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AG-2013-RES-10 

 املؤمتر السنوي لرؤساء املكاتب املركزية الوطنية: لموضوعا
 

  كا تاخينةةا  ي  28 إّن اجلمعيةةة العا ةةة لممنامةةة الللليةةة لماةةرطة اجلناويةةة جملامعة ةةوورهت االمعةةة    ل  ةةا الةةة
 هت8122تارين األلو/أكلو ر  82إىل  82إعلياس جملكولو بيار   الفةة  ن 
ر تةم   لتنميةة 2جمل  ةن الاةاعون األساسةههت هةه  8أن أهةلا  املنامةةهت جو ةب املةا ة  إذ تأخذ في  اعتباي ر

اللعةةالن امللبةةا و أمةة  ألسةةني عاةةاس  ةة  كارةةة سةةمااة الاةةرطة اجلناويةةةةهت   إطةةا  الاةةواع  الااومةةة    لمةة  البمةةلان 
ر إعاةاء لتنميةة كارةة املؤسسةاة الاةا  ة أمة  املسةااة الفعالةة   الو ايةة 8جمل ؛ل رلح امأالن العامله حلاةوس امعسةان

 هتااعون العام ل   كارحلهاال ن  راوم 
 ن الااعون األساسه تنّص أمة  أّن املنامةة الةالهت لبمةود أهةلارهاهت اىل  22أّن املا ة  وإذ تأخذ ف  اعتبا ر

و كارةةة اجلهةةو  املنسةممة  ةني  ةةواع   مةلارم لمماةةا كة تعةالن  اوةم لعاةةي   ةن األأاةاءهت الةةبين يلو ةب أمةةيهم  ةب
 هتاملنامة أعااةهبّمة   

 كةب  مةل لةم   هةبا اللعةالنهت يعةّ  تنص أم  أعه ل  ن الااعون األساسه 28أّن املا ة  وإذ تأخذ ف  اعتبا ر
 اهليئةاة الة   ربجملجخلمة  أ هةزة البمةل؛  رأجملن هةبا املكلةب اصتلةاو  هيئة تعمب ريه كمكلةب  ركةزي لطةي ليةؤ ّ 

 هت األ اعة العا ة لممنامة رلجملتعمب   البملان األخرى كمكاتب  ركزية لطنية؛ 
جملهةةةةر  ةةةن الاةةةاعون األساسةةةه أن 82أن اايةةةذ هةةةبا اهلةةةل  يالاةةةه جو ةةةب املةةةا ة  وإذ تضيييي فييي  اعتباييي ر
اوب اللحةةةري اجلنةةاوه أةةةن اصتلةةاو  السةةةمااة الوطنيةةة لالللليةةةةهت أمةة  أن تعةةةا   سةة تاةةامني األ اعةةةة العا ةةة  لةةةم  
 هتطريذ املكاتب املركزية الوطنية

للسةعة أأةوام  للاليةةةهت ا لمةني  ؤسةاء املكاتةب املركزيةةة الوطنيةة سةنويا  ةةلأوة هت 8112أعةه  نةب أةةام  وإذ تالحي 
 هت ن األ   العام

رريةلا للبةا و  ميو ة هبه اص لماأاة السنوية ل فاول ا  األبا ها  نللى  ارل ة احلرص أم   واقبن ت  منه 
 اخلرباة   جماو اللعالن الارطه امليلاين لاصسلفا ة  نها لتعزيز هبا اللعالن   إطا  املنامةهت

 أن يلأو األ   العامهت    ا ألا احلاصة اصسلثناويةهت إىل أال  ؤمتر  ؤساء املكاتب املركزية الوطنية سنويا؛ تقرر
 ؛جملبر  ن الناام العام28الناا ية جفهوم املا ة  األبا  هبا املؤمتر   ألا  املؤمتراة تقرر
 .AG-2013-RAP-08 ن اللارير  2اخللاصاة هبا املؤمتر السنوي املرراة   اللبييب  تعبمد
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