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الموضوع :مشروع اتفاق بني اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)
إن اجلمعية ةةة العامة ةةة للمنظمة ةةة الدولية ةةة للشة ةةرطة اجلنائية ةةة (اإلنرتبة ةةول) ،اجملتمعة ةةة يف دورهتة ةةا الة ة ة  87يف ديب
(اإلمارات العربية املتحدة) يف الفرتة من  18إىل  21تشرين الثاين/نوفمرب ،2018
إذ تضع في اعتبارها املادتني  41و 22من القانون األساسي للمنظمة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات،
وإذ تذ ّكر بالقرار  AG-2006-RES-07املتعلق بدعم اإلنرتبول للمبادرات الشرطية اإلقليمية،
وإذ ت ذذذ ّكر أيض ذذا ب ةةالقرار  GA-2016-RES-03ال ةةيه ي ي ةةرت ب ةةاإلنرتبول إىل تعضي ةةض دور أل ةةمن البني ةةة األمني ةةة
العاملية واالستفادة بالكامل من حضور اإلقليمي من أجل حتسني التنسيق مع أج ضة الشرطة اإلقليمية،
وإذ تأخذذذ فذذي االعتبذذار فائةةدة اسةةتحدا إطةةار للتعةةاون بةةني اإلنرتبةةول واجملموعةةة اخلماسةةية ملنطقةةة السةةاحل
ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية وال سيما اإلرهاب،
وإذ تذذ ّكر كذذذل بةةالقرار  GA-2017-86-RES-16الةيه يشةةدد علةا ا اجةةة إىل ترتيةةرت يضةع إطةةارا للتعةةاون
ب ةةني املنظم ةةة واجملموع ةةة اخلماس ةةية ملنطق ةةة الس ةةاحل ،ويوة ةةل إىل األمان ةةة العام ةةة م م ةةة موا ةةلة املناقش ةةات م ةةع ه ةةي
اجملموعة لتحديد السبل اإلألافية اليت ميكن هبةا للمنظمةة أن تةدعم تفعيةل اجملموعةة اخلماسةية ملنطقةة السةاحل وبلةو
أهداف ا،
وإذ تذذذ ّكر بة ن ةةةل بلةةد عضةةو مسةةدول عةةن حتديةةد مةةد متعمةةة إسة امة يف التعةةاون مةةع اجملموعةةة اخلماسةةية
ملنطقة الساحل ونطاق هيا اإلس ام،
وإذ تس ذ م ب ة ن املكاتةةرت املرةضيةةة الوطنيةةة تضةةطلع ب ةدور مرةةةضه يف املنظمةةة فيمةةا يتعلةةق نعاملةةة البيانةةات يف
منظومة اإلنرتبول للمعلومات،
وقذذن رتذذر يف التقريةةر  GA-2018-87-REP-18الةةيه يعةةرر مشةةروع اتفةةاق تعةةاون بةةني اجملموعةةة اخلماسةةية
ملنطق ةةة الس ةةاحل واملنظم ةةة جملا ةةناخل نوجب ةةة اجملموع ةةة اخلماس ةةية ملنطق ةةة الس ةةاحل و ةةوال مبا ة ةرا إىل منظوم ةةة اإلنرتب ةةول
للمعلومات،
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وإذ تذذر أن مشةةروع االتفةةاق بةةني اجملموعةةة اخلماسةةية ملنطقةةة السةةاحل واإلنرتبةةول ،ال ةوارد يف التةةيييل  1مةةن
التقرير  ،GA-2018-87-REP-18متوافق مع أهداف املنظمة وأنشطت ا،
تقر مشروع االتفاق الوارد يف التيييل  1من التقرير GA-2018-87-REP-18؛
ّ
تأذن لألمني العام يف توقيعة؛
تفذذو إىل اللجنةةة التنفيييةةة ةةتحية املوافقةةة علةةا االتفةةاق التكميلةةي (االتفاقةةات التكميليةةة) املشةةار إليةةة يف
مشروع االتفاق؛
تك ف األمانة العامة بتقدمي تقرير عن تنفيي االتفاق.

اعتُمن
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