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 5 قرار رقم
GA-2018-87-RES-05 

 

مشررر اتفاقفررراالفارررألفايقررراملفامة الررريفاالشرطرررةفاليال)رررةفللشررر نةفاتشاو)رررةف ا   اررر   فاشررر  فال  ررراا فارررألف :الموضوع
ف أة اب   ا   ا  فاآل)ةفايقاملفامة اليفلل  اا فالش نيف

 

فا مارات فمليبفيفف87فالرفملارهتافيففاجمل ط ةف، ا   ا   فاتشاو)ةفللش نةفاليال)ةفللطشرطةفال امةفاتط )ةفإ 
 ،2018ف  ةطرب/الثاينفقش انف21فإىلف18فمنفالف ةفيف فال حيةفال  ا)ة

فمنفاللا   فامساسيفللطشرطة،ف22اف41الاملقألفإذ تضع في اعتبارها 

  رامفا   ا  فل املةفالب)ا ات،فاعتبارها أيضا وإذ تضع في

فال  لقفايعمفا   ا  فللطباملراتفالش ن)ةفا قل)ط)ة،فAG-2006-RES-07االل ارفوإذ تذّكر 

فا نرارفايسر اق)نيفلل  ار  فللفرر ةففAG-2016-RES-03ارالل ارففوإذ تذذّكر أيضذا ف2020-2017الري فالرر إل
فإىلفق زارررزفملارفا   اررر  فبرررطنفالبش)رررةفاممش)رررةفال ال)رررةفإىلفأقصررر ف ررريف  رررنفاق  )رررقفيففمجلرررةفأمررر ر،ف،الررري فا ررري 

ف،ال  املفأاجهفاق زازفالثغ اتفسيفأجلفمنفاليال)ة،فالشرطاتفمنفاغريهافا قل)ط)ةفةالش نفمشرطاتفمعفعالقاقه

فامة اليفيفففوإذ تأخذ في االعتبار فايقامل فاألفا   ا  فامف ب)ة فال فاهمفال قإل ة مت ز/ا ل) فف19ميك ة
ف،2011

 ةاويةفاس حياثفإنارفلل  اا فاألفا   ا  فاأة اب  فل اةحةفات ميةفعربفال نش)ة،فوإذ تأخذ في االعتبار

بفاضعفإنارافلل  اا فالي فاشيملفعل فاحلاجةفإىلفق ق)فGA-2017-86-RES-16االل ارففوإذ تذّكر كذلك
فامة اليفاأة اب  ف فايقامل فمف ب)ة فالشاقشاتفمع فم اصلة فم طة فال امة فإىلفامما ة فاا كل فاأة اب  ، األفالشرطة

 ل حيايفالسبلفا باة)ةفاليتفمي نفهبافللطشرطةفأ فقيعمفقف )لفأة اب  فاال غفأهياة ا،

اا   ا  فااع بارهفج ةفأساس)ةفةاعلةفيففكفالةففأ فالشرامفامساسيفمة اب  فال إلففوإذ تضع في اعتبارها
 السلمفااممنفاالسالمةفاايس ل ارفيففاللارةفامة ال)ة،

 ا  فكلفاليفعض فمسؤا فعنفقيايفمالءمةفا طاالفإس امهفيففال  اا فمعفأة اب  ،وإذ تذّكر 
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فالب)ا اتفيفففوإذ تسلِّم فا  لقفمب املة فة)طا فم كز فيففالشرطة فايار فقضطلع فال نش)ة فال اقبفال كزاة ا  
 مشر مةفا   ا  فللط ل مات،

ففوقد نظرت فامة اليففGA-2018-87-REP-11يففال ل ا  فاألفايقامل الي فا  ضفمش اتفاقفاالفق اا 
  اا فاألفالشرطةفاأة اب  ،فمعفال ص  فالباش فإىلفمشر مةفاالشرطةفاليال)ةفللش نةفاتشاو)ةف ا   ا   فاش  فال

فا   ا  فللط ل مات،

ف1أ فمش اتفايقفاالفاألفايقاملفامة اليفاا   ا  فاش  فال  اا فمعفأة اب  ،فال ارملفيففال يا)لففوإذ ترى
ف،فم  اةقفمعفأهيا فالشرطةفاأ شط  ا،GA-2018-87-REP-11منفال ل ا ف

ف؛GA-2018-87-REP-11منفال ل ا فف1مش اتفايقفاالفال ارملفيففال يا)لففتقرّ 

 لألمألفال امفيففق ق) ه؛فتأذن

إىلفاللنشةفال شف)ياةفصال )ةفال اةلةفعل فايقفاالفال  ط)ليف ايقفاقاتفال  ط)ل)ة فالشارفإل)هفيفففتفوِّض
 مش اتفايقفاال؛

 امما ةفال امةفا ليميفقل ا فعنفقشف)يفايقفاال.فتكلِّف
 
 

 اعُتمد
 


