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  قرار

   االتجار في البشر:الموضوع

   م222نألماني222ا/ ف222ي ب222رلين74 المنعق222دة ف222ي دورته222ا ال222ـ   أنترب222ول-إن الجمعي222ة العام222ة لل222ـ م د ش ج  
   ،2005سبتمبر / أيلول22 إلى 19

 لنمو جميع أشكال الجرائم ذات الصلة باالتج2ار ف2ي الب2شر واألث2ر المتن2امي                 إذ يساورها بالغ القلق     
  المنظم المنخرطة في هذا النوع من الجرائم، لمجموعات اإلجرام 

 التزام األنتربول الدائم بمكافحة االتجار في النساء الس2تغاللهن جن2سيا ال2ذي              وإذ تضع في اعتبارها     
 ال22ذي أوص22يت بموجب22ه البل22دان األع22ضاء بب22ذل أق22صى الجه22د AGN/65/RES/8ي22شهد علي22ه الق22رار ال22سابق 

  دولي بشأن الجرائم المتصلة باالتجار بغية تقديم مقترفيها إلى العدالة، لتحسين تحقيقاتها وتعزيز التعاون ال

 الوطني22ة اتفاقي22ة األم22م المتح22دة لمكافح22ة الجريم22ة المنظم22ة عب22ر الح22دود   وإذ ت<<ضع ف<<ي اعتباره<<ا    
األم22م المتح22دة اتفاقي22ة  ووبخاص22ة الن22ساء واألطف22الص، ن22ع وقم22ع ومعاقب22ة االتج22ار باألش22خا بروتوآ22ول مو

إع2الن  وبخالعي2اتهم، و  استغاللهم في البغاء    ببيع األطفال و  والبروتوآوالت المتعلِّقة ب  وق الطفل   حق ب الخاصة
  ،المرأة القضاء على العنف ضد بخصوصاألمم المتحدة 

 العم22ل ب22شكل اس22تباقي ثن22ائي ومتع22دد األط22راف ب22ين الوآ22االت وإل22ى إرس22اء  إل22ىوإذ تق<<ّر بالحاج<<ة   
رجاع ال22ضحايا وإع22ادة تأهيله22ا ومن22ع االتج22ار بغي22ة ض22مان إع22ادة    التع22اون م22ع المنظم22ات الت22ي ت22دعم اس22ت  
  ،قضائيةالجراءات إلاالضحايا إلى الوطن وتعزيز دورها في 

 أن التحقيق22ات ب22شأن المج22رمين المنخ22رطين ف22ي االتج22ار ف22ي الب22شر لجمي22ع أن22واع          الحظ<<توق<<د   
ع2م جمي2ع البل2دان المعني2ة بغي2ة تق2ديم الم2سؤولين ع2ن ه2ذه الج2رائم إل2ى العدال2ة وجع2ل                          االسترقاق تقت2ضي د   

دوائ2ر االخت2صاص   (األدلة الثبوتية المحّصلة على الصعيد الوطني قابلة لالستخدام في المحاآم خ2ارج البل2د               
  ،)القضائي في الخارج

ه2ا المرآزي2ة الوطني2ة بغي2ة         أعضاء األنتربول على تبّين نقطة ات2صال مح2ددة ف2ي مكاتب            تشجع بقوة   
 وتطبيق التشريعات واإلجراءات الكفيل2ة بم2ساعدة        في الوقت المناسب  دعم سلسة األدلة الثبوتية بالمعلومات      

  التحقيقات الدولية بشأن مجموعات اإلجرام المتورطة في االتجار بالبشر،

لمعلوم22ات المتعلق22ة  المكات22ب المرآزي22ة الوطني22ة ف22ي البل22دان األع22ضاء عل22ى تعزي22ز تب22ادل ا   تح<<ثو  
ن في جميع أشكال االتج2ار ف2ي الب2شر ع2ن طري2ق اس2تخدام                بشبكات اإلجرام والمجرمين الدوليين المنخرطي    

   ،I-24/7الرسالة الموحدة الشكل الخاصة بتهريب البشر واالتجار فيهم، المتيسرة على منظومة 

الج2رائم عرض2ة للعق2اب       إلى أعضاء األنتربول جعل الم2ساعدة والتح2ريض ف2ي س2ياق ه2ذه                وتطلب  
  والنظر في سن قوانين تتيح مصادرة األصول المتأتية من هذه الجرائم،

 مكاتب األنتربول اإلقليمي2ة الفرعي2ة برص2د التط2ورات ف2ي أقاليمه2ا وإحال2ة التق2ارير ب2شأنها               فوتكّل  
  .نتربول العامةل واجتماعات ميدانية مع أمانة األوآذلك تنسيق اجتماعات عم

  
  إعتمد


