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 قرار

 تح##سين عملي##ات الك##شف عنه##ا  -ش##بكات تهري##ب المه##اجرين واالتج##ار بالب##شر   :الموضوع
 والقضاء عليها على الصعيد العالمي

، المنعقدة في دورتها الـ  )اإلنتربول(إن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية        
 ، 2010ر نوفمب/ تشرين الثاني11 إلى 8 في الدوحة، قطر، في الفترة من 79

 إزاء تزايد حاالت تهريب المه#اجرين واالتج#ار بالب#شر، بم#ا ف#ي        إذ يساورها بالغ القلق   
 وتفاقم األثر االقتصادي واالجتماعي ال#سلبي لإلج#رام الم#نظم       هماذلك عدد الوفيات الناجمة عن    

 في هذه األنشطة،

مه##اجرين الت##زام اإلنترب##ول من##ذ أم##د طوي##ل بمكافح##ة تهري##ب ال وإذ ت66ضع ف66ي اعتباره66ا 
واالتجار بالبشر واالتج#ار بالن#ساء الس#تغاللهن جن#سيا، ه#ذا االلت#زام ال#ذي تج#ّسد ف#ي ق#رارين                      

ال##ذي يوص##ي بتعزي##ز دع##م التحقيق##ات الدولي##ة لمكافح##ة  AG-2006-RES-10س##ابقين هم##ا الق##رار 
جع###ل ب ال###ذي يوص###ي أع###ضاء اإلنترب###ول    AG-2005-RES-11 تهري###ب المه###اجرين، والق###رار  

تحريض في سياق ه#ذه األن#شطة عرض#ة للعق#اب وب#النظر ف#ي س#ن ق#وانين فعال#ة                     المساعدة وال 
 بشأن االتجار بالبشر،

 تن##امي جمي##ع أش##كال الج##رائم المت##صلة بتهري##ب المه##اجرين واالتج##ار بالب##شر  وإذ ت66درك
وأثره##ا ال##سلبي، المباش##ر أو غي##ر المباش##ر، ف##ي إنف##اذ الق##انون والحوآم##ة ف##ي بل##دان الم##صدر     

 ة،والعبور والوجه

 أن جمي##ع البل##دان األع##ضاء تت##ضرر م##ن ج##راء التزاي##د المّط##رد وإذ ت66ضع ف66ي اعتباره66ا
 لحاالت االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين،

 األهمي##ة الق##صوى لمكافح##ة ظ##اهرتي االتج##ار بالب##شر وتهري##ب  وإذ ت66ضع ف66ي اعتباره66ا
 المهاجرين على الصعيد العالمي وعالقتهما باألشكال األخرى من الجرائم،

ب##ضرورة التع##اون االس##تباقي ب##ين الوآ##االت عل##ى ال##صعيدين الثن##ائي وق66د أحاط66ت علم66ا 
 والمتعدد األطراف لوضع حد لهذا اإلجرام العالمي والقضاء عليه،

 ب##أن ع##ددا م##ن البل##دان األع##ضاء ف##ي اإلنترب##ول ق##د اتخ##ذت إج##راءات وقائي##ة        وإذ تق66ّر
م#رة عل#ى ال#صعيدين الثن#ائي والمتع#دد          ووضعت أطرا لبناء قدراتها، وبأنها تجري تحقيقات مث       

 األطراف،

 بأن اإلنتربول يمكن أن يضطلع بدور رئيسي في تنسيق تدفق المعلوم#ات             واقتناعا منها 
على الصعيد العالمي وفي الكشف عن ال#شبكات أو المنظم#ات أو البن#ى اإلجرامي#ة الم#ستخدمة        

 نشطتها وتفكيكها،في أنشطة تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر، وفي وضع حد أل

 المكات##ب المرآزي##ة الوطني##ة عل##ى القي##ام، ب##دعم م##ن وآ##االت إنف##اذ الق##انون المعني##ة  تح66ث
آاف##ًة، بزي##ادة تب##ادل المعلوم##ات ب##شأن ال##شبكات اإلجرامي##ة والمج##رمين ال##ضالعين ف##ي جمي##ع     
أش##كال تهري##ب المه##اجرين واالتج##ار بالب##شر، وذل##ك ع##ن طري##ق اس##تخدام رس##الة اإلنترب##ول      

 ة بتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر،الخاص
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 إل##ى األمان##ة العام##ة لإلنترب##ول جم##ع معلوم##ات االس##تخبار والتحقيق##ات القّيم##ة م##ن  تطل66ب

الرسالة الخاصة بتهريب المهاجرين واالتج#ار بالب#شر ووض#ع خالص#ة له#ا وض#مان توفيره#ا                  
كافح##ة االتج##ار ون##شرها ف##ي أوس##اط الكيان##ات المعني##ة ع##ن طري##ق فري##ق اإلنترب##ول المعن##ي بم 

 .بالبشر
 اعُتمد


