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 [(A/57/549) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

االجتار بالنساء والفتيات  - ١٧٦/٥٧

إن اجلمعية العامة، 
إذ تعيد تأكيد املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(١)، واتفاقيـة القضـاء 
ـــني اخلــاصني حبقــوق اإلنســان(٣)،  علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة(٢)، والعـهدين الدولي
واتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية 

أو املهينة(٤)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، وإعالن القضاء على العنف ضد املرأة(٦)، 
ــــاريني التفاقيـــة حقـــوق  وإذ ترحــب باعتمــاد اجلمعيــة العامــة للــربوتوكولني االختي
الطفل(٧)، والسيما الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفـال واملـواد اإلباحيـة 

عن األطفال، الذي بدأ نفاذه يف ١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ ترحب أيضا باعتماد اجلمعية العامة للربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى 

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(٨) الذي بدأ نفاذه يف ٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 
                                                           

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ١٨٠/٣٤، املرفق.  (٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، املرفق.  (٣)

القرار ٤٦/٣٩، املرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، املرفق.  (٥)

انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (٦)

انظر القرار ٢٦٣/٥٤.  (٧)

القرار ٤/٥٤، املرفق.  (٨)
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ـــيت  وإذ تشـري إىل مجيـع القـرارات السـابقة بشـأن مشـكلة االجتـار بالنسـاء والفتيـات ال
اعتمدا اجلمعية العامة وجلنة وضـع املـرأة وجلنـة حقـوق اإلنسـان وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة 
اجلنائية، وكذلك إىل اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري(٩)، واالسـتنتاجات 
املعنية بالعنف ضد املرأة اليت أقـرا جلنة وضـع املــرأة يف دورتــها الثانيـة واألربعـني(١٠) يف ١٣ 
آذار/مـارس ١٩٩٨، وتوصيـات الفريـق العـامل املعـين بأشـكال الـرق املعـاصرة(١١) الـيت أقرــا 
اللجنـة الفرعيـة املعنيـة مبنـع التميـيز ومحايـــة األقليــات(١٢) يف ٢١ آب/أغســطس ١٩٩٨ أثنــاء 

دورا اخلمسني، 
وإذ تشري أيضا إىل إعالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة(١٣)، والسـيما التصميـم الـذي 
أعرب عنه رؤساء الدول واحلكومات لتكثيف اجلهود مـن أجـل مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب 

الوطنية جبميع أبعادها، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص، 
وإذ تعيد تأكيد النتائج وااللتزامـات املتعلقـة باالجتـار بالنسـاء والفتيـات الصـادرة عـن 
املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـــدة، مبــا يف ذلــك املؤمتــر العــاملي حلقــوق 
اإلنسان(١٤) واملؤمتر الدويل للسـكان والتنمية(١٥)، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية(١٦)،  

 
 

                                                           
القرار ٣١٧ (د - ٤).  (٩)

/E و Corr.1 و 2)، الفصــل  انظـــر: الوثائق الرمسيــــة للمجلـــــس االقتصــــادي واالجتماعــــي، ١٩٩٨، امللحــق رقــم ٧ والتصويــبان (1998/27 (١٠)
األول. 

ــــــــــــــف، القــــــــــــــرار ١٩/١٩٩٨،  انظـــــــــــــر E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصـــــــــــــــل الثـــــــــــــــاين، الفــــــــــــــرع أل (١١)
و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس - باء. 

أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (انظر مقرر الس االقتصادي واالجتماعي ٢٥٦/١٩٩٩).  (١٢)

انظر القرار ٢/٥٥.  (١٣)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٤)

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٤ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع A.95.XIII.18)، الفصــل  (١٥)
األول، القرار ١، املرفق. 

.A)، الفصــل  96.IV.8 (١٦)تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيــة، كوبنــهاغن ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع
األول، القرار ١، املرفقان األول والثاين. 
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ـــة االســتثنائية املعنيــة بــالطفل(١٨)  واملؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة(١٧)، ودورة اجلمعيـة العام
وعمليات متابعتها، 

وإذ تقـر بـإدراج اجلرائـم املتصلـة بنـوع اجلنــس يف نظــام رومــا األساســي للمحكمــة 
اجلنائية الدولية(١٩) الذي بدأ نفاذه يف ١ متوز/يوليه ٢٠٠٢، 

وإذ ترحـب باعتمـاد اجلمعيـة العامـة يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ التفاقيـة األمـــم 
املتحـدة ملكافحـــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة (٢٠) والــربوتوكولني املكملــني هلــا، والســيما 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال(٢١)، وبروتوكـول 

مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو(٢٢)، 
وإذ تسـلم بضـرورة التصـدي ألثـر العوملـة علـى مشـكلة االجتـــار بالنســاء واألطفــال، 

والسيما الفتيات، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن العنــف اجلنســي واالجتــار بالنســــاء والفتيـــات ألغـــراض 
االستغالل االقتصادي، واالسـتغالل اجلنسـي عـن طريـق البغـاء وغـريه مـن أشـكال االسـتغالل 

اجلنسي وأشكال الرق املعاصرة تشكل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تزايد عـدد النسـاء واألطفـال، مـن البلـدان الناميـة ومـن 
بعـض البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة، الذيـن جيـري االجتـار ـــم يف اجتــاه البلــدان 
املتقدمة النمو، وكذلك داخل املناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبية هم أيضـا مـن 

ضحايا مشكلة االجتار، 
وإذ تسـلم بـأن ضحايـا االجتـار معرضـون بصفـة خاصـة للعنصريـة والتميـيز العنصــري 

وكره األجانب والتعصب املرتبط بذلك، 

                                                           
تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.96.IV.13)، الفصــل األول،  (١٧)

القرار ١، املرفقان األول والثاين. 

القرار د إ – ٢/٢٧، املرفق.  (١٨)

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمــة جنائيــة دوليــة، رومــا، ١٥ حزيــران/يونيــه � ١٧ متــوز/يوليــه ١٩٩٨،  (١٩)
الد األول: الوثائق اخلتامية (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.02.I.5)، الفرع ألف. 

القرار ٢٥/٥٥، املرفق األول.  (٢٠)

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٢١)

املرجع نفسه، املرفق الثالث.  (٢٢)
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وإذ تقر بأن النساء واألطفال الذين وقعوا ضحيـة االجتـار يعـانون مزيـدا مـن احلرمـان 
والتـهميش بسـبب النقـص العـام يف املعرفـة أو الوعـــي وعــدم االعــتراف حبقوقــهم وبوقوعــهم 
ضحايا، وكذلك بسبب العقبات اليت يواجهوا للحصـول علـى املعلومـات واسـتخدام آليـات 
ــهم  االنتصـاف يف احلـاالت الـيت تنتـهك فيـها حقوقـهم، وأنـه يتعـني اختـاذ تدابـري خاصـة حلمايت

وزيادة وعيهم، 
وإذ تســلم بأمهيــة آليــات التعــاون الثنــــائي ودون اإلقليمـــي واإلقليمـــي ومببـــادرات 
احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية لتعاجل داخـل منطقتـها مشـكلة االجتـار 

بالنساء واألطفال، والسيما الفتيات، 
وإذ ترحب جبهود احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغـري احلكوميـة يف وضـع 

برامج ملكافحة االجتار باألشخاص والسيما النساء والفتيات، 
ـــري  وإذ تقــر بــالعمل الــذي تضطلــع بــه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غ
ـــري احلمايــة  احلكوميـة يف مجـع املعلومـات عـن حجـم مشـكلة االجتـار ومـدى تعقدهـا، ويف توف

واملساعدة للنساء واألطفال املتجر م، ويف تأمني عودم الطوعية إىل بلدام األصلية، 
وإذ تسلم بأن اجلهود العاملية، مبا يف ذلـك التعـاون الـدويل وبرامـج املسـاعدة التقنيـة، 
ـــال، تتطلــب التزامــا سياســيا قويــا  للقضـاء علـى االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطف

وتعاونا نشطا من جانب مجيع حكومات بلدان املنشأ واملرور العابر واملقصد، 
وإذ تسلم أيضا بأنه يتعـني اتبـاع ـج شـامل ومتعـدد التخصصـات مـن أجـل الوقايـة 
والعـالج وإعـادة اإلدمـاج وبـأن مجيـع األطـراف مبـن فيـهم العـاملون يف جمـــال القضــاء وإنفــاذ 
القوانـني، وسـلطات اهلجـرة، وضحايـا االجتـار وأسـرهم، واملنظمـات غـري احلكوميـة، واتمــع 

املدين ينبغي أن يتعاونوا من أجل تطوير هذا النهج، 
وإذ تشعر ببالغ القلـق إزاء تزايـد اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات احلديثـة، مبـا يف 
ذلك اإلنترنت، ألغراض استغالل بغاء الغـري، واملـواد اإلباحيـة عـن األطفـال، والولـع اجلنسـي 
باألطفال، وغري ذلك من أشـكال االسـتغالل اجلنسـي لألطفـال، واالجتـار بالنسـاء يف الـزواج، 

والسياحة اجلنسية، 
وإذ يسـاورها شـديد القلـق إزاء ازديـاد أنشـــطة التنظيمــات اإلجراميــة عــرب الوطنيــة 
وغريهـا الـيت جتـين أرباحـا مـن االجتـار بالنسـاء واألطفـال علـــى الصعيــد الــدويل، دون مراعــاة 
للظروف اخلطرية والالإنسانية اليت ميرون ا ويف انتهاك صارخ للقوانني احمللية والـمعايري الدولية، 
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وإذ تؤكــد مــرة أخــرى ضــرورة أن تكفـــل احلكومـــات معاملـــة إنســـانية موحـــدة 
لألشخاص الذين يتجر م، مبا يتسق ومعايري حقوق اإلنسان، 

حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام(٢٣)؛  - ١
ترحـب بـاخلطوات الـيت تتخذهـا اهليئـات املنشـأة مبوجـب معــاهدات حقــوق  - ٢
اإلنسـان، واملقـررون اخلـاصون، واهليئـات الفرعيـة للجنـة حقـــوق اإلنســان، ومفوضيــة األمــم 
املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، وغريهـا مـن هيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـــة واحلكوميــة 
الدولية واملنظمات احلكومية، كل يف نطاق واليتـه، فضـال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة، مـن 
أجـل التصـدي ملشـكلة االجتـار بالنسـاء والفتيـات، وتشـجعها علـى مواصلـة القيـام ـذا العمـل 

وتبادل معارفها وأفضل ممارساا على أوسع نطاق ممكن؛ 
ترحب أيضا بقـرار جلنـة وضـع املـرأة النظـر يف دورـا السـابعة واألربعـني يف  - ٣
املوضوع ذي األولوية �حقوق اإلنسان للمرأة والقضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة 
على النحو احملدد يف منـهاج عمـل بيجـني والوثـائق اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية 
املعنونــة �املــرأة عــام ٢٠٠٠: املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســــالم يف القـــرن احلـــادي 

والعشرين� �(٢٤)، الذي سيشمل مسائل تتعلق باالجتار بالنساء والفتيات؛ 
حتث احلكومات على اختاذ التدابري املالئمة للتصدي للعوامل اجلذريـة، مبـا يف  - ٤
ذلـك العوامـل اخلارجيـة، الـيت تشـجع علـى االجتـار بالنسـاء والفتيـات ألغـراض البغـــاء وســائر 
أشكال املتاجرة بـاجلنس والـزواج القسـري والسـخرة، وذلـك مـن أجـل القضـاء علـى االجتـار 
بالنساء، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض محاية حقوق النساء والفتيات على حنـو 

أفضل ومعاقبة اجلناة بواسطة تدابري جنائية ومدنية؛ 
حتث أيضا احلكومات علـى اسـتحداث وإنفـاذ وتعزيـز تدابـري فعالـة ملكافحـة  - ٥
مجيـع أشـكال االجتـار بالنسـاء والفتيـات والقضـاء عليـها مـن خـالل وضـع اسـتراتيجية شـــاملة 
ملكافحة االجتار تتضمن فيما تتضمن بنـاء القـدرات وتدابـري تشـريعية ومحـالت وقائيـة وتبـادل 
املعلومات ومساعدة الضحايا ومحايتهن وإعادة إدماجهن وحماكمة مجيع ارمـني الضـالعني يف 
هـذه األفعـال، مبـن فيـهم الوسـطاء، والقيـام، حسـب االقتضـاء، بوضـع خطـــط وبرامــج عمــل 

وطنية لتحسني محاية النساء والفتيات املتجر ن؛ 

                                                           
 .A/57/170 (٢٣)

انظــر: الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠٢، امللحــق رقــم ٧ (E/2002/27)، الفصــل األول، الفــرع بــاء، مشــروع املقـــرر  (٢٤)
الثالث. 
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حتث كذلك احلكومات على النظر يف التوقيع والتصديق على صكـوك األمـم  - ٦
املتحدة القانونية ذات الصلة مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة(٢٠) 
ـــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص  والـربوتوكولني املكملـني هلـا، والسـيما بروتوكـول من
ـــى مجيــع أشــكال التميــيز ضــد املــرأة(٢)،  وخباصـة النسـاء واألطفـال(٢١) ، واتفاقيـة القضـاء عل
واتفاقية حقوق الطفل(٥)، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التميـيز 
ضد املرأة(٨)، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل عن بيع األطفـال وبغـاء األطفـال 
واملواد اإلباحية عن األطفال(٧)، وكذلك اتفـاقييت منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقتـني بـالتمييز يف 
العمالة واملهن، لعام ١٩٥٨ (االتفاقية رقم ١١١)، ومبنع أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال واختـاذ 

إجراءات فورية للقضاء عليها، لعام ١٩٩٩(االتفاقية رقم ١٨٢)؛ 
تشـجع الـدول األعضـاء علـى إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ودون إقليميــة وإقليميــة  - ٧
ودولية وكذلك القيام مببـادرات مبـا فيـها املبـادرات اإلقليميـة، ملعاجلـة مشـكلة االجتـار بالنسـاء 
والفتيات، من قبيـل خطـة العمـل ملنطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ الصـادرة عـن املبـادرة اإلقليميـة 
اآلسـيوية ملكافحـــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال(٢٥)، ومبــادرات االحتــاد 
األورويب بشأن وضع سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن االجتار بالبشـر، علـى النحـو الـوارد 
يف استنتاجات اجتماع الس األورويب املنعقد يف تامبـريي، فنلنـدا، يومـي ١٥ و ١٦ تشـرين 
األول/أكتوبر ١٩٩٩(٢٦)، وأنشطة جملس أوروبا ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومنظمـة 

اهلجرة الدولية يف هذا اال؛ 
يـب جبميـع احلكومـات أن جتـرم مجيـع أشـكال االجتـار بالنســـاء واألطفــال،  - ٨
والسـيما الفتيـات، وأن جتعـل السـلطات الوطنيـة املختصـة يف بلـد اـــرم األصلــي أو يف البلــد 
الذي حدث فيه االعتداء تدين وتعاقب مجيع املتورطني فيه، مبـن فيـهم الوسـطاء، سـواء كـانوا 
مـن أهـل البلـد أو أجـانب، وذلـك وفقـا لإلجـراءات القانونيـة املعمـول ـا، مـــع ضمــان عــدم 
معاقبـة ضحايـا تلـك املمارسـات علـى تعرضـهم لالجتـار، وأن تعـاقب أصحـاب السـلطة الذيــن 

يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا االجتار الذين هم يف رعايتهم؛ 
تدعو احلكومات إىل النظر يف إنشاء أو تعزيز آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيـني  - ٩
مقـرر وطـين أو إقامـة هيئـة مشـتركة بـــني الوكــاالت، مبشــاركة اتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك 
املنظمـات غـري احلكوميـة، لتشـجيع تبـادل املعلومـات وإعـداد تقـارير عـن البيانـات واألســباب 

اجلذرية والعوامل واالجتاهات يف جمال العنف ضد املرأة، والسيما االجتار ا؛ 
                                                           

انظر A/C.3/55/3، املرفق.  (٢٥)

  .www.europa.eu.int :املوقع يف اإلنترنت .(SN 200/99) لس األورويب بتامبريي، استنتاجات الرئاسة(٢٦) انظر اجتماع ا 
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ـــم املتحــدة ذات الصلــة علــى أن تتخــذ يف  تشـجع احلكومـات وهيئـات األم - ١٠
حدود مواردها القائمة التدابري املالئمــة لزيـادة وعـي اجلمـهور مبسـألة االجتـار، السـيما االجتـار 
بالنساء والفتيات، ووعيه بالقوانني واألنظمـة والعقوبـات املتصلـة ـذه املسـألة، وأن تؤكـد أن 

االجتار جرمية، وذلك من أجل احلد من الطلب على النساء واألطفال املتجر م؛ 
حتـث احلكومـات املعنيـة علـى أن تقـــوم، بالتعــاون مــع املنظمــات احلكوميــة  - ١١
الدولية وغري احلكومية، بتقدمي الدعم وختصيـص املـوارد للـربامج الراميـة إىل تعزيـز اإلجـراءات 
الوقائيـة، وخباصـة التثقيـف واحلمـالت الراميـة إىل زيـادة الوعـي العـام باملسـألة علـى الصعيديــن 

الوطين والشعيب؛ 
يب باحلكومات املعنية أن ختصص املوارد، حسب االقتضـاء، لتقـدمي برامـج  - ١٢
شاملة دف إىل عالج ضحايا االجتار وتأهيلهن وإدماجهن يف اتمع، مبا يف ذلك عـن طريـق 
التدريب املهين، واملساعدة القانونيـة، والرعايـة الصحيـة، واختـاذ تدابـري للتعـاون مـع املنظمـات 

غري احلكومية من أجل تقدمي الرعاية االجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛ 
تشجع احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة  - ١٣
وغري احلكومية، بتنظيم محالت تستهدف توضيح الفرص والعراقيل واحلقوق القائمـة يف حالـة 

اهلجرة لتمكني النساء من اختاذ قرارات واعية واحليلولة دون وقوعهن ضحايا لالجتار؛ 
تشـجع أيضـا احلكومـات علـى تكثيـف تعاوـا مـع املنظمـات غـري احلكوميــة  - ١٤
لوضـع وتنفيـذ برامـج لتقـدمي املشـورة لضحايـا االجتـار وتدريبـهن وإعـادة إدماجـهن يف اتمــع 
على حنو فعال، وبرامج لتوفري املأوى واخلطوط اهلاتفية املخصصة لتقدمي املساعدة للضحايـا أو 

ملن حيتمل أن يصبحن ضحايا؛ 
يـب باحلكومـات أن تتخـذ خطـــوات لضمــان أن معاملــة ضحايــا االجتــار،  - ١٥
السيما النساء والفتيات، ومجيع التدابـري املتخـذة ضـد االجتـار باألشـخاص، السـيما تلـك الـيت 
تؤثر يف ضحايا هذا االجتار، تطبق مع مراعاة االحترام الكامل حلقوق اإلنسـان اخلاصـة ـؤالء 
الضحايـا، وتتمشـى مـع مبـادئ عــدم التميــيز املعــترف ــا دوليــا، مبــا يف ذلــك منــع التميــيز 

العنصري، وتوافر وسائل االنتصاف القانونية املالئمة؛ 
ـــا يف ذلــك برامــج محايــة الشــهود،  تدعـو احلكومـات إىل اختـاذ خطـوات، مب - ١٦
لتمكـني النسـاء الالئـي يقعـن ضحايـا لالجتـار مـن تقـدمي شــكاوى إىل الشــرطة أو غريهــا مــن 
السلطات، حسب االقتضاء، ومن احلضور عند طلبهن من قبل نظـام العدالـة اجلنائيـة، وكفالـة 
أن تتـاح للنسـاء خـالل ذلـك الوقـت إمكانيـة احلصـول علـــى مــا يلــزم مــن محايــة ومســاعدة 

اجتماعية وطبية ومالية وقانونية؛ 
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تدعــو أيضــا احلكومــات إىل أن تنظــر، يف ســياق اإلطــــار القـــانوين ووفقـــا  - ١٧
ـــا االجتــار، والســيما النســاء والفتيــات،  للسياسـات الوطنيـة، يف احليلولـة دون مقاضـاة ضحاي
بسـبب دخـول البلـــد املعــين واإلقامــة فيــه بصــورة غــري قانونيــة مــع مراعــاة كوــن ضحايــا 

االستغالل؛ 
تدعو كذلك احلكومات إىل تشـجيع مقدمـي خدمـات اإلنـترنت علـى اختـاذ  - ١٨
تدابـري لفـرض الضوابـط الذاتيـة أو تعزيـز املوجـود منـها، مـن أجـل زيـادة عنصـر املســـؤولية يف 

استخدام اإلنترنت، بغية القضاء على االجتار بالنساء واألطفال، والسيما الفتيات؛ 
تدعو قطاع األعمال، السيما صناعة الســياحة وصناعـة االتصـاالت السـلكية  - ١٩
ـــات  والالسـلكية، مبـا يف ذلـك منظمـات وسـائط اإلعـالم اجلماهرييـة، إىل التعـاون مـع احلكوم

للقضاء على االجتار بالنساء واألطفال، والسيما الفتيات؛ 
تؤكد احلاجة إىل اتبـاع ـج عـاملي للقضـاء علـى االجتـار بالنسـاء واألطفـال،  - ٢٠
واألمهية اليت يكتسيها، يف هذا الصدد، مجع البيانات بصورة منتظمـة وإعـداد دراسـات شـاملة 
باستخدام منهجية موحدة ومؤشرات حمددة دوليـا يتعـني اسـتحداثها ليتسـىن مجـع أرقـام وافيـة 
بـالغرض وقابلـة للمقارنـة، وتشـجع احلكومـات علـى وضـع أســـاليب جلمــع البيانــات بشــكل 
منتظـم باسـتخدام تلـك املنهجيـة واملؤشـــرات املوحــدة ومواصلــة اســتيفاء املعلومــات املتصلــة 

باالجتار بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك حتليل أساليب عمل شبكات االجتار؛ 
حتث احلكومات على تعزيز براجمها الوطنية ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات  - ٢١
عن طريق التعاون الثنائي واإلقليمي والـدويل املسـتمر، آخـذة بعـني االعتبـار النـهج االبتكاريـة 
وأفضــل املمارســات، وتدعــو احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة ومؤسســاا واملنظمــــات 
احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص إىل القيـام ببحـــوث ودراســات 
تعاونية ومشتركة عن االجتار بالنساء والفتيات، ميكن أن تستخدم كأساس لوضـع السياسـات 

العامة أو تغيريها يف هذا اال؛ 
تدعو احلكومات، مرة أخرى، إىل أن تقوم، بدعم من األمم املتحدة، بـوضع  - ٢٢
أدلة لتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملشتغلني باملـهن الطبيـة واملسـؤولني القضـائيني 
الذين يعنوَن حباالت النساء والفتيات اللوايت يتعرضـن لالجتـار، آخـذة بعـني االعتبـار البحـوث 
ـــاليب التوجيــه  واملـواد احلاليـة املتعلقـة بـالضغط النفسـي النـاجم عـن التعـرض للصدمـات، وأس
املعنوي اليت تراعي الفوارق بـني اجلنسـني، وذلـك بغيـة توعيتـهم باالحتياجـات الـيت تنفـرد ـا 

الضحايا؛ 
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حتث احلكومات على تقدمي أو تعزيز التدريب للمسؤولني عن إنفـاذ القوانـني  - ٢٣
واهلجـرة وغـــريهم مــن املســؤولني ذوي الصلــة ملنــع االجتــار باألشــخاص، وينبغــي أن يركــز 
التدريـب علـى الوسـائل املسـتخدمة يف منـع هـذا االجتـار وحماكمـة املتـاجرين، ومحايـــة حقــوق 
ـــا مــن املتــاجرين، وكفالــة أن يضــع التدريــب أيضــا يف  الضحايـا، مبـا يف ذلـك محايـة الضحاي
االعتبار ضرورة النظر يف مسائل حقوق اإلنسان واملسائل اليت تراعـي األطفـال والفـوارق بـني 
اجلنسـني، والتشـجيع علـى التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـــن املنظمــات ذات 

الصلة، وعناصر أخرى يف اتمع املدين؛ 
تدعـو الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـــع أشــكال التميــيز ضــد  - ٢٤
املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والعـهدين الدوليـني اخلـاصني حبقـــوق اإلنســان(٣) إىل تضمــني 
تقاريرهــا الوطنيــة، الــيت تقدمــها إىل اللجــان املنشــأة مبوجــــب هـــذه الصكـــوك، معلومـــات 
وإحصاءات عن االجتار بالنسـاء والفتيـات، والعمـل علـى وضـع منهجيـة وإحصـاءات موحـدة 

دف احلصول على بيانات قابلة للمقارنة؛ 
ــــام أن يقـــوم بتجميـــع التدخـــالت واالســـتراتيجيات  تطلــب إىل األمــني الع - ٢٥
الناجحـة يف مواجهـة األبعـاد املختلفـة ملشـكلة االجتـار بالنسـاء واألطفـال، والســـيما الفتيــات، 
استنادا إىل التقارير والبحوث وغريها من املواد من داخل األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك املكتـب 
املعـين بـاملخدرات واجلرميـة باألمانـة العامـة(٢٧)، وكذلـك مـن خـــارج األمــم املتحــدة، بغــرض 
االستناد إليها واالسترشاد ـا، وأن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل اجلمعيـة العامـة يف 

دورا التاسعة واخلمسني؛ 
ـــره إىل اجلمعيــة العامــة يف  تطلـب كذلـك إىل األمـني العـام أن يـدرج يف تقري - ٢٦
دورا التاسعة واخلمسني اقتراحات لتنظيم سنة دولية/لألمم املتحدة ضد االجتار باألشـخاص، 

والسيما النساء والفتيات، من أجل محاية كرامتهن وحقوق اإلنسان اخلاصة ن. 
اجللسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

                                                           
 (٢٧) املعروف سابقا مبكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية. 


