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 1الصفحة   

  
    قرار

  
  

 وص""وال مؤقت""ا إل""ى ش""بكة  (UNMIL)تف""ويض ص""الحية م""نح بعث""ة األم""م المتح""دة ف""ي ليبيري""ا   : الموض,,وع 
  اللجنة التنفيذيةالى  وقواعد بياناته األنتربولاتصاالت 

  
  

ال"ى   19 م"ن  الماني"ا /نب"رلي ي ـ ف" 74ة ف"ي دورته"ا ال"ـ    ق"د عننتربول المأ -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج  
   ،2005 تمبرسب/أيلول 22

  
   من قانون المنظمة األساسي،41 المادة إذ تأخذ باالعتبار

  
أمين وتنمي"ة التع"اون   ت"  انترب"ول تتمث"ل ف"ي       -المنظم"ة الدولي"ة لل"شرطة الجنائي"ة         ن أهداف    بأ وإذ ُتـذآر 

ن  الق"وانين القائم"ة ف"ي مختل"ف البل"دا          إطار، في   آافة  نطاق بين سلطات الشرطة الجنائية     أوسعى  المتبادل عل 
 وتنمي""ة آاف""ة المؤس""سات الق""ادرة عل""ى الم""ساهمة  اإلن""سان، وآ""ذلك إن""شاء الع""المي لحق""وق اإلع""النوب""روح 

   والعدالة الجنائية،جرائم الالفعالة في الوقاية من 
  

ن المنظمات الدولية الحكومية تشارك بشكل متزايد ف"ي ن"شاطات ميداني"ة ف"ي مج"ال من"ع                    بأ وإذ ُتـذآر 
 األم""ر ال""ذي يتطل""ب التع""اون المتب""ادل عل""ى أوس""ع نط""اق ممك""ن م""ع س""لطات        ،ي""ةاإلج""رام والعدال""ة الجنائ 

  الشرطة،
  

 أن الجمعية العامة قد طورت له"ذا ال"سبب مختل"ف أش"كال التع"اون م"ع المنظم"ات                    وإذ تأخذ باالعتبار  
 ، آما استحدثت النظام ب"شأن وص"ول منظم"ة دولي"ة حكومي"ة إل"ى ش"بكة                 وفقا للنظم السارية  الدولية الحكومية   

   وقواعد بياناته، بعد أن تبينت األهمية البالغة لهذا التعاون،األنتربولاتصاالت 
  

) نترب"ول أ(منظم"ة الدولي"ة لل"شرطة الجنائي"ة       اتفاق التع"اون ب"ين األم"م المتح"دة وال          وإذ تضع باالعتبار  
قات وأي"ة م"سائل    فيما يتعلق بإجراء التحقياألنتربول الذي ينص على التعاون بين األمم المتحدة و   1997لعام  

  شرطية أخرى في سياق حفظ السالم والعمليات المشابهة،
  
 األنترب"ول المتعلق باتفاق التعاون م"ع األم"م المتح"دة ال"ذي ي"دعو               AGN/66/RES/5 القرار   إذ تتذآر و

  ،األنتربولإلى إبرام اتفاقات محددة مع وآاالت األمم المتحدة المتخصصة تنفيذا ألهداف 
  
التع""اون م""ع ق""وات ال""شرطة المدني""ة     المتعل""ق بAG-2001-RES-08 الق""رار انإذ تأخ,,ذ ف,,ي الح,,سب  و

ال""ى ش""بكة ات""صاالت  نظم""ة دولي""ة حكومي""ة  نظ""ام ب""شأن وص""ول م ال وUNCIVPOLالتابع""ة لألم""م المتح""دة  
  ، وقواعد بياناتهاألنتربول
  
  



06-RES-2005-AG  
 2الصفحة 

  
خيص م"سبق م"ن    على المنظمة الدولية الحكومية، وفقا لهذا النظام، أن تحصل عل"ى ت"ر      بأنّ ذآروإذ تُ 

م""ع  والس""تخدامها لتب""ادل الرس""ائل اإللكتروني""ة   األنترب""ولالجمعي""ة العام""ة للوص""ول إل""ى ش""بكة ات""صاالت    
واح"دة   أو است"شارة     ي جهاز آخر مكلف بمكافحة جرائم القانون العام ذات الطابع ال"دولي،           أأو مع    األنتربول

  ، التي تحددها الجمعية العامة بصريح العبارةاألنتربولأو اآثر من قواعد بيانات 
  

 ق""د أبرم""ا له""ذا  األنترب""ول وفق""ا له""ذا النظ""ام، أن تك""ون المنظم""ة الدولي""ة الحكومي""ة و   وبأن,,ه يتوج,,ب،
ت""صاالت واس""تخدامها، واس""تخدام ح""دد في""ه ش""روط الوص""ول إل""ى ش""بكة االالغ""رض اتفاق""ا أو ترتيب""ا خاص""ا ُت

  اسطة هذه الشبكة،لة أو المحصلة بوالمعلومات المتباد
  

 األم"م   بعث"ة  م"نح    م"ن  اللجن"ة التنفيذي"ة      تمك"ين  ال"ذي يقت"رح      -24AG-2005-RAP التقري"ر    وقد تدارست 
  ضمن حدود اختصاصها، األنتربول وقواعد بياناته  إلى شبكة اتصاالتا مؤقتالمتحدة في ليبيريا وصوال

  
  ف""ق أه""دافها م""ع أه""داف   ي""ة تتوا أن بعث""ة األم""م المتح""دة ف""ي ليبيري""ا منظم""ة دولي""ة حكوم      وإذ تعتب,,ر

  نتربول المتمثلة في منع جرائم القانون العام والمعاقبة عليها، أ-الـ م د ش ج 
  

الجمعي"ة العام"ة    أن ت"رخص     ،   UNMIL أن من المالئم، لضرورة االس"تجابة الفعال"ة لطل"ب ال"ـ              وترى
 م"ن النظ"ام     2اناته، وفق"ا للم"ادة       وقواعد بي  األنتربولة اتصاالت   ـى شبك ـمنح وصول مؤقت إل   للجنة التنفيذية   

  بشأن وصول منظمة دولية حكومية،
  

، آم""ا ال""ى اللجن""ة التنفيذي""ة أن الجمعي""ة العام""ة مخول""ة تف""ويض ه""ذه ال""صالحية وتأخ,,ذ بع,,ين االعتب,,ار
  من القانون األساسي،) هـ(22نصت على ذلك المادة 

  
 2الجمعية العامة المذآورة في الم"ادة  ات ـاللجنة التنفيذية صالحيالى ض  أن تفّو أن من المالئم  وترى

 وقواع"د بيانات"ه، لك"ي ت"تمكن         األنترب"ول من النظام بشأن وصول منظمة دولية حكومية إلى ش"بكة ات"صاالت             
  نشاطاتها بفعالية،بعثة األمم المتحدة في ليبيريا من تأدية 

  
 ه"ي  لجمعية العامة اأن تكون من الضروري، للحفاظ على التوازن المؤسسي في المنظمة،  إذ تعتبر و
   الترخيص النهائي،َمن يمنح

  
  تقّرر أن 

 (UNMIL)اللجن"ة التنفيذي"ة ص""الحية م"نح بعث"ة األم"م المتح""دة لحف"ظ ال"سالم ف"ي ليبيري""ا          ال"ى ض تف,وّ 
 ه"ذه البعث"ة وش"ريطة       ض"من نط"اق اخت"صاص     صاالت األنترب"ول وقواع"د بيانات"ه         إلى شبكة ات   ا مؤقت وصوال
 م""ن النظ""ام ب""شأن وص""ول منظم""ة دولي""ة  2الخ""اص الم""شار إلي""ه ف""ي الم""ادة  عل""ى ش""روط الترتي""ب موافقته""ا

  تصاالت األنتربول وقواعد بياناته،حكومية إلى شبكة ا
  

لدراس""ته ولموافقته""ا  م""ن اللجن""ة التنفيذي""ة أن تق""دم إل""ى دورة الجمعي""ة العام""ة القادم""ة تقري""را      تطل,,ب 
  . النهائية

  
  إعتمد


