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 الحمراء على المستوى الدوليالنشرات  تعزيز وضع :الموضوع
 

  ف???ي س???نغافورة م???ن   78المنعق???ـدة ف???ـي دورته???ـا ال???ـ    إنترب???ول  -إن الجمعي???ة العام???ة لل???ـ م د ش ج   
  ،2009أآتوبر / تشرين األول15 إلى 11

 
 ،األساسياإلنتربول  من قانون )ب( و)أ( 2 إلى المادة بالنظر

 نظام معاملة المعلومات للتعاون الشرطي الدولي،من ) 1 (1لمادة  إلى اوبالنظر

م??ن قواع??د تطبي??ق نظ??ام معامل??ة المعلوم??ات للتع??اون ال??شرطي  ) 1أ ،  (37 إل??ى الم??ادة أي44ضَا وب44النظر
 الدولي،

المتعلق بالقيمة القانونية للن?شرات     ) 1997نيودلهي،   (AGN/66/RES/7 القرار   وإذ تضع في االعتبار   
التقري?ر  و) 1997ني?ودلهي،   (AGN/66/RAP. No. 8 التقري?ر :  الصلةا الجمعية العامة ذوقريريالحمراء وت

AGN/67/RAP. No. 15)  ،1998القاهرة(، 

 الحمراء تختلف باختالف البلدان،النشرات  أن القيمة القانونية المعطاة إلى وإذ تالحظ

 والقي???ود ،الت???سليملقانوني???ة المتبادل???ة واتفاقي???ة عالمي???ة ب???شأن الم???ساعدة ا  أن االفتق???ار إل???ى وإذ تعتب444ر
 ، ذلك والمفروضة على التعاون الدوليالناجمة عنالملموسة 

 طريق??ة ب??شأن األع??ضاء البل??دان ل??دى العام??ة األمان??ة أجرته??ا الت??ي الم??شاورات االعتب44ار ف44ي ت44ضع وإذ
 أخرى، أعضاء بلدان طلب على بناء الصادرة الحمراء النشرات ومعاملة استالم

 ال??ذين الوطني??ة المرآزي??ة المكات??ب رؤس??اء م??ؤتمر ع??ن ال??صادرة التوص??يات االعتب44ار ف44ي ت44ضع وإذ
 العام?ة  األمانة أجرتها التي والمشاورات )2009 ليون،( والخامسة )2008 ليون،( الرابعة دورتهم في اجتمعوا
 اإلقليمية، المؤتمرات انعقاد لدى

 التنفيذية، اللجنة على المعروض AG-2009-RAP-13 التقرير تدارست وإذ

 ف?ي  ال?دولي  التع?اون  ييسر بما الدولي المستوى على قانونية قيمة الحمراء للنشرات تعطى أن في ترغب
 وتوقيفهم، العدالة قبضة من ينبارهال األشخاص تعقب مجال

ا، بم?ا   استحداث فريق عامل بهدف دراسة سبل تعزيز الوضع الدولي للنشرات الحمراء وفعاليته            تقرر
  ،الحمراءاتفاقية دولية بشأن النشرات النظر في مزايا وقيمة في ذلك 
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 عل?ى  ُمكّون?ا  الدولي المستوى على الحمراء النشرات وضع بتعزيز المعني العامل الفريق كوني أن تقرر
 ولاألص?  ح?سب  ج?رت  ق?د  ت?سميتهم  تك?ون  أن عل?ى  الدولية الجنائية اإلجراءات مجال في خبيرًا 15 من األآثر
  بلدانهم، قبل من

 
 وأخ?ذا  اختي?ارهم  ف?ي  الجغراف?ي  التوزي?ع  مراع?اة  م?ع  الخبراء هؤالء تعيين بمهمة التنفيذية اللجنة تفوض

  الرئيسية، القانونية األنظمة تمثيل إلى الحاجة االعتبار في

  مه،مها أداء في العامل الفريق مساعدة بغية مشاورات من يلزم بما القيام العامة األمانة تخول

 ن?شرة  ص?دار إل الالزم?ة  ال?دنيا  الق?ضائية  ال?ضمانات  تتدارس أن المنظمة في األعضاء البلدان إلى تطلب
 حمراء،

 للتع??اون بالن??سبة المرآزي??ة الم??سألة ه??ذه ب??شأن ال??سياسية إرادته??ا إظه??ار إل??ى األع??ضاء البل??دان ت44دعو
 الدولي،

 . 79 الـ دورتها انعقاد بمناسبة الشأن هذا في األعمال بتقدم علما حيطهاي بأن العامل الفريق تكلف
 
 
 

 اعتمد 


