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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/458( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

   االجتار باألشخاصحتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة  - ٦٧/١٩٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

علـى الـرغم مـن       ال يـزال،    االجتـار باألشـخاص    مـن أن  إذ تكرر اإلعـراب عـن قلقهـا           
علــى الــصعد الــدويل واإلقليمــي والــوطين، يــشكل أحـــد       ل بــشكل متواصــ  التــدابري املتخــذة   

 ويلــزم أيــضا التمتـع حبقـوق اإلنـسان    ويعـوق التحـديات اخلطـرية الـيت يواجههــا اتمـع الـدويل      
  بشكل مجاعي وشامل على الصعيد الدويل، أكثر تضافراعلى حنو  لتصدي لها

 )١(عـــرب الوطنيـــة  ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة    املتحـــدة  األمـــم  إىل اتفاقيـــة  وإذ تـــشري  
وبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـل             

ــة   املتحــدة األمــمالتفاقيــة   الــذي عــرف جرميــة االجتــار  )٢(ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
ــل بــشأن بيــع األطفــا         ل باألشــخاص والربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطف

 واالتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرقيـق        )٣(واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية      
  ،)٤(والنظم والعادات املشاة للرق

 ٢٠٠٩ديــسمرب  / األولكــانون ١٨ املــؤرخ ٦٤/١٧٨ إىل قرارهــا  وإذ تــشري أيــضا   
شـخاص وقـرارات اجلمعيـة العامـة     تحسني تنسيق اجلهـود املبذولـة ملكافحـة االجتـار باأل       ب املتعلق

  ،)٥(األخرى ذات الصلة باالجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة

_______________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد  )٢(

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، الد  )٣(

 .٣٨٢٢، الرقم ٢٦٦سه، الد املرجع نف )٤(

 .٦٣/١٩٤ و ٦٣/١٥٦ و ٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤ و ٥٩/١٦٦ و ٥٨/١٣٧ و ٥٥/٦٧القرارات  )٥(
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طـة عمـل   خب املتعلـق  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٣٠ املؤرخ ٦٤/٢٩٣قرارها وإذ تعيد تأكيد      

  األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص،

ــشري    ــصا وإذ تــ ــس االقتــ ــرار الــ ــاعي دي وإىل قــ ــؤرخ ٢٠٠٨/٣٣االجتمــ  ٢٥ املــ

وغريهـا مـن اجلهـود املبذولـة يف      املتحـدة   األمـم تعزيز تنـسيق جهـود      ب املتعلق ٢٠٠٨يوليه  /متوز

  االجتار باألشخاص،ب املتعلقةمكافحة االجتار باألشخاص وقرارات الس السابقة 

أبريــل /ان نيــس١٥ املــؤرخ ٢٠/٣قــرار جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وإذ تؤكـد    

  ،)٦(“باألشخاص تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار” املعنون ٢٠١١

 ٢٠١٢يوليــه /متــوز ٥ املــؤرخ ٢٠/١ قــرار جملــس حقــوق اإلنــسان  وإذ تؤكــد أيــضا  

ســـبل انتـــصاف فعالـــة  تـــوفري: النـــساء واألطفـــال وال ســـيمااالجتـــار باألشـــخاص، ”املعنـــون 

فعـال مـن انتـهاكات حقـوق      احلـصول علـى سـبيل انتـصاف     هـم يف     وحق لألشخاص املتجر م  

  ،)٨(لس األخرى ذات الصلة مبوضوع االجتار باألشخاصا وقرارات )٧(“اإلنسان

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة،  املتحــدة األمــم بأنــه، وفقــا التفاقيــة وإذ تــسلم  

املنظمـة  طراف على مكافحة اجلرميـة  أنشئ مؤمتر األطراف يف االتفاقية لتحسني قدرة الدول األ       

ــذها،      ــة واســتعراض تنفي ــذ االتفاقي ــى تنفي ــة وللتــشجيع عل ــك  العــابرة للحــدود الوطني مبــا يف ذل

عــن بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقبــة عليــه،   

 والتعـاون مـع    صوصيف هـذا اخلـ     تيسري تطوير وتبـادل املعلومـات والـربامج واملمارسـات            طريق

املنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة، وإذ تـسلم أيـضا بـأن كـل دولـة           

ــا وممارســاا       ــا وخططه ــات عــن براجمه ــؤمتر األطــراف مبعلوم ــدابري  وطــرف ســتوايف م ــن الت ع

  التشريعية واإلدارية املتخذة لتنفيذ االتفاقية،

ادرات التعـاون الثنائيـة ودون اإلقليميـة واإلقليميـة           بأمهيـة آليـات ومبـ      وإذ تسلم أيـضا     

والدولية، مبا يف ذلـك تبـادل املعلومـات بـشأن املمارسـات الـسليمة، الـيت تعتمـدها احلكومـات               

واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ملعاجلـة مـشكلة االجتـار باألشـخاص،                   

  وخباصة النساء واألطفال،

_______________ 

، )E/2011/30 (١٠، امللحــق رقــم  ٢٠١١الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،      :انظــر )٦(
 .األول، الفرع دال الفصل

، (A/67/53) ٥٣العامــة، الــدورة الــسابعــة والــستــون، امللحــــق رقــم  الوثائـــــق الرمسيـــــة للجمعيــــة :انظــر )٧(
  .الفصل الرابع، الفرع ألف

 .١٧/١ و ١٤/٢ و ١١/٣ و ٨/١٢  جملس حقوق اإلنسانقرارات )٨(
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 التعاون الدويل الواسع النطاق بني الـدول األعـضاء واملنظمـات           بأن  كذلك وإذ تسلم   

ــة    ــة واملنظمــات غــري احلكومي ي للتــصدي بفعاليــة خلطــر االجتــار  أساســ املعنيــةاحلكوميــة الدولي

  وغريه من أشكال الرق املعاصرة، باألشخاص 

 غالبا ما يتعرضون ألشكال متعددة من التمييـز والعنـف          بأن ضحايا االجتار     وإذ تسلم   

على أسـس خمتلفـة مـن بينـها نـوع اجلـنس والـسن واإلعاقـة واالنتمـاء العرقـي والثقافـة والـدين                      

األشــكال مــن التمييــز قــد تتــسبب يف حــد ذاــا يف  هــذهاألصــل الــوطين أو االجتمــاعي، وأن و

 وأن النساء واألطفال من عدميي اجلنسية أو مـن غـري املـسجلني بعـد         تفاقم االجتار باألشخاص،  

  ضة بوجه خاص لالجتار باألشخاص،الوالدة عر

ــه فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت     وإذ تــسلم أيــضا    بالــدور املهــم الــذي يؤدي

ملكافحة االجتار باألشخاص يف تعزيز التنـسيق والتعـاون يف جمـال مكافحـة االجتـار باألشـخاص                

 األمـم ة ومفوضـية  املعين باملخدرات واجلرميـ  املتحدة األممعلى الصعيد العاملي، وخباصة مكتب     

 املتحــدة األمــمحلقــوق اإلنــسان ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومنظمــة  املتحــدة 

) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    (للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة          

ميـة الدوليـة، كـل      ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة وغريها من املنظمـات احلكو          

  يف حدود واليته،

 بـــضرورة مواصــلة تعزيـــز قيـــام شــراكة عامليـــة ملكافحـــة االجتـــار   وإذ تــسلم كـــذلك   

باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة، وبضرورة مواصلة العمـل مـن أجـل اعتمـاد ـج       

م ومـساعد معزز شامل ومنسق ملنـع االجتـار ومكافحتـه وحلمايـة ضـحايا االجتـار باألشـخاص          

  اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية املناسبة،ب باالستعانة

وإعـــادة  ومحايتـــهاضـــرورة تعزيـــز حقـــوق ضـــحايا االجتـــار باألشـــخاص   تؤكـــدوإذ   

قــوق حب فيمــا يتعلــقإدمــاجهم يف اتمــع مــع مراعــاة املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املوصــى ــا   

ــشر  ــسان واالجتــار بالب ــد )٩(اإلن ــيت أب ــوق     والتعليقــات ال ــم املتحــدة حلق ــشأا مفوضــية األم ا ب

الـيت وضـعتها منظمـة األمـم     اإلنسان واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية األطفال ضحايا االجتـار      

  للطفولة، املتحدة

القـائم  بأن الفقر والبطالة وانعدام الفرص االجتماعية واالقتـصادية والعنـف           وإذ تسلم     

هميش بعض من العوامل اليت تـسهم يف جعـل األشـخاص            والتمييز والت  على أساس نوع اجلنس   

  لالجتار، عرضة

_______________ 

)٩( E/2002/68/Add.1.  
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 م املـساواة  اعـد ان وتزايـد أوجـه    الراهنة بأن األزمات االقتصادية العاملية      وإذ تسلم أيضا    

 تفـاقم الظـروف الـيت    تـؤدي إىل واالستبعاد االجتماعي وما يترتب عليها من عواقب حيتمل أن          

  هاجرين،املريب إىل و باألشخاصار واتمعات عرضة لالجت الناسجتعل 

أن بنــاء القــدرات عنــصر هــام للغايــة يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص،        وإذ تؤكــد   

ــار     تؤكـــد وإذ ــة االجتـ ــذا الـــصدد ضـــرورة تكثيـــف التعـــاون الـــدويل مـــن أجـــل مكافحـ يف هـ

ميـع  باألشخاص وتقدمي املـساعدة التقنيـة إىل البلـدان ـدف تعزيـز قـدرا علـى منـع االجتـار جب          

  أشكاله، مبا يف ذلك دعم براجمها اإلمنائية،

لطلــب علــى االجتـــار   ل وضــع حــد   ضــرورة إذكــاء الــوعي العــام ــدف      وإذ تــدرك   

  باألشخاص، وخباصة لغرض االستغالل اجلنسي والسخرة،

ومـؤمتر القمـة      االلتزام الذي تعهد به قادة العـامل يف مـؤمتر قمـة األلفيـة              وإذ تعيد تأكيد    

 واالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامـة املعـين باألهـداف اإلمنائيـة          ٢٠٠٥العاملي لعام   

ــار   ٢٠١٠يف عـــام  الـــذي عقـــدلأللفيـــة  ــدابري فعالـــة ملكافحـــة مجيـــع أشـــكال االجتـ  بوضـــع تـ

 هومحاية ضـحايا  باألشخاص  باألشخاص والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب على االجتار          

  ،ها وتعزيز تلك التدابريوإنفاذ

عــن تنفيــذ واليــات برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع   األمــني العــام بتقريــروإذ حتــيط علمــا   

التعاون التقين اليت يـضطلع ـا مكتـب    نشطة أل خاص مع إيالء اهتماماجلرمية والعدالة اجلنائية،  

ــة  ــين باملخـــدرات واجلرميـ ــم املتحـــدة املعـ ــسائل   )١٠(األمـ ــور علـــى مـ ــة أمـ ــذي يركـــز يف مجلـ  الـ

  شخاص،باأل االجتار

 بتقرير املقررة اخلاصة لس حقوق اإلنسان املعنيـة باالجتـار باألشـخاص،           وإذ ترحب   

  ،)١١(وخباصة النساء واألطفال

ــائج وإذ حتــيط علمــا   ــدورة بنت ــسادسة ال ــال ــة   مل  املتحــدة األمــمؤمتر األطــراف يف اتفاقي

 تــشرين ١٩ إىل ١٥ يف فيينــا يف الفتــرة مــن الــيت عقــدتملكافحـة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  

 املعين باالجتار باألشـخاص الـيت        وبنتائج الدورة الرابعة للفريق العامل     )١٢(٢٠١٢أكتوبر  /األول

  ،)١٣(٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠ يف فيينا يف الفترة من عقدت

_______________ 

)١٠( A/67/156. 

)١١( A/67/261. 

 .CTOC/COP/2012/15انظر  )١٢(

  .CTOC/COP/WG.4/2011/8انظر   )١٣(
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تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية والقانونيــة واملاليــة لــضحايا االجتــار   أمهيــة وإذ تعيــد تأكيــد   
خاص، عـــن طريــق قنـــوات منــها املنظمـــات احلكوميــة واملنظمـــات احلكوميــة الدوليـــة     باألشــ 

صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات لـضحايا             بينـها واملنظمات غـري احلكوميـة، ومـن        
األمـم املتحـدة    الـذي أنـشئ وفقـا خلطـة عمـل      ،االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال      

صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للتربعـات مـن أجـل            و األشـخاص العاملية ملكافحـة االجتـار ب     
  مكافحة أشكال الرق املعاصرة،

مكافحـة االجتـار   ”جبلسة التحاور اليت عقدا اجلمعية العامة عن موضوع          وإذ ترحب   
ــشر ــات       : بالب ــف العنــف ضــد النــساء والفتي ــن أجــل وق ــراكة وابتكــار م يف يف نيويــورك “ ش

ــسان ٣ ــل /ني ــيت٢٠١٢أبري ــدين      ال ــع امل ــة واتم ــات الدولي ــضاء واملنظم ــدول األع   أتاحــت لل
  باألشخاص، يف إطار احلملة العاملية ملكافحة االجتار اجلهودوالقطاع اخلاص الفرصة لتوحيد 

عـام   إىل ٢٠١٠  عـام عدد من الدول األعـضاء يف الفتـرة مـن     بتوقيع أيضا وإذ ترحب   
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلر  ٢٠١٢ ــى اتفاقي ــة   عل   والتــصديق عليهــا ميــة املنظمــة عــرب الوطني

 دولة، وبتوقيع بروتوكـول منـع وقمـع    ١٧٢واالنضمام إليها، حبيث أصبح عدد األطراف فيها       
 واالنـضمام إليـه،   عليـه والتـصديق   االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه    

   دولة،١٥٣حبيث أصبح عدد األطراف فيه 

ــات      ا أن تؤكــد  - ١   ــسان واحلري ــوق اإلن ــهاكا حلق ــشكل انت ــار باألشــخاص ي الجت
األساسية ويعيق التمتع ا وال بد من تقييمه والتصدي له بـشكل منـسق علـى الـصعيد الـدويل                     
ومن قيام تعاون حقيقي متعدد األطـراف بـني البلـدان األصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان املقـصد                      

  من أجل القضاء عليه؛

ــ الــدول األعــضاء حتــث  - ٢   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   الــيت مل ت صدق علــى اتفاقي
 وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء  )١(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

 )٢( الوطنيـة واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب      
 علـى النظـر يف القيـام بـذلك، علـى سـبيل األولويـة، آخـذة يف االعتبـار                     امـ إليهتنضم بعد     مل أو

ــدور  ــة ال ــالغ األمهي ــدول      الب ــضا ال هلــذين الــصكني يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وحتــث أي
  ؛لوفعا تاممها على حنو تنفيذالصكني على  هذيناألطراف يف 

الربوتوكـول  الـيت مل توقـع ومل تـصدق بعـد علـى          الـدول األعـضاء      حتث أيـضا    - ٣  
تفاقية حقـوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف إنتـاج              امللحق با االختياري  

 واالتفاقيـة التكميليـة   )١٤(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة   و )٣(املواد اإلباحية 

_______________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، الد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا )١٤(
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تفاقيـة املتعلقـة بالـسخرة     واال)٤(إللغــاء الـــرق وجتـــارة الرقيـق والـنظم والعـادات املـشاة للـرق        
ـــام  ـــم  (١٩٣٠لعــ ـــة رقــ ــام   )١٥()٢٩االتفاقيــ ــاء الـــسخرة لعـ ــة بإلغـ ــة املتعلقـ  ١٩٥٧ واالتفاقيـ

 ١٩٩٩فاقيـة املتعلقـة حبظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال لعــام         واالت)١٦()١٠٥االتفاقيـة رقـم   (
 ملنظمة العمل الدولية أو مل تنضم بعد إىل تلك الصكوك علـى القيـام            )١٧( )١٨٢االتفاقية رقم   (

  وفعال؛ تامبذلك، وحتث أيضا الدول األطراف يف تلك الصكوك على تنفيذها على حنو 

اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات         االيت اختـذ  اخلطوات  تالحظ مع التقدير      - ٤  

 باالجتـار باألشـخاص، وخباصـة    ةاملعنيـ لـس حقـوق اإلنـسان     ة اخلاصةاملقررحقوق اإلنسان و  

واملقررة اخلاصة للمجلس املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه واملمثلـة             ،النساء واألطفال 

ة اخلاصة للمجلس املعنية ببيع األطفـال       اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال واملقرر       

واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واملقررة اخلاصـة للمجلـس املعنيـة بأشـكال الـرق         

ووكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات      املعاصــرة، مبــا يف ذلــك أســبابه وعواقبــه،     

 للتـصدي  املـدين اتمع  و،تهاحدود والي  يف    كل احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية املعنية،    

ــة  ــشجعه اجلــسيمةاالجتــار باألشــخاص جلرمي ــى مواصــلة  م، وت ــذلك  عل ــام ب ــادل  القي ــى تب  وعل

  ؛ممكن  على أوسع نطاقم وأفضل ممارساممعارفه

باحلكومات مواصلة جهودها من أجل جترمي االجتار باألشخاص جبميـع          يب    - ٥  

الل األطفــال يف العمــل واالســتغالل اجلنــسي لألطفــال،   أشــكاله، مبــا يف ذلــك ألغــراض اســتغ  

ــة ممارســة االجتــار          ــال، وإدان ــع األطف ــدافع ممارســة اجلــنس م ــسياحة ب ــدابري لتجــرمي ال واختــاذ ت

باألشــخاص، والتحقيــق يف أعمــال املتجــرين والوســطاء ومقاضــام وإدانتــهم ومعاقبتــهم، مــع   

، وتـدعو    الواجبـة هلـم    قوق اإلنـسان  حل التامم  كفالة احلماية واملساعدة لضحايا االجتار واالحترا     

لـة بنـشاط يف   الدول األعضاء إىل مواصلة دعم وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة العام        

  جمال محاية الضحايا؛

، مبا يف ذلك القطـاع اخلـاص، علـى تعزيـز تنـسيق      اجلهات املعنية مجيع   تشجع  - ٦  

ه وتـوفري احلمايـة واملـساعدة وسـبل االنتـصاف الفعالـة        اجلهود الرامية إىل منع االجتار ومكافحتـ      

ــها فريــق التنــسيق املــشترك بــني الوكــاالت ملكافحــة االجتــار     باالســتعانة جبهــاتلــضحاياه،  من

  ئية اليت تعزز التعاون والتعاضد؛باألشخاص واملبادرات اإلقليمية والثنا

_______________ 

  .٦١٢، الرقم ٣٩املرجع نفسه، الد   )١٥(

  .٤٦٤٨، الرقم ٣٢٠املرجع نفسه، الد   )١٦(

  .٣٧٢٤٥، الرقم ٢١٣٣املرجع نفسه، الد   )١٧(
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ــسلم  - ٧   ــوع االجتــار    ت ــصنفة حــسب ن ــة امل ــات املقارن ــة البيان  باألشــخاص،  بأمهي

، وبأمهيـة تعزيـز القــدرة الوطنيـة علـى مجــع هـذه البيانـات وحتليلــها       والــسنيف ذلـك اجلـنس    مبـا 

، وترحب باجلهود اليت يبذهلا فريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت، باالسـتفادة مـن          وتقدميها

لقـة بأنـشطة    املزايا النسبية لكل وكالة، لتبـادل املعلومـات واخلـربات واملمارسـات الـسليمة املتع              

الوكــاالت الــشريكة يف جمــال مكافحــة االجتــار مــع احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  

  املعنية؛ واملنظمات غري احلكومية األخرى وغريها من اهليئات

أجنزه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة مـن عمـل     بأمهية ما  تقر  - ٨  

يف إطـار برناجمـه العـاملي ملكافحـة االجتـار بالبـشر والعمـل الـذي                يف جمال مجع البيانات وحتليلها      

قامت به املنظمة الدولية للهجرة مـن خـالل قاعـدة بياناـا العامليـة النموذجيـة ملكافحـة االجتـار            

والعمــل الــذي اضــطلعت بــه منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــالل قاعــدة بياناــا العامليــة املتعلقــة   

  العادات املشاة للرق؛مبكافحة السخرة واالجتار و

ــها تكــرر  - ٩   ــع اجلرميــة    طلب ــامج األمــم املتحــدة ملن ــزود برن  إىل األمــني العــام أن ي

والعدالة اجلنائية مبا يكفي من املوارد لتنفيذ والياته يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص تنفيـذا            

ة والعدالـة اجلنائيـة، وتـدعو    تاما، وفقا ألولوياته العليا، وأن يوفر الدعم الكايف للجنة منع اجلرمي       

الدول األعضاء إىل تقدمي التربعات إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة بغـرض       

  توفري املساعدة إىل الدول األعضاء بناء على طلبها؛

 مبـا اضـطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـن              ترحب  - ١٠  

 الكامـل ألنـشطته يف سـياق مكافحـة االجتـار باألشـخاص، وتتطلـع                أعمال وتعرب عن دعمهـا    

د أقـصاه كـانون      يف مقـر األمـم املتحـدة يف موعـ          إلعـالن اإىل أن يتم، يف حدود املوارد املتاحة،        

الـذي  على الصعيد العـاملي    االجتار باألشخاص   أمناط   عنالتقرير   إصدارعن   ٢٠١٣يناير  /الثاين

  ؛٦٤/٢٩٣عية العامة الوارد يف قرارها املكتب استجابة لطلب اجلم أعده

 إىل مواصـلة تقـدمي املـسامهات إىل    ومجيع اجلهات املعنية األخرى  الدول   تدعو  - ١١  

 صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات لــضحايا االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء   

 تـدعم   الـيت خـرى األمويـل  تالمصادر املقدمة إىل واألطفال، وتنوه باملسامهات السابقة واجلارية   

  اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص؛

 األمـم املتحـدة  إجراء تقييم للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمـل  إىل قرارها تشري    - ١٢  

ــام     ــار باألشــخاص يف ع ــة ملكافحــة االجت ــن مث ، و)١٨(٢٠١٣العاملي ــد   م ــدعو إىل عق ــرر أن ت تق

_______________ 

  .٦٤/٢٩٣القرار   )١٨(
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، ، يف حـدود املـوارد املتاحـة   يف دورـا الـسابعة والـستني   اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة   

الثغـرات والتحـديات يف   حتديـد  ، من أجل تقييم اإلجنازات و٢٠١٣يوليه /يف موعد أقصاه متوز   

  جماالت منها تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة باملوضوع؛

اء، مجيـع   إىل األمني العام أن يتخذ، بالتعاون الوثيق مـع الـدول األعـض            تطلب    - ١٣  

التدابري الالزمـة للترتيـب لالجتمـاع الرفيـع املـستوى، وتـدعو رئـيس اجلمعيـة العامـة إىل تعـيني                      

تحديـد طرائـق   ل مع الدول األعـضاء  مفتوحة ميسرين للمساعدة يف إجراء مشاورات غري رمسية  

مــع مــشاركة املنظمـات الدوليــة واإلقليميـة ودون اإلقليميــة وات   مبـا يف ذلــك عقـد االجتمــاع،  

 املنظمات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص ووسـائط اإلعـالم الـيت شـدد علـى                   يشملاملدين، مبا   

  دورها يف خطة العمل العاملية؛

ــة  تطلــــب  - ١٤   ــة العامــ ــيس اجلمعيــ ــد إىل رئــ ــوجز أن يعــ ــاع امــ ــائع االجتمــ  لوقــ

  املستوى؛ الرفيع

ــب  - ١٥   ــني العــام أن  تطل ــياق االلتزامــات القائمــ  يواظــب إىل األم ة بتقــدمي ، يف س

ــق مبنــع اجلرميــة      علــىالتقــارير،  ــة العامــة يف إطــار البنــد املتعل ــره املقــدم إىل اجلمعي تــضمني تقري

والعدالة اجلنائية فرعا عن تنفيذ منظومة األمم املتحدة خلطة العمل العاملية، وتطلب كـذلك إىل         

نطـاق التقــارير   آخـذا يف اعتبــاره األمـني العـام أن يــضمن تقريـره فرعـا عــن تنفيـذ هــذا القـرار،       

  .)١٩(السابقة املتعلقة ذه املسألة

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 

)١٩( A/63/90 و A/64/130 و A/65/113.  


