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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢- ١٨فيينا، 
 من جدول األعمال ٥البند 

  حدة املعين توحيد جهود مكتب األمم املت
  والدول األعضاء وتنسيقها  باملخدِّرات واجلرمية

       يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  حمنقَّ : مشروع قرارريكاكوستاوبا ووالفلبني وك بيالروس

  
توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــادي واالجتمــاعي باعتمــاد      

  :مشروع القرار التايل
    

  االتِّجار باألشخاص تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة
  ،إنَّ اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
باألشـخاص، الـيت    االتِّجـار ة عمل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة     بأمهية خط مإذ يسلِّ 

د علـى  ، وإذ يشـدِّ ٢٠١٠متوز/يوليـه   ٣٠خ املـؤرَّ  ٦٤/٢٩٣اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
 أمهية تنفيذها بالكامل،

 :ضعت من أجل القيام مبا يليخطة العمل العاملية ُو أنَّ داًد جمدَّوإذ يؤكِّ 

لتصديق العاملي علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة        تشجيع ا  (أ)  
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،   االتِّجاروبروتوكول منع وقمع ومعاقبة  )١(عرب الوطنية

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
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وعلـى الصـكوك الدوليـة     )٢(ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة   املكمِّ
ــيت تتصــدَّ  األخــرى ذات ا ــة     ى لالتِّلصــلة ال ــذ الصــكوك القائم ــز تنفي جــار باألشــخاص، وتعزي

 باألشخاص؛ االتِّجارملكافحة 

مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تعزيــز التزاماهتــا السياســية والقانونيــة مبنــع           (ب)  
 ؛باألشخاص ومكافحته االتِّجار

الصــعيد مــن  ســق علــى كــلٍّ ق ومتَّي علــى حنــو شــامل ومنسَّــ تشــجيع التصــدِّ  (ج)  
 ؛باألشخاص االتِّجارالوطين واإلقليمي والدويل ملكافحة 

باع هنج يستند إىل حقوق اإلنسـان ويراعـي االعتبـارات اجلنسـانية     الترويج التِّ  (د)  
ويف تعزيـز تـدابري العدالــة    جــارلالتِّ جتعــل النـاس ُعرضـةً  العوامـل الـيت    ي لكــلِّيف التصـدِّ  والسـنَّ 

ــة يف هــذا الشــأن، ومهــا  ــة ضــحاياه   االتِّجــارجانبــان ضــروريان ملنــع   اجلنائي باألشــخاص ومحاي
؛اومالحقة مرتكبيه قضائي 

نشــر الــوعي يف هــذا الشــأن داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ولــدى الــدول           ) (ه  
اجملتمـع املـدين ووسـائط اإلعـالم     منظمـات  ، كالقطـاع اخلـاص و  واجلهات املعنية األخرى أيضـاً 
 ؛مةالدولية والوطنية واجلمهور عا

تعزيز التعـاون والتنسـيق بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـا فيهـا الـدول األعضـاء             (و)  
واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وداخل خمتلـف كيانـات منظومـة    

 ،األمم املتحدة، مع أخذ أفضل املمارسات القائمة والدروس املستفادة يف االعتبار

واملعنـون "تنفيـذ خطـة     ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٥خ املؤرَّ ٢٠١٣/٤١قراره وإذ يستذكر  
  باألشخاص"، االتِّجارعمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة 

ــه الشــديدة لالتِّ  ركــرِّيإذ و   جــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، الــذي    إدانت
 يـــة وحقـــوقالبدنة الفـــرد وســـالم يةكرامـــة اإلنســـانالد يهـــدِّ جســـيماً يشـــكل جرميـــة وخطـــراً

 والتنمية،  اإلنسان

رات واجلرمية يف تنفيـذ خطـة العمـل    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ دوَر وإذ يؤكِّد 
العامليــة، مبــا يف ذلــك دوره كمنسِّــق للفريــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بالتنســيق يف جمــال   

  باألشخاص، االتِّجارمكافحة 

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧نفسه، اجمللد  املرجع  )٢(  
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مــن أجــل  قــد أنشــئ بــني الوكــاالت املعــين بالتنســيق الفريــق املشــترك أنَّ ســتذكريوإذ   
رطـة  ختعزيز التنسيق والتعاون بني وكاالت األمـم املتحـدة املعنيـة وسـائر املنظمـات الدوليـة املن      

 بالبشر، االتِّجاريف مكافحة 

الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق يسـاهم، يف إطـار واليتـه،     بأنَّ موإذ يسلِّ  
 طة العمل العاملية،يف تنفيذ خ

ــأنَّ م أيضــاًوإذ يســلِّ    االتِّجــارصــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات لضــحايا     ب
خطـة العمـل العامليـة،     سـق مـع  يف إطـار متَّ نشـئ  باألشخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، الـذي أُ    

ملاليـة مـن خـالل    اإلنسـانية والقانونيـة وا   ةباألشخاص باملسـاعد  االتِّجاريهدف إىل تزويد ضحايا 
قنوات املساعدة القائمة، مثل املؤسسات احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري   

مة إىل الصـندوق االسـتئماين مـن الـدول وسـائر اجلهـات       ب باملسامهات املقدَّاحلكومية، وإذ يرحِّ
 املعنية األخرى،

معيــة العامــة خــالل دورهتــا  باالجتمــاع الرفيــع املســتوى الــذي عقدتــه اجل  بوإذ يرحِّــ 
م احملـرز يف  ، هبـدف تقيـيم التقـدُّ   ٢٠١٣أيار/مـايو   ١٥إىل  ١٣السابعة والستني، يف الفترة مـن  

 تنفيذ خطة العمل العاملية،

ــاً   ــيط علمـ ــأنَّ وإذ حيـ ــرَّ   بـ ــد قـ ــة قـ ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــؤرَّ ٦٨/١٩٢رت، يف قرارهـ   خ املـ
م احملــرز يف تنفيــذ خطــة العمــل العامليــة ، إجــراء تقيــيم للتقــد٢٠١٣ُّكــانون األول/ديســمرب  ١٨

 من دورهتا الثانية والسبعني، كل أربع سنوات اعتباراً

، اعتبـار يـوم   ٦٨/١٩٢رت، يف قرارهـا  اجلمعية العامة قد قرَّ بأنَّ أيضاً وإذ حييط علماً 
  ،٢٠١٤عام من  ا بدءاًحتفل به سنويا ملكافحة االتِّجار باألشخاص ُييعامل متوز/يوليه يوماً ٣٠

دون اإلقليميـــة واإلقليميـــة وعـــرب  الـــدور املســـتمر لآلليـــات واملبـــادرات ســـتذكريوإذ   
  باألشخاص والقضاء عليها، االتِّجاراإلقليمية ذات الصلة يف مكافحة مجيع أشكال 

 االتِّجــارربوتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة لالبالغــة  عــن األمهيــة اإلعــراَبر يكــرِّ  ‐١  
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة    لنساء واألطفال، املكمِّباألشخاص، وخباصة ا

ــ ٢٠٠٣األول/ديســمرب  كــانون ٢٥الــذي بــدأ نفــاذه يف   )٣(،عــرب الوطنيــة ر للمــرة والــذي وفَّ
باألشـخاص   االتِّجـار باألشـخاص، هبـدف منـع     االتِّجـار ا جلرميـة  عليـه دوليـ   فقاًمتَّ األوىل تعريفاً

ويهيـب يف هـذا الصـدد بالـدول األعضـاء، الـيت مل        ،االحقـة مرتكبيـه قضـائي   ومحاية ضحاياه وم
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤الرقم ، ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
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وبروتوكوهلـا   )٤(مـة عـرب الوطنيـة   علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّ       ق بعـدُ تصدِّ
  على سبيل األولوية؛إليهما، أن تنظر يف القيام بذلك  باألشخاص أو مل تنضمَّ االتِّجاراملتعلق ب
مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة         أمهيـةَ  داًد جمدَّيؤكِّ  -٢  

قـدرة الـدول األطـراف علـى مكافحـة اجلرميـة       من أجل حتسني نشئ املنظمة عرب الوطنية الذي أُ
 االتِّجـار ملتعلـق ب ا ااملنظمة العابرة للحدود الوطنية والتشـجيع علـى تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوهلـ     

 واستعراض تنفيذمها؛ األشخاصب

األعضاء واجلهات املعنية األخرى املذكورة يف خطة عمـل األمـم    الدولَ حيثُّ  -٣  
علــى االســتمرار يف املســامهة يف تنفيــذ خطــة   )٥(باألشــخاص االتِّجــاراملتحــدة العامليــة ملكافحــة 

التعــاون وحتســني التنســيق فيمــا بينــها ال، بســبل منــها تعزيــز العمــل العامليــة علــى حنــو تــام وفعَّــ 
األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة        لتحقيق هذا اهلدف، ويدعو مؤمتَر

عــرب الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة األخــرى إىل القيــام بــذلك، 
 ؛تهإطار والي كلٌّ يف

 االتِّجـار باليوم العاملي ملكافحة  ،٢٠١٤، يف عام مرة باالحتفال ألول بيرحِّ  -٤  
الـدول األعضـاء واجلهـات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة وسـائر          باألشخاص، ويدعو مجيَع

املنظمــات الدوليــة وكــذلك اجملتمــع املــدين إىل مواصــلة االحتفــال هبــذا اليــوم العــاملي كــل عــام   
 بأنشطة إجيابية؛

) ٦(٢٠١٤باألشـخاص لعـام    االتِّجـار التقريـر العـاملي عـن    بنشـر   ب أيضـاً يرحِّ  -٥  

ملـا دعـت إليـه خطـة العمـل       رات واجلرميـة وفقـاً  ه مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ  الذي أعدَّ
ــة، ويتطلَّــ  ــام        العاملي ــب يف ع ــره املكت ــذي سينش ــذا الشــأن ال ــل يف ه ــر املقب ع إىل صــدور التقري

ــدولَ، ويشــج٢٠١٦ِّ ــة عــن أمنــاط    األعضــاء علــى تز  ع ال ــد املكتــب ببيانــات تســتند إىل أدل وي
 باألشخاص؛ االتِّجارقات وأشكال وتدفُّ

رات واجلرميـة أن يواصـل إدمـاج    إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ يطلب  -٦  
خطــة العمــل العامليــة يف براجمــه وأنشــطته وأن يواصــل تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل البلــدان علــى  

على طلبها، من أجل تعزيز قـدرهتا علـى ضـمان تنفيـذ خطـة       واإلقليمي، بناًء الصعيدين الوطين
 ؛االًوفعَّ كامالً العمل العاملية تنفيذاً
───────────────── 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد ملرجع نفسها  )٤(  
 .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )٥(  
  )٦(  Global Report on Trafficking in Persons 2014 ،نشورات األمم املتحدة، رقم املبيع مE.14.V.10. 
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الوكــاالت  وســائَررات واجلرميــة األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  مكتــَب يــدعو  -٧  
 بالتنســيق يف الفريــق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين    املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، يف إطـار      

 ، إىل مواصــلة العمــل علــى زيــادة أنشــطة الفريــق املــذكور باألشــخاص االتِّجــارجمــال مكافحــة 
 ؛لعامليةا املتصلة بتنفيذ خطة العمل

ق الفريـق  رات واجلرميـة، بصـفته منسِّـ   األمم املتحدة املعين باملخـدِّ  مكتَب يشجِّع  - ٨  
، وسـائر أعضــاء  باألشـخاص  االتِّجـار افحـة  املعـين بالتنسـيق يف جمــال مك   املشـترك بـني الوكـاالت   

الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بالتنســيق، علــى مواصــلة املســامهة يف تنفيــذ خطــة العمــل   
العامليــة علــى حنــو يتماشــى مــع واليــاهتم القائمــة، ويــدعو يف هــذا الشــأن املكتــب وســائر أعضــاء  

، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء،     لة العملالفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالتنسيق إىل مواص
مـن أجـل تنفيـذ خطـة العمـل       ٢٠١٧دة املعتزم اختاذهـا حـىت عـام    قائمة بالتدابري احملدَّعلى وضع 

 العاملية وأن يعرضها بالشكل املناسب على اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني؛

اجلرمية، بصـفته مـدير صـندوق    رات وإىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ يطلب  - ٩  
مواصـلة  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،  االتِّجارعات لضحايا األمم املتحدة االستئماين للتربُّ

 تشجيع الدول ومجيع اجلهات املعنية على املسامهة يف هذا الصندوق االستئماين؛

مــن خــارج اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد   األعضــاء وســائَر الــدولَ يــدعو  -١٠  
 امليزانية لألغراض املبيَّنة أعاله وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

م إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف  إىل األمــني العــام أن يقــدِّ يطلــب  -١١  
، مبـا يشـمل تقـدمي حتـديثات عـن حالـة       عن تنفيذ هذا القرار دورهتا السادسة والعشرين، تقريراً

 االتِّجــــارصـــندوق األمـــم املتحــــدة االســـتئماين للتربعـــات لضـــحايا      مـــة إىل  املقدَّ عـــات التربُّ
  ، ونفقاته.باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

  


