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 11 قرار رقم
GA-2017-86-RES-11 

 
 اقرتاح إنشاء مؤسسة لتقدمي الدعم ألسر أفراد الشرطة الذين قُتلوا أثناء أداء الواجب :الموضوع

 

يف بيجني )الصني(  86إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الـ 
 ،2017أيلول/سبتمرب  29إىل  26يف الفرتة من 

أن أفرادا من الشرطة يف العامل أمجع يُقتلون كل عام أثناء أداء الواجب، وأنه يتعني تضع في االعتبار إذ 
التعامل مع هذه اخلسارة، وأحيانا أيضا حتمُّل األعباء املالية الكبرية النامجة عنها يف ظل انعدام أّي آلية  على أسرهم

 لتقدمي الدعم هلذه األسر،

اإلنرتبول، بفضل امسه ومسعتـه، قـادر علـى اإلسـهام يف  ـوفري املسـاعدة هلـذه األسـر املنكوبـة مـن وإذ تعتبر أن 
يغطــن نشــاطها البلــدان األعضــاء يف اإلنرتبــول كافــة، و تــوىل  وعيــة اجملتمــع املــد  خــ ل إقامــة ةــراكة مــع مؤسســة 

 وعامة الناس هبذه املسألة، و قّدم مساعدات مالية وأةكال مساعدات أخرى هلذه األسر،

عــرب أنــه ســيتعني علــى هــذه املؤسســة واإلنرتبــول ا ــرط علــى حتديــد ةــرو  هــذه الشــراكة بو ــوح وإذ تددكر  
 بينهما، ا فاق يربَم

الـ   التوجيهيـة السـارية علـى ع قـات اإلنرتبـول باملؤسسـات واهليمـات املماثلـة باد املوإذ تضع في االعتبار 
( والـ   فـرحت حتديـدا إخضـاا هـذا ا  فـاق ملوافقـة مسـبقة مـن AG 2013-RES-08اجلمعيـة العامـة )القـرار  اعتمـدهتا

 اجلمعية العامة،

 ،GA-2017-86-REP-14يف التقرير  وقك نظرت

 بدراســــــة وحتديــــــد اإلطــــــار والشــــــرو  امل ئمــــــني اللــــــذين يتيحــــــان ل نرتبــــــول دعــــــم تكلّددددددن االاندددددد  العالدددددد  
 هـــذا اهلـــدي النبيـــل مـــن خــــ ل ا فـــاق يُـــربَم بـــني املنظمـــة واملؤسســــة املعنيـــة، اســـتنادا إىل اخلطـــو  املبينـــة يف التقريــــر 

GA-2017-86-REP-14؛ 

اإلنرتبـول يف اإلجـراءات اإلداريـة الضـرورية إلنشـاء مؤسسـة جديـدة، و  عند ا قتضاء، على مشـاركة توافق، 
 د اللجنة التنفيذية قيمة هذه املسامهة؛سيما، إذا دعت الضرورة، املسامهة يف  كاليف إنشاء املؤسسة على أن حتد  
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 املعنية؛ إىل اللجنة التنفيذية ص حية املوافقة على مشروا ا  فاق بني اإلنرتبول واملؤسسةتفوض 

 لألمني العام  وقيع ا  فاق بني املؤسسة املعنية واإلنرتبول بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليه؛ تجيز

 إىل اللجنة التنفيذية أن حتيطها علما بتنفيذ هذا القرار. تطلب
 

 اعُتمك
 


