
51-RES-2009-AG 

 
 قرار

 
 إنترب"ول واألم"م المتح"دة    -مشروع القرار بشأن التعاون بين المنظمة الدولية لل"شرطة الجنائي"ة     :الموضوع

فيما يخص الترتيب الخاص بلجان الجزاءات التابعة لمجل"س األم"ن ف"ي األم"م المتح"دة الُمكم"ل                   
 متحدةإنتربول واألمم ال -التفاق التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

 

  إل""""ى11 إنترب""""ول المجتمع""""ة ف""""ي س""""نغافورة ف""""ي الفت""""رة م""""ن -إن الجمعي""""ة العام""""ة لل""""ـ م د ش ج 
  :78 في دورتها الـ 2009أآتوبر / تشرين األول15

  من القانون األساسي للمنظمة،41 المادة إذ تضع في اعتبارها

الل""ذين  ) ي ج""انيرو ري""و د  (AG-2006-RES-22 و)ب""رلين  (AG-2005-RES-05بقراريه""ا  وإذ ت99ذآِّر 
 عن"د االقت"ضاء وبم"ا       - بالبحث عن أآثر الطرق فعالية للمنظمة آي تقدم ال"دعم            أمانة األنتربول العامة  ُيكلفان  

 للتعاون بين األمم المتحدة واإلنتربول بغية تزويد لجان الجزاءات التابع"ة            -يتفق مع استقالل وحياد المنظمة      
 أفضل للنهوض بوالياتها بمزيد من الفعالية،لمجلس األمن في األمم المتحدة بأدوات 

 / آ"""انون الث"""اني5 و2005دي"""سمبر / آ"""انون األول8 الرس"""ائل الُمتبادل"""ة ف"""ي وإذ ت999ضع ف999ي اعتباره999ا
  عل"""ى الت"""والي، الت"""ي أآمل"""ت اتف"""اق التع"""اون الم"""ؤرخ  2006دي"""سمبر / آ"""انون األول29 و28 و2006ين"""اير 

 مم المتحدة، بين اإلنتربول واأل1997يوليو /تموز 8

 بالحاجة إلى تعزيز التعاون بين اإلنتربول واألمم المتحدة فيما يخ"ص لج"ان الج"زاءات                واقتناعا منها 
 التابعة لمجلس األمن في األمم المتحدة،

النظ""ام ب""شأن وص""ول   نظ""ام معامل""ة المعلوم""ات للتع""اون ال""شرطي ال""دولي و  وإذ ت99ضع ف99ي اعتباره99ا 
 ، وقواعد بياناتهاإلنتربولالت منظمة حكومية دولية إلى شبكة اتصا

 ال"ذي ُين"شئ م"شروع الترتي"ب ب"شأن التع"اون ب"ين المنظم"ة                 AG-2009-RAP-24 التقري"ر    وقد درست 
إنترب""ول واألم"م المتح""دة فيم"ا يخ""ص الترتي"ب الخ""اص بلج"ان الج""زاءات التابع""ة      -الدولي"ة لل""شرطة الجنائي"ة   

 إنترب""ول -ون ب""ين المنظم"ة الدولي"ة لل""شرطة الجنائي"ة    لمجل"س األم"ن ف""ي األم"م المتح"دة الُمكم""ل التف"اق التع"ا      
 واألمم المتحدة،

 ين"سجم م"ع م"صالح       AG-2009-RAP-24 من التقرير    1أن مشروع الترتيب الُمدرج في الملحق       ترى  
 المنظمة وقواعدها،

النظ""ام ب""شأن وص""ول منظم""ة  م""ن الق""انون األساس""ي لإلنترب""ول و41 أن""ه بموج""ب أحك""ام الم""ادة ت99رى
يل""زم المنظم""ة إال بع""د   االتف""اق الا، ف""إن ه""ذومي""ة إل""ى ش""بكة ات""صاالت اإلنترب""ول وقواع""د بيانات""ه  دولي""ة حك

 .موافقة الجمعية العامة

  .AG-2009-RAP-24 من التقرير 1مشروع ترتيب التعاون الُمدرج في الملحق تقر 
 
 

 اعتمد 


