
02-RES-2009-AG 
 

 
 قرار

 
 إنتربول بشأن -مسودة ترتيب التعاون بين األمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  :الموضوع

 بين األمم المتحدة  المبرمأنشطة حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة، يكمل اتفاق التعاون
 ) إنتربول-والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

 
  مWWWWنسWWWWنغافورة فWWWWي 78 فWWWWي دورتهWWWWا الWWWWـ المنعقWWWWدةنتربWWWWول إ   -  م د ش ج  للWWWWـ الجمعيWWWWة العامWWWWة إّن

 ، 2009أآتوبر /تشرين األول 15 إلى 11

  من قانون المنظمة األساسي، 41 المادة إذ تضع في اعتبارها

والمنظمWWة الدوليWWة  بWWين األمWWم المتحWWدة  1997 اتفWWاق التعWWاون الWWذي أبWWرم فWWي   وإذ ت66ضع ف66ي اعتباره66ا 
والذي ينص على إقامة تعاون بين األمWم المتحWدة واإلنتربWول فWي مجWال إجWراء                  ) نتربولإ( ية  للشرطة الجنائ 

 التحقيقات وأية أمور أخرى تتعلق بالعمل الشرطي في إطار مهمات حفظ السالم والعمليات المشابهة،  

يWWدعو  باتفWاق التعWاون المبWرم مWع األمWم المتحWدة والWذي        الخWاص  AGN/66/RES/5 بWالقرار  وإذ ت6ذآر 
اإلنتربول إلى إبرام اتفاقات خاصة مع الوآاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة في سWعي منWه إلWى بلWوغ           

 أهدافه،

النظWام الخWاص بوصWول     ونظام معاملWة المعلومWات للتعWاون الWشرطي الWدولي      وإذ تضع في اعتبارها  
 ،نتربول وقواعد بياناتهالمنظمات الحكومية الدولية إلى شبكة اتصاالت اإل

 ضWرورة الحWصول علWى رد سWريع عنWد وقWوع أحWداث غيWر متوقعWة تتطلWب                      وإذ تضع ف6ي اعتباره6ا     
 لألمم المتحدة، التابعةإرسال بعثات لحفظ السالم أو بعثات خاصة تحت إشراف إدارة عمليات حفظ السالم 

اون بWين األمWم المتحWدة     الWذي يتWضمن مWسودة ترتيWب التعAG-2009-RAP-20        W التقريWر    وإذ تدارست 
ُيكمWل اتفWاق    والWذي  أنشطة عمليات حفظ الWسالم والبعثWات الWسياسية الخاصWة       بشأن نتربول إ - م د ش ج   الـ  و

 ، نتربولإ -التعاون الُمبرم بين األمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

 ماشWى ت ت AG-2009-RAP-20 ر مWن التقريW    1 فWي الملحWق      ة الوارد سودة ترتيب التعاون   أن م  ىإذ تر و
 مع مصالح المنظمة وأنظمتها،

  ،AG-2009-RAP-20 من التقرير 1مسودة ترتيب التعاون الواردة في الملحق تقّر 

 األمين العام توقيعها،وتخّول 

منظومWWة اإلنتربWWول للمعلومWWات الWWشرطية   األمWWين العWWام حWق مWWنح الوصWWول المباشWWر إلWى  آم6ا تف66ّوض 
 إدارة عمليWWات حفWWظ الWWسالم فWWي األمWWم المتحWWدة بموجWWب أحكWWام وشWWروط محWWددة تتفWWق   للبعثWWات التWWي تWWديرها

بشأنها األطراف على أساس آل حالة على حWدة، وتخWضع للقواعWد المطبقWة فWي حWاالت مWنح حWق الوصWول                     
 .المباشر

 اعتمد 


