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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 جدول األعمالمن  3البند 

  واالقتصادية والسياسية تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية
 التنمية في الحق ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية

توكاانيييا*، ، تنييدورا*، تلمانيييا، إسيياالي،*، تلنانيييا ،إسيينانيا*، تسييتااليا*، إسييتونيا*، *األرجنتييي   
*، والهاسيييك النوسييينة بنميييا،*، بلغارييييا، بلجيكيييا، الناتغيييا ، بيييارايوا آيسيييلندا*، إييالييييا*، 

 جمهورييية، كوريييا  جمهورييية، *الجزالييا*، تييونس، الجنيي، األسييود*، تشيييكيا، *بييياو*، بولنييدا
اليييييدانماو*، رومانييييييا*، ، جورجييييييا، *موليييييدوفا جمهوريييييية، *مقيييييدونيا اليويسيييييالفية سيييييابقا  

فنلندا*، قناص*، ، الفلني ، *االستوالية يينيا، *يينيا يانا،، السويد*، سلوفينيا، السلفادور
، *مونييياكو*، ماليييية*، ليختنشيييتاي *، ليتوانييييا*، لكسيييمنا ، التفييييا كنيييدا، ،كاواتييييا قييييا،
: اليابييان، األمايكييية المتحييدة الواليييا ، هولنييدا، هنغاريييا*، هنييدورا ، *النمسييا*، النيياوي 
 قاار مشاوع

  باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفا  والية المقارة الخاصة المعنية باالتجار .../٣٥

 اإلنسان، حقوق جملس إن 
 مبيثاق األمم املتحدة، يسرتشد إذ 
مجيع القرارات السااقق  للممعيا  العاما  وجملاس حقاوق اإلنساان قكاأن مكا ل   تأكيد يعيد إذو  

 26املارر   26/8االجتار قاألشااا،، وااةا  النسااا واألل،اال، مباا قيااا جمارارا جملاس حقاوق اإلنساان 
قكأن والي  املقاررة اااةا  املعنيا  قاالجتاار قاألشااا،، وااةا  النسااا واألل،اال،  201٤حزيران/يونيه 

قكاااااأن ضايااااا  راااااحايا االجتاااااار قاألشااااااا، واألشااااااا،  2016حزيران/يونياااااه  30املااااارر   32/3و
 ،املعررني اطر هذا االجتار، ال سيما النساا واألل،ال، يف حاالت النزاع وما قعد النزاع

املبااااامل املن اااو، عليااااا يف ةااا وو وإعنناااات حقاااوق اإلنساااان ذات  تأكياااد أيضاااا   يعياااد وإذ 
،اجمي  حقوق الط،ل وقروتوكوهلا االختياري قكأن قياع األل،اال واسات نل األل،اال يف ال ل ، مبا يف ذلك ات

 ،الب اا ويف املواا اإلقاحي ، وات،اجمي  القضاا على مجيع أش ال التمييز رد املرأة وقروتوكوهلا االختياري
__________ 

 اول  غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
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ات،اجميااا  األمااام املتحااادة مل اقحااا  ا رربااا  املن  مااا  عااا  الولنيااا   تأكياااد كاااذلك يعياااد إذو 
وقروتوكوليااااا، ويعيااااد قوجااااه خاااا، تأكيااااد قروتوكااااول منااااع وجمماااع ومعاجمباااا  االجتااااار قاألشاااااا،، 

  ،الولني وااة  النساا واألل،ال، امل مِّل الت،اجمي  األمم املتحدة مل اقح  ا ررب  املن  م  ع  
ويكاااري إ   ،(1)2030ا معيااا  العامااا  خطااا   التنميااا  املساااتدام  لعاااا   قاعتمااااا يرح ااا  وإذ 
، الااار ترمااال إ  القضااااا  علاااى مجياااع أشااا ال العنااا  راااد النسااااا 2-16و 7-8و 2-5ال اياااات 

وال،تيات كاق  يف اجملالني العا  وااا،، مبا يف ذلك االجتاار قالبكار واالسات نل ا نسال وغاري  مان 
اااذ  تااداقري قورياا  وقعالاا  للقضاااا علااى السااارة وإااااا األشاا ال املعاةاارة أنااواع االساات نلىل وإ  ا ّت 

ار قالبكر ورامان ح ار واستا اال أساوأ أشا ال عمال األل،اال، مباا يف ذلاك جتنيادهم  للرق واالجت 
ىل والقضااااا علاااى 2025واساااتادامام كمناااوا، وإاااااا عمااال األل،اااال لمياااع أشااا اله  لاااول عاااا  

  نهلم واالجتار هبم وتعذيبام وسائر أش ال العن  املرت   ردهم،إسااة معامل  األل،ال واست
متاااااو /  21املااااارر   2015/23إ  جمااااارار اجمللاااااس االجمت اااااااي واالجتمااااااعل  يكاااااري وإذ 

  واملتعلق قتن،يذ خط  عمل األمم املتحدة العاملي  مل اقح  االجتار قاألشاا،، 2015 يوليه
قكااأن قناااا مرسسااات اجمللااس  5/1إ  جمااراري جملااس حقااوق اإلنسااان  أيضااا   يكااري وإذ 

قكااأن مدونااا  جمواعااد السااالوو للم ل،ااني قوالياااات يف إلااار اإلجااارااات اااةاا  للمملاااس  5/2و
 ،2007حزيران/يونيه  18املررخني 
قعماااال املقااااررة اااةاااا  املعنياااا  قاالجتااااار قاألشاااااا،، وااةاااا  النساااااا  يرحاااا  -1 

 ق قتعزيز م اقح  االجتار قاألشاا، على ال عيد العامللىلواألل،ال، قيما يتعل
قااااالتقرير املواراااايعل للمقااااررة اااةاااا  املتعلااااق قتعزيااااز املعااااايري  التقاااادير مااااع علمااااا   حيااااي  -2 

سايما يف  االجتاار قاألشااا، واالسات نل يف العمال، وال وم اقحا الطوعي  لألعمال التماري  قكأن منع 
 ىل(3)املواريعي  قكأن االجتار قاألشاا، يف حاالت النزاع وما قعد النزاع وتقاريرها ىل(2)سنسل اإلمداا

متديااد والياا  املقااررة اااةاا  املعنياا  قاالجتااار قاألشاااا،، وااةاا  النساااا  يقاار ر -3 
 واألل،ال، ل،رتة ثنث سنواتىل

مااااااع املقااااااررة اااةاااااا   التعاااااااون تعاونااااااا  كااااااامن  مجيااااااع ا  ومااااااات علااااااى  حياااااا  -٤ 
واالساااتماق  لطلبازاااا  ياااارة قلااادااا، وتزويااادها لمياااع املعلوماااات الن مااا  املتعلقااا  قواليتااااا، وعلاااى 

 من أااا واليتاا ق،عالي ىل لتم يناااالستماق  على وجه السرع  لبنغازا وندااازا العاجل  
حملاقااال واملناسااابات علاااى أ يااا  أن تواةااال املقااار رة اااةااا  املكاااارك  يف ا يكاااد ا -5 

والادقاع عان حقاوق اإلنساان  قاألشااا، االجتاارالدولي  الوجياا  قكاأن اهلمارة هبادا م اقحا  
 ، وااة  النساا واألل،الىلقاألشاا، االجتارلضحايا 
إ  م،ااوا األماام املتحاادة السااامل  قااوق اإلنسااان أن ي ،اال ح ااول  يطلاا  -6 

 على أكمل وجهىل واليتاا أااا من التم ينااملقررة اااة  على املوارا الن م  
 مواةل  الن ر يف مسأل  االجتار قاألشاا،، وااة  النساا واألل،ال. يُقر ر -7 

    
__________ 

 .70/1العام   ا معي جمرار  (1)
(2) A/HRC/35/37. 
(3) A/HRC/32/41 وCorr.1 وA/71/303. 


