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 لالستخدام الرمسي فقط - اإلنرتبول 

  قرار
التـــابع ز تبـــادل املعلومـــات مركـــو مشـــروع اتفـــاق تعـــاون بـــني املنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة اجلنائيـــة (اإلنرتبـــول)  الموضـــوع:

  التفاق التعاون اإلقليمي ملكافحة القرصنة والسطو املسلح ضد السفن يف آسيا
ـا الـإن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)، اجملتمعة يف د  إيطاليــا)( رومــايف  81 ور

 ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  5يف الفرتة من 

   من القانون األساسي للمنظمة، 41ملادة اإذ تضع في اعتبارها 
الــذي أنشــئ  اتفــاق التعــاون اإلقليمــي ملكافحــة القرصــنة والســطو املســلح ضــد الســفن يف آســيابأن  وإذ تقرّ 

م بني احلكومات ويهدف إىل التصدي ألعمال القرصنة والسطو يشكل أول اتفاق ُيربَ ت ز تبادل املعلومامبوجبه مرك
املســـلح يف آســـيا مـــن خـــالل تعزيـــز التعـــاون املتعـــدد األطـــراف بـــني البلـــدان علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي عـــن طريـــق تبـــادل 

لــى الســفن، ودعــم جهــود املعلومــات، وتيســري التعــاون امليــداين، وحتليــل أمنــاط واجتاهــات القرصــنة والســطو املســلح ع
  بناء القدرات اليت تبذهلا األطراف املتعاقدة،

  ،بحارالتزايد أعمال القرصنة البحرية والسطو املسلح يف  إزاء عن قلقها الشديد ذ تعربوإ
تقــوم الوطنيــة  ميــة عــربر اجلأن شــبكات بــبــأن القرصــنة البحريــة ال تنحصــر ضــمن احلــدود الوطنيــة، و  وإذ تقــرّ 

 قراصـــنة املشـــتبه فـــيهمالأن التحقيـــق يف أعمـــال القرصـــنة ومقاضـــاة بـــالقرصـــنة البحريـــة ومتويلهـــا، و  بـــالتخطيط ألعمـــال
  تعاونا دوليا،يتطلبان 

الذي حيث الدول واملنظمات الدولية علــى تبــادل  2020 لس األمن التابع لألمم املتحدةجمبقرار  روإذ تذكّ 
دلــة واملعلومــات ألغــراض إنفــاذ قــوانني مكافحــة القرصــنة بغيــة ضــمان الفعاليــة يف حماكمــة القراصــنة املشــتبه فــيهم األ

  وسجن املدانني منهم، 
يف متتــني أواصــر التعــاون مــع إىل حتقيقــه يتمثــل اإلنرتبــول اهلــدف الــذي يســعى أّن  هــاضــع فــي اعتبار توإذ 

  سائر املنظمات الدولية واإلقليمية،
بالتـــايل برغبـــة اإلنرتبـــول واملركـــز يف التعـــاون مـــن أجـــل مكافحـــة القرصـــنة والســـطو املســـلح ضـــد  ّلموإذ تســـ

  السفن، 
الــذي يعــرض مشــروع اتفــاق التعــاون بــني املنظمــة الدوليــة    AG-2012-RAP-02 التقريــر رقــم  تدارست إذو 

اإلقليمـــي ملكافحـــة القرصـــنة والســـطو  التـــابع التفـــاق التعـــاونومركـــز تبـــادل املعلومـــات  للشـــرطة اجلنائيـــة (اإلنرتبـــول)
  ،املسلح ضد السفن يف آسيا

يتفـــــق ومصـــــاحل    AG-2012-RAP-02 للتقريـــــر رقـــــم  1أن مشـــــروع االتفـــــاق الـــــوارد يف التـــــذييل  وإذ تعتبـــــر
 ،وقواعدهااملنظمة 

 ؛ AG-2012-RAP-02للتقرير رقم  1الوارد يف التذييل التعاون مشروع اتفاق  تقرّ 

   توقيعه. لألمني العام تجيز
 اعُتمد


