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  قرار

 
  

  معاملة المعلومات في قضايا االستغالل الجنسي واالتجار في األطفال: الموضوع
  
  

، البرازيPل  ريو دي جPانيرو  في 75نتربول، المنعقدة في دورتها الـ أ -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج        
   ،2006سبتمبر / أيلول22 إلى 19من 

  
ة للخطPر وبPأنهم يحتPاجون إلPى حمايPة خاصPة مPن               بأن األطفال هم أآثر أفراد المجتمPع عرضP         إذ تقرّ 

  الجرائم، 
  

 الثابت والطويل األمد بمكافحة الجرائم التي يقع ضحيتها األطفال وهو ما            األنتربولبالتزام  ر  وإذ تذآِّ 
تبرهن عليه قراراتها الPسابقة الراميPة إلPى مكافحPة االسPتغالل الجنPسي واالتجPار باألطفPال، ال سPيما القPرار                       

AG-2005-RES-09                  ،تPى اإلنترنPال علPر باألطفPال وتتجPات األطفPع خالعيPي تبيPبشأن مواقع اإلنترنت الت 
 AGN/65/RES/10 بشأن االتجار الدولي في اسPتغالل األطفPال جنPسيا، والقPرار              AGN/65/RES/9والقرار  

  بشأن تعزيز التعاون الشرطي الدولي في مكافحة الجرائم التي يقع ضحيتها األطفال، 
  

التي تنّص على وجPوب  ) 1989 (اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل من  19 إلى المادة    وإذ تشير 
 التPي تقPPضي باتخPاذ جميPPع   34حمايPة األطفPال مPPن جميPع أشPPكال اإلسPاءة بمPPا فيهPا اإلسPPاءة الجنPسية والمPPادة       

ل علPى تعPاطي أي نPشاط        البلدان التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف آافة لمنع حمل أو إآراه الطف           
جنسي غير مشروع واالستخدام االستغاللي لألطفال فPي الPدعارة أو غيرهPا مPن الممارسPات الجنPسية غيPر                     

  المشروعة واالستخدام االستغاللي لألطفال في العروض والمواد الخالعية،
  

هPا أفPراد أو      التPي يرتكب    بالطبيعة الخاصPة لجPرائم االسPتغالل الجنPسي واالتجPار باألطفPال             وإذ تعترف 
خاصة المعدل المرتفع للغاية لمعاودة اإلجرام بين الجناة وتPنقلهم بPين البلPدان، األمPر     و، شبكات إجرام منظم  

  الذي من شأنه تعريض الضحايا المحتملين إلى مخاطر حقيقية،
  

  بذل جهود لمنع جرائم االستغالل الجنسي واالتجار باألطفال ومPا يترتPب علPى              الحاجة إلى وإذ تدرك   
طالمPا اعتبPر ذلPك ضPروريا        ذلك من ضرورة االحتفاظ بالمعلومات ذات الصلة فPي قواعPد بيانPات المنظمPة                

   وضمن حدود القوانين السارية في البلدان المختلفة، للتعاون الشرطي الدولي
  

آجنود فPي  واستخدامهم  أيضا إزاء استمرار الممارسة المتمثلة في تجنيد األطفال    وإذ يساورها القلق  
  العديد من أنحاء العالم،

  
 األنتربPPول مPPن قPPانون  )ج( و)ب( 26العامPPة تعمPPل وفقPPا للمPPادة    األمانPPة  أن وإذ تأخDDذ فDDي اعتبارهDDا  

  ،"وإعالميآمرآز فني "و" آمرآز دولي لمكافحة جرائم القانون العام"األساسي 
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القPرار   (التعاون الPشرطي الPدولي  قواعد معاملة المعلومات ألغراض     من   14 بمبادئ المادة    ذآِّروإذ ت 
AG-2003-RES-04 القرارPPدَّل بPPالمع AG-2005-RES-15 (    يPPر فPPائي للنظPPد النهPPل الموعPPز تأجيPPي تجيPPالت

  ،ضرورة االحتفاظ بمعلومة ما إذا اسُتوفيت شروط معينة
  

بشأن معاملة المعلومات في قضايا االستغالل       AG-2006-RAP-10 على التقرير    تسجل اطالعها  وإذ
  ،لجنسي واالتجار في األطفالا

  
  :  األساسياألنتربول من قانون 8 بموجب المادة وإذ تعمل

  
على مواصلة جهودهPا فPي تزويPد األمانPة العامPة            بشكل تفاعلي    المكاتب المرآزية الوطنية     تحّث  . 1

التPي يرتكبهPا    بما فيها تلPك      االستغالل الجنسي واالتجار في األطفال      جميع جرائم  بمعلومات عن 
  بما يطرأ عليها من مستجدات؛ بشكل منتظم وإحاطتها علما  ،أفراد أو شبكات إجرام منظم

  
 من المكاتب المرآزية الوطنية التعاون الفّعال من أجل تمكين األمانة العامة مPن االحتفPاظ       تطلب  . 2

 الPدولي، شPريطة االلتPزام       طالما اقتضت ذلك ضرورات التعPاون الPشرطي        المالئمة   تبالمعلوما
القوانين الوطنية والتقيPد بالPشروط المنPصوص عليهPا فPي قواعPد معاملPة المعلومPات ألغPراض                    ب

  التعاون الشرطي الدولي؛ 
  
 األساسPPي األنتربPPول األمانPPة العامPPة باسPPتخدام الPPصالحيات الممنوحPPة لهPPا بموجPPب قPPانون  تكلDDف  . 3

ال مPن أجPل ضPمان     اسPتخداما فPاع  قواعد معاملة المعلومات ألغراض التعاون الشرطي الدولي    و
استمرار تيPسر المعلومPات الخاصPة باالسPتغالل الجنPسي واالتجPار فPي األطفPال فPي محفوظPات                     

   التعاون الشرطي الدولي؛طالما اقتضت ذلك ضروراتالمنظمة 
  
 االستفادة من أدوات المنظمPة فPي مكافحPة تجنيPد األطفPال              يةإلى األمانة العامة تدارس آيف     تطلب  .4

ين، وتقPPديم تقريPPر إلPPى الجمعيPPة العامPPة عPPن التPPدابير العمليPPة التPPي يمكPPن      آمحPPاربواسPPتخدامهم 
  .اتخاذها في هذا السياق

  
  
  

  اعتِمد


