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 االجتار بالنساء والفتيات - ٦١/١٤٤
 

 ،العامة اجلمعية إن 
 بالنــساء االجتــار مــشكلة تتنــاول بالتحديــد الــيت الدوليــة االتفاقيــات مجيــع إىل تــشري إذ 
ــةمثـــل  ،والفتيـــات ــع علـــى القـــضاء اتفاقيـ ــزال أشـــكال مجيـ ــد تمييـ ــرأة ضـ ــا )١(املـ  وبروتوكوهلـ
ــاري ــة ،)٢(االختيـ ــوق واتفاقيـ ــل حقـ ــا )٣(الطفـ ــاري وبروتوكوهلـ ــشأن االختيـ ــع بـ ــال بيـ  األطفـ

 واسـتغالل  باألشـخاص  االجتـار  قمـع  واتفاقيـة  ،)٤(ةاإلباحي املواد إنتاج يفو بغاءال يف استغالهلمو
، وبروتوكوالهتـا  )٦(الوطنيـة   عـرب  مـة املنظ اجلرميـة  كافحـة  األمـم املتحـدة مل     واتفاقيـة  ،)٥(الغري بغاء

واملعاقبـة عليـه     ،واألطفـال  النـساء  وخباصة باألشخاص، االجتار وقمع منع بروتوكول وال سيما 
 مكافحـة  وبروتوكـول  ،)٧(املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              

فاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة           املكمـل الت   واجلو والبحر الرب طريق عن املهاجرين هتريب
ــة عــرب الوطنيــة    االقتــصادي واجمللــس العامــة لجمعيــة الــسابقة لقــرارات الوكــذلك ،)٨(املنظم

 الشأن، هذا يف اإلنسان حقوق وجلنة واالجتماعي

_______________ 
 .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(
 .، املرفق األول٥٥/٢٥القرار  )٦(
 .، املرفق الثايناملرجع نفسه )٧(
 .املرجع نفسه، املرفق الثالث )٨(
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 اخلتاميـة  الوثائق يف الواردة والفتيات بالنساء باالجتار املتصلة األحكام تأكيد تعيد وإذ 
 مبـسألة  املتعلـق  االسـتراتيجي  اهلـدف  سيما  وال الصلة، ذات القمة ومؤمترات الدولية للمؤمترات

 املعـين  الرابـع  العـاملي  املـؤمتر  اعتمـدمها  اللـذين  بـيجني،  عمـل  ومنـهاج  إعـالن  يف الـوارد ،  االجتار
 ،)٩(باملرأة

 قمـة  مـؤمتر  يف أنفسهم على العامل قادة قطعه الذي االلتزام أيضا  من جديد  ؤكدت وإذ 
 مجيــع ملكافحــة فعالــة تــدابري وتعزيــز وإنفــاذ بوضــع ٢٠٠٥ لعــام العــاملي القمــة ومــؤمتر أللفيــةا

 االجتــار ضــحايا علــى للطلــب التــصديمــن أجــل والقــضاء عليهــا  باألشــخاص االجتــار أشــكال
 الضحايا، هؤالء ومحاية

 إنتـاج  يفو البغـاء  يف واستغالهلم األطفال ببيع املعين اخلاص املقرر تقارير إىل تشري وإذ 
ــواد ــة، امل ــرر اإلباحي ــ ةاخلاصــ ةواملق ــار ةاملعني ــساء وخباصــة باألشــخاص، باالجت ــال، الن  واألطف
 املتعلقـة   املعلومـات  وكـذلك  ،وعواقبـه  وأسـبابه  املـرأة  ضد العنف مبسألة ةاملعني ةاخلاص ةواملقرر

بــشأن مجيــع ة عــن الدراســة املتعمقــ العــام ألمــنيتقريــر ا يف الــواردةباالجتــار بالنــساء والفتيــات 
 ،)١٠(املرأة ضد العنفأشكال 
ــشري وإذ  ــضا ت ــر ال إىل أي ــصادرتقري  باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب عــن ال
 االجتــارأواله مــن اهتمـام حلالــة    ومــا،“يــة لالجتــار باألشـخاص العامل األمنـاط ” املعنــون واجلرميـة 
 والفتيات، بالنساء

ــ يف اجلنـــسانية اجلـــرائم بـــإدراج تقـــر وإذ  ــا امنظـ  اجلنائيـــة للمحكمـــة األساســـي رومـ
 ،٢٠٠٢ يوليه/متوز ١ يف نفاذه بدأ الذي )١١(الدولية

 االجتـار  ملنـع  الواجبـة  العنايـة  بـإيالء  التزامـا  الـدول  كـل  علـى  أن اعتبارها يف تضع وإذ 
 وأن هلـم،  احلمايـة  تـوفري  وكذلك ضحاياه وإنقاذ مرتكبيه ومعاقبة بشأنه والتحقيق باألشخاص

 مينــع  أوويقوضــها للــضحايا األساســية واحلريــات اإلنــسان حقــوق ينتــهك بــذلك القيــام عــدم
 هبا، التمتع

 يف عامـل الـسن   و اجلنـسانية  االعتبـارات  يراعـي  أقـوي  هنـج  اعتماد بضرورة تسلم وإذ 
ــع ــود مجي ــة اجله ــار ملكافحــة املبذول ــة االجت ــع، ضــحاياه ومحاي ــاة م ــساء أن مراع ــات الن  والفتي

_______________ 
منـشورات األمـم     (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٩(

 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 
)١٠( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1. 
 .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١١(
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 تـسخريهن  جانـب  إىل ،اجلنـسي  االسـتغالل  ألغـراض  هبـن  جتاراال خلطر خاص بوجه معرضات
 اخلدمات، أداء  أوعملقسرا يف ال
 واألطفـال  بالنـساء  االجتـار  مشكلة على العوملة ألثر التصدي بضرورة أيضا تسلم وإذ 
 الفتيات،ب سيما  والحتديدا،

 كفايــة عــدم بــسبب والفتيــات بالنــساء االجتــار مكافحــة حتــديات كــذلك تــدرك وإذ 
 عليهــا عــول يات وإحــصاءبيانــات فراتــو وعــدم القائمــة التــشريعات تنفيــذ وعــدم التــشريعات

 املوارد، نقص وكذلك، اجلنس حسب مصنفة
 االجتـار  جيـري  الالئـي  الفتياتو النساء من املتزايد العدد إزاء القلق بالغ يساورها وإذ 

 البلـدان  صـوب  انتقاليـة  مبرحلـة  هتااقتصادا متر اليت البلدان وبعض النامية البلدان من انطالقا هبن
 أيـضا  والفتيـان  الرجال وقوع وإزاء بينها، وفيما والدول املناطق داخل كذلكو النمو، املتقدمة
 اجلنسي، االستغالل ألغراض االجتار ذلك يف مبا الجتار،ل ضحايا

ــساورها وإذ  ــق ي ــات اســتخدام إزاء القل ــات تكنولوجي ــة، املعلوم ــا احلديث ــك يف مب  ذل
 الـيت  اجلنـسية  والـسياحة  الـزواج،  يف بالنـساء  واالجتـار  الغـري،  بغـاء  استغالل ألغراض رنت،اإلنت

 وغـري  باألطفـال،  اجلنـسي  والولع األطفال، عن اإلباحية املوادنتاج  إو واألطفال، النساء تستغل
 لألطفال، اجلنسي االستغالل أشكال من ذلك

ــساورها وإذ  ــق ي ــضا القل ــاد إزاء أي ــشطة ازدي ــاتالتنظي أن ــة م ــة عــرب اإلجرامي  الوطني
 الــصعيد علــى ،واألطفــال النــساء وخباصــة ،باألشــخاص االجتــار مــن أرباحــا جتــين الــيت وغريهــا
 للقـوانني  صـارخ  انتـهاك  ويف هبـا  ميرون اليت والالإنسانية اخلطرية للظروف مراعاة دون الدويل،
 الدولية، والـمعايري احمللية

 والتمييـز  للمعانـاة مـن العنـصرية      خاصـة  بصفة معرضون االجتار ضحايا بأن تسلم وإذ 
 الــضحايا والفتيــات النــساء وأن ،ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب األجانــب يــةهاوكر العنــصري

 اجلـنس نـوع   بينـها  من خمتلفة أسس على والعنف التمييز من متعددة ألشكال يتعرضن  ما كثريا
شـكال مـن التمييـز قـد تـذكي           وأن هـذه األ    واألصل، والديانة والثقافة العرقي واالنتماءوالسن  

 بنفسها االجتار باألشخاص،
 االجتـار  طريـق  عـن  يلـىب  الـسخرة  وأعمال البغاء على الطلب من جانبا أن تالحظ وإذ 

  العامل، أحناء بعض يف باألشخاص
 مزيـدا  جنـسهن،  نـوع  بسبب ني،يعان االجتار ضحايا من الفتياتو النساء بأن تقر وإذ 

 مـن  هلـن  مبـا  االعتـراف  وعـدم  الـوعي   أو املعرفـة  يف العـام  النقص بسبب والتهميش احلرمان من
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 الـيت  العقبـات  بـسبب  كـذلك و ،باالجتـار  تـرتبط   ما كثريا اليت الوصمة وبسبب اإلنسان حقوق
 تنتــهك الــيت احلــاالت يف االنتــصاف آليــات واســتخدام املعلومــات علــى حلــصولا يف نــهايواجه
 ،نوعيه إذكاءو نحلمايته صةخا تدابري اختاذ يتعني وأنه ،نحقوقه فيها

 الـدويل و واإلقليمـي  اإلقليمي ودون الثنائي التعاون ومبادرات آليات بأمهية تسلم وإذ 
 الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمـات  احلكومـات مبا يـشمل تبـادل املعلومـات بـشأن أفـضل ممارسـات              

  واألطفال، بالنساء سيما  والباألشخاص، االجتار شكلةللتصدي مل احلكومية غرياملنظمات و
 املــساعدة وبـرامج  الــدويل التعـاون  ذلـك  يف مبــا العامليـة،  اجلهـود  بــأن أيـضا  تـسلم  وإذ 
 سياسـيا  التزامـا  تتطلـب  واألطفـال،  النـساء  اصـة خبو باألشـخاص،  االجتـار  علـى  للقـضاء  التقنية،
بلـدان  و األصـلية  بلـدان ال حكومـات  مجيـع  جانـب  مـن  نـشطا  وتعاونـا  مـشتركة  ومسؤولية قويا

 واملقصد، العبور
 إعـادة اإلعـادة إىل الـوطن و     و والتأهيل الوقاية وبرامج سياسات بأن كذلك تسلم وإذ 
ــارات يراعــي التخصــصات ومتعــدد شــامل هنــج خــالل مــن توضــع أن ينبغــي اإلدمــاج  االعتب
 مبـا  الكامل التمتع يف حقهم واحترام للضحايا األمن بتوفري مع االهتمام    عامل السن و اجلنسانية

بلــدان و األصــلية بلــدانال يف الفاعلــة األطــراف مجيــع ومــع مــشاركة اإلنــسان قحقــو مــن هلــم
 ،واملقصد العبور

 االحتــرام إيــالء مــع ومــساعدهتم االجتــار ضــحايا مجيــع محايــة بــضرورة منــها واقتناعــا 
 ، ملا للضحايا من حقوق اإلنسانالكامل

ــود ترحــب - ١  ــات جبه ــات احلكوم ــم وهيئ ــا املتحــدة األم ــاتواملن ووكاالهت  ظم
 االجتـار  ملـشكلة  خـاص  بوجـه  التـصدي  أجـل  مـن  احلكوميـة  غـري املنظمـات   و الدوليـة  احلكومية
 ممارسـاهتا  وأفـضل  معارفهـا  وتبادل العمل هبذا القيام مواصلة على وتشجعها والفتيات، بالنساء
 ممكن؛ نطاق أوسع على

لـذي   ا والفتيـات  بالنـساء  االجتـار  علـى  الطلـب  على القضاء احلكوماتب هتيب - ٢ 
 االستغالل؛ أشكال لكافةيعرضهن 
 مـن  تزيـد  الـيت  للعوامل للتصدي املالئمة التدابري اختاذ احلكوماتب  أيضا هتيب - ٣ 
 األخـرى  العوامـل  عـن  فضال اجلنسني، بني املساواة وعدم الفقر فيها مبا ،لالجتار التعرض خماطر
 املتـاجرة  أشـكال  وسـائر  غـاء الب ألغـراض  والفتيـات  بالنـساء  االجتـار  مـشكلة  حتديـدا  تشجع اليت

 ،االجتــار هــذا ضــروب علــى القــضاء أجــل مــن وذلــك والــسخرة، القــسري والــزواج بــاجلنس
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 أفـضل  حنـو  علـى  والفتيـات  النـساء  حقـوق  محاية بغرض القائمة التشريعات تعزيز منها بوسائل
 ؛ على السواءومدنية جنائية تدابري بواسطة اجلناة ومعاقبة

ــات حتـــث - ٤  ــى احلكومـ ــتحداثا علـ ــاذ سـ ــز وإنفـ ــدابري وتعزيـ ــة تـ ــي فعالـ  تراعـ
 ،والفتيـات  بالنـساء  االجتـار  أشـكال  مجيـع  مكافحة أجل من عامل السن و اجلنسانية االعتبارات
 شـاملة  استراتيجية إطار يف عليها والقضاء واالقتصادي، اجلنسي االستغالل منها عدة ألغراض
 والقيـام،  ،االجتـار  ضـحايا  حالـة  اعـي وتر اإلنـسان  حلقـوق  منظـور  تشتمل على    االجتار ملكافحة
 ؛الصدد هذا يف وطنية عمل خطط بوضع االقتضاء، حسب

 األمـم  صـكوك  علـى  والتـصديق  التوقيـع  يف النظـر  على احلكوماتأيضا   حتث - ٥ 
 اتفاقيـة  مثـل  الـصكوك،  هـذه  تنفيـذ  علـى  األطـراف  الـدول  وحتـث  الصلة ذات القانونية املتحدة
 منـع  بروتوكول سيما  وال ،اهتوبروتوكوال )٦(ةالوطني عرب املنظمة ةاجلرمي ملكافحة املتحدة األمم
املكمــل التفاقيــة األمــم واملعاقبــة عليــه  ،واألطفــال النــساء وخباصــة ،باألشــخاص االجتــار وقمــع

 ضـد  التمييـز  أشكال مجيع على القضاء واتفاقية ،)٧(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
ــرأ ــة ،)١(ةامل ــ حقــوق واتفاقي ــاري والربوتوكــول ،)٣(لالطف ــة االختي ــى القــضاء التفاقي ــع عل  مجي

ــز أشــكال ــرأ ضــد التميي ــاري والربوتوكــول ،)٢(ةامل ــة االختي ــشأن الطفــل حقــوق التفاقي ــع ب  بي
ات منظمـة العمـل     اتفاقيـ  كـذلك و ،)٤(اإلباحيـة  املـواد  إنتـاج  يفو بغـاء ال يف اسـتغالهلم و األطفال
 )٢٩ رقــم االتفاقيــة( ١٩٣٠ لعــام القــسري العمــل  أوبالــسخرة قــةاملتعلمثــل االتفاقيــة  ةالدوليــ

ــة املتعلقــة و ــالتمييزاالتفاقي ــة يف ب ــة( ١٩٥٨ لعــام واملهــن العمال ــة و )١١١ رقــم االتفاقي االتفاقي
 ١٩٩٩ لعـام  عليهـا  للقـضاء  فوريـة  إجـراءات  واختـاذ  األطفـال  عمل أشكال أسوأ املتعلقة حبظر 

 ؛)١٨٢ رقم االتفاقية(
ــة      تــشجع - ٦  ــة وإقليمي ــة ودون إقليمي ــرام اتفاقــات ثنائي ــدول األعــضاء علــى إب ال

ــادرات   ــام مبب ــة وكــذلك القي ــادرات اإلقليميــ  ،ودولي ــا املب ــا فيه  ملعاجلــة مــشكلة االجتــار   )١٢(ة مب
_______________ 

ار باألشــخاص ومــا يتــصل بــذلك مــن جــرائم عــرب  مثــل عمليــة بــايل بــشأن هتريــب النــاس واالجتــ  )١٢(
خطــة العمــل ملنطقــة آســيا و ،ملبــادرة الوزاريــة املنــسقة حلــوض هنــر امليكونــغ ملكافحــة االجتــار وطنيــة، وا

 املبـادرة اإلقليميـة اآلسـيوية ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء          اليت وضـعتها  واحمليط اهلادئ   
، ومبادرات االحتاد األورويب بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبيـة          )رفق، امل A/C.3/55/3انظر   (واألطفال

مـؤخرا يف خطـة االحتـاد األورويب ألفـضل املمارسـات            شاملة بشأن االجتار بالبشر، علـى النحـو الـوارد           
، ٢٠٠٥ديــسمرب  /واملعــايري واإلجــراءات ملكافحــة ومنــع االجتــار بالبــشر، املعتمــدة يف كــانون األول       

ــشطة جملــس أورو  ــا  وأن ــاون يف أوروب ــا ومنظمــة األمــن والتع ــة ب ــاون   ، واتفاقي رابطــة جنــوب آســيا للتع
 بـشأن لـسلطات الوطنيـة     واجتمـاع ا  االجتار بالنساء واألطفال ألغـراض البغـاء،        ومكافحة  نع   مل اإلقليمي

ومنظمــة منظمــة العمــل الدوليــة أنــشطة و ،منظمــة الــدول األمريكيــةالــذي عقدتــه  االجتــار باألشــخاص
 .لية يف هذا اجملالاهلجرة الدو
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كفالـة إيـالء عنايـة خاصـة يف تلـك االتفاقـات واملبـادرات ملـشكلة االجتـار                   علـى   باألشخاص، و 
  ؛بالنساء والفتيات

مبـا جيـسد    ،  باألشـخاص  االجتار    مجيع أشكال   احلكومات أن جترم   ميعجب هتيب - ٧ 
وأن تــدين وتعاقــب إدراكهــا لتزايــد حدوثــه ألغــراض االســتغالل اجلنــسي والــسياحة اجلنــسية، 

 جانـب، مـن األ   أو املتورطني فيه، مبن فيهم الوسطاء، سواء كـانوا مـن أهـل البلـد        اجملرمني مجيع
يف البلـد الـذي      رتكب اجلـرم أو   األصلي مل بلد  ال سواء يف    ،من خالل السلطات الوطنية املختصة    

  كـذلك  وذلـك وفقـا لإلجـراءات القانونيـة املعمـول هبـا، وأن تعاقـب              حيدث فيه سـوء املعاملـة،       
 ؛احملتجزين لديهمأصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا االجتار 

كفالـة أال يعاقـب ضـحايا    مـة ل  اختـاذ مجيـع التـدابري املالئ       احلكومات على    حتث - ٨ 
 نتيجـة لإلجـراءات   االجتار علـى تعرضـهم لالجتـار وأال يعـانوا مـن الوقـوع ضـحايا مـرة أخـرى               

وتـشجع احلكومـات علـى أن متنـع، ضـمن إطارهـا القـانوين               ،  اليت تتخذها السلطات احلكوميـة    
ــى دخــوهلم أو       ــة، حماكمــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص عل ــسياسات الوطني ــا لل ــهم إقام ووفق ت

 بصورة غري مشروعة؛
ــع  نــسق  باحلاجــة امللحــة للتعــاون الواســع النطــاق وامل  تقــر - ٩  األطــراف بــني مجي
ــةالفاعلــة   للتــصدي ،، مبــا يف ذلــك الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واجملتمــع املــدين   املعني

 ا النساء والفتيات؛سيم الو بفعالية خلطر االجتار باألشخاص،
الــدويل هبــدف منــع و الثنــائي واإلقليمــي ىل تعزيــز التعــاون احلكومــات إتــدعو - ١٠ 

ومكافحة الفساد وغسل العائدات املتأتية من االجتار، مبا يف ذلك ألغراض االسـتغالل اجلنـسي     
 التجاري؛
تعزيز آلية وطنية للتنـسيق، مثـل         أو  احلكومات إىل النظر يف إنشاء      أيضا تدعو - ١١ 

 هيئة مشتركة بني الوكاالت، مبـشاركة اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك      نشاءإ  أو تعيني مقرر وطين  
املنظمــات غــري احلكوميــة، لتــشجيع تبــادل املعلومــات وإعــداد تقــارير عــن البيانــات واألســباب 

 سيما االجتار هبا؛  والاجلذرية والعوامل واالجتاهات يف جمال العنف ضد املرأة،
 يف ،دة ذات الــصلة علــى أن تتخــذ  احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــ تــشجع - ١٢ 

ــادة  ،حــدود مواردهــا القائمــة  ــدابري املالئمــة لزي ــ الت ــام وعي ال  باألشــخاص، مبــسألة االجتــار الع
الطلــب الــذي يــشجع مجيــع أشــكال االســتغالل، مبــا يف كــبح أن تووخباصـة النــساء والفتيــات،  
نني واألنظمــة القــوا عــن أن تعلــنو ؛هبــدف القــضاء عليــه، والــسخرةذلــك االســتغالل اجلنــسي 

 كون االجتار جرمية جسيمة؛ تشدد علىوأن  ؛والعقوبات املتصلة هبذه املسألة
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للقـضاء علـى طلـب الـسياحة        املالئمـة   احلكومـات علـى اختـاذ التـدابري         تشجع   - ١٣ 
 من خالل مجيع اإلجراءات الوقائية املمكنة؛سيما املتعلقة باألطفال،  الو اجلنسية،
ــة      احلكومــات املعنحتــث - ١٤  ــاون مــع املنظمــات احلكومي ــوم، بالتع ــى أن تق ــة عل ي
غـري احلكوميـة، بتقـدمي الـدعم وختـصيص املـوارد للـربامج الراميـة إىل تعزيـز                   املنظمات  الدولية و 

ــة،   ــف وخباإلجــراءات الوقائي ــات، يف جمــال     اصــة تثقي ــان والفتي ــرأة والرجــل، وكــذلك الفتي  امل
الـوعي  إذكـاء    واحلمـالت الراميـة إىل        املتبـادل،  املساواة بني اجلنسني واحترام الذات واالحتـرام      
 العام باملسألة على الصعيدين الوطين والشعيب؛

  لتقـدمي بـرامج    ، حسب االقتـضاء،    باحلكومات املعنية أن ختصص املوارد     هتيب - ١٥ 
التـدريب املهـين    جبملة وسائل منها     ضحايا االجتار لواالجتماعي  البدين والنفسي   للتأهيل  شاملة  

الـيت تـشمل     والرعايـة الـصحية    ،، مبا يف ذلك باللغـة الـيت يـستطيعون فهمهـا           ة القانونية واملساعد
 واختـاذ تـدابري   ،)اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /ملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    ا

غــري احلكوميــة مــن أجــل تقــدمي الرعايــة  املنظمــات املنظمــات احلكوميــة الدوليــة وللتعــاون مــع 
 ة والطبية والنفسية للضحايا؛االجتماعي
 احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                 تشجع - ١٦ 

ــة، بتنظــيم املنظمــات و ــز   أوغــري احلكومي ــل    تعزي ــستهدف توضــيح الفــرص والعراقي محــالت ت
ة ، فضال عن تقدمي معلومـات عـن خمـاطر اهلجـرة غـري القانونيـ               واحلقوق القائمة يف حالة اهلجرة    

ــسبل والوســائل الــ  ــستخدمها املتوال ــة  جــرونيت ي ــة    بغي ــرارات واعي ــساء مــن اختــاذ ق متكــني الن
 واحليلولة دون وقوعهن ضحايا لالجتار؛

 احلكومـات علـى تكثيـف تعاوهنـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                 تشجع أيـضا   - ١٧ 
لـضحايا  الفعالـة  لتقـدمي املـشورة      عامل السن  و العتبارات اجلنسانية تراعي ا لوضع وتنفيذ برامج    

، وبـرامج لتـوفري املـأوى واخلطـوط          على حنو فعال    يف اجملتمع  م وإعادة إدماجه  ماالجتار وتدريبه 
 ضحايا؛ال  منملن حيتمل أن يصبح  أواهلاتفية املخصصة لتقدمي املساعدة للضحايا

ــب - ١٨  ــضمان أن   ب هتي ــات أن تتخــذ خطــوات ل ــة ضــحايا  تنطــوي احلكوم معامل
سـيما تلـك الـيت تـؤثر يف ضـحايا            الو دابري املتخذة ضد االجتار باألشـخاص،     االجتار، ومجيع الت  

تطبـق مـع مراعـاة االحتـرام      خاصة الحتياجـات النـساء والفتيـات، وأن        عنايةعلى  هذا االجتار،   
 مـع مبـادئ عـدم التمييـز املعتـرف           أن تتـسق  الكامل حلقوق اإلنسان اخلاصة هبؤالء الـضحايا، و       

 الـيت    وتـوافر وسـائل االنتـصاف القانونيـة املالئمـة          ع التمييـز العنـصري     مبا يف ذلـك منـ      هبا دوليا، 
 ؛ميكن أن تشمل تدابري تتيح للضحايا إمكانية احلصول على تعويض عما أصاهبم من أضرار
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إجــراءات العدالــة  لكفالــة أن تكــون   احلكومــات إىل اختــاذ خطــوات   تــدعو - ١٩ 
الـة النـساء والفتيـات املتـاجر هبـن وأن جيـري            مراعية بالتحديـد حل   برامج محاية الشهود    اجلنائية و 
 غريها مـن الـسلطات      أو  تقدمي شكاوى إىل الشرطة    ، يف ، حسب االقتضاء  ومساعدهتن دعمهن

 خـالل   هلـن  من قبل نظام العدالة اجلنائيـة، وكفالـة أن تتـاح          نحلضور عند طلبه  ا، و دون خوف 
تماعيــة وطبيــة وماليــة  يلــزم مــن محايــة ومــساعدة اج   مــاذلــك الوقــت إمكانيــة احلــصول علــى 

 وقانونية؛
ــدعو - ٢٠  ــضات ــشجيع  أي ــي مقــدمي خــدمات اإلعــالم، مبــن   احلكومــات إىل ت  هم ف
تعزيز املوجود منها مـن       أو  على اختاذ تدابري لفرض الضوابط الذاتية      ، خدمات اإلنترنت  ومقدم
ضاء علـى   اإلنترنت، بغية الق  وسائط اإلعالم، وخباصة    عنصر املسؤولية يف استخدام     تعزيز  أجل  

 ؛ميكن أن يشجع على ممارسة االجتار  ما، وهوالنساء واألطفال، والسيما الفتياتاستغالل 
 االتـصاالت الـسلكية     قطـاع السياحة و قطاع  سيما    وال ،قطاع األعمال تدعو   - ٢١ 

 إىل التعــاون مــع احلكومــات ،والالســلكية، مبــا يف ذلــك منظمــات وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي
، بوسائل منـها نـشر وسـائط اإلعـالم     سيما الفتيات  والار بالنساء واألطفال،للقضاء على االجت  

معلومــات عــن أخطــار االجتــار وحقــوق األشــخاص املتــاجر هبــم واخلــدمات املتاحــة لــضحايا     
 ؛االجتار

حـسب نـوع   صنفة  القيـام بـصورة منتظمـة جبمـع بيانـات مـ       احلاجـة إىل تؤكـد  - ٢٢ 
ى الــصعيدين الــوطين والــدويل ووضــع منــهجيات ، وإجــراء دراســات شــاملة علــالــسن واجلــنس

أرقـام وافيـة بـالغرض وقابلـة للمقارنـة، وتـشجع            ليتـسىن وضـع      موحدة ومؤشرات حمددة دوليا   
على تعزيز تبادل املعلومات وتعزيز القدرة على مجع البيانـات باعتبـار ذلـك وسـيلة                احلكومات  

 ؛لتعزيز التعاون يف مكافحة مشكلة االجتار
باألشــخاص،  الوطنيــة ملكافحــة االجتــار الــربامجومــات علــى تعزيــز  احلكحتــث - ٢٣ 
ــائي واإلقليمــي والــدويل، آخــذة    زيــادة عــن طريــق،النــساء والفتيــاتوخباصــة   يف التعــاون الثن

ــدعو احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة      ــة وأفــضل املمارســات، وت ــار النــهج االبتكاري االعتب
غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص إىل القيـام     ملنظمات اوومؤسساهتا واملنظمات احلكومية الدولية    

ببحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن االجتار بالنساء والفتيات ميكن أن تـستخدم كأسـاس              
 تغيريها يف هذا اجملال؛  أولوضع السياسات العامة

ــدعو - ٢٤  ــدعم  ت ــوم، ب ــضرورة   احلكومــات إىل أن تق ــد ال ، مــن األمــم املتحــدة عن
لتـدريب  ل بوضـع أدلـة      ات احلكومية الدولية ومع مراعـاة أفـضل املمارسـات،         وغريها من املنظم  

 إنفاذ القانون واملوظفني القـضائيني وغريهـم مـن          ملوظفيومواد إعالمية أخرى وتوفري التدريب      
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ــينياملــوظفني  ــة ، املعن ــاملهن الطبي ــشتغلني ب ــدعم،  وامل ــوظفي ال ــهم باالحتياجــات   وم ــة توعيت بغي
 ء والفتيات؛اخلاصة للضحايا من النسا

تعزيز التدريب للمسؤولني عن إنفـاذ القـوانني          أو  احلكومات على تقدمي   حتث - ٢٥ 
نــع االجتــار يف ماهلجــرة وغريهــم مــن املــسؤولني ذوي الــصلة مــسؤويل وواملــسؤولني القــضائيني 

 وينبغــي أن يركــز  مبــا يف ذلــك االســتغالل اجلنــسي للنــساء والفتيــات،، ومكافحتــهباألشــخاص
ــ ــة حقــوق  يف منــع هــذا االجتــار وحماكمــة املت ى الوســائل املــستخدمة التــدريب عل جــرين ومحاي

ــة    ــك محاي ــا يف ذل ــضحايا، مب ــال ــن ضحايا ال ــة أن ،جــريناملتم ــشمل وكفال ــوق  ي ــدريب حق  الت
، والتـشجيع علـى التعـاون مـع         تراعي االعتبـارات اجلنـسانية وعامـل الـسن        منظورات  واإلنسان  

 مات ذات الصلة، وعناصر أخرى يف اجملتمع املدين؛ املنظسائراملنظمات غري احلكومية و
 احلكومات واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات الدوليـة ذات الـصلة       تشجع - ٢٦ 

 ، األفــراد العــسكريني والعــاملني يف جمــال حفــظ الــسالم واجملــال اإلنــساين  تــدريبعلــى كفالــة 
 علـى الـسلوك     ،الطوارئو صراعبعد انتهاء ال    ما الذين يتم نشرهم يف مناطق الصراع وحاالت      

اســتغالله، مبــا يف ذلــك   أوتــسهيله  أويــشجع علــى ممارســة االجتــار بالنــساء والفتيــات  الالــذي
ــة يف أن      ألغــراض االســتغالل اجلنــسي، وإذكــاء وعــي هــؤالء األفــراد باملخــاطر احملتملــة املتمثل

 الكــوارث يتعــرض لالجتــار ضــحايا الــصراعات وغريهــا مــن حــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذلــك     
 الطبيعية،
 الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة              تدعو - ٢٧ 

 إىل تـضمني تقاريرهـا      )١٣(نواتفاقية حقوق الطفل والعهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسا            
، لفتيـات معلومـات وإحـصاءات عـن االجتـار بالنـساء وا           ،جلاهنـا املعنيـة    اليت تقدمها إىل     ،الوطنية

 ؛والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة هبدف احلصول على بيانات قابلة للمقارنة
 
 
 
 
 

_______________ 
 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠القرار  )١٣(
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  يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني             إىل األمني العام أن    تطلب - ٢٨ 
، فـضال عـن التحـديات الـيت تواجـه       واالسـتراتيجيات الناجحـة  لألنـشطة  اجتميعـ يتـضمن  تقريرا  
يبـذل مـن     مـا  وحيدد اجلوانب اجلنـسانية في     ،باألشخاص ملشكلة االجتار    اجلنسانيةاألبعاد   معاجلة

اختـذ مـن     ، ويقـيم مـا    اليت مل تعـاجل مبـا فيـه الكفايـة           أو تعاجل بعد  جهود ملكافحة االجتار، اليت مل    
ــام إىل أن يأخــذ يف احلــسبان يف       ــدعو األمــني الع إجــراءات مــن خــالل املؤشــرات املناســبة؛ وت

ــ ــصلة وســائر املنظمــات      ره، تقري ــات األمــم املتحــدة ذات ال عمــل احلكومــات ووكــاالت وآلي
 .الدولية

 ٨١اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول١٩

 


