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 ])A/63/425( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 االجتار بالنساء والفتيات - ٦٣/١٥٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
مـشكلة االجتـار بالنـساءاالتفاقيـات الدوليـة الـيت تتنـاول بالتحديـدإىل مجيـعإذ تشري 

ــكال الوالفتيـــات ــع أشـ ــى مجيـ ــة القـــضاء علـ ــد املـــرأة، مثـــل اتفاقيـ ــز ضـ ــا)١(تمييـ  وبروتوكوهلـ
اسـتغالهلمو بيع األطفـال وبروتوكوهلا االختياري بشأن)٣(حقوق الطفل واتفاقية)٢(االختياري

 )٥( واتفاقية قمع االجتـار باألشـخاص واسـتغالل بغـاء الغـري)٤(ةاملواد اإلباحييف إنتاجبغاء ويف ال
ــة ــة املنظم ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــةواتفاقي ــا، )٦(عــرب الوطني ســيما وال وبروتوكوال

بروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـل
 وبروتوكـول مكافحــة ريــب)٧(التفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمـة عــرب الوطنيــة

ة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـةاملهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقي
 والقـرارات الـسابقة للجمعيـة العامـة وهيئتـها الفرعيـة، جملـس حقـوق اإلنـسان،)٨(عرب الوطنية

 والس االقتصادي واالجتماعي وجلانه الفنية يف هذا الشأن،

_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٢٠٣٧٨، الرقم٢١٣١املرجع نفسه، الد )٢(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٣(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧١املرجع نفسه، الد )٤(
 .١٣٤٢، الرقم٩٦املرجع نفسه، الد )٥(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٢٥املرجع نفسه، الد )٦(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )٧(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٤١املرجع نفسه، الد )٨(
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ائقاألحكـام املتـصلة باالجتـار بالنـساء والفتيـات الـواردة يف الوثـ ؤكد من جديدوإذ ت 
سيما اهلدف االستراتيجي املتعلـق اخلتامية للمؤمترات الدولية ومؤمترات القمة ذات الصلة، وال

مبسألة االجتار الوارد يف إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي الرابع املعـين
 ،)٩(باملرأة

 مـؤمتر قمـة األلفيـة قـادة العـامل يفتعهـد بـه االلتـزام الـذيؤكد من جديد أيـضاوإذ ت 
 بوضـع وإنفـاذ وتعزيـز تـدابري فعالـة ملكافحـة مجيـع أشـكال٢٠٠٥ومؤمتر القمـة العـاملي لعـام

 ومحايــةاالجتــارعلــى ضــحايااالجتــار باألشــخاص والقــضاء عليهــا مــن أجــل التــصدي للطلــب
 هؤالء الضحايا،

م يف البغاء ويف إنتـاجإىل تقارير املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلوإذ تشري 
املواد اإلباحية واملقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، واملقـررة

ــه،  املعلومــات املتعلقــة باالجتــاروإىلاخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقب
اســة املتعمقــة بــشأن مجيــع أشــكالبالنــساء والفتيــات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام عــن الدر

 ،)١٠(العنف ضد املرأة
األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة الـصادر يفإىل تقرير مكتبوإذ تشري أيضا 

 وإىل االهتمـام الـذي أويل‘‘أمنـاط عامليـة:االجتار باألشـخاص’’ واملعنون٢٠٠٦أبريل/نيسان
 ن، جرفيه حلالة النساء والفتيات املت

 ١٥ إىل١٣ مبنتدى فيينا ملكافحة االجتار بالبشر املعقود يف الفترة مـن حتيط علماوإذ 
بــادرة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر، وباملناقــشة املواضــيعيةامل يف إطــار٢٠٠٨فربايــر/شــباط

  يف إطار اجلمعية العامة،٢٠٠٨يونيه/ حزيران٣بشأن مسألة االجتار باألشخاص املعقودة يف
ــة باالجتــار باألشــخاص،حتــيط علمــا أيــضاوإذ  ــة املقــررة اخلاصــة املعني بتجديــد والي

كون جزء من مهمتها يتمثل يف إدماج منظور يراعـي االعتبـاراتبوخباصة النساء واألطفال، و
 منــها حتديــد أوجــه الــضعف بوســائل عــدة،اجلنــسانية وعامــل الــسن يف مجيــع أعمــال واليتــها

 يما يتعلق مبسألة االجتار باألشخاص،املرتبطة بنوع اجلنس والسن ف

_______________

منـشورات األمـم (١٩٩٥سـبتمرب/ أيلـول١٥-٤تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني، )٩(
 .، املرفقان األول والثاين١لفصل األول، القرار، ا)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع

)١٠( A/61/122و Add.1و Add.1/Corr.1. 
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ــةوإذ تقـــر  ــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـ ــرائم اجلنـــسانية يف نظـــام رومـ  بـــإدراج اجلـ
 ،٢٠٠٢يوليه/ متوز١ الذي بدأ نفاذه يف)١١(ةالدولي

أن علـى كـل الـدول التزامـا بـإيالء العنايـة الواجبـة ملنـع االجتـاروإذ تضع يف اعتبارها 
أنه ومعاقبة مرتكبيـه وإنقـاذ ضـحاياه وتـوفري احلمايـة هلـم، وأن عـدمباألشخاص والتحقيق بش

حيـول  أوخيـل بـالتمتع ـاالقيام بذلك ينتهك حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـضحايا و
 ،دونه

 النـساء والفتيـات الالئـي جيـري االجتـار ـنتزايد عـددإزاءوإذ يساورها بالغ القلق 
 البلـدان املتقدمـة النمـو،إىللدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقاليـةمن بعض البلدان النامية والب

داخل املناطق والدول وفيمـا بينـها، وإزاء وقـوع الرجـال والفتيـان أيـضا ضـحايا لالجتـار، مبـاو
  االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي،هفي
ي االعتبـارات أن بعض اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص ال تراعوإذ تدرك 

 بفعالية حلالة النساء والفتيات املعرضات بوجـه خـاصالالزمة للتصدياجلنسانية وعامل السن
ــسي و ــسخرةخلطــر االجتــار ــن ألغــراض االســتغالل اجلن ــن ال ــك م وأداء اخلــدمات وغــري ذل

 أشكال االستغالل، مما يربز احلاجة إىل إدماج ج يراعـي االعتبـارات اجلنـسانية وعامـل الـسن
 كافحة االجتار؛مل بذولةيف مجيع اجلهود امل

 ضرورة التصدي ألثر العوملة على مـشكلة االجتـار بالنـساء واألطفـال تدرك أيضاوإذ 
 الفتيات،بسيما  والحتديدا،

مكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات بـسببالـيت تواجـهتحـدياتالوإذ تدرك كـذلك 
ريعات القائمة وعدم توافر بيانات وإحـصاءاتوعدم تنفيذ التشمالئمةتشريعاتوجودعدم

 نقص املوارد،بسببيعول عليها، ومصنفة حسب اجلنس
ــق  ــات املعلومـــاتوإذ يـــساورها القلـ ــتخدام تكنولوجيـ ــدة إزاء اسـ ــا فياجلديـ ــا، مبـ  هـ

عفبــدا الــزواج والــسياحةألغــراضاإلنترنــت، ألغــراض اســتغالل بغــاء الغــري واالجتــار بالنــساء
 اجلنـسييـل واملاستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحيـةو النساء واألطفالل اليت تستغاجلنس

 األطفال، وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال،إىل
 الوطنيـة احلـدود اإلجراميـة عـربنظمات أنشطة املتزايد إزاءوإذ يساورها القلق أيضا 

 علــى الــصعيد،خباصــة النــساء واألطفــال و،باألشـخاص وغريهـا الــيت جتــين أرباحــا مــن االجتــار

_______________

 .٣٨٥٤٤، الرقم٢١٨٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١١(
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 اليت ميرون ـا ويف انتـهاك صـارخ للقـواننيوالالإنسانيةالدويل، دون مراعاة للظروف اخلطرية
 احمللية والـمعايري الدولية،

 والتمييـزللمعانـاة مـن العنـصرية بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصةوإذ تسلم 
النـساء والفتيـاتالضحايا من وأن، بذلك من تعصبوما يتصل األجانبيةهاالعنصري وكر

يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس خمتلفة من بينها نـوع اجلـنس  ماغالبا
 قـد تتـسببوالسن واالنتماء العرقي والثقافة والدين واألصل، وأن هـذه األشـكال مـن التمييـز

 يف تفاقم االجتار باألشخاص،يف حد ذاا
 أن جانبــا مــن الطلــب علــى البغــاء والــسخرة يلــىب عــن طريــق االجتــارالحــظوإذ ت 

 ،باألشخاص، يف بعض أحناء العامل
مزيـداني، بسبب نوع جنـسهن، يعان من النساء والفتياتاالجتارضحايا بأنوإذ تقر 

مبـا هلـنوعدم االعتـرافبصفة عامةالوعي  املعرفة أوعدم توفرمن احلرمان والتهميش بسبب
 العقبــات الــيتبــسبب و مــا يــرتبط باالجتــارغالبــاحقــوق اإلنــسان وبــسبب الوصــم الــذيمــن

 آليـات االنتـصاف يف احلـاالت الـيت تنتـهكاللجـوء إىلحلصول على املعلومات ويف ا نهايواجه
 ،توعيتهن ونحلمايتهخاصة، وأنه يتعني اختاذ تدابرينفيها حقوقه

ــدوإذ ت  ــن جديـ ــادراتأمهيـــة آليـــات ؤكـــد مـ ــي ا ومبـ ــائي ودون اإلقليمـ لتعـــاون الثنـ
ــادل املعلومــات بــشأن أفــضل املمارســات،الــدويلواإلقليمــي و  عتمــدها الــيت ت، مبــا يف ذلــك تب

شكلة االجتـاراحلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة للتـصدي ملـ
  النساء واألطفال،سيما باألشخاص، وال

هـود العامليـة، مبـا يف ذلـك التعـاون الـدويل وبـرامج أن اجلأيـضا ؤكد من جديـدوإذ ت 
مــنالنــساء واألطفـال، تتطلـبال سـيمااملـساعدة التقنيـة، للقـضاء علــى االجتـار باألشـخاص،

ــات ــع حكوم ــدانالمجي ــدان العبــور األصــليةبل ــاواملقــصدوبل ــيا قوي ــا سياس ــسؤوليةالتزام وم
 ،فعاالوتعاونامشتركة

 الوقاية والتأهيل واإلعادة إىل الوطن وإعادة اإلدمـاجبأن سياسات وبرامجوإذ تسلم 
 ــج شــامل ومتعــدد التخصــصات يراعــي االعتبــارات اجلنــسانيةعــن طريــقينبغــي أن توضــع

وعامل السن مع االهتمام بتوفري األمن للضحايا واحترام حقهم يف التمتـع الكامـل مبـا هلـم مـن
ــع ــشاركة مجي ــع م ــة يف اجلهــاتحقــوق اإلنــسان وم  البلــدان األصــلية وبلــدان العبــورالفاعل

 واملقصد،



A/RES/63/156

5

 بــضرورة محايــة مجيــع ضــحايا االجتــار ومــساعدم مــع إيــالء االحتــرامواقتناعــا منــها 
  من حقوق اإلنسان،هلمالكامل ملا

 واملنظمــاتووكاالــااألمــم املتحــدةجبهــود احلكومــات وهيئــات ترحــب - ١ 
ملـشكلة االجتـاربوجـه خـاصن أجـل التـصديمـ  احلكوميـةواملنظمـات غـرياحلكومية الدولية

ــها،تعزيــز جهودهــا وتعاوــابالنــساء والفتيــات، وتــشجعها علــى ــادل معارفهــا بوســائل من  تب
 وأفضل ممارساا على أوسع نطاق ممكن؛وخرباا الفنية

ــاتيــب - ٢  ــشجع باحلكوم ــب الــذي ي ــساء والفتيــاتكــبح الطل االجتــار بالن
أشكاله يف سبيل القضاء عليه، والعمل، يف هذا الصدد، على تعزيـزألغراض االستغالل جبميع

 وكفالــةلــردع مــستغلي األشــخاص املتجــر ــم التــدابري التــشريعية،هــاالتــدابري الوقائيــة، مبــا في
 مساءلتهم؛

اليت تزيـد مـناحلكومات اختاذ التدابري املالئمة للتصدي للعواملبيب أيضا - ٣ 
  الــيت األخــرىالعوامــلو فيهــا الفقــر وعــدم املــساواة بــني اجلنــسني ا مبــ،خمــاطر التعــرض لالجتــار
استغالل اجلـنساالجتار بالنساء والفتيات ألغراض البغاء وسائر أشكالتشجع حتديدا مشكلة

منــع ضــروب هــذا االجتــار والقــضاء والــزواج القــسري والــسخرة، مــن أجــلألغــراض جتاريــة
ائمة بغرض محاية حقوق النـساء والفتيـات علـى حنـو، بوسائل منها تعزيز التشريعات القعليها

 ؛ على السواء تدابري جنائية ومدنيةاختاذأفضل ومعاقبة اجلناة ب
 الـيت األخـرى املنظمات والكيانـاتمجيع باحلكومات واتمع الدويل ويب - ٤ 
االت النــزاع ومـا بعـد النــزاع والكـوارث وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ أن تتـصدىحبـ عىنت
قـائم علـى أسـاستزايد تعرض النساء والفتيات لالجتار واالستغالل وما يرتبط ما من عنفل

 ؛نوع اجلنس
 فعالـة تراعـي االعتبـارات وإنفـاذ وتعزيـز تـدابريوضـع احلكومـات علـىحتث - ٥ 

، ألغـراضيـع أشـكال االجتـار بالنـساء والفتيـاتاجلنسانية وعامل السن مـن أجـل مكافحـة مج
ــصادي،عــدة منــها االســ ــتراتيجية شــاملة، يف إطــارالقــضاء عليهــاو تغالل اجلنــسي واالقت اس
، والقيام، حسب االقتضاء، بوضع خطـط تشتمل على منظور حلقوق اإلنسانملكافحة االجتار

 ؛يف هذا الصددعمل وطنية
احلكومــات علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــةحتــث - ٦ 

مية، بتقدمي الدعم وختصيص املوارد الالزمـة لتعزيـز اإلجـراءات الوقائيـة،واملنظمات غري احلكو
ــرام ــني اجلنــسني واحت ــات والفتيــان، يف جمــال املــساواة ب وخباصــة تثقيــف املــرأة والرجــل والفتي
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الذات واالحترام املتبادل، وتنظيم محالت بالتعاون مـع اتمـع املـدين مـن أجـل إذكـاء الـوعي
 ملستويني الوطين والشعيب؛املسألة على ابالعام

 احلكومات علـى اختـاذ التـدابري املالئمـة للقـضاء علـى طلـب الـسياحةتشجع - ٧ 
  مجيع اإلجراءات الوقائية املمكنة؛عن طريق، وال سيما املتعلقة باألطفال،بدافع اجلنس

ــة والنظــر،حتــث - ٨  ــة وتدريبي ــرامج وسياســات تثقيفي ــى وضــع ب  احلكومــات عل
ــضاء، ــسياحةحــسب االقت ــشريعات ــدف إىل منــع ال ــدافع اجلــنسيف ســن ت  واالجتــار، مــعب

 التركيز بوجه خاص على محاية الشابات واألطفال؛
احلكومات على النظـر يف التوقيـع والتـصديق علـى صـكوك األمـمأيضاحتث - ٩ 

مثـل اتفاقيـةوحتث الـدول األطـراف علـى تنفيـذ هـذه الـصكوك،املتحدة القانونية ذات الصلة
سيما بروتوكول منـع  والا،وبروتوكوال )٦(ة الوطنيعربمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمةاأل

، واملعاقبــة عليــه املكمــل التفاقيــة األمــم وخباصــة النــساء واألطفــال،وقمـع االجتــار باألشــخاص
ز ضـد واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـ)٧(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وبروتوكوهلـا االختيـاري بــشأن )٣(لواتفاقيـة حقـوق الطفـ )٢( االختيـاريا وبروتوكوهلـ)١(ةاملـرأ
ات منظمـة العمـلاتفاقيـكذلك و)٤(املواد اإلباحيةيف إنتاجبغاء واستغالهلم يف البيع األطفال و

)٢٩االتفاقيـة رقـم (١٩٣٠العمـل القـسري لعـام املتعلقـة بالـسخرة أووهي االتفاقيةةالدولي
ــاماملتعلقــةاالتفاقيــةو ــة واملهــن لع ــالتمييز يف العمال ــماالتفاقيــة (١٩٥٨ب ــة و)١١١ رق االتفاقي

 ١٩٩٩ لعـام أسوأ أشكال عمل األطفـال واختـاذ إجـراءات فوريـة للقـضاء عليهـااملتعلقة حبظر
 ؛)١٨٢ رقماالتفاقية(
علــى الــصعدالتعــاونربامج الوطنيــة والــ تعزيــز الــدول األعــضاء علــىتــشجع - ١٠ 
ــائي ودونال ــي واإلثن ــي واإلقليم ــك ،دويلالــقليم ــا يف ذل ــادرات أو وضــعمب  خطــط عمــل مب

 تبـادل املعلومـات ومجـعتعزيـز بوسـائل منـها، للتصدي ملشكلة االجتار باألشـخاص)١٢(إقليمية

_______________

مثل عملية بايل بشأن ريب الناس واالجتار باألشـخاص ومـا يتـصل بـذلك مـن جـرائم عـرب وطنيـة )١٢(
خطـة العمـل ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئوسقة حلوض ر امليكونغ ملكافحة االجتـارملبادرة الوزارية املنوا

انظـر ( املبـادرة اإلقليميـة اآلسـيوية ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـالاليت وضـعتها
A/C.3/55/3أن وبــرامج أوروبيــة شــاملة بــشات ومبــادرات االحتــاد األورويب بــشأن وضــع سياســ)، املرفــق

فــضل املمارسـات واملعــايري بـشأن أمــؤخرا يف خطـة االحتــاد األورويباالجتـار بالبــشر، علـى النحــو الـوارد
ــشر املع ــع االجتــار بالب ــس ٢٠٠٥ديــسمرب/تمــدة يف كــانون األولواإلجــراءات ملكافحــة ومن وأنــشطة جمل

ومكافحـةنـع ملإلقليمـيرابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون ا واتفاقيـةأوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 الـذي االجتـار باألشـخاصبـشأنلـسلطات الوطنيـةواجتمـاع ااالجتار بالنـساء واألطفـال ألغـراض البغـاء

 .ومنظمة اهلجرة الدولية يف هذا االوأنشطة منظمة العمل الدوليةمنظمة الدول األمريكيةعقدته
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ــات املــص ــوع اجلــنس وانفالبيان ــة حــسب ن ــة األخــرى وسنل ــادل والقــدرات الفني ــساعدةتب امل
منــهاالقانونيــة، وكــذلك مكافحــة الفــساد وغــسل العائــدات املتأتيــة مــن االجتــار ألغــراض

 تلـك االتفاقـات واملبـادرات بوجـه خـاص لتـأثريتـصدياالستغالل اجلنسي التجاري، وكفالة
  ؛النساء والفتياتمشكلة االجتار على

مبـا جيـسد،باألشـخاص االجتار مجيع أشكالومات أن جترم احلكجبميعيب - ١١ 
إدراكها لتزايد حدوثه ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي واالسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي التجـاري

ــه، املتــورطني والــسخرة، وأن حتــاكم وتعاقــب اــرمني والوســطاءبــدافع اجلــنسوالــسياحة في
يف الـسلطات الوطنيـة املختـصة، سـواءيـقعـن طر جانـب،من األ سواء كانوا من أهل البلد أو

وفقـا لإلجـراءات القانونيـةيف البلد الذي حيدث فيـه االعتـداء،البلد األصلي ملرتكب اجلرم أو
 أصحاب السلطة الذين يثبت اعتـداؤهم جنـسيا علـى ضـحايا كذلكاملعمول ا، وأن تعاقب

 ؛احملتجزين لديهماالجتار
يـع التـدابري املالئمـة لكفالـة أال يعاقـب ضـحايا احلكومات على اختاذ مجحتث - ١٢ 

االجتـار علـى تعرضــهم لالجتـار وأال يعــانوا مـن الوقـوع ضــحايا مـرة أخــرى نتيجـة إلجــراءات
وتشجع احلكومات على أن متنع، ضمن إطارهـا القـانوين ووفقـاتتخذها السلطات احلكومية،

ــصورةللــسياسات الوطنيــة، حماكمــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص علــى دخــ وهلم أو إقامتــهم ب
 مشروعة؛ غري

للتنسيق، مثل تعـينيتعزيز آلية وطنية احلكومات إىل النظر يف إنشاء أو تدعو - ١٣ 
 هيئــة مــشتركة بــني الوكــاالت، مبــشاركة اتمــع املــدين، مبــا يف ذلــكنــشاءإ مقــرر وطــين أو

لبيانـات واألســباباملنظمـات غـري احلكوميـة، لتـشجيع تبـادل املعلومـات وإعـداد تقـارير عـن ا
، وتــضمينهاســيما االجتـار ــا ات يف جمــال العنـف ضــد املـرأة، والاجلذريـة والعوامــل واالجتاهـ

 ؛سناجلنس والنوع حسبصنفةبيانات م
احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة علــى أن تتخــذ، يفتــشجع - ١٤ 

لعام مبسألة االجتار باألشخاص، وخباصـةحدود مواردها احلالية، التدابري املالئمة لزيادة الوعي ا
ــع أشــكال االســتغالل، مبــا يف ذلــك،النــساء والفتيــات ــذي يــشجع مجي  وأن تكــبح الطلــب ال

ــه ــة،االســـتغالل اجلنـــسي والـــسخرة، ـــدف القـــضاء عليـ ــن القـــوانني واألنظمـ  وأن تعلـــن عـ
  االجتار جرمية جسيمة؛أن وأن تشدد على،والعقوبات املتصلة ذه املسألة

 لتقـدمي بـرامج، حسب االقتـضاء، باحلكومات املعنية أن ختصص املوارديب - ١٥ 
التـدريب املهــينوســائل منـهاب ،ضحايا االجتـارللتأهيـل البـدين والنفــسي واالجتمـاعي لـشـاملة

ــة ــساعدة القانوني ــستطيعون فهمهــاوامل ــيت ي ــة ال ــصحية باللغ ــة ال ــصابنيوالرعاي ــشمل امل ــيت ت  ال
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 واختـاذ تـدابري للتعـاون)اإليـدز(متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب/البشريةبفريوس نقص املناعة
غـري احلكوميـة مـن أجـل تقـدمي الرعايـة االجتماعيـةاملنظمات احلكومية الدولية واملنظماتمع

 والطبية والنفسية للضحايا؛
 احلكومات على أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـةتشجع - ١٦ 
ــة، بتنظــيم أوتاملنظمــاو ــز غــري احلكومي ــلدف إىلمحــالت ــتعزي  توضــيح الفــرص والعراقي

تقـدمي معلومـات عـن خمـاطر اهلجـرة غـري القانونيـة والـسبلو،واحلقوق القائمة يف حالة اهلجرة
متكني النساء مـن اختـاذ قـرارات واعيـة واحليلولـة دونبغية والوسائل اليت يستخدمها املتجرون

 ار؛وقوعهن ضحايا لالجت
احلكومات على تكثيف تعاوـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة لوضـعتشجع - ١٧ 

ــرامج ــذ ب ــسنوتنفي ــسانية وعامــل ال ــارات اجلن ــضحايا االجتــارتراعــي االعتب ــدمي املــشورة ل لتق
، وبـرامج لتـوفري املـأوى واخلطـوط اهلاتفيـة بـشكل فعـال يف اتمعم وإعادة إدماجهموتدريبه

 ضحايا؛ال  من حيتمل أن يصبحإىل من لضحايا أوإىل اساعدةاملخصصة لتقدمي امل
 انون احلكومات على توفري أو تعزيز التدريب للمسؤولني عـن إنفـاذ القـحتث - ١٨ 

 القضائيني ومسؤويل اهلجرة وغريهم من املسؤولني املعنـيني مبنـع االجتـار باألشـخاصوظفنيوامل
ــتغالل اجلنـــسي للنـــسا ــا يف ذلـــك االسـ ــات، وومكافحتـــه، مبـ ــذا الـــصدديـــبء والفتيـ  يف هـ

إنفــاذ القــانون ومــوظفي اهلجــرة واملـــسؤولنيسؤولني عـــنتكفــل التــزام املــاحلكومــات أنب
ــسريعة ــى وجــهالقنــصليني واألخــصائيني االجتمــاعيني وغريهــم مــن مــوظفي االســتجابة ال  عل

اة االعتبـارات باالحترام التام حلقوق اإلنسان يف معاملتهم لضحايا االجتار، مع مراعـاخلصوص
 ؛مبادئ عدم التمييز، مبا يف ذلك منع التمييز العنصرياجلنسانية وعامل السن و

ــدعو - ١٩  لكفالــة أن تكــون إجــراءات العدالــة احلكومــات إىل اختــاذ خطــواتت
 ـن وأن جيـري والفتيـات املتجـرللحالـة اخلاصـة للنـساءمراعيـةبرامج محاية الشهوداجلنائية و

غريهـــا مـــن شكاوى إىل الـــشرطة أوالـــ تقـــدمي، يف حـــسب االقتـــضاء،دعمهـــن ومـــساعدن
  من قبل نظـام العدالـة اجلنائيـة، وكفالـة أن تتـاحنحلضور عند طلبها، و دون خوفالسلطات

إمكانيـة احلـصول، يف إطار يراعي االعتبارات اجلنـسانية وعامـل الـسن،الوقت هذا خاللهلن
ــة وماليــة وقانونيــةيلــزم مــن محايــة ومــساعدة اجتماعيــة و علــى مــا ، مبــا يف ذلــك إمكانيــةطبي

 ؛اليت حلقت نراضراحلصول على تعويض عن األ
ــدعو - ٢٠  ــشجيع أيــضات ــيهم احلكومــات إىل ت  مقــدمي خــدمات اإلعــالم، مبــن ف

تعزيز املوجود منها مـن  تدابري لفرض الضوابط الذاتية أو على اختاذ، خدمات اإلنترنتومقدم
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 القـضاءدف ـ علـى حنـو مـسؤولاإلنترنـت،ط اإلعـالم، وخباصـةوسـائاسـتخدامتعزيزأجل
 ؛، الذي ميكن أن يشجع على االجتارالنساء واألطفال، وال سيما الفتياتاستغاللعلى

 االتـصاالت صـناعةقطـاعالـسياحة وقطـاعسيما  وال،قطاع األعمالتدعو - ٢١ 
ــا يف ذلــك منظمــات وســائط اإلعــالم اجل ــسلكية والالســلكية، مب ــع،مــاهرييال ــاون م  إىل التع

، بوســائل منــها نــشرســيما الفتيــات ى االجتــار بالنــساء واألطفــال، والاحلكومــات للقــضاء علــ
جر م واخلدمات املتاحـةخطار االجتار وحقوق األشخاص املتوسائط اإلعالم معلومات عن أ

 ؛االجتار لضحايا
نفة حـسب نـوع القيـام بـصورة منتظمـة جبمـع بيانـات مـص احلاجـة إىلتؤكد - ٢٢ 

اجلــنس والــسن وإجــراء دراســات شــاملة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل ووضــع منــهجيات
أرقـام وافيـة بـالغرض وقابلـة للمقارنـة، وتـشجعليتـسىن وضـع موحدة ومؤشرات حمددة دوليا

على تعزيز تبادل املعلومات والقدرة على مجع البيانات باعتبار ذلك وسـيلة لتعزيـزاحلكومات
 ؛مكافحة مشكلة االجتارجمال يفالتعاون

ووكاالـــا وآلياـــا اخلاصـــة احلكومـــات وهيئـــات األمـــم املتحـــدةتـــدعو - ٢٣ 
غــري احلكوميـة والقطـاع اخلــاص إىل القيـام ببحــوثواملنظمـاتواملنظمـات احلكوميـة الدوليــة

 ودراسات تعاونية ومشتركة عن االجتار بالنساء والفتيـات ميكـن أن تـستخدم كأسـاس لوضـع
 تغيريها يف هذا اال؛ لسياسات العامة أوا
عنـد الـضرورة ومـن  احلكومات إىل أن تقوم، بدعم من األمـم املتحـدةتدعو - ٢٤ 

لتـدريبل بوضـع أدلـة،غريها من املنظمات احلكومية الدوليـة ومـع مراعـاة أفـضل املمارسـات
يني وغريهـم مـنني القضائ إنفاذ القانون واملوظفملوظفيومواد إعالمية أخرى وتوفري التدريب

 توعيتــهم باالحتياجــاتدفــ ومــوظفي الــدعم،الطــيبالعــاملني يف اــالو املــوظفني املعنــيني
 اخلاصة للضحايا من النساء والفتيات؛

 احلكومات واهليئات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية ذات الـصلةتشجع - ٢٥ 
جمـال تقـدمي املـساعدةني يف جمال حفظ السالم وعلى كفالة تدريب األفراد العسكريني والعامل

ــسانية ــشرهم يفاإلن ــتم ن ــذين ي ــاحــاالت ال ــرتاع و الــرتاع وحــاالت م ــهاء ال ــد انت حــاالتبع
، مبـا يفيـشجع أو ييـسر أو يـستغل االجتـار بالنـساء والفتيـاتالطوارئ على الـسلوك الـذي ال

ة املتمثلـة يف أن يتعـرض ضـحايا باملخـاطر احملتملـمتوعيتهذلك ألغراض االستغالل اجلنسي، و
 ؛ لالجتار،الطبيعية الكوارثهاالرتاعات وغريها من حاالت الطوارئ، مبا في
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 الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأةتدعو - ٢٦ 
  إىل تـضمني تقاريرهـا)١٣(نواتفاقية حقوق الطفل والعهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسا

،معلومــات وإحــصاءات عــن االجتــار بالنــساء والفتيــات جلاــا املعنيــةالوطنيـة الــيت تقــدمها إىل
 ؛والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة دف احلصول على بيانات قابلة للمقارنة

 يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسة إىل األمـــني العـــام أنتطلـــب - ٢٧ 
ــرا يتــضمن والــستني ــاتقري ــادراتجتميع ــرات القائمــة يفو واالســتراتيجيات الناجحــة للمب الثغ

 وتوصيات بشأن سـبل تعزيـز ـج تراعـي،باألشخاص ملشكلة االجتاراجلنسانيةاألبعادمعاجلة
االعتبــارات اجلنــسانية وعامــل الــسن يف خمتلــف جوانــب اجلهــود الراميــة إىل التــصدي لالجتــار

 .باألشخاص
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/نون األول كا١٨
 

_______________

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرار )١٣(


