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  قرار

  
  

طلب مجلس األم%ن زي%ادة التع%اون ب%ين األم%م المتح%دة واألنترب%ول بغي%ة تزوي%د لج%ان الج%زاءات               : الموضوع
  التابعة للمجلس بأدوات أفضل للنهوض بوالياتها بمزيد من الفعالية

  
  

زي%ل  فـي ريو دي جانيرو، البرا 75  أنتربول المنعقدة في دورتهـا الـ-إن الجمعية العامة للـ م د ش ج 
   ،2006سبتمبر / أيلول22 إلى 19من 

  
  : التعاون القائم حاليًا بين األمم المتحدة واألنتربول إضافة إلىإذ تضع في اعتبارها

  
 ، 15/10/1996 الصادر بتاريخ 51/1قرار األمم المتحدة  •

 ال%%داعيين إل%%ى ت%%شجيع التع%%اون ب%%ين AGN/64/RES/14 وAGN/64/RES/11ق%%راري األنترب%%ول  •
 ،المنظمتين

  الذي أقّر اتفاق التعاون مع األمم المتحدة،AGN/64/RES/5قرار األنتربول  •

 القاضي بزيادة التعاون بين المنظمة الدولية لل%شرطة الجنائي%ة           )2005 (1617قرار األمم المتحدة     •
 ،")1267لجنة  (")1999 (1267واللجنة المنشأة عمال بالقرار ) أنتربول(

 الذي أقر أن تتقّصى األمانة العامة ال%سبل لتعزي%ز التع%اون             AG-2005-RES-05قرار األنتربول    •
مع األمم المتحدة في صراعها ضد األعمال اإلرهابي%ة للقاع%دة والطالب%ان وم%ن ي%رتبط بهم%ا م%ن                     

  أفراد وآيانات،
  

 ب%ين األنترب%ول واألم%م المتح%دة،         8/7/1997اتفاق التعاون المبرم بتاريخ     وإذ تضع أيضًا في اعتبارها      
 المكّم%%ل لالتف%%اق، بخ%%صوص لجن%%ة مجل%%س األم%%ن     5/1/2006 و8/12/2005ب%%ادل الرس%%ائل بت%%اريخ   وآ%%ذلك ت

 في النهوض بواليتها فيما يخص تجميد األرصدة وحظر السفر وحظر األسلحة            1267المنشأة عمال بالقرار    
   األمم المتحدة،-وأمور أخرى منها إصدار النشرات الخاصة لألنتربول 

  
 ال%ذي ي%نّص عل%ى أن التع%اون ب%ين األم%م المتح%دة                )2006 (1699 األم%ن رق%م       بق%رار مجل%س    وإذ ترّحب 

  ،")اللجان("واألنتربول قد يعود بالفائدة أيضا على لجان الجزاءات األخرى التي أنشأها مجلس األمن 
  

 أن الق%%%رار الم%%%ذآور ي%%%شجع ال%%%دول األع%%%ضاء عل%%%ى اس%%%تخدام األدوات الت%%%ي يي%%%سرها     وقDDDد سDDDجلت 
 ، بغي%ة تعزي%ز إنف%اذ الت%دابير الم%ذآورة            I-24/7 المنظوم%ة العالمي%ة لالت%صاالت ال%شرطية          األنتربول، ال سيما  

  والتدابير المماثلة التي قد يتخذها مجلس األمن في المستقبل،
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أن الق%%رار الم%%ذآور لمجل%%س األم%%ن يطل%%ب إل%%ى األم%%ين الع%%ام لألم%%م المتح%%دة أن يتخ%%ذ          قDDد سDDجلت  و

م%%ن التع%%اون ب%%ين األم%%م المتح%%دة واألنترب%%ول بغي%%ة تزوي%%د اللج%%ان ب%%أدوات الخط%%وات الالزم%%ة لتحقي%%ق المزي%%د 
عضاء بأدوات اختيارية أفضل لتنفيذ تلك التدابير       أفضل لتنجز والياتها بمزيد من الفعالية، وتزويد الدول األ        

التي اعتمدها مجلس األمن والتي ترصدها اللجان، فضًال عن التدابير المماثلة التي قد يتخذها مجلس األم%ن                  
  في المستقبل، وال سيما تجميد األرصدة وحظر السفر وحظر األسلحة،

  
ثيرا ما تنفذ ف%ي إط%ار الق%انون ال%وطني، بم%ا       أن تدابير جزاءات مجلس األمن آ    تأخذ في الحسبان  وإذ  

في ذلك القانون الجزائي حيثما ينطبق ذلك، وأن من ش%أن زي%ادة التع%اون ب%ين األم%م المتح%دة واألنترب%ول أن               
  يعّزز إنفاذ الدول لتلك القوانين،

  
نف%اذ   أن المهمة األساسية لألمانة العامة هي العم%ل آمرآ%ز معلوم%ات ل%سلطات إ            إذ تضع في اعتبارها   

القانون في آافة أرجاء الع%الم، وبالت%الي يترت%ب عل%ى األمان%ة العام%ة ض%مان أن تك%ون تل%ك ال%سلطات واعي%ة                           
ألنظم%%ة الج%%زاءات الت%%ي ت%%شمل حظ%%ر ال%%سفر وتجمي%%د األرص%%دة وحظ%%ر األس%%لحة مت%%ى م%%ا اعتم%%دتها األم%%م        

ختل%ف قواع%د البيان%ات تي%سِّر        المتحدة، وأن منظومة األنتربول العالمية لالتصاالت ال%شرطية، ون%شراتها، وم          
معًا منظومة عالمية ال مثيل لها يمكن اس%تخدامها ل%ضمان بق%اء ال%شرطة وغيره%ا م%ن س%لطات إنف%اذ الق%انون                         

  .على اطالع ومتيقظة
  

  ، أن المنظمة ملزمة بالتقيد باستفالليتها وحيادهاإذ تضع في اعتبارها
  

  : من القانون األساسي41 بموجب المادة إذ تتصرف
  
 وآ%ان    على قيام األمانة العامة بتحديد السبل األآثر فعالية التي تتيح للمنظم%ة، آلم%ا أمك%ن ذل%ك                  افقتو

، دعم التعاون بين األمم المتحدة واألنتربول بغية تزويد لجان مجل%س األم%ن           متماشيا مع استقالليتها وحيادها   
  ؛التابع لألمم المتحدة بأدوات أفضل للنهوض بوالياتها بفعالية أآبر

  
 م%ن   9 لألمين العام الدخول في ترتيبات خاصة، عندما تكون مبّررة وضرورية، وفق%ًا للم%ادة                ترخص

 والتوصل إل%ى تف%اهم م%ع األم%م المتح%دة      1997 أنتربول لعام -اتفاق التعاون بين األمم المتحدة والـ م د ش ج           
  ؛حسبما تقتضيه الحاجة دهبشأن فحوى هذا التعاون الوثيق وإجراءاته وآذلك الموارد الضرورية إلسنا

  
  . إلى األمين العام أن يقدم إلى الدورة القادمة للجمعية العامة تقريرًا لتتدارسهتطلبآما 

  
  

  اعتمد
  


