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قــرر جعــل 
 أن حتــتفظ

 عــة اإلمنائيــة
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مــة التعــاون 

دمج هذه 
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مــع ماشــى 

مـــن  41دة 

 عُتمد

2011-RES-

اعــــة اإلمنائيــــة 

ــــــا الـــــــ يف 80  ور

ــة، وأن هــدفها 
األفريف اجلنوب 
قــد قيف ليســوتو 

علــى أ ،إلمنائيــة

 العامــة للجماع
اخلدمات  هذه

الل دمــج منظم

، وأن عملية الد

ني املنظمــة الدوليــ

AG-2011 ميت

، مبوجـــب املـــاد

AG-؛  

ا

14
 

) واجلمانرتبــــول

جملتمعــــــة يف دور
201،  

ة حكوميــة دوليــة
يف 15الـ   الدول
يف املنعقــدإلمنائيــة 

بعــة للجماعــة اإل

ســتتوىل األمانــة 
وفري ة أخرى لت

، مــن خــالعززمها
  ،بينهما شطة

لدولية األخرى

فــاق تعــاون بــني

RAP-07-قــم 

يـــة العامـــة عليـــه

-2011-RAP-

اإلن( ة اجلنائيــــة

اجمل، )إلنرتبــــــول(ا
1لثاين/نوفمرب 

  مة،
منظمــة قــي هــي

نـسي واألمين بي
ت اجلماعــة اإل

تابعإنفــاذ قــانون 

سون اإلقليمــي، 
 منظمات دولية

ويع ول ووظائفه
األنشطية  ازدواج

مع املنظمات ا

مشــروع اتف مل

تقريــر رقمــن ال 1

د موافقـــة اجلمعي

07-تقرير رقم 

 

 

 

  قرار
دوليــــة للشــــرطة

رطة اجلنائيــــــة (
تشرين ال 3إىل 

ألساسي للمنظم
األفريقــلجنــوب 

التعاون السياسي 
 دول وحكومــات

إ هيئــةألفريقــي 

ي ملنظمــة التعــاو
اتفاقات مع رم 

دور اإلنرتبودد 
ومينع  ملنظمتني
التعاون م  تعزيز

AG  يشــمالــذي

1يف التذييل رقــم 

ح نافـــذا إال بعـــد

لتمن ا 1ل رقم 

املنظمــــة الدني 

 الدوليــــــة للشــــــر
إألول/أكتوبر 

من القانون األ 
ماعــة اإلمنائيــة لل

، فضال عن ي
قمــة رؤســاء  متر

اة يف اجلنــوب 

األساســي قــانون
وإبران اإلقليمي 
سيحدق التعاون 
من امل دور كل 
إىل رتبول يسعى

G-2011-RAP

املعروض يفون 

ال يصـــبحتفـــاق 

يف التذييل ض

ــــاق تعــــاون بــــني

لمنظمــــــة مــــــة ل
تشرين ا 31ن 

41املادة  بارها

أن اجلم عتبارهــا
االجتماعيو  دي

مــؤمت أن عتبارهــا
 لرؤســاء الشــرطة

  يذية،
يف إثر تعديل الق

ملنظمة التعاون 
أن اتفاق تبارها
، وسيوضحائية

أن اإلنرت تبارها
  يف املنطقة،
P-07تقريــر رقــم 

  ،عة اإلمنائية
روع اتفاق التعاو

  
االتف أن عتبارهـــا

  ، ل
ق التعاون املعروض

  ام توقيعه.

مشــــروع اتفــع: 
  األفريقي

معيــــــة العاماجل 
يف الفرتة من ،)
اعتبتضع في  

ذ تضــع فــي اع
االقتصاد كامل

ذ تضــع فــي اع
ــاون اإلقليمــي 
وهيكليتها التنفيذ

يف أنه ذ تالحظ
ات السكرتارية
ذ تضع في اعت
يف اجلماعة اإلمنا
ذ تضع في اعت
ضور اإلنرتبول يف

يف الت د نظرت
ول) واجلماعإلنرتب

أن مشر ذ ترى
ظمة وأنظمتها،
ذ تضـــع فـــي اع

نرتبولإللساسي 
مشروع اتفاقر 
ألمني العال جيز
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