
AG-2002-RES-17 

 
 قرار

 
 

 تشكيل فريق عمل:  اتفاقية االنتربول:الموضوع
 

ن ـ م ياونديي  ـ ف 71إن الجمع9ية العام9ة لل9ـ م د ش ج ـ ان9تربول، المج9تمعة ف9ي دورته9ا الـ                      
  ،2002 أآتوبر/تشرين األول 24 الى 21
 

 بخصوص ضرورة تقويم    AG-2002-RAP-05 استنتاجات التقرير    إذ تض2ع في اعتبارها    
ية التي يمكن أن تعوق تطور المنظمة أو أن تجعل بعض الدول األعضاء ينصرف              العق9بات القانون9   

 عن التعاون الكامل في سياق منظومة التعاون التي أقامها االنتربول،
 

 ض99رورة تحدي99د وج99ود وحج99م ه99ذه العوائ99ق تحدي99دا دق99يقا وواض99حا آخط99وة       وإذ ت22درك
 تمهيدية قبل أية محاولة لوضع حلول،

 
مم9ا تق9دم أن م9ن الض9روري المس9ارعة ال9ى ت9دارس المس9ألة والتفكير                   انطالق9ا    وإذ تعت2بر  

 فيها،
 

 االق99تراح ال99وارد ف99ي ال99تقرير اآلن99ف الذآ99ر الرام99ي ال99ى تكوي99ن ف99ريق خ99براء     وإذ تتب22نى
 ،)1.2الملحق (ُحددت صالحياته في ملحق القرار الحالي 

 
-AG-2002لتقريـر  ب9ناء عل9ى ذل9ك تكوين فريق عمل وفقـا للشـروط المحـددة فـي ا       تق2رر 

RAP-05،  
 

  للقرار الحالي،1.2 صالحيات فريق العمل هذا آما وردت في الملحق تعتمد
 

 م9ن األمي9ن الع9ام إعم9ال الوس9ائل الالزم9ة الش9تغال ف9ريق العم9ل المذآ9ور بالشكل                      تطل2ب 
 المالئم،

 
ي  ال9دول األعض9اء بش9دة عل9ى المش9ارآة في مسار التفكير هذا والمشارآة بفعالية ف                 تح2ث 

 أعمال فريق العمل المذآور،
 

 في دورتها العادية عام 72 م9ن ف9ريق العم9ل تقدي9م تقريـ9ر ال9ـى الجمع9ية العام9ة ال9ـ              تطل2ب 
2003.  

 
 

 إعتِمـد        
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 صالحيات فريق العمل
 
 سماال
 

ف999ريق ("ف999ريق العم999ل الخ999اص ب999تقويم العوائ999ق القانون999ية أم999ام ال999تعاون ف999ي م999نظومة االن999تربول 
 ")ياوندي

 
 مدة التفويض

 
  .72 والـ 71بين دورتي الجمعية العامة العاديتين الـ 

 
 مصدر الصالحيات

 
 ).2002 الكاميرون،/ياوندي،  71الدورة الـ  (AG-2002-RES-17م قرار الجمعية العامة المرق

 
 الميزانية

 
 . يورو100 000

 
 الصالحيات

 
ام ال9تعاون في منظومة االنتربول بتدارس  ف9ريق العم9ل الخ9اص ب9تقويم العوائ9ق القانون9ية أم9         ُيكل9ف   

العوائ9ق القانون9ية الممك9نة الت9ي ق9د تش9كل، عل9ى ص9عيد الم9نظمة أو على مستوى الدول األعضاء،                       
عق9بة أم9ام تط9ور الم9نظمة وفعال9ية م9نظومة ال9تعاون الت9ي ي9نفذها االن9تربول، خصوص9ا ف9ي ميدان                    

 .تبادل المعلومات الشرطية ومعاملتها
 

ات بالوضع القائم، يفترض بفريق العمل أيضا تدارس الوسائل الممكنة الكفيلة، على            بع9د إع9داد إث9ب     
 .الصعيد القانوني، بالتوصل الى الحلول للمشاآل التي جرى تبّينها

 
 تنمية االستراتيجيةالى اللجنة التنفيذية بواسطة اللجنة الفرعية للالعمل تقارير مرحلية يحيل فريق 

 
  .2003 النهائي الى دورة الجمعية العامة العادية في عام العمل تقريرهيحيل فريق 



17-RES-2002-AG 
 ملحق

 2الصفحة 

 
 العملتشكيل فريق 

 
أو المكات99ب المرآ99زية الوطن99ية ي99تكون ف99ريق العم99ل م99ن موظفي99ن ف99ي األمان99ة العام99ة وممثلي99ن ع99ن 

تشارك الدول األعضاء في أعمال     . وزارات الدول المعنية التي تطلب منها المكاتب المرآزية ذلك        
 .1 على نفقتها الخاصةفريق العمل

 
 .المستشارين الخارجيين المستقلين/لفريق العمل أن يستعين بواحد أو أآثر من الخبراء

 
أعم9ال س9كرتارية ف9ريق العم9ل ي9توالها األمي9ن الع9ام، الذي يعّين موظفا أو أآثر من األمانة العامة                      

 .لهذا الغرض
 

 .ياجاته وبالشكل الذي يختارهيحدد فريق العمل قواعد االشتغال الخاصة به وفقا الحت
 

يعي9ن ف9ريق العم9ل م9ن بي9ن أعض9ائه رئيس9ا ونائ9با للرئ9يس يكلفان بتنسيق أعماله وتقديم تقرير الى            
  .2003دورة الجمعية العامة العادية في عام 

 
  االجتماعاتتواريخ وأمكنة عقد

 
 .يحدد فريق العمل تواريخ وأمكنة عقد اجتماعاته

 
استض9افة اج9تماع أو أآ9ثر م9ن اج9تماعات ف9ريق العم9ل عل9ى أراضيها،                إذا عرض9ت إح9دى ال9دول        

فإنه9ا ت9تولى تنظيمها بالتنسيق مع سكرتارية فريق العمل وتتأآد من غياب أية عوائق أمام مشارآة        
 .جميع أعضاء الفريق في االجتماع المذآور

 
 
 
 

---------- 
 
 
 

                                     
 .ت واإلقامة فيهايتضمن ذلك تكاليف السفر الى أمكنة انعقاد االجتماعا 1


