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 االتجار في البشر واسترقاق األطفال للعمل: الموضوع
 

 21الكاميرون من / في ياوندي71إن الجمعDية العامDة للـ م د ش ج ـ انتربول المجتمعة في دورتها الـ       
  ،2002أآتوبر / تشرين األول24إلى 

 
رائم المرتكبة ضد    الDتزام االنDتربول الطويDل األمDد والمسDتديم فDي مكافحة الج              ف+ي اعت+بارها    إذ تض+ع  

 األطفال، الذي تشهد عليه القرارات السابقة الموجهة ضد اإلستغالل الجنسي لألطفال،
 

 بشأن الوضع المزري لألطفال الذين يتجر بهم بغرض استخدامهم آعمال      القل+ق الشديد   إذ يس+اورها  
نظمة من المتسولين   فDي الزراعة والمناجم والمنازل وغيرها من الميادين، والستغاللهم ضمن مجموعات م           

 أو لتيسير خدمات عبر أي شكل من أشكال النشاط غير المشروع أو القسري،
 

 بنود بروتوآول األمم المتحدة للوقاية من اإلتجار في األشخاص، خاصة النساء إذ ت+أخذ في االعتبار    
أو استقبال طفل ، والرامي إلى منع ومكافحة حشد ونقل وإيواء   )2000(واألطفDال، والقضDاء علDيه ومعاقبDته         

لغDDرض العمDDل أو الخدمDDات القسDDرية، أو الDDرق أو مDDا يماثلهـDDا مـDDن الممارسDDات، واإلسDDتعباد أو استئصDDال       
 األعضاء،
 

 خاصة بمبادرات مكتب االنتربول اإلقليمي الفرعي في افريقيا الغربية والوسطى في رفع     إذ تع+ترف  
 .ار في األطفال بغرض العمل القسريمستوى التوعية ومساندة المبادرات الشرطية للتصدي لإلتج

 
من خالل وضعه وثيقة جديدة      (ILO) مDع الDتقدير الجهDود التDي بذلهDا مكتDب العمDل الدولDي                  إذ تس+جل  

 للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، وسعيه الى تنفيذ          182 رقم   ILOلحقDوق اإلنسDان، تتمDثل فDي اتفاقية          
 ألطفال،مشاريع لحماية األطفال من أسوأ أشكال عمل ا

 
  بقوة الدول األعضاء على سّن وتطبيق القوانين للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال،تشجع

 
 المكاتDDب المرآDDزية الوطنDDية فDDي الDDدول األعضDDاء علDDى زيDDادة تDDبادل المعلومDDات بخصDDوص        تح++ث

مDDات الشDDبكات اإلجرامDDية الدولDDية الضDDالعة فDDي جمDDيع أشDDكال اإلتجDDار فDDي األطفDDال ألغDDراض العمDDل والخد   
 القسرية،
 

 مDن الDدول األعضDاء تقديDم الحمايDة الشDرطية والمساندة للمنظمات التي تنفذ مشاريع لمساعدة                   تطل+ب 
 وحماية األطفال من االستغالل الجنسي وجميع األشكال المسيئة من عمل األطفال،

 
فال ألغراض   األمانDة العامDة بتنسDيق نشDاطات إنفاذ القانون الدولية في ميدان اإلتجار في األط                تكل+ف 

 .العمل والخدمات القسرية والرق وما يماثله من الممارسات واالستعباد أو استئصال األعضاء
 
 

 اعتمـد          


