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 قرار اختذته اجلمعية العامة 
 [(A/58/499) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 
تعزيـز التعـاون الـدويل علـى منـع االجتـار باألشـــخاص ومكافحتــه  - ١٣٧/٥٨

ومحاية ضحاياه 
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـري إىل إعـالن مبـادئ العـدل األساسـية املتعلقـة بضحايـا اإلجـــرام والتعســف يف 

استعمال السلطة(١)، 
وإذ حتيط علما باملبدأ التوجيهي ٨، املعنون تدابري خاصة حلماية ودعم األطفال ضحايا 

االجتار، والوارد يف تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان(٢)، 
وإذ تشري إىل اتفاقية حقوق الطفل(٣)، وإذ تالحظ بـدء نفـاذ الـربوتوكول االختيـاري 
ـــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد  امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـع األطف

اإلباحية(٤)، 
وإذ تشـري أيضـا إىل اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة لعـام ١٩٩٩، املتعلقـة حبظـر أســـوأ 
أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (االتفاقية رقم ١٨٢)، والـيت حتظـر 

العمل القسري أو اإلجباري لكل األشخاص دون سن ١٨، 
 

                                                           
القرار ٣٤/٤٠، املرفق.  (١)

 .E/2002/68/Add.1 انظر (٢)
القرار ٢٥/٤٤، املرفق.  (٣)

القرار ٢٦٣/٥٤، املرفق الثاين.  (٤)
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وإذ تشـري كذلـك إىل الفقرتـني ٢٥ و ٢٧ مـن إعـالن فيينـا بشـأن اجلرميـــة والعدالــة: 
مواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين(٥)، 

وإذ تشــري إىل قرارهــا ٢٥/٥٥ املــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاين/نوفمــــرب ٢٠٠٠، الـــذي 
اعتمدت مبوجبه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة(٦)، وبوجـه خـاص 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية(٧)، 
وإذ تدين االجتار باألشخاص بصفتـه شـكال بغيضـا مـن أشـكال االسـترقاق العصـري 

وبصفته خمالفا حلقوق اإلنسان العاملية، 
وإذ تشجب معاملة البشر كسلع يقايضها أو يشتريها أو يبيعها املتجـرون، وال سـيما 

املستغلون، 
وإذ يســاورها بــالغ القلــق مــن أن االجتــار باألشــخاص بغــــرض اســـتغالهلم بكافـــة 
األشكال متارسه، على نطاق عاملي، مجاعات إجراميــة منظمـة عـرب وطنيـة، يضلـع الكثـري منـها 
أيضـا يف أشـكال أخـرى مـن النشـاط غـري املشـروع، منـها االجتـار باألسـلحة وغسـل األمـــوال 

واالجتار باملخدرات والفساد، 
وإذ يثري بالغ جزعـها أن االجتـار باألشـخاص أصبـح جتـارة متناميـة ومرحبـة يف معظـم 
أرجـاء العـامل، وأنـه يـزداد تفاقمـا ألسـباب متعـددة، منـها الفقـر والصـراع املســـلح والظــروف 
ــــس غـــري  االجتماعيــة واالقتصاديــة غــري املالئمــة والطلــب املوجــود يف ســوقي العمالــة واجلن

املشروعني، 
وإذ تعرب عن استيائها مـن قـدرة الشـبكات اإلجراميـة علـى اإلفـالت مـن العقـاب، 

مستغلة ضعف ضحاياها، 
وإذ تالحـظ الفـوارق وأوجـه الـترابط بـني السـلوكني اإلجراميـني املتمثلـني يف االجتـــار 
باألشـخاص، كمـا هـو مبـني يف بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصــة 
النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، وريـب 

                                                           
القرار ٥٩/٥٥، املرفق.  (٥)

القرار ٢٥/٥٥، املرفق األول.  (٦)
املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٧)
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املـهاجرين، كمـا هـو مبـني يف بروتوكـول مكافحـة ريـب املـهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـــر 
واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية(٨)، 

واقتناعا منها باحلاجة املاسة إىل تعاون دويل واســع النطـاق ومنسـق بـني مجيـع الـدول 
األعضاء، يتبع فيه ج عاملي متوازن ومتعدد اجلوانب، يشمل تقدمي مسـاعدة تقنيـة كافيـة مـن 

أجل منع االجتار باألشخاص ومكافحته، 
واقتناعا منها أيضا بأن اتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، ميكـن أن يقـوم 
بـدور يف احلـد، حاليـا ومسـتقبال، مـن فـرص اإليقـاع بالنـاس كضحايـا لالجتـار، ويف مســاعدة 
احلكومـات علـى تعزيـز محايـة الضحايـا بـتزويدهم مبسـاعدة اجتماعيـة شـــاملة وغــري واصمــة، 

ومبساعدة اقتصادية مالئمة، تشمل أيضا جماالت الصحة والتعليم واإلسكان والتوظيف، 
وإذ ترحـب باجلـهود الـيت تبذهلـا الـدول األعضـــاء، وال ســيما بلــدان املنشــأ والعبــور 
واملقصـد، خللـق وعـي لـدى اتمـع املـدين بشـأن خطـورة جرميـة االجتــار وأشــكاهلا املختلفــة، 

وكذلك بدور الناس يف منع إيقاع ضحايا ومساعدة ضحايا االجتار، 
وإذ حتيـط علمـا باملناقشـة الـيت تنـاولت موضـــوع االجتــار بالبشــر، وال ســيما النســاء 

واألطفال، اليت أجرا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا الثانية عشرة، 
حتـث الـدول األعضـاء علـى اتبـاع ـج شـامل ملكافحـة االجتـار باألشـــخاص،  - ١
يتضمـن جـــهودا إلنفــاذ القــانون كمــا يتضمــن، عنــد االقتضــاء، مصــادرة عــائدات االجتــار 
وحجزها ومحاية الضحايا واختاذ تدابري وقائية، تشمل تدابري ضـد األنشـطة الـيت تسـتدر الربـح 

من استغالل ضحايا االجتار؛ 
ــــار باألشـــخاص،  يــب بــالدول األعضــاء أن تتعــاون مــن أجــل منــع االجت - ٢

خصوصا ألغراض االستغالل اجلنسي، من خالل: 
حتسني التعاون التقين من أجل تدعيـم املؤسسـات احملليـة والوطنيـة اهلادفـة إىل  (أ)

منع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، يف بلدان املنشأ؛ 
تنظيـم محـالت إعالميـة عـن األسـاليب والطرائـق الـيت يسـتخدمها املتجـــرون،  (ب)
وبرامـج توعيـة موجهـة حنـو الفئـات احملتمـل اسـتهدافها، وكذلـك توفـري التدريـب املـهين علـــى 

املهارات االجتماعية واملساعدة على إعادة إدماج ضحايا االجتار يف اتمع؛ 

                                                           
املرجع نفسه، املرفق الثالث.  (٨)
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التركـيز علـى املنـاطق اخلارجـة مـــن الصراعــات حيــث تظــهر أمنــاط االجتــار  (ج)
بالبشر كظاهرة جديدة، وإدماج تدابري مكافحة االجتار يف أنشطة التدخل املبكر؛ 

تسـلم بأن التعـاون الـدويل الواسـع النطـاق بـني الـدول األعضـــاء واملنظمــات  - ٣
احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة ذات الصلـة ضـروري ملواجهـة التـهديد الـذي ميثلـه االجتـــار 

باألشخاص مواجهة فعالة؛ 
حتث الدول األعضاء على اختـاذ تدابـري للتصديـق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة  - ٤
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية(٦)، وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، 
وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عـــرب 
الوطنيـــة(٧)، والـربوتوكول االختيـــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال 
واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة(٤)، أو االنضمـــام إليــها، وعلــى تنفيــذ تلــك 

الصكوك بوسائل منها: 
جترمي االجتار باألشخاص؛  (أ)

تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة االجتار باألشخاص؛  (ب)
إدراج جرم االجتار باألشخاص كجرم أصلي يف جرائم غسل األموال؛  (ج)

تدعو الدول األعضاء إىل اعتماد تدابـري تتوافـق مـع قانوـا الداخلـي وقدرـا  - ٥
وتستهدف، ضمن مجلة أمور: 

مكافحة االستغالل اجلنسي، بغية القضاء عليه، من خـالل مالحقـة الضـالعني  (أ)
يف ذلك النشاط ومعاقبتهم؛ 

إذكــاء الوعــي بــني مســؤويل العدالــة اجلنائيــة وغــريهم حســــب االقتضـــاء،  (ب)
خصوصا من خـالل التدريـب، باحتياجـات ضحايـا االجتـار وبـدور الضحايـا البـالغ األمهيـة يف 

الكشف عن هذه اجلرمية ومالحقة مرتكبيها، بوسائل منها: 
التحقيق يف مجيع احلاالت اليت يبلــغ عنـها الضحايـا، ومنـع اإليقـاع مبزيـد مـن  �١�

الضحايا، ومعاملة الضحايا بصفة عامة باحترام؛ 
معاملـة الضحايـا والشـهود حبساسـية طـوال اإلجـــراءات اجلنائيــة والقضائيــة،  �٢�
وفقـا للمـادتني ٢٤ و٢٥ مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمــة 
عرب الوطنية والفقرة ٢ من املادة ٦ من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار 

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ 
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ـــا الداخلــي  تدعـو أيضـا الـدول األعضـاء إىل اعتمـاد تدابـري تتوافـق مـع قانو - ٦
وقدرا وتستهدف، ضمن مجلة أمور: 

توفري املساعدة واحلماية لضحايا االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابـري  (أ)
متكن ضحايا االجتار من البقاء يف إقليمهم بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب االقتضاء؛ 

ترويج ما يلزم من التدابري التشريعية والتدابري األخرى لتوفري نطاق واسع مـن  (ب)
املساعدة، تشمل املساعدة القانونية والنفسية والطبية واالجتماعية، وكذلك التعويـض أو جـرب 

األضرار إن اقتضى األمر، لضحايا االجتار الفعليني، رهنا بإثبات حدوث إيذاء هلم؛ 
توفري معاملة إنسانية جلميع ضحايا االجتار، مع مراعاة سـنهم ونـوع جنسـهم  (ج)
واحتياجام اخلاصــة، وفقـا ملـا تنـص عليـه الفقرتـان ٣ و ٤ مـن املـادة ٦ مـن بروتوكـول منـع 

وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ 
مساعدة ضحايا االجتار على معاودة االندماج يف اتمع؛  (د)

ـــادئ  تدعـو كذلـك الـدول األعضـاء إىل القيـام، حسـب االقتضـاء، بوضـع مب - ٧
توجيهية حلماية ضحايا االجتار قبل بدء اإلجراءات اجلنائية وأثناءها وبعدها؛ 

ـــدول األعضــاء علــى ضمــان اتســاق التدابــري املتخــذة ضــد االجتــار  حتـث ال - ٨
باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، مع مبادئ عدم التميـيز املعـترف ـا دوليـا، وضمـان 

احترامها حلقوق اإلنسان وللحريات األساسية للضحايا؛ 
ـــات للتنســيق والتعــاون بــني املنظمــات  تدعـو الـدول األعضـاء إىل إنشـاء آلي - ٩

احلكومية وغري احلكومية دف االستجابة لالحتياجات العاجلة لضحايا االجتار؛ 
ـــدول األعضــاء إىل رصــد مــوارد مناســبة خلدمــات الضحايــا  تدعـو أيضـا ال - ١٠
ومحالت التوعية العامة وأنشطة إنفاذ القانون اليت تستهدف القضـاء علـى االجتـار واالسـتغالل 
وتعزيز التعاون الدويل، مبـا يف ذلـك توفـري مسـاعدة تقنيـة وافيـة وبرامـج لبنـاء القـدرات، بغيـة 

حتسني قدرة الدول األعضاء على اختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار باألشخاص؛ 
تشجع الدول األعضاء علـى دراسـة دور اسـتغالل بغـاء اآلخريـن يف تشـجيع  - ١١

االجتار باألشخاص؛ 
تشـجع أيضـا الـدول األعضـاء علـى اعتمـاد تدابـري تشـريعية أو تدابـري أخـرى  - ١٢
خلفـض الطلـب الـذي يشـجع كافـة أشـكال االجتـار باألشـــخاص، مبــا يف ذلــك بالتعــاون مــع 
املنظمات غري احلكومية واتمع املدين، وبإذكـاء وعـي النـاس بـأن االسـتغالل اجلنسـي وغـريه 
ـــن قــدر ضحايــاه، وباملخــاطر املتصلــة باالجتــار باألشــخاص،  مـن أشـكال االسـتغالل حيـط م

وال سيما النساء واألطفال؛ 
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تشجع كذلك الدول األعضاء على اختاذ تدابري، تشمل إذكـاء وعـي النـاس،  - ١٣
لكي تثبط، خصوصا بني صفوف الرجال، الطلـب الـذي يشـجع االسـتغالل اجلنسـي، وذلـك 
وفقا للفقرة ٥ من املادة ٩ مـن بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة 

النساء واألطفال؛ 
تشجع الدول األعضاء على اسـتهداف الصلـة، حيثمـا وجـدت، بـني االجتـار  - ١٤

باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي وغري اجلنسي وأمناط اإلجرام األخرى؛ 
ــــم املتحـــدة املعـــين  تشــجع مركــز منــع اجلرميــة الدوليــة التــابع ملكتــب األم - ١٥
باملخدرات واجلرميــة علـى مواصلـة تعاونـه وتنسـيقه الوثيقـني مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة 

املختصة يف هذا اال؛ 
ـــى تقــدمي تربعــات لزيــادة تعزيــز ودعــم املركــز  تشـجع الـدول األعضـاء عل - ١٦

وبرناجمه العاملي ملكافحة االجتار بالبشر، خصوصا يف جمال أنشطة املساعدة التقنية؛ 
ـــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف  تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل جلنـة من - ١٧

دورا الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
اجللسة العامة ٧٧ 
٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


