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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال٩٧البند 

        منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
مــن املمثــل الــدائم للبحــرين لــدى   موجهــة ٢٠٠٩مــايو / أيــار٦ رســالة مؤرخــة    

   إىل رئيس اجلمعية العامةاألمم املتحدة
    

ــه     ملــؤمتر ، املعتمــد يف ا“عــالن املنامــة حــول االجتــار بالبــشر  إ”أتــشرف بــأن أحيــل طي
، الـذي عقـد يف املنامـة مبملكـة البحـرين،            “جتار بالبشر على مفترق الطـرق     اال”الدويل املعنون   
  ). انظر املرفق (٢٠٠٩مارس / آذار٣ إىل ١يف الفترة من 

 اجلمعيـة العامـة يف    وثيقة من وثـائق   بوصفهما  وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها         
  . من جدول األعمال٩٧إطار البند 

  املنصور توفيق أمحد )توقيع(
  السفري
  املمثل الدائم
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مـن املمثـل الـدائم للبحـرين         املوجهـة    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦ ؤرخةاملرسالة  مرفق ال     
  إىل رئيس اجلمعية العامة لدى األمم املتحدة

  ]اإلنكليزيةبالعربية و: األصل[
  

   الطرققجتار بالبشر على مفترإعالن املنامة حول مؤمتر اال    
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣ إىل ١كة البحرين يف الفترة من ممل    

عّبر املشاركون يف مؤمتر املنامة الدويل عن خـالص تقـديرهم لـصاحبة الـسمو الـشيخة                   
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين املفـدى ولـوزارة اخلارجيـة البحرينيـة                 

  . لذي خيتتم أعماله هبذا اإلعالنعلى التزامهما وإسهامهما يف إجناز مؤمترنا هذا، ا
ونــود أن نعــرب عــن خــالص تقــديرنا حلركــة ســوزان مبــارك الدوليــة للمــرأة مــن أجــل      

إن املبــادئ األخالقيــة . ٢٠٠٦ام يف عــ“ جتــار بالبــشر اآلنأوقفــوا اال”الــسالم إلطالقهــا محلــة 
قتنـا احلـايل، خاصـة    ألثينا، اليت مت اعتمادها يف ذلك الوقـت، هلـا عالقـة كـبرية مبـا نواجهـه يف و           

إننـا حنتـاج إىل العمـل بـشكل أكثـر جديـة مـن أجـل            . وحنن نواجـه أزمـات غـري مـسبوقة القـوة          
لخطــر، خاصــة النــساء واألطفــال، الــذين لمحايــة وحتقيــق ســالمة وكرامــة اجملموعــات املعرضــة 

  . يتعرض بقاؤهم للتهديد
دور القيـادة، وذلـك عـن       إننا ندرك يف هذا الوقت من األزمة أننا حنتاج إىل أن منـارس                

  : طريق اخلطوات التالية
جتـار  إىل نقطـة الالتـسامح املطلـق مـع اال         العمل مـع القطـاع اخلـاص للوصـول            ‘١’  

  بالبشر، وذلك عن طريق تبين املبادئ األخالقية ألثينا؛ 
جتـار بالبـشر،    يـذ االسـتراتيجية الوطنيـة لوقـف اال        تشجيع احلكومـات علـى تنف       ‘٢’  

  ما هو مذكور يف بروتوكول األمم املتحدة؛ حسب
جتـار بالبـشر كجرميـة      فيـذ أطـر قانونيـة وطنيـة لتـضمني اال          احلث على تـبين وتن      ‘٣’  

  جنائية وضمان محاية الضحايا؛
 التعــاون بــني البلــدان إلهنــاء مطالبــة الكيانــات اإلقليميــة بوضــع أطــر لتحــسني   ‘٤’  

  جتار بالبشر بني الدول؛اال
جتـار  دة علـى تـبين خطـة عمـل دوليـة ضـد اال              العامة لألمم املتحـ    حث اجلمعية   ‘٥’  

  بالبشر؛
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االعتــراف بــشكل علــين باملمارســات الــيت تقــوم علــى أســاس األخــالق يف           ‘٦’  
  األعمال كمسامهة كبرية جتاه جتديد الثقة يف القطاع اخلاص؛

 جتــار بالبــشر يف برنــاجمهم كاء يف األعمــال بتــضمني مكافحــة اال مطالبــة الــشر  ‘٧’  
  اخلاص باملسؤولية االجتماعية للشركات؛

ليــة بالعمــل جتــاه تــضمني يري الدوامطالبــة اجلمعيــات الــصناعية ومنظمــات املعــ  ‘٨’  
  جتار بالبشر يف معايريهم؛ مكافحة اال

جتـار  تقـدمي اخلدمـة املطلوبـة لـضحايا اال        دعم إنشاء خط مـساعدة وشـبكات ل         ‘٩’  
  بالبشر؛ 

ــشجيع اإلعــالم واجملتمعــات   ‘١٠’   ــى االســتمرار يف جهــودهم    ت ــة عل ــة والثقافي  الفني
   نشر الوعي والدراية ونشر أفضل املمارسات؛يفالقائدة 

  تقوية تبادل املعلومات حول التقدم الذي مت إحرازه؛   ‘١١’  
جتـار  أوقفـوا اال  ”ضمان الدعم املستمر للشركاء الدوليني املـشتركني يف محلـة             ‘١٢’  

  ؛“بالبشر اآلن
ة أخـرى كـل عـامني لتقيـيم اخلطـوات الـيت مت اختاذهـا لتنفيـذ هـذا                    االلتقاء مـر    ‘١٣’  

  . اإلعالن
  
  


