
    4/4املقرر    
لبشر   االجتار 

  
  إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  32املهام اليت ُأسندت إليه يف املادة  استذكرإذ 
 61/144وقراري اجلمعية العامة  3/ 3أيضًا مقّرره  استذكروإذ  )1(، املنظمة عرب الوطنية

كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  180/ 61و 2006كانون األول/ديسمرب   19املؤرخ 
لبشر، وقد نظر يف  ، 2006 وإذ وضع   )2( تقرير األمانة ومذكرتيها بشأن مكافحة االجتار 

  :2008يف اعتباره املناقشة املواضيعية اليت دارت يف حزيران/يونيه  
  ؛بنتائج مشاورات اخلرباء احلكوميني اليت ُعقدت أثناء دورته الرابعة رّحب    (أ)  

ول منع وقمع اتفاقية اجلرمية املنظمة، وبشكل خاص بروتوكاستذكر   (ب)  
ألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة  ومعاقبة االجتار 

  ؛وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة  )3(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

ج شامل ومنسَّق إزاء مشكلة أّكد    (ج)   احلاجة إىل مواصلة العمل على اتّباع 
ألشخاص م   ؛ن خالل اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية املناسبة االجتار 

ألشخاص هو الصك العاملي الرئيسي امللزم سّلم   (د)   ن بروتوكول االجتار 
ألشخاص،   قانونياً ملكافحة االجتار 

أن اهلدف الرئيسي للمؤمتر هو حتسني قدرة الدول األطراف على أّكد   (ه)  
ألشخاص وأن امل ؤمتر ينبغي أن يقود اجلهود الدولية املبذولة يف هذا مكافحة االجتار 

  ؛ اخلصوص
الدول اليت مل تصّدق بعد على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة، حّث   (و)  

ألشخاص،   على أن تفّكر يف القيام بذلك؛  وبشكل خاص بروتوكول االجتار 

ا طلب   (ز)   ا وسياسا الوطنية إىل الدول األطراف أن تواصل تعزيز تشريعا
ألشخاص؛   الرامية إىل تنفيذ بروتوكول االجتار 

ا مع شّجع   (ح)   ا الوطنية وتعاو الدول األعضاء على مواصلة تعزيز سياسا
لبشر؛   منظومة األمم املتحدة على مكافحة االجتار 

 
لد  )1(    .39574، العدد 2225املرجع نفسه، ا
 )2( CTOC/COP/2008/8 وCTOC/COP/2008/9 وCTOC/COP/2008/11 .  
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(    .39574، العدد 2237، ا



الدول إىل اختاذ تدابري من أجل الثين عن الطلب الذي يعّزز كل دعا   (ط)  
ألشخاص؛أشكال االستغالل،     مبا يّتسق مع أحكام بروتوكول االجتار 

دعا الدول األعضاء إىل اختاذ تدابري من أجل تقليص العوامل اليت جتعل   (ي)  
ألشخاص؛   األشخاص عرضة لالجتار، مبا يّتسق مع أحكام بروتوكول االجتار 

ئل الدول األطراف على اختاذ تدابري أو تعزيز التدابري القائمة، بوساحّث    (ك)  
منها التعاون الثنائي أو املتعّدد األطراف، من أجل حتسني قدرة أجهزة إنفاذ القانون على 

تالتعاون يف  ألشخاص؛  حتّر   االجتار 
إىل الدول األطراف أن تستحدث، عند االقتضاء، أدوات لتحسني طلب    (ل)  

ت واالتصا   الت؛التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون يف جماالت منها مجع البيا

معلومات عن املمارسات والتدابري   األعضاء أن تتيح للدول طلب إىل األمانة   (م)   
يف نظام العدالة   الضحا الناجحة فيما يتعلق بدعم الضحا ومحاية الشهود وتيسري مشاركة 

  اجلنائية؛ 

 32من املادة    3إنشاء فريق عامل مؤّقت مفتوح العضوية وفقا للفقرة  قّرر    (ن)  
من النظام الداخلي للمؤمتر، يرأسه أحد  2من املادة  2اجلرمية املنظمة والفقرة  من اتفاقية 

يف تنفيذ الوالية له وتقدمي املساعدة للمؤمتر  أعضاء مكتب املؤمتر، من أجل إسداء املشورة  
ألشخاص؛   املنوطة به وفقا لربوتوكول االجتار 

  :ةأيضا أن يؤّدي الفريق العامل املهام التاليقّرر   (س)  
ألشخاص من خالل تبادل التجارب   ‘1‘    تيسري تنفيذ بروتوكول االجتار 

واملمارسات بني اخلرباء واملمارسني يف هذا امليدان بطرائق منها املسامهة يف استبانة 
ت؛   مواطن الضعف والفجوات والتحّد

ا للدول األطراف   ‘2‘    تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكن 
ألشخاص؛حتس   ني تنفيذ أحكام بروتوكول االجتار 

مساعدة املؤمتر يف توفري إرشادات إىل أمانته بشأن أنشطته ذات الصلة   ‘3‘   
ألشخاص؛   بتنفيذ بروتوكول االجتار 

ا حتسني التنسيق مع   ‘4‘    تقدمي توصيات إىل املؤمتر بشأن الكيفية اليت ميكنه 
ألشخاص فيما يتعلق بتنفيذ ودعم خمتلف اهليئات الدولية اليت تكافح اال جتار 
ألشخاص؛   وتعزيز بروتوكول االجتار 

كذلك أن جيتمع الفريق العامل أثناء دورة املؤمتر اخلامسة وأن يعقد قّرر    (ع)  
  دورة؛تلك القبل انعقاد    من اجتماعات ما بني الدورات  اجتماعا واحدا على األقل



نشطة مكتب األمم املتحدة إىل األمانة أن تبلغ الفريق طلب   (ف)   العامل 
ملخدرات واجلرمية، مبا يف ذلك دوره التنسيقي   لفريق املشرتك بني الوكاالت للتعاون لاملعين 

ألشخاص و  ت املنظمات الدولية واإلقليمية ذات تنسيقه على مكافحة االجتار  مع أما
ألشخاص؛   الصلة، من أجل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول االجتار 

  أيضًا إىل األمانة أن تساعد الفريق العامل يف أداء مهامه؛طلب    (ص)    
  أن يقّدم رئيس الفريق العامل إىل املؤمتر تقريرا عن أنشطة الفريق العامل؛ قّرر    (ق)     
أن يستعرض فعالية الفريق العامل ومستقبله وأن يتخذ قرارا يف هذا قّرر   (ر)    

  .2012د يف عام  اليت سُتعقَ   ، الشأن يف دورته السادسة
 


