
   

 

 
 
 
 

 
 1/2 الصفحة 
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GA-2019-88-RES-06 

 مشروع اتفاق تعاون بني املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول( واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي: الموضوع
 )اجلماعة اإلمنائية(

 

تشرين  18إىل  15من يف الفرتة  (شيلي) يف سنتياغو 88ـ يف دورهتا الاجملتمعة  ،لإلنرتبولإن اجلمعية العامة 
 ،2019أكتوبر  األول/

 من القانون األساسي املنظمة، 41و 22املادتني  هافي اعتبار ضع إذ ت

 ة اإلقليمية،يمبادرات الشرطلدعم اإلنرتبول لبشأن  AG-2006-RES-07إىل القرار  شيرتإذ و 

اهلادف  2020-2017 للفرتة إلنرتبولل سرتاتيجيطار ااالذي أقر اإل AG-2016-RES-03إىل القرار  شيرتإذ و 
القة اإلنرتبول مبنظمات ، وتعزيز عة إىل أقصى حدالعاملي يةبنية األمنالدور اإلنرتبول يف منها زيادة  مجلة أمورإىل حتقيق 

 سد الثغرات وتعزيز التكامل، الشرطة اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى من أجل

هدفها  كوماتمشرتكة بني احلمنظمة هي  (أن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي )اجلماعة اإلمنائية عتبروإذ ت
دولة يف  16ااقتصادي وكذلك التعاون السياسي واألمين بني و ااجتماعي على الصعيدين زيادة التعاون والتكامل 

 اجلنوب األفريقي،

على توقيع اتفاق تعاون بني املنظمة الدولية الذي وافقت فيه  AG-2011-RES-14إىل القرار  رشيتإذ و 
شاء إطار للتعاون لتوفري وإن)اجلماعة اإلمنائية( واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  (اإلنرتبول)للشرطة اجلنائية 

 بني املنظمتني،عمليايت ال يالشرط

، أصبحت منظمة التعاون اإلقليمي لرؤساء الشرطة يف 2012أنه منذ إبرام اتفاق التعاون يف عام  عتبروإذ ت
ية للجنوب األفريقي، لجماعة اإلمنائالتابعة لاجلنوب األفريقي )منظمة التعاون اإلقليمية( اللجنة الفرعية لرؤساء الشرطة 

 اجلماعة اإلمنائية،أنظمة قواعد و اععة لاخل
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نشاء إطار جديد  سياق إيفيف إبرام اتفاق تعاون جديد لتعزيز التنسيق بينهما  اناملنظمتني ترغبأن  عتبروإذ ت
 موهياكله وقواعده وأنظمته، من أجل تسهيل منع وقمع جرائم القانون العا ة كل منهماوواعح للتعاون يعكس واي
 ،يالعاملعلى الصعيد يف منطقة اجلماعة اإلمنائية و 

ة نظمة الدولية للشرطمشروع اتفاق تعاون بني املتضمن الذي ي GA-2019-88-REP-04 التقرير وقد درست
 لجنوب األفريقي )اجلماعة اإلمنائية(،اإلمنائية لماعة اجلو  (اإلنرتبول)اجلنائية 

يتوافق مع أهداف املنظمة  GA-2019-88-REP-04للتقرير  1أن مشروع ااتفاق الوارد يف التذييل  تعتبرإذ و 
 وأنشطتها،

 ؛ GA-2019-88-REP-04للتقرير  1يف التذييل الوارد على مشروع اتفاق التعاون  وافقت

 ؛مشروع ااتفاق توقيعيف ألمني العام ل تأذن

يف )إليها( املشار إليه  (لية)الرتتيبات التكميالتكميلي اللجنة التنفيذية سلطة املوافقة على الرتتيب إىل  تفوض
 مشروع ااتفاق؛

 عن تنفيذ ااتفاق.بتقدمي تقرير األمانة العامة  تكلِّف
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