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 قرار

 ف%%ي إط%%ار إيف%%اد أفرق%%ة التح%%رك إزاء األح%%داث وأفرق%%ة االمتي%%ازات والح%%صانات  : الموضوع
 ي األحداث الكبرىاإلنتربول لإلسناد ف

ا ـ ف%ي دورته%     المنعق%دة  ،)نترب%ول اإل(طة الجنائي%ة    الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشر    إن  
 ،2010نوفمبر /اني تشرين الث11 إلى 8في الدوحة، قطر، في الفترة من  79الـ 

م%ساعدة  لق%د اس%تحدثت    اإلنتربول للتح%رك إزاء األح%داث    أن أفرقة إذ تضع في اعتبارها     
 آارث%%ة عم%%ل إجرام%%ي أوأو احتم%%ال وق%%وع البل%%دان األع%%ضاء، بن%%اء عل%%ى طلبه%%ا، ف%%ور وق%%وع    

 ،جسيمة على أراضيها
د اس%تحدثت   ق% رب%ول لإلس%ناد ف%ي األح%داث الكب%رى           أن أفرق%ة اإلنت   وإذ تضع في اعتبارها     

 الالزم%%ة لحماي%%ة ي اتخ%%اذ الترتيب%%ات األمني%%ة م%%ساعدة البل%%دان األع%%ضاء، بن%%اء عل%%ى طلبه%%ا، ف%%   ل
 ،  الكبرىاألنشطة
 الذي اعتمدته الجمعي%ة العام%ة ف%ـي دورته%ا ال%ـ      AG-2004-RAP-27لتقرير في ا قد نظرت و

بل%دانها األع%ضاء   المنظم%ة ل  والذي يقّر بأن أفرقة التح%رك إزاء األح%داث ه%ي خدم%ة تق%دمها              73
عل%ى نح%و س%ريع    األساسية التي تتطلب تبادل المعلومات الشرطية الميدانية  التحديات   لمواجهة

 وتوفير المساعدة على صعيدي التعاون واالستخبار،
إلس%%ناد ف%%ي األح%%داث  إزاء األح%%داث وأفرق%%ة الع%%دد المتزاي%%د ألفرق%%ة التح%%ركا وإذ تالح>>ظ

 ،2002 عام  منذ التي يوفدها اإلنتربولالكبرى
ها عل%ى أراض%ي     للمنظمة وموظفي دولية  القانونية  الحماية  توفير ال  بضرورة    منها وإقرارا

 ممارسة وظائفهم،من هؤالء الموظفين البلد العضو حيث ُيطلب 
 المنظم%ة لك%ي يتمكن%وا       لم%وظفي  الح%صانات واالمتي%ازات      ب%ضرورة ت%وفير    منها   وإقرارا

غ%%ي إط%%ار  ان األع%ضاء البل%%د بمنته%%ى االس%تقاللية عن%%د إيف%ادهم إل%%ى أح%د    م%ن ممارس%%ة وظ%ائفهم  
 ،ناد في األحداث الكبرىأفرقة التحرك إزاء األحداث أو أفرقة اإلنتربول لإلس

ب%%أن االمتي%%ازات والح%%صانات الدبلوماس%%ية ه%%ي م%%ن أق%%دم ال%%ضمانات الت%%ي    منه>>ا وإق>>رارا
ن وتب%ادل    إلى الحف%اظ عل%ى عالق%ات التع%او         اسُتحدثت على الصعيد الدولي وبأنها تهدف تحديدا      

  األزمات،المعلومات دوليا في أوقات
بوص%فهما  االمتي%ازات والح%صانات     يعت%رف ب  أن الق%انون ال%دولي       وإذ تضع ف>ي اعتباره>ا     

  األزمات،أوقاتالضمانة األساسية الستقاللية المنظمات الدولية في 
مة ولموظفيها من البلدان األع%ضاء      االمتيازات والحصانات ممنوحة للمنظ    بأنوإذ تذّآر   

 التي أبرمت المنظمة اتفاقات مقر معها،
الت%%%ي تست%%%ضيف ب%%%أن االمتي%%%ازات والح%%%صانات ممنوح%%%ة أي%%%ضا م%%%ن البل%%%دان   وإذ ت>>>ذّآر 

 الجتماعات النظامية للمنظمة،ا
 فري%ق م%ن    البل%دان األع%ضاء الت%ي تل%تمس إيف%اد     من المكاتب المرآزية الوطنية ف%ي   تطلب  
اد ف%ي األح%داث الكب%رى إليه%ا، أن ت%دعم            ك إزاء األحداث أو أفرقة اإلنتربول لإلسن      أفرقة التحر 
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عل%%ى االمتي%%ازات والح%%صانات المنظم%%ة وموظفيه%%ا المخت%%صة ح%%صول  ال%%سلطات المحلي%%ة ل%%دى

 .، وفقا للقانون الدولي العامأنشطة الفريق وإنجاز مهمتهالالزمة لتنفيذ 
اعُتم 

 د


