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 1 قرار رقم
GA-2018-87-RES-01 

 
 تنقيح اتفاق التعاون بني اإلنرتبول ومؤسسة اإلنرتبول من أجل عامل أكثر أمانا : الموضوع

 

   يب تاإلمةةا ا   87إن اجلمعيةةة العامةةة لممنامةةة اللوليةةة لماةةر ة اجلناويةةة تاإلنرتبةةولهت ااتمعةةة    و  ةةا الةةة 
 ،2018تارين الثاين/نوفمرب  21إىل  18العربية املتحلةهت   الفرتة من 

 من القانون األساسي لممنامة، 41املا ة  إذ تضع في االعتبار

ّر ر موافقةةة المةنةةة التنفييفيةةة   ، و هت1998تالقةةاةرة،  AGN/67/RES/5 العامةةة لرتنرتبةةولاجلمعيةةة  بقةةرا  وإذ تذذ
هت عمةةةن إناةةةاة مؤسسةةةة 2013تاةةةرين األول/أكتةةةوبر  20-19تكا تاخينةةةا  ن إنةةةلياو تكولوم يةةةاهت،  197 و  ةةةا الةةةة 

بةةول واملؤسسةةة لفةةرتة اإلنرتبةةول مةةن أجةةل عةةامل أكثةةر أمانةةا وعمةةن ماةةروا اتفةةاق التعةةاون الةةيفن يتعةةني إبرامةة  بةةني اإلنرت 
 مخس سنوا ، 

الةيفن كمة  ، 2014آذا /مةا و  19اتفاق التعاون، املربم بني اإلنرتبول واملؤسسة    إذ تأخّ في االعتبارو 
م املؤسسةةة جوج  ةةا الةةلع  املةةا  لتسةة يل تنفيةةيف أةةةلام اإلنرتبةةول وم امةة  وتوعيةةة ااتمةة  املةةةلين الاةةروا الةةد تقةةل  

 ة،األمن وممافحة اجلرميناو جساول وعامة ال

امل ا ئ التوجي ية السا ية عمن عالقا  اإلنرتبول باملؤسسةا  وايياةا  املماةمةة، الةد  وإذ تضع في االعتبار
وتامل جزةا مةن السة ل ، هت2013، كا تاخينا  ن إنلياو تكولوم ياهتت AG-2013-RES-08 اعُتمل  جوجب القرا 

 اجلليلة لتمويل اإلنرتبول،

الفاولة من وض  إ ا  منقح لمتعاون بني اإلنرتبول ومؤسسة اإلنرتبول مةن أجةل عةامل  االعتبار وإذ تضع في
، ويأخةيف   2014أكثر أمانا يستنل إىل الغرض من التعاون وم ا و  األساسية الوا  ة   اتفاق التعاون املةربم   عةام 

شةةةةرو ا  السةةةةنوا  اامةةةةس املاضةةةةية، ويُةةةةل  االعت ةةةةا  نتةةةةاون التعةةةةاون القةةةةاو  بةةةةني اإلنرتبةةةةول واملؤسسةةةةة عمةةةةن مةةةةل  
 ، االمتثال لس ل متويل اإلنرتبول اجلليلةوضمانا  إضافية لتعزيز 

الةةةيفن يت ةةةمن ماةةةروا اتفةةةاق تعةةةاون مةةةنقح بةةةني اإلنرتبةةةول  GA-2018-87-REP-14  التقريةةةر  وقذذذظ ت ذذذر 
 ومؤسسة اإلنرتبول من أجل عامل أكثر أمانا، 

 مةةةةةن التقريةةةةةر 1أن مسةةةةةو ة اتفةةةةةاق التعةةةةةاون املةةةةةنقح بةةةةةني اإلنرتبةةةةةول واملؤسسةةةةةة املةةةةةل     التةةةةةيفييل  وإذ تعتبذذذذذر
GA-2018-87-REP-14 ،يتماشن م  أةلام املنامة وأناطت ا 
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 ؛AG-2018-87-REP-14 لتقريرمن ا 1   التيفييل املنقح املل   ماروا اتفاق التعاون توافق على

املنقح بني اإلنرتبول ومؤسسةة اإلنرتبةول مةن أجةل عةامل أكثةر  توقي  ماروا اتفاق التعاون تجيز لألمين العام
 ؛أمانا

 االتفاق.تنفييف  بتقلمي تقرير عنف األماتة العامة كل  ت
 

 

 اعُتمظ
 


