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الموضوع :مش ر اتفاقفرراالفاررألفايقرراملفامة الرريفاالشرطررةفاليال(ررةفللش ر نةفاتشاو(ررةف ا
ا ا فاآل(ةفايقاملفامة اليفلل اا فالش نيف أة اب ف
ا

إ فاتط (ةفال امةفللطشرطةفاليال(ةفللش نةفاتشاو(ةف ا
ال ا(ةفال حية فيففالف ةفمنف18فإىلف21فقش انفالثاين /ةطربف،2018

ار

فاش ر فال رراا فاررألف

،فاجمل ط ة فيففملارهتافالر ف87فيففمليبف ا ماراتف

إذ تضع في اعتبارها الاملقألف41فا22فمنفاللا فامساسيفللطشرطة ،ف
وإذ تضع في اعتبارها أيضاف رامفا

ا فل املةفالب(ا ات،

وإذ تذ ّكر االل ارفAG-2006-RES-07فال لقفايعمفا

ا فللطباملراتفالش ن(ةفا قل(ط(ة ،ف

وإذ تذذ ّكر أيضذافارالل ارفAG-2016-RES-03فالري فالرإل فا نرارفايسر اق(نيفلل ار فللفر ةف2020-2017ف
الرري فا رري ،فيففمجلررةفأم ر ر،فإىلفق زاررزفملارفا ا ر فبررطنفالبش(ررةفاممش(ررةفال ال(ررةفإىلفأقص ر ف رريف ررنفاق (ررقف
عالقاقهفمعفمشرطاتفالش نةفا قل(ط(ةفاغريهافمنفالشرطاتفاليال(ة،فمنفأجلفسيفالثغ اتفاق زازفأاجهفال امل ،ف
وإذ تأخذ في االعتبار فميك ةفال فاهمفال قإل ةفاألفا
 ،2011ف

ا فامف ب(ةفايقاملفامة اليفيفف 19فمت ز/ا ل( ف

وإذ تأخذ في االعتبارفةاويةفاس حياثفإنارفلل اا فاألفا

ا فاأة اب فل اةحةفات ميةفعربفال نش(ة،

وإذ تذ ّكر كذلك فاالل ارف GA-2017-86-RES-16فالي فاشيملفعل فاحلاجةفإىلفق ق(بفاضعفإنارافلل اا ف
األ فالشرطة فاأة اب  ،فاا كل فإىل فامما ة فال امةفم طة فم اصلة فالشاقشات فمع فمف ب(ة فايقامل فامة الي فاأة اب ف
ل حيايفالسبلفا باة(ةفاليتفمي نفهبافللطشرطةفأ فقيعمفقف (لفأة اب فاال غفأهياة ا،
وإذ تضع في اعتبارها فأ فالشرامفامساسيفمة اب فالإلف فاا
السلمفااممنفاالسالمةفاايس ل ارفيففاللارةفامة ال(ة،

ا فااع بارهفج ةفأساس(ةفةاعلةفيففكفالةف

وإذ تذ ّكر ا فكلفاليفعض فمسؤا فعنفقيايفمالءمةفا طاالفإس امهفيففال اا فمعفأة اب ،
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وإذ تسلِّم ف ا فال اقب فالكزاة فال نش(ة فقضطلع فايار فمكز فيف فالشرطة فة(طا فا لق فمب املة فالب(ا ات فيفف
مشر مةفا ا فللط ل مات،
وقد نظرت فيف فال ل ا ف GA-2018-87-REP-11فالي فا ض فمش ات فاقفاال فق اا فاأل فايقامل فامة اليف
االشرطةفاليال(ةفللش نةفاتشاو(ةف ا ا فاش فال اا فاألفالشرطةفاأة اب ،فمعفال ص فالباش فإىلفمشر مةف
ا ا فللط ل مات ،ف
وإذ ترىفأ فمش اتفايقفاالفاألفايقاملفامة اليفاا ا فاش فال اا فمعفأة اب ،فال ارملفيففال يا(لف1ف
منفال ل ا ف،GA-2018-87-REP-11فم اةقفمعفأهيا فالشرطةفاأ شط ا ،ف
تقرفمش اتفايقفاالفال ارملفيففال يا(لف1فمنفال ل ا فGA-2018-87-REP-11؛ ف
ّ
تأذنفلألمألفال امفيففق ق( ه؛
تفوض ف إىلفاللنشةفال شف(ياةفصال (ةفال اةلةفعل فايقفاالفال ط(ليف ايقفاقاتفال ط(ل(ة فالشارفإل(هفيفف
ِّ
مش اتفايقفاال؛
تكلِّففامما ةفال امةفا ليميفقل ا فعنفقشف(يفايقفاال.
اعتُمد
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