدين، مب ــة والقطــاع اخلــاص     قليمي ــك املنظمــات غــري احلكومي يف ذل

_______________ 

)١٩(  United Nations, Treaty Series, vols. 2171 and 2173, No. 27531 املرفق.٦٦/١٣٨؛ والقرار ،  

)٢٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481. 

  .٧٩٢، الرقم ٥٤جع نفسه، الد املر  )٢١(

  .١٦١٦، الرقم ١٢٠املرجع نفسه، الد   )٢٢(

  .٥١٨١، الرقم ٣٦٢املرجع نفسه، الد   )٢٣(

  .١٤٨٦٢، الرقم ١٠١٥املرجع نفسه، الد   )٢٤(

  .١٧٤٢٦، الرقم ١١٢٠املرجع نفسه، الد   )٢٥(

  .٣٦٧٩٤، الرقم ٢١١٥املرجع نفسه، الد   )٢٦(

  .٣٧٢٤٥قم ، الر٢١٣٣ه، الد املرجع نفس  )٢٧(



A/RES/69/149 االجتار بالنساء والفتيات  
 

9/16 

ووسـائط اإلعـالم علــى تنفيـذ األحكــام ذات الصـلة مـن خطــة األمـم املتحــدة العامليـة ملكافحــة        
  واألنشطة احملددة فيها تنفيذا تاما وفعاال؛ )٢٨(االجتار باألشخاص

ــات    ترحــب  - ٧   ــود احلكومــات وهيئ ــم املتحــدة  األجبه ــا م واملنظمــاتووكاال 

ملشـكلة االجتـار   بوجـه خـاص   مـن أجـل التصـدي     احلكوميـة  واملنظمـات غـري  احلكومية الدوليـة  
ــادل  مواصــلة تعزيــز جهودهــا وتعاوــا، بوســائل منــها  بالنســاء والفتيــات، وتشــجعها علــى   تب

  وأفضل ممارساا على أوسع نطاق ممكن؛وخرباا الفنية معارفها 

املعـين باالجتـار بالبشـر وريبـهم     بعقد املـؤمتر الـوزاري اإلقليمـي     أيضا ترحب  - ٨  
ــي يف  ــرن األفريق ــن     الق ــرة م ــي يف اخلرطــوم، يف الفت ــه االحتــاد األفريق ــذي نظم  ١٦إىل  ١٣، ال

، بالتعــاون مــع حكومــة الســودان، ومفوضــية األمــم املتحــدة       ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  
، ويف هذا الصدد، حتيط علمـا مـع التقـدير بالوثيقـة     للهجرةاملنظمة الدولية لشؤون الالجئني، و

اخلتامية للمؤمتر، املعروفة بإعالن اخلرطوم، وتدعو إىل تنفيـذها مـن خـالل تـدابري، منـها تـدابري       
  يف جمال التعاون التقين وبناء القدرات تتخذها األمم املتحدة واتمع الدويل؛

م مراعاة مسـألة االجتـار باألشـخاص،    منظومة األمم املتحدة على تعمي تشجع  - ٩  
وخباصــة النســاء والفتيــات، حســب االقتضــاء، يف سياســاا وبراجمهــا األوســع نطاقــا الــيت تعــىن  
بالتنمية االقتصـادية واالجتماعيـة وحقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون واحلكـم الرشـيد والتعلـيم          

  والصحة والكوارث الطبيعية والتعمري بعد انتهاء النـزاع؛

بتركيز هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة (هيئـة     ترحب  - ١٠  
األمــم املتحــدة للمــرأة) علــى إــاء العنــف ضــد املــرأة وعلــى زيــادة اســتفادة املــرأة مــن الفــرص  

تقوم به من عمل لبناء شـراكات فعالـة مـن أجـل متكـني املـرأة، ممـا سيسـهم يف          االقتصادية ومبا
  إىل مكافحة االجتار باألشخاص؛ اجلهود الرامية

االجتـار  للطلـب الـذي يشـجع    باحلكومات أن تكثف جهودها للتصدي  يب  - ١١  
بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل جبميع أشكاله يف سبيل القضاء عليـه وأن تعمـل، يف هـذا    

لــردع  الصــدد، علــى وضــع تــدابري وقائيــة، مبــا يف ذلــك تــدابري تشــريعية وعقابيــة، أو تعزيزهــا   
  مساءلتهم؛  مستغلي األشخاص املتجر م وكفالة

املبــادئ األساســية املتعلقــة حبــق ضــحايا االجتــار باألشــخاص يف   بصــياغة  تقــر  - ١٢  
  ؛)٢٩(احلصول على سبيل انتصاف فعال

_______________ 

 .٦٤/٢٩٣القرار   )٢٨(

)٢٩(  A/69/269.املرفق ،  
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باحلكومات أن تعزز التدابري الرامية إىل النهوض باملساواة بـني اجلنسـني   يب   - ١٣  
يات بوسائل منها تعزيز مشـاركتهن وإمسـاكهن بزمـام األمـور يف اتمـع،      ومتكني النساء والفت

بطرق منها التعليم والتمكني االقتصادي وتشجيع زيادة عدد النسـاء الالئـي هلـن دور يف صـنع     
القــرارات يف كــل مــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، وأن تتخــذ املزيــد مــن التــدابري املناســبة  

دات والنساء الالئـي يعشـن يف مسـاكن غـري الئقـة مـن أجـل احلـد         للتصدي لتزايد معدل املتشر
  من إمكانية وقوعهن ضحايا لالجتار؛

الـيت تزيـد مـن    اختاذ التدابري املالئمة للتصدي للعوامل  احلكوماتبيب أيضا   - ١٤  
 الــيت األخــرى العوامــلو فيهــا الفقــر وعــدم املســاواة بــني اجلنســني مبــا ،خمــاطر التعــرض لالجتــار

ــدا مشــكلة   ــات ألغــراض   تشــجع حتدي ــاء واســتغالهلن يف االجتــار بالنســاء والفتي  غــريه مــن البغ
، من أجـل  ونـزع األعضاء والزواج القسري والسخرة استغالل اجلنس ألغراض جتاريةأشكال 

، بوسـائل منـها تعزيـز التشـريعات القائمـة بغـرض محايـة حقـوق         منع هذا االجتار والقضاء عليه
، مبـن فـيهم املوظفـون احلكوميـون الضـالعون يف      على حنو أفضل ومعاقبة اجلناة النساء والفتيات
  ؛، حسب االقتضاءتدابري جنائية ومدنية اختاذب املسؤولون عن تيسريه،  االجتار بالبشر أو

باحلكومات واتمع الدويل ومجيع املنظمـات والكيانـات األخـرى الـيت      يب  - ١٥  
نـــزاع والكـوارث وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ أن تتصــدى      تعـىن حبـاالت النــزاع ومـا بعـد ال     

تزايد تعرض النساء والفتيات لالجتار واالستغالل وما يرتبط ما من عنـف قـائم علـى أسـاس     ل
النسـاء والفتيـات يف مجيـع املبـادرات الوطنيـة      بالضحايا من نوع اجلنس وأن تدرج منع االجتار 

  ؛ذا اخلصوص واإلقليمية والدولية

فعالــة تراعــي االعتبــارات املتعلقــة بنــوع  تــدابري وضــعاحلكومــات علــى  ثحتــ  - ١٦  
ــع أشــكال االجتــار بالنســاء  اجلــنس وعامــل الســن وإنفاذهــا وتعزيزهــا مــن أجــل مكافحــة مج    ي

، يف إطــار القضــاء عليهــاو ، ألغــراض عــدة منــها االســتغالل اجلنســي واالقتصــادي،  والفتيــات
ــام، حســب  فيهــا منظــور حلقــوق اإلنســان   يراعــى اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة االجتــار   ، والقي
  ؛يف هذا الصدداالقتضاء، بوضع خطط عمل وطنية 

احلكومـات علـى كفالـة أن تظـل تـدابري منـع االجتـار باألشـخاص          حتث أيضـا   - ١٧  
ومسـامهتهن يف مجيـع    ومشاركتهنوالتصدي له مراعية لالحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات، 

حتـه، خصوصـا عنـد التصـدي ألشـكال معينـة مـن االسـتغالل، مثـل          مراحل منع االجتار ومكاف
  االستغالل اجلنسي؛

احلكومــات علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع املنظمــات احلكوميــة   حتــث كــذلك   - ١٨  
الدولية واملنظمات غري احلكومية، بتقـدمي الـدعم وختصـيص املـوارد الالزمـة لتعزيـز اإلجـراءات        

ــف املــرأة وال   ــة، وخباصــة تثقي ــني اجلنســني    الوقائي ــان يف جمــال املســاواة ب ــات والفتي رجــل والفتي
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واحترام الذات واالحترام املتبادل، وتنظيم محالت بالتعاون مع اتمع املـدين مـن أجـل إذكـاء     
الوعي العام باملسألة على املستويني الوطين والشعيب، مبا يف ذلك تنظيم محالت توعيـة ملكافحـة   

أولئــك  وكــذلك إىلتعرضــا خلطــر الوقــوع ضــحية لالجتــار،  االجتــار توجــه إىل الفئــات األكثــر
  الذين قد يزيدون حجم الطلب على استغالل األشخاص املتجر م أو عمالتهم أو كليهما؛

 املقررات اخلاصـات أمهية استمرار التنسيق بني عدة جهات منها  تكرر تأكيد  - ١٩  
ة النساء واألطفال، وببيع األطفـال  باالجتار باألشخاص، وخباص املعنياتلس حقوق اإلنسان 

وبأشكال الرق املعاصـرة، مبـا يف ذلـك أسـبابه      ،واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
يف األنشــطة الــيت يقمــن ــا خــالل     غــري الضــرورية  وعواقبــه، مــن أجــل جتنــب االزدواجيــة     

  اضطالعهن بواليان؛

لراميــة إىل القضــاء علــى الطلــب علــى  احلكومــات علــى تعزيــز التــدابري ا حتــث   - ٢٠  
الطلـب علــى األطفــال، عـن طريــق اختـاذ مجيــع اإلجــراءات     ال ســيماالسـياحة بــدافع اجلـنس، و  

  املمكنة، مبا يف ذلك تدابري تشريعية وسياسات وبرامج أخرى ذات صلة؛  الوقائية

منظمــة الســياحة و مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  تشــجع  - ٢١  
العامليـة الـيت حتـث     حبمالـا علـى النـهوض    منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة و عامليةال

  النساء والفتيات؛ وخباصة املسافرين على دعم مكافحة االجتار باألشخاص،

ــة       حتــث  - ٢٢   ــة وتدريبي ــرامج وسياســات تثقيفي ــى وضــع ب ــات عل ــة احلكوم مالئم
ة بدافع اجلنس واالجتار، مع التركيز بوجه خـاص علـى   ختلف األعمار دف إىل منع السياحمل

  محاية الشابات واألطفال؛

وضـع بـرامج وطنيـة أو تعزيزهـا وعلـى التعـاون        الدول األعضـاء علـى   تشجع  - ٢٣  
خطـط   بطرق منـها وضـع مبـادرات أو    ،دويلالقليمي واإلقليمي واإلثنائي ودون على الصعد ال
ر باألشـخاص، بوسـائل منـها تعزيـز تبـادل املعلومـات       للتصدي ملشـكلة االجتـا   )٣٠(عمل إقليمية

_______________ 

مثل عملية بايل بشأن ريـب النـاس واالجتـار باألشـخاص ومـا يتصـل بـذلك مـن جـرائم عـابرة للحـدود             )٣٠(
خطة العمل ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ     وونغ ملكافحة االجتار ملبادرة الوزارية املنسقة حلوض ر امليكالوطنية وا

 املبــــادرة اإلقليميــــة اآلســــيوية ملكافحــــة االجتــــار باألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء واألطفــــال   الــــيت وضــــعتها
وبـرامج أوروبيـة شـاملة بشـأن      اتسياسـ  ومبـادرات االحتـاد األورويب بشـأن وضـع     ، املرفـق) A/C.3/55/3 (انظر

مـــؤخرا يف خطــة االحتـــاد األورويب بشـــأن أفضــل املمارســـات واملعـــايري   االجتــار بالبشـــر، علـــى النحــو الـــوارد   
وأنشــطة جملـس أوروبــا   ٢٠٠٥واإلجـراءات ملكافحـة ومنــع االجتـار بالبشــر املعتمـدة يف كــانون األول/ديسـمرب      

االجتـار بالنسـاء   ومكافحـة  نـع  مل رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمـي فاقية وات ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
منظمـة الـدول   الـذي عقدتـه    االجتـار باألشـخاص   بشـأن لسـلطات الوطنيـة   واجتمـاع ا واألطفال ألغراض البغـاء  

 ،ةواتفاق تعاون رابطة الدول املستقلة يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص وباألعضـاء واألنسـجة البشـري      األمريكية 
  .لهجرة يف هذا االالدولية لنظمة املووأنشطة منظمة العمل الدولية 
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ومجع البيانـات املصـنفة حسـب نـوع اجلـنس والسـن ومجـع البيانـات احملـددة وتعزيـز القـدرات            
ــة، ومكافحــة الفســاد وغســل العائــدات املتأتيــة مــن      ــادل املســاعدة القانوني الفنيــة األخــرى وتب

الة تصدي تلك االتفاقـات واملبـادرات   االجتار ألغراض منها االستغالل اجلنسي التجاري، وكف
  ؛النساء والفتياتبوجه خاص، حسب االقتضاء، لتأثري مشكلة االجتار يف 

تسـليما   ،باألشـخاص االجتـار   مجيـع أشـكال   احلكومـات أن جتـرم   جبميعيب   - ٢٤  
ــد حدوثــه ألغــراض االســتغالل اجلنســي واالســتغالل واالعتــداء اجلنســي التجــاري      ــها بتزاي من

ــه،  الضــالعني بــدافع اجلــنس والســخرة، وأن حتــاكم وتعاقــب اــرمني والوســطاء   والســياحة  في
سـواء كـانوا مـن أهـل البلـد      فيهم املسؤولون احلكوميون الضالعون يف االجتار باألشخاص،  مبن
عن طريق السلطات الوطنية املختصة، سواء يف البلد األصـلي ملرتكـب اجلـرم     جانب،من األ أو

 وفقــا لإلجــراءات القانونيــة املعمــول ــا، وأن تعاقــب فيــه االعتــداء،  أو يف البلــد الــذي حيــدث
  ؛احملتجزين لديهمأصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا االجتار  كذلك

احلكومــات علــى أن تتخــذ، كــل وفــق نظامــه القــانوين، مجيــع التــدابري     حتــث  - ٢٥  
عات، لكفالــة محايــة ضــحايا االجتــار مــن السياســات والتشــري مبــا يف ذلــك عــن طريــقاملالئمــة، 

املعاقبـــة بســـبب أعمـــال اضـــطر أولئـــك الضـــحايا إىل ارتكاـــا كنتيجـــة مباشـــرة   احملاكمـــة أو
لتعرضــهم لالجتــار وعــدم وقــوعهم ضــحايا مــرة أخــرى نتيجــة إلجــراءات تتخــذها الســلطات    

ات وتشــجع احلكومــات علــى أن متنــع، ضــمن إطارهــا القــانوين ووفقــا للسياســ        احلكوميــة، 
الوطنية، حماكمة ضحايا االجتار باألشخاص أو معاقبتهم كنتيجـة مباشـرة لـدخوهلم أو إقامتـهم     

  مشروعة؛  بصورة غري

ــدعو  - ٢٦   ــة     تـ ــة وطنيـ ــاء آليـ ــر يف إنشـ ــات إىل النظـ ــة  احلكومـ ــا يف حالـ أو تعزيزهـ
مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة،  حســب االقتضــاء، ، مبشــاركة اتمــع املــدين،وجودهــا

لتشـجيع  فالة اتباع ج شامل ومنسق يف السياسات والتدابري الرامية إىل مكافحـة االجتـار، و  لك
جمـال   تبادل املعلومات وإعداد تقارير عن البيانات واألسباب اجلذرية والعوامل واالجتاهـات يف 

باألشخاص، وخباصة النساء والفتيـات، وتضـمينها بيانـات عـن ضـحايا االجتـار مصـنفة        االجتار 
  نوع اجلنس والسن؛حسب 

، إىل باالجتـار بالبشـر، وخباصـة النسـاء واألطفـال      ةاملعنيـ  ةاخلاصـ  ةاملقرر تدعو  - ٢٧  
مواصلة التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، بالتشـاور  

ات اخلاصــة، ، واملعنــيني بــاإلجراءاهليئــات املعنيــة املنشــأة مبوجــب معاهــداتمــع احلكومــات، و
والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدوليـة، واتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات       
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غــري احلكوميــة، ومؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة، وغــري ذلــك مــن املصــادر، مبــا يشــمل     
  ضحايا االجتار أو ممثليهم، حسب االقتضاء؛

يـة علـى أن تتخـذ، يف حـدود     احلكومـات وهيئـات األمـم املتحـدة املعن    تشجع   - ٢٨  
املوارد املتاحة، التدابري املالئمة إلذكاء الوعي العام مبسألة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء   
والفتيات، مبا يف ذلك العوامل اليت جتعـل النسـاء والفتيـات عرضـة لالجتـار، وأن تكـبح الطلـب        

اجلنســي والســخرة، ــدف الــذي يشــجع االســتغالل جبميــع أشــكاله، مبــا يف ذلــك االســتغالل  
علـى  املسـألة، وأن تؤكـد   القضاء عليه، وأن تعرف بالقوانني واألنظمة والعقوبات املتصلة ذه 

 ؛أن االجتار جرمية خطرية

بـرامج   إلتاحـة  ، حسـب االقتضـاء،  املـوارد ختصـيص  باحلكومات املعنيـة   يب  - ٢٩  
الرعايــة ، مبــا يف ذلـك خــدمات  رضــحايا االجتـا مناسـبة للتأهيــل البـدين والنفســي واالجتمـاعي ل   
العــالج والرعايــة وخــدمات الــدعم للمصــابني  الصــحية اجلنســية واإلجنابيــة الــيت تشــمل تــوفري   

مبنـأى عـن   ، وبأسـعار معقولـة  ، فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمـراض املنقولـة جنسـياً   ب
كـذلك  وة، ة الطوعيـ تـوفري معلومـات شـاملة وتـوفري املشـور     إضـافة إىل  كل وصمة عار ومتييز، 

غري احلكومية مـن أجـل تقـدمي    املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات تدابري للتعاون مع الاختاذ 
  الرعاية االجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛

احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة         تشجع  - ٣٠  
تعريف النساء مبا تنطـوي عليـه اهلجـرة مـن      دف إىلت ، بتنظيم محالمنظمات اتمع املدينو

 فـرص وقيـود ومـا هلـن مـن حقـوق ومـا علـيهن مـن مسـؤوليات فيمـا يتعلـق بـاهلجرة أو تعزيـز              
هــو قــائم مــن تلــك احلمــالت وتقــدمي معلومــات عــن خمــاطر اهلجــرة غــري القانونيــة والســبل   مــا

رات واعية واحليلولـة دون وقـوعهن   من اختاذ قراهن تمكينل والوسائل اليت يستخدمها املتجرون
  ضحايا لالجتار؛

احلكومــات علــى أن تســتعرض وتعــزز، حســب االقتضــاء، يف    تشــجع أيضــا  - ٣١  
أراضيها أو يف املناطق اخلاضعة لواليتـها إنفـاذ قـوانني العمـل وغريهـا مـن القـوانني ذات الصـلة         

يف ذلـك وكـاالت    جاريـة، مبـا  اليت دف إىل إلزام، أو الـيت يترتـب عليهـا إلـزام، املؤسسـات الت     
التوظيف، مبنع االجتار بالبشر ومكافحته يف سالسل التوريد وإجراء تقيـيم دوري ملـدى كفايـة    

  تلك القوانني والتصدي ألي ثغرات؛

ــدعو  - ٣٢   ــة إىل   تـ ــال التجاريـ ــاع األعمـ ــر يف قطـ ــلوك  النظـ ــدونات السـ ــاد مـ اعتمـ
ممارسـات االسـتغالل الـيت تشـجع علـى       األخالقي اليت تكفل العمل الكرمي ومتنع مجيـع أشـكال  

  االجتار؛
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احلكومات على تكثيـف تعاوـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة لوضـع         تشجع  - ٣٣  
لتقـدمي املشـورة لضـحايا االجتـار     تراعي االعتبارات املتعلقة بنـوع اجلـنس والسـن    وتنفيذ برامج 

املـأوى واخلطـوط اهلاتفيـة    ، وبـرامج لتـوفري   بشـكل فعـال   يف اتمع موإعادة إدماجه موتدريبه
  ؛ضحية حيتمل أن يصبح إىل من لضحايا أوإىل ااملخصصة لتقدمي املساعدة 

احلكومـــات علـــى تـــدريب املســؤولني عـــن إنفـــاذ القـــانون واملـــوظفني   حتــث   - ٣٤  
القضــائيني ومســؤويل اهلجــرة وغريهــم مــن املســؤولني املعنــيني علــى منــع االجتــار باألشــخاص    

يتلقونـه مـن تـدريب     مـا  االستغالل اجلنسي للنساء والفتيات، أو تعزيـز ومكافحته، مبا يف ذلك 
تكفـل التـزام املسـؤولني عـن إنفـاذ القـانون       احلكومـات أن  ب وتوعيتهم، ويـب يف هـذا الصـدد   

ومــوظفي اهلجــرة واملســؤولني القنصــليني واألخصــائيني االجتمــاعيني وغريهــم مــن مــوظفي         
حترام التــام حلقــوق اإلنســان يف معاملــة ضــحايا االســتجابة الســريعة علــى وجــه اخلصــوص بــاال

مبـادئ عـدم التمييـز، مبـا يف     االجتار ومراعاة االعتبـارات املتعلقـة بنـوع اجلـنس وعامـل السـن و      
  ؛العنصري  ذلك منع التمييز

مــوظفي و تــوفري التــدريب ملــوظفي إنفــاذ القــانون الــدول األعضــاء إىل  تــدعو  - ٣٥  
ــة احلــدود  ــذلك لمراقب ــيب لعــاملني يف ، وك ــال الط ــة لالجتــار     ا ــى حتديــد احلــاالت احملتمل ، عل

  باألشخاص لغرض نزع األعضاء البشرية؛

لكفالــة أن تكــون إجــراءات العدالــة    احلكومــات إىل اختــاذ خطــوات    تــدعو  - ٣٦  
مراعيـة للحالـة اخلاصـة للنسـاء والفتيـات املتجـر ـن وأن جيـري         برامج محاية الشهود اجلنائية و

غريهـــا مـــن  شـــكاوى إىل الشـــرطة أوالتقـــدمي  ، يفب االقتضـــاء، حســـدعمهـــن ومســـاعدن
 من قبـل نظـام العدالـة اجلنائيـة، وكفالـة أن تتـاح       نحلضور عند طلبها، ودون خوف السلطات

إمكانيـة  ، يف إطار يراعي االعتبارات املتعلقة بنوع اجلنس وعامل السـن،  الوقت هذاخالل  هلن
، مبــا يف ذلــك ماعيــة وطبيــة وماليــة وقانونيــة يلــزم مــن محايــة ومســاعدة اجت  مــا احلصــول علــى

  إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقت ن؛

احلكومات إىل تكثيف اجلهود من أجل اإلسراع بالبت يف قضـايا  تدعو أيضا   - ٣٧  
االجتــار باألشــخاص وإىل اســتحداث نظــم وآليــات ملكافحــة االجتــار باألشــخاص وإنفاذهــا         

ــاون  ــا، بالتع ــني        وتعزيزه ــن ب ــة، م ــري احلكومي ــات غ ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــع املنظم م
  أخرى؛  جهات

مقــدمي خــدمات اإلعــالم، مبــن فــيهم  احلكومــات إىل تشــجيعكــذلك  تــدعو  - ٣٨  
تعزيز املوجود منها مـن   على اختاذ تدابري لفرض الضوابط الذاتية أو ،خدمات اإلنترنت ومقدم
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القضـاء   دفـ  علـى حنـو مسـؤول    اإلنترنـت، خباصـة  وسـائط اإلعـالم، و  اسـتخدام  تعزيـز  أجل 
  ؛، الذي ميكن أن يشجع على االجتارالفتيات وخباصةالنساء واألطفال، استغالل على 

ــدعو   - ٣٩    االتصــاالتوالســفر والســياحة قطاعــات  ال ســيماو ،قطــاع األعمــال ت
ــلكية  ــلكية والالسـ ــال  ، السـ ــذا اـ ــف يف هـ ــاالت التوظيـ ــالم  و ووكـ ــائط اإلعـ ــات وسـ  منظمـ

 وخباصــةعلــى االجتــار بالنســاء واألطفــال،   يف القضــاءاجلمــاهريي إىل التعــاون مــع احلكومــات  
، بوسائل منها نشر وسائط اإلعالم معلومات عن أخطار االجتار والوسائل الـيت يتبعهـا   الفتيات

  ؛املتاجرون وحقوق األشخاص املتجر م واخلدمات املتاحة لضحايا االجتار

ام بصورة منتظمة جبمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلـنس  ضرورة القي تؤكد  - ٤٠  
والســن وإجــراء دراســات شــاملة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل ووضــع منــهجيات موحــدة  

أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع احلكومـات  ليتسىن وضع  ومؤشرات حمددة دوليا
عتبار ذلـك وسـيلة لتعزيـز التعـاون يف     على تعزيز تبادل املعلومات والقدرة على مجع البيانات با

  ؛جمال مكافحة مشكلة االجتار

ووكاالـــا وآلياـــا اخلاصـــة   احلكومـــات وهيئـــات األمـــم املتحـــدة     تـــدعو  - ٤١  
غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص إىل القيــام ببحــوث واملنظمــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 

تيـات ميكـن أن تسـتخدم كأسـاس لوضـع      ودراسات تعاونية ومشتركة عن االجتار بالنسـاء والف 
  تغيريها يف هذا اال؛ السياسات العامة أو

عنـد الضـرورة ومـن     احلكومات إىل أن تقوم، بدعم مـن األمـم املتحـدة    تدعو  - ٤٢  
لتـدريب  لبوضـع أدلـة    غريها من املنظمات احلكوميـة الدوليـة ومـع مراعـاة أفضـل املمارسـات،      

إنفاذ القانون واملوظفني القضـائيني وغريهـم مـن     ملوظفيب ومواد إعالمية أخرى وتوفري التدري
توعيتــهم باالحتياجــات  دفــومــوظفي الــدعم،  الطــيبالعــاملني يف اــال واملــوظفني املعنــيني 

  اخلاصة للضحايا من النساء والفتيات؛

احلكومات واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات الدوليـة املعنيـة علـى     تشجع  - ٤٣  
ــوف  ــة ت ــدمي       كفال ــظ الســالم وجمــال تق ــاملني يف جمــال حف ــراد العســكريني والع ــدريب لألف ري الت

ـــزاع وحــاالت     ــتم نشــرهم يف حــاالت الن ــذين ي ـــزاع   مــا املســاعدة اإلنســانية ال ــهاء الن بعــد انت
يشجع أو ييسر أو يستغل االجتار بالنسـاء والفتيـات،    ال وحاالت الطوارئ على السلوك الذي

ــها االســتغالل ا   ــة يف أن     ألغــراض من ــيت ميكــن أن تنشــأ املتمثل ــهم باملخــاطر ال جلنســي، وتوعيت
  يتعرض ضحايا النـزاعات وغريها من حاالت الطوارئ، مبا فيها الكوارث الطبيعية، لالجتار؛
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 الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة   تدعو  - ٤٤  

)٣١(نخلاصـني حبقـوق اإلنسـا   واتفاقية حقوق الطفل والعهـدين الـدوليني ا  
إىل تضـمني تقاريرهـا    

ــدمها إىل    ــيت تق ــة ال ــة  الوطني ــا املعني ــات وإحصــاءات  جلا ــاء   مصــنفة معلوم ــار بالنس ــن االجت ع
ــة وإحصــاءات موحــدة ــدف احلصــول علــى بيانــات     والفتيــات ، والعمــل علــى وضــع منهجي

  ؛للمقارنة  قابلة

ــدعو   - ٤٥   ــامهات إىل  تـ ــدمي مسـ ــلة تقـ ــدول إىل مواصـ ــدة  الـ ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ
االستئماين للتربعـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال الـرق املعاصـرة وإىل صـندوق األمـم املتحـدة           

  االستئماين للتربعات لضحايا االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛

ــام أن  تطلـــب  - ٤٦   ــني العـ ــة    إىل األمـ ــا احلاديـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ يقـ
والثغرات القائمـة   واالستراتيجيات الناجحة جتمع فيه املعلومات عن املبادرات والسبعني تقريرا

باألشخاص وتوصيات بشأن سبل تعزيـز  ملشكلة االجتار  املتعلقة بنوع اجلنساألبعاد يف معاجلة 
ج تركز على احترام حقوق اإلنسان وتراعي االعتبارات املتعلقة بنـوع اجلـنس وعامـل السـن     

  لة متوازنة للتصدي لالجتار باألشخاص.يف إطار جهود شام
  

  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨

 

_______________ 

  )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠القرار   )٣١(


