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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/431( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص - ٦٣/١٩٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــاإذ تـــشري   بـــشأن٢٠٠٦ديـــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٦١/١٨٠ إىل قرارهـ

فحة االجتار باألشخاص وسائر قـرارات اجلمعيـة العامـة ذاتحتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكا
 املعاصرة، الصلة باالجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق

ــاعيوإذ تـــشري أيـــضا  ــصادي واالجتمـ  املـــؤرخ٢٠٠٨/٣٣ إىل قـــرار الـــس االقتـ
ة يف بشأن تعزيز تنسيق جهود األمم املتحدة وغريها من اجلهـود املبذولـ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٥

 وقرارات الس السابقة بشأن االجتار باألشخاص، مكافحة االجتار باألشخاص
 )١(ة إىل اتفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة اجلرميـة املنظمــة عـرب الوطنيــوإذ تـشري كــذلك 

املكمـل وبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه
امللحـق والربوتوكـول االختيـاري ،)٢(ةملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيالتفاقية األمم ا

 ،)٣(ة حقوق الطفل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف إنتـاج املـواد اإلباحيـباتفاقية
  ،)٤(قواالتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرقيق والنظم والعادات املشاة للر 

 بالتقـدم الـذي أحـرزه مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـةبوإذ ترح 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف دورتـه الرابعـة، وإذ حتـيط علمـا بـالقرارات الـصادرة عـن املـؤمتر

 بشأن مسألة االجتار باألشخاص،
_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٢٥، الدجمموعة املعاهداتمم املتحدة،األ )١(
)٢( ٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧لداملرجع نفسه، ا. 
  .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧١، الدهرجع نفسامل )٣(
 .٣٨٢٢، الرقم٢٦٦املرجع نفسه، الد )٤(
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كليــشال يــزال و اإلنــسانالتمتــع حبقــوق  بــأن االجتــار باألشــخاص يعــوقوإذ تــسلم 
 ،التصدي له دوليا على حنو متضافر لزمحتديا خطريا لإلنسانية وي

 بقرار جملـس حقـوق اإلنـسان إنـشاء واليـة املقـرر اخلـاص املعـين بأشـكالوإذ ترحب 
 املقـررة اخلاصـة كـل مـنمتديـد واليـةبقراره، و)٥(الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسباا وعواقبها

 واملقـررة اخلاصـة املعنيـة ببيـع األطفـال)٦(ة النساء واألطفـالاملعنية باالجتار باألشخاص، وخباص
 ،)٧(واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية

 بــأن التعــاون الــدويل الواســع النطــاق بــني الــدول األعــضاء واملنظمــاتوإذ تــسلم 
ر االجتـاري للتصدي بفعاليـة خلطـأساسواملنظمات غري احلكومية ذات الصلة احلكومية الدولية

  وغريه من أشكال الرق املعاصرة، باألشخاص
ــضا  ــزوإذ تـــسلم أيـ ــلة تعزيـ ــامبـــضرورة مواصـ ــار قيـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــراكة عامليـ  شـ

 باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة،
تفاقيـة ينبغـي أناال لعمـل مـؤمتر األطـراف يفبأن توفري دعـم فعـالوإذ تسلم كذلك 

 التنسيق اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق مبـسألة من جهودمهمايشكل جزءا
 االجتار باألشخاص،

ــسلم  ــوإذ تـ ــاون الثنائيـ ــادرات التعـ ــة آليـــات ومبـ ــة بأمهيـ ــة ودون اإلقليميـ  ة واإلقليميـ
 الــيت تعتمـدها احلكومــات،، مبـا يف ذلــك تبـادل املعلومـات بــشأن املمارسـات اجليـدةةوالدوليـ

عاجلـة مـشكلة االجتـار باألشـخاص،ملة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـةواملنظمات احلكوميـ
 وخباصة النساء واألطفال،

ــد   )٨( مــؤمتر قمــة األلفيــةيفقــادة العــامل تعهــد بــه علــى االلتــزام الــذيوإذ تعيــد التأكي
 بوضع وإنفاذ وتعزيـز تـدابري فعالـة ملكافحـة مجيـع أشـكال)٩(٢٠٠٥ومؤمتر القمة العاملي لعام

ــماال  ــضحايا املتجــر ــى ال ــب عل ــصدي للطل ــن أجــل الت ــضاء عليهــا م جتــار باألشــخاص والق
 الضحايا، ومحاية

_______________

،(A/63/53) ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم:انظــر )٥(
 .٦/١٤الفصل األول، الفرع ألف، القرار

 .٨/١٢املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف، القرار )٦(
 .٧/١٣املرجع نفسه، الفصل الثاين، القرار )٧(
 .٥٥/٢ انظر القرار )٨(
 .٦٠/١ انظر القرار )٩(
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 الدول األعضاء على النظر يف اختاذ تـدابري للتـصديق علـى اتفاقيـة األمـمحتث  - ١  
 وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص،)١(اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة املتحدة ملكافحة

واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة ة النساءوخباص
ا إذا مل تكــن قــد فعلـت ذلــك بعــد، وعلـى التنفيــذ الكامــلمـأو االنــضمام إليه  )٢(عـرب الوطنيــة

 ؛نيالصك  ينجلميع جوانب هذ
ديق علـــىللتــص الـــدول األعــضاء علـــى النظــر يف اختــاذ تـــدابريحتــث أيــضا   -  ٢  

تفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاءامللحق با الربوتوكول االختياري
 واالتفاقيـة)١٠(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة  )٣(ويف إنتاج املواد اإلباحية

 أو االنـضمام إليهـا، إن)٤(ق والنظم والعـادات املـشاة للـريقالتكميلية إللغاء الرق وجتارة الرق
 ؛، وعلى التنفيذ الكامل جلميع جوانب هذه الصكوكبعدتكن قد فعلت ذلك مل
 بــأن التعــاون الــدويل الواســع النطـاق بــني الــدول األعــضاء واملنظمــاتتـسلم - ٣ 

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة أساسي للتصدي بفعاليـة خلطـر االجتـار
 اص وغريه من أشكال الرق املعاصرة؛باألشخ

ــاخلطوات ترحــب    - ٤    حقــوقمبوجــب معاهــداتالــيت اختــذا اهليئــات املنــشأةب
اإلنـسان واملقـررة اخلاصـة املعنيـة باالجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، ووكــاالت

 يف كـلاملعنيـة،األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة
 للتصدي ملشكلة االجتار باألشـخاص، وتـشجعها علـى مواصـلةاملديناتمع و،تهاحدود والي
 ممكن؛  وعلى تبادل معارفها وأفضل ممارساا على أوسع نطاقالقيام بذلك

 باحلكومات مواصلة جهودها من أجل جترمي االجتار باألشخاص جبميـعيب - ٥ 
اض االســتغالل اجلنــسي لألطفــال، واختــاذ تــدابري لتجــرمي الــسياحةأشــكاله، مبــا يف ذلــك ألغــر

بــدافع ممارســة اجلــنس مــع األطفــال وإدانــة ممارســة االجتــار باألشــخاص والتحقيــق يف أعمــال
مــع كفالــة احلمايــة واملــساعدة لــضحايااملتجــرين والوســطاء ومقاضــام وإدانتــهم ومعاقبتــهم،

قوق اإلنسان، وتدعو الدول األعضاء إىل مواصـلة دعـماالجتار واالحترام الكامل ملا هلم من ح
 وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية العاملة بنشاط يف جمال محاية الضحايا؛

 املعنية، مبا يف ذلك القطاع اخلـاص، علـى تعزيـز تنـسيقمجيع اجلهات تشجع - ٦ 
ة االجتــار باألشــخاص،اجلهــود، بوســائل منــها فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت ملكافحــ

  املبادرات اإلقليمية والثنائية اليت تعزز التعاون والتعاضد؛وكذلك
_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٠(
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 إىل١٣ بانعقــاد منتــدى فيينــا ملكافحــة االجتــار بالبــشر يف الفتــرة مــنترحــب - ٧ 
 ، بوصـفه جـزءا مـن جهـود التوعيـة يف جمـال مكافحـة االجتـار بالبـشر٢٠٠٨فرباير/شباط ١٥

وتطلب مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مواصـلة إجـراء مـشاورات مـع
لتقـدمي امـشروعبوصـفهاالدول األعضاء وكفالة تنفيذ املبادرة العاملية ملكافحة االجتـار بالبـشر

املــساعدة التقنيــة يف حــدود الواليــات الــيت اتفقــت عليهــا جمــالس اإلدارة ذات الــصلة وإحاطــة
األعــضاء بــشأن خطــة عمــل املبــادرة العامليــة املقــرر تنفيــذها قبــل ايــة املــشروع يفالــدول

 ؛٢٠٠٩ عام
ــواع االجتــار باألشــخاصتــسلم - ٨  ــصنفة حــسب أن ــة امل ــات املقارن ــة البيان  بأمهي

 ،واجلنس والعمر وبأمهية تعزيز القدرة الوطنية على مجع هذه البيانات وحتليلها واإلبـالغ عنـها
ــاجلهو ــب بـ ــاروترحـ ــة االجتـ ــاالت ملكافحـ ــني الوكـ ــشترك بـ ــسيق املـ ــق التنـ ــذهلا فريـ ــيت يبـ د الـ

ــة ــل وكالـ ــسبية لكـ ــا النـ ــن املزايـ ــتفادة مـ ــخاص، باالسـ ــ،باألشـ ــات واخلـ ــادل املعلومـ  ربات لتبـ
واملمارسات اجليدة املتعلقة بأنشطة الوكاالت الـشريكة يف جمـال مكافحـة االجتـار باألشـخاص

إلقليمية واملنظمات غري احلكومية األخرى وسائر اهليئـاتمع احلكومات واملنظمات الدولية وا
 املعنية؛

 بأمهية ما أجنزه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـنتعترف - ٩ 
العمـلوعمل يف جمال مجع البيانات وحتليلها يف إطار برناجمـه العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبـشر،

 النموذجيــة ملكافحــة العامليــةلــهجرة بواســطة قاعــدة بياناــاالــذي قامــت بــه املنظمــة الدوليــة ل
 االجتار؛

الــيت عقــدا باملناقــشات الــيت جــرت خــالل املناقــشة املواضــيعيةحتــيط علمــا  -  ١٠  
ــة الــيت مشلــتو ٢٠٠٨يونيــه/ حزيــران٣ يف نيويــورك يف العامــة بــشأن االجتــار بالبــشراجلمعي

و خطـــة عمـــل لألمـــم املتحـــدة ملنـــع االجتـــارمناقـــشة بـــشأن استـــصواب وضـــع اســـتراتيجية أ
 باألشخاص ومحاية ضحايا االجتار ومساعدم؛

 ١١ - ــب ــام مجــعبــ ي ــعآراءاألمني الع ــاتمجي  املعنيــة، مبــا يف ذلــك الــدولاجله
 جلهـودالاألعضاء واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة، بـشأن كيفيـة حتقيـق التنـسيق الكامـل والفعـ

 واملنظمـات واألجهـزة واهليئـاتعـضاءص اليت تبـذهلا مجيـع الـدول األمكافحة االجتار باألشخا
مــم املتحــدة اجلهــات الــشريكة األخــرى داخــل منظومــة األمجيــع ومبوجــب معاهــداتاملنــشأة

ــك ــا يف ذل ــا، مب ــل والفعــوخارجه ــذ الكام ــة التنفي ــدين، وكفال ــصكوكالاتمــع امل ــع ال  جلمي
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــةالقانونيــة ذات الــصلة باالجتــار باألشــخاص، ال  ســيما اتفاقي

 ،املنظمة عرب الوطنيـة وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال
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ــدول األطــراف يف ــشأه مــؤمتر ال ــذي أن ــق العامــل ال ــة الفري ــه، دون املــساس بوالي ــة علي واملعاقب
ة العامة يف دورا الثالثة والستني يف موعدتفاقية، وتقدمي ورقة معلومات أساسية إىل اجلمعياال

 ؛٢٠٠٩يونيه/حزيران ١أقصاه
 مجيع الدول األعضاء إىل النظر على وجه السرعة يف استـصواب وضـعتدعو - ١٢ 

ــل عامليـــة مل ــارنـــعخطـــة عمـ ــحايا االجتـ ــرين ومحايـــة ضـ ــاة املتجـ ــار باألشـــخاص ومقاضـ  االجتـ
 جلهود مكافحـة االجتـار باألشـخاص الـيتالفعومساعدم، مما من شأنه حتقيق تنسيق كامل و

 مجيـعو مبوجـب معاهـدات واملنظمات واألجهـزة واهليئـات املنـشأةعضاءتبذهلا مجيع الدول األ
اجلهات الشريكة األخرى داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، مبا يف ذلـك اتمـع املـدين،

يـة ذات الـصلة باالجتـار باألشـخاص، جلميـع الـصكوك القانونالوكفالة التنفيـذ الكامـل والفعـ
سـيما اتفاقيــة األمـم املتحــدة ملكافحـة اجلرميــة املنظمـة عــرب الوطنيـة وبروتوكــول منـع وقمــع ال

 االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه؛
ــها كــررت - ١٣  ــع اجلرميــةطلب ــزود برنــامج األمــم املتحــدة ملن ــام أن ي  إىل األمــني الع

علـىاملوارد لتنفيذ واليته يف جمـال مكافحـة االجتـار باألشـخاصا يكفي منالة اجلنائية مبوالعد
أن يــوفر الــدعم الكــايف للجنــة منــع اجلرميــة والعدالــة، وذلــك وفقــا ألولوياتــه العليــا، وتــام حنـو

ــدعو الـــدول األ ــة، وتـ ــضاءاجلنائيـ ــينعـ ــدة املعـ ــب األمـــم املتحـ ــات إىل مكتـ ــدمي التربعـ  إىل تقـ
 ت واجلرمية بغرض توفري املساعدة إىل الدول األعضاء بناء على طلبها؛باملخدرا

تفاقيـة وإىل اجلمعيـةاال إىل األمني العام أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يفتطلب - ١٤ 
جهـودالعامة يف دورا الرابعة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن النهج املمكنة لتعزيـز

 جمال مكافحة االجتار باألشخاص فريق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت اليت يبذهلا يفالتنسيق
 .ملكافحة االجتار باألشخاص

 ٧١اجللسة العامة
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