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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/444( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص - ٦١/١٨٠
 

 ، العامةاجلمعيةإن  
 ٥٨/١٣٧  و،٢٠٠٠نـوفمرب  / الثـاين تشرين ١٥ املؤرخ  ٥٥/٢٥ إىل قراراهتا    إذ تشري  
ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٦٦  و،٢٠٠٣مرب ديــس/ األولكــانون ٢٢املــؤرخ 
وغــريه مــن أشــكال باالجتــار باألشـخاص   ذات الــصلة العامـة  اجلمعيــة  قــراراتسـائر  و،٢٠٠٤

 ،الرق املعاصرة
ــضا   ــشري أيـ ــرار وإذ تـ ــس إىل قـ ــاعي  اجمللـ ــصادي واالجتمـ ــؤرخ ٢٠٠٦/٢٧ االقتـ  املـ

منـع االجتـار باألشـخاص ومكافحتـه     عزيـز التعـاون الـدويل علـى        بشأن ت  ٢٠٠٦يوليه  /متوز ٢٧
 الـصادرة عـن   الـسابقة بـشأن االجتـار باألشـخاص          اجمللـس ، وغـريه مـن قـرارات        ومحاية ضحاياه 

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
، )١(ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة          املتحـدة    األمـم  إىل اتفاقيـة     وإذ تشري كذلك   

واملعاقبـة   جتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،        وبوجه خاص بروتوكول منع وقمع اال     
، )٢(املكمـــــل التفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة اجلرميـــــة املنظمـــــة عـــــرب الوطنيـــــة  عليـــــه 

ويف  االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء                والربوتوكول
إللغــاء الــرق وجتــارة الرقيــق والــنظم والعــادات   ، واالتفاقيــة التكميليــة )٣(إنتــاج املــواد اإلباحيــة 

 ،)٤(املشاهبة للرق
_______________ 

 .، املرفق األول٥٥/٢٥ القرار  )١(
 . املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١، اجمللد جمموعة املعاهدات ، املتحدةاألمم  )٣(
 .٣٨٢٢، الرقم ٢٦٦ املرجع نفسه، اجمللد  )٤(
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ملكافحـة   املتحـدة    األمـم  بالتقـدم الـذي أحـرزه مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة               وإذ ترحب  
 من االتفاقية، والفريق العامل املعـين بأشـكال الـرق    ٣٢اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عمال باملادة      

ــرر  ــا ملق ــصادي واالجتمــاعي  اجمللــس اتاملعاصــرة وفق ) ٥٦ - د( ١٧  و)٥٦ - د( ١٦ االقت
 ،١٩٨٠مايو /أيار ٢ املؤرخ ١٩٨٠/١٢٧  و١٩٧٤مايو /أيار ١٧املؤرخني 
أن أشكال الرق املعاصرة تنتهك حقوق اإلنسان وأن االجتـار باألشـخاص            ب سلموإذ ت  

ابة  لإلنــسانية ويتطلــب اســتج  يــزال يــشكل حتــديا خطــريا     واليعــوق التمتــع بتلــك احلقــوق   
 متضافرة، دولية

 ملنـع االجتـار     بـذل العنايـة الواجبـة      األعـضاء مـسؤولية      أن على الدول  ب أيضا   وإذ تسلم  
 ة عدم إفالت مرتكبيها من العقاب،باألشخاص والتحقيق يف هذه اجلرمية وكفال

 بأن على الدول األعضاء واجـب تـوفري احلمايـة للـضحايا، وإذ تقـر      وإذ تسلم كذلك   
 ومنـع    قـضائيا  املتجـرين ول األعضاء، وفقا اللتزاماهتا الدولية، تـدابري ملالحقـة           الد بضرورة اختاذ 

 ، وتقدمي املساعدة هلمهاالجتار باألشخاص ومحاية ضحايا
محاية حقوق اإلنسان لألشـخاص الـذين       تعزيز و  بالتعاون الدويل من أجل      وإذ ترحب  

 مــن أجــل  الــدعوةرة وجيــري اســتغالهلم عــن طريــق االجتــار وغــريه مــن أشــكال الــرق املعاصــ    
حتريــرهم وتقــدمي الــدعم االقتــصادي والتثقيفــي وأشــكال الــدعم األخــرى إىل ضــحايا االجتــار    

 وغريه من أشكال الرق املعاصرة،
الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      الـيت تبـذهلا   هود اجل بـ أيـضا  وإذ ترحب  

وغريه مـن أشـكال الـرق املعاصـرة         احلكومية ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص       واملنظمات غري 
ــز ــدمي      ولتعزيـ ــرة وتقـ ــرق املعاصـ ــريه مـــن أشـــكال الـ ــار باألشـــخاص وغـ ــحايا االجتـ ــة ضـ محايـ
 هلم، املساعدة
 بتقارير املقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لـضحايا االجتـار           وإذ حتيط علما   

 عـن   بأشـكال الـرق املعاصـرة   والفريق العامل املعين  ،)٥(سيما النساء واألطفال   الو باألشخاص،
 ،)٦(دورته احلادية والثالثني

 ضرورة مواصلة العمل على إجياد هنج شامل ومنسق وكلـي للتـصدي          على وإذ تشدد  
ملشكلة االجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك وضع وإنفـاذ وتعزيـز                

_______________ 
)٥(  E/CN.4/2006/62و  Add.1-3. 
)٦(  A/HRC/Sub.1/58/25. 
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ــة ملالحقــة املتجــرين   ــدابري فعال ــضائيات ــع االجتــار  ق ــرق    ومن  باألشــخاص وغــريه مــن أشــكال ال
 ا،ضحاياهاملعاصرة ومحاية 

 بــأن التعــاون الــدويل الواســع النطــاق بــني الــدول األعــضاء واملنظمــات  تــسلم - ١ 
 خلطر االجتـار    بفعاليةاحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة ضروري للتصدي          

 شـراكة عامليـة ملكافحـة    كـوين إىل ت وتـدعوها باألشـخاص وغـريه مـن أشـكال الـرق املعاصـرة،       
 بغيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال الـرق       ،االجتار باألشخاص وغريه مـن أشـكال الـرق املعاصـرة     

 ا وتقدمي املساعدة هلم؛ياهاملعاصرة واالجتار باألشخاص ومحاية ضحا
 أمهيـــة الـــشراكات واملبـــادرات واإلجـــراءات الثنائيـــة ودون اإلقليميـــة  تؤكـــد - ٢ 

 ها؛تطوير وتشجع على واإلقليمية،
 األمـم  الدول األعضاء على النظر يف اختـاذ تـدابري للتـصديق علـى اتفاقيـة           حتث - ٣ 
، وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص،           )١(ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة      املتحدة  

 اجلرميـة املنظمـة     ملكافحة املتحدة   األمماملكمل التفاقية   واملعاقبة عليه   وخباصة النساء واألطفال،    
، وعلــى التنفيـذ الكامــل  بعـد تكــن قـد فعلـت ذلــك    لالنــضمام إليهـا، إذا مل   أو،)٢(عـرب الوطنيـة  

 جلميع جوانب هذه الصكوك؛
 الـــدول األعـــضاء علـــى النظـــر يف اختـــاذ تـــدابري للتـــصديق علـــى حتـــث أيـــضا - ٤ 

ويف  م يف البغـاء   الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهل                
، واالتفاقيـة   )٧(، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                )٣(إنتاج املواد اإلباحيـة   

لالنـضمام إليهـا،     ، أو )٤(التكميلية إللغاء الـرق وجتـارة الرقيـق والـنظم والعـادات املـشاهبة للـرق               
 هذه الصكوك؛، وعلى التنفيذ الكامل جلميع جوانب بعدتكن قد فعلت ذلك  مل إذا

 بضرورة التوصل إىل فهم أفـضل ملـا يعنيـه الطلـب وكيفيـة مكافحتـه،                 تعترف - ٥ 
 وتـشجع   ،وتقرر تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة الطلـب علـى ضـحايا االجتـار باألشـخاص                   

ــشريعات     ــاد ت ــى النظــر يف اعتم ــدول األعــضاء عل ــة     أوال ــدابري التثقيفي ــل الت ــدابري أخــرى، مث  ت
الثقافية، من أجـل تثبـيط وتقليـل الطلـب الـذي حيفـز مجيـع أشـكال اسـتغالل             و أ االجتماعية أو

 األشخاص، وخباصة استغالل النساء واألطفال، ومن مث يفضي إىل تشجيع االجتار؛
 األشـخاص، وخباصـة النـساء       لعـ العوامل اليت جت   معاجلة    بضرورة تعترف أيضا  - ٦ 

إتاحـة  ، وعـدم    خلـف، وعـدم تكـافؤ الفـرص       لفقر، والت ها ا ومنخلطر االجتار،   عرضة  واألطفال،  
 وتـشجع ، الفرص على قـدم املـساواة للحـصول علـى التعلـيم والوصـول إىل سـوق اليـد العاملـة             

_______________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(
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 الــدول األعــضاء علــى اختــاذ تــدابري للتــصدي لتلــك العوامــل، بطــرق مــن بينــها التعــاون الثنــائي
 املتعدد األطراف؛ أو

 الـــدول األعـــضاء إىل إصـــدار التوجيهـــات الالزمـــة إىل أجهـــزة إنفـــاذ تـــدعو - ٧ 
القوانني وغريها من السلطات ذات الصلة وتدريبها وتزويدها باملوارد الكافية ملكافحـة االجتـار              
باألشخاص، واالعتناء حبقوق واحتياجات الضحايا والنظـر يف إقامـة آليـات للتنـسيق والتعـاون                

ــ بــشأن تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة وت علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل   دلاب
ــضاء، مــع مراعــاة     ــشرطة، حــسب االقت ــااملعلومــات االســتخبارية لل ــة    م تتيحــه املنظمــة الدولي

 من أدوات لإلعالم واالتصال؛) اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 
ءات  الــدول األعــضاء إىل حتــسني وتعزيــز عمليــات مجــع اإلحــصاتــدعو أيــضا - ٨ 

واملؤشـرات املتعلقـة باالجتـار باألشـخاص وتـصنيفها ونـشرها، بطـرق مـن بينـها تعزيـز التعــاون           
 والتنسيق الثنائيني واإلقليميني والدوليني؛

البـشر  الدول األعضاء إىل اختاذ مجيـع التـدابري املناسـبة ملـساعدة             تدعو كذلك    - ٩ 
جـة لالجتـار باألشـخاص وغـريه مـن          الستغالل والعنف وسوء املعاملـة نتي     لضحايا  الذين يقعون   

 وعلـى إعـادة تأهيلـهم      صـحتهم البدنيـة والعقليـة والنفـسية        اسـتعادة أشكال الرق املعاصرة على     
 اجملتمع؛ وإدماجهم يف

 الدول األعـضاء علـى إقامـة وتطـوير عالقـات عمـل بـني بلـدان املنـشأ            تشجع - ١٠ 
 االجتماعية؛اهليئات ووالعبور واملقصد، وخباصة بني الشرطة واملدعني العامني 

 بعقـــد اجتمـــاع بـــني مكاتـــب األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا ترحـــب - ١١ 
، لتعزيـز التعـاون     ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧  و ٢٦ومنظمات دوليـة أخـرى يف طوكيـو يـومي           

يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص، بناء على طلـب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي الـوارد                 
ــراره  ــى  ،٢٠٠٦/٢٧يف ق ــشجع عل ــاون إل  وت ــةمواصــلة التع ــرات  زال ــداخل يف  الثغ وأوجــه الت

 أنشطة اهليئات املعنية؛
 األمــني العــام إدخــال حتــسينات علــى فريــق التنــسيق املــشترك بــني   إىل تطلــب - ١٢ 

الوكاالت املعين باالجتار باألشخاص، الـذي أنـشئ حـديثا، مـن أجـل تعزيـز التعـاون والتنـسيق               
 شامل إزاء مشكلة االجتار باألشخاص؛ونهج كلي بالدويل اجملتمع أخذ وتيسري 
ــضا   - ١٣  ــذي    إىلتطلــب أي ــدير التنفي ــام أن يعهــد إىل امل ــم   األمــني الع ملكتــب األم

، ت مبهمة تنسيق أنشطة فريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاال         املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   
 ؛ موارد خارجة عن امليزانيةوافرالذي من املقرر أن يكون مقره يف فيينا، شريطة ت
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 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى التعــاون مــع  تــشجع - ١٤ 
ــصلة خــارج منظومــة األمــم املتحــدة وعلــى دعــوة تلــك املنظمــات       ــة ذات ال املنظمــات الدولي

نــسيق إىل املــشاركة، عنــد االقتــضاء، يف اجتماعــات فريــق الت بــاألمر والــدول األعــضاء املهتمــة 
حيـرزه    مـا  املشترك بني الوكاالت وإطالع الدول األعضاء علـى اجلـدول الـزمين للفريـق وعلـى               

 من تقدم؛
 فريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت إىل أن يقـوم، اسـتنادا إىل املزايـا              تدعو - ١٥ 

 النسبية لكل وكالة على حدة، بالتشجيع على استخدام املوارد املوجودة بفعالية وكفـاءة، عـن              
 دلابـ طريق االستعانة قدر اإلمكان باآلليات القائمة فعال على الصعيدين اإلقليمي والـوطين، وت            

املعلومـــات والتجـــارب واملمارســـات اجليـــدة املتعلقـــة بأنـــشطة الوكـــاالت الـــشريكة يف جمـــال  
واملنظمــات غــري مكافحــة االجتــار باألشــخاص مــع احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  

 ريها من اهليئات ذات الصلة؛وغاحلكومية 
 الــدول األعــضاء إىل تقــدمي تربعــات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    تــدعو - ١٦ 

  التنسيقية على الوجه األمثل؛مهامهباملخدرات واجلرمية لتيسري تنفيذ 
ــون       ترحــب - ١٧  ــة املعن ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــر مكت  بتقري

ــة ل ” ــارير    “جتــار باألشــخاص الاألمنــاط العاملي ، وتطلــب إىل املكتــب مواصــلة إعــداد هــذه التق
 فريق التنسيق املشترك بني الوكـاالت       وتدعوارجة عن امليزانية،    اخلوارد  املتوافر  ب رهناالدورية،  

علومـات واإلسـهام يف إعـداد التقـارير الدوريـة الـشاملة، وقاعـدة بيانـات                 املإىل تزويد املكتـب ب    
ارجـة عـن    اخلوارد  املـ تـوافر   ب هنـا إلنترنـت بـشأن االجتـار باألشـخاص، ر        املكتب وموقعـه علـى ا     

 امليزانية؛
خطـة عمـل     أو اسـتراتيجية  جـدوى وضـع   الدول األعضاء إىل النظـر يف   تدعو - ١٨ 

ومحايـة ضـحايا االجتـار    قـضائيا  بشأن منع االجتار باألشخاص ومالحقة املتجرين       املتحدة   ألممل
 وتقدمي املساعدة هلم؛

 املتحـدة   األمـم  إىل األمني العام أن يقدم إىل مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة              لبتط - ١٩ 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وإىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني تقريـرا عـن                     

ــز قــدرات مكتــب     املعــين باملخــدرات   املتحــدة األمــمتنفيــذ هــذا القــرار ومقترحــات عــن تعزي
 .تنفيذ مهامه التنسيقية بكفاءة من أجلواجلرمية 

 ٨٢اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠
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