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 13 قرار رقم

GA-2021-89-RES-13 

 

شروع مذكرة تفاهم بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( والمنظمة : الموضوع

 العالمية لصحة الحيوان

 

تها في دورجتمعة ، الم(اإلنتربول)الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إن 

 :2021تشرين الثاني/نوفمبر  25إلى  23، من (تركيا)اسطنبول المعقودة في  89ـ ال

اإلنتربول نظام لمنظمة والقانون األساسي لمن  41و 22المادتين  إذ تضع في اعتبارها

 البيانات،لمعاملة 

منع األعمال برنامج اإلنتربول لالتوعية ببشأن  AG-2011-RES-10القرار  إلى تشيروإذ 

 لمواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والمتفجرات،اإلرهابية المرتكبة با

األمانة العامة في مساعدة أجهزة الشرطة ضطلع به م الذي يمكن أن تابالدور اله وإذ تقر

مواد لالمتمثل في منع األعمال اإلرهابية المرتكبة بامواجهة التحدي على  في البلدان األعضاء

 ، إذا ما اضُطلع به علىالكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والمتفجرات، وهو دور

ألعمال ل يتحليل االستخبارالمهمة ينبغي أن يشمل أفضل الممارسات الدولية، نحو متفق مع 

برامج و ،لمواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والمتفجراتااإلرهابية المرتكبة ب

 ،مواجهتهومنعها وعمليات 

التكاليف البشرية واالقتصادية الباهظة المرتبطة بالجرائم البيولوجية  الحظتوإذ 

 واإلرهاب البيولوجي،

ي منع هذه التعاون الشرطي الدولي فبدور أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وب نوهوإذ ت

 ،مواجهتهاالجرائم و

أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان هي منظمة حكومية دولية  وإذ تضع في اعتبارها

 ،تحسين صحة الحيوان والصحة العامة البيطرية ورعاية الحيوان في جميع أنحاء العالمكلَّفة بم

اذ دعم أجهزة إنفالصحة البيطرية والحيوانية في أجهزة بقيمة بيانات وخبرات  وإذ تقر

 لة بالجرائم البيولوجية واإلرهاب البيولوجي،صالقانون الوطنية ألداء واجباتها المت
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إنشاء إطار للتعاون بين اإلنتربول والمنظمة مصلحة المحققة من ال وإذ تضع في اعتبارها

 هابأعمال الجريمة الزراعية واإلرطرحها لتهديدات التي تمواجهة االعالمية لصحة الحيوان ل

 الزراعي،

، الذي يقترح إبرام مشروع مذكرة تفاهم بين GA-2021-89-REP-02التقرير  وقد درست

 اإلنتربول والمنظمة العالمية لصحة الحيوان،

مذكرة التفاهم بين اإلنتربول والمنظمة العالمية لصحة الحيوان شروع أن م إذ تعتبرو

 وأنشطته،نتربول وافق مع أهداف اإلتي GA-2021-89-REP-02تقرير لل 1تذييل الوارد في ال

 ؛GA-2021-89-REP-02لتقرير ل 1 تذييلعلى مشروع مذكرة التفاهم الوارد في ال وافقت

 ؛هألمين العام بتوقيعل أذنت

 أن تبرم مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان أي ترتيب تكميليبالعامة  األمانة   تكل ِّف

 .بر ضرورية(ا )تُعتعتبر ضرورييُ االتفاق شروع في م مشار إليها( )ترتيبات تكميلية مشار إليه

 

 اعتُمد


