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 التعاون مع آلية االحتاد األفريقي للتعاون الشرطي )أفريبول(: الموضوع

يف بيجا  )الصا (  86إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتاا الاا 
 ،2017أيلول/سبتمرب  29إىل  26يف الفرتة من 

إىل أن هااادمل امنظماااة امتمأاااو يف يااالم  وينمياااة التعااااون امتباااادل  لااااااا أوساااااع ن ااااااا  باااااا   افاااة  إذ تشييي ر
قاياااة مااان  ااارائ  سااال ال الشااارطة اجلنائياااااااااة، وإنشااااة وينمياااة  افاااة اماسساااال القاااادرة  لاااا امساااا ة الفعالاااة يف الو 

من القانون األساسي(، يشمو أيضا يعزياز التعااون ماع أ هازة الشارطة الدولياة  2القانون العام ويف مكافحتها )امادة 
 ،واإلقليمية

 ،امتعلق بد   اإلنرتبول للمبادرال الشرطية اإلقليمية  AG-2006-RES-07رإىل القرا وإذ تش ر

بتعزياااز د مهاااا أل هااازة الشااارطة اإلقليمياااة باياااة التقلياااو إىل اجلاااد األد  مااان ا دوا ياااة اجلهاااود  مييين م  يييناوالتز 
 ،والزيادة إىل اجلد األقصا من يبادل امعلومال

  ،GA-2017-86-REP-13يف التقرير  وقد نظرت

امصالحة امشارت ة لرتنرتباول وأفريباول يف وطاع إطاار مناسا  وفا او للتعااون بينهماا،  وإذ تضع في اعتبنرهن
 ،مبا يف ذلك إمكانية يبادل امعلومال وفقا لقوا د اإلنرتبول معاملة البيانال

 ،سبو التعاون امتوخا ب  اإلنرتبول وأفريبول وطرورة يوفري الد   بسر ة لتفعيو أفريبول وفي ضوء

 ،من قوا د اإلنرتبول معاملة البيانال 27)ها( من القانون األساسي وامادة  22و 41ادي  للم ومراعنة  

إىل اللجنااة التنفيةيااة ةااملوية اموافقااة  لااا يريياا  يضااع إطااارا للتعاااون باا  اإلنرتبااول وأفريبااول،  لااا  تفييو 
ي بَّااق ماقتااا ريأمااا يوافااق  لياال اجلمعيااة العامااة يف دورهتااا  ،  لااا أنGA-2017-86-REP-13النحااو امقاارتا يف التقرياار 

 ؛امقبلة

 لااا اجلا ااة إىل هااةا الرتيياا  وي بيقاال إل  اااة األولويااة لتكامااو أ مااال ال اارف  وهيكلياهتمااا، وذلااك  تشييد 
  ن طريق ما يلي:
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 الشارطي  ارب اجلادود  اجلفاظ  لا دور امكاي  امر زية الوطنية يف أفريقيا  مرا ز وطنياة واوادة للتعااون
 داخو من قة أفريقيا أو خار ها؛

  االساااتفادة إىل اجلاااد األقصاااا مااان أطااار اإلنرتباااول اميدانياااة )امكايااا  اإلقليمياااة( والبااا  التحتياااة ) ااابكة
 ( لد   التعاون الشرطي  لا الصعيد اإلقليمي يف أفريقيا؛ I-24/7االيصاالل 

  علومايية لكو من اإلنرتبول وأفريبول؛النظ  امب  طمان التشايو البيين والتفا و 

السااابو  لتحدياااداألماناااة العاماااة مهماااة مواةااالة النقا اااال ماااع مفوطاااية االحتااااد األفريقاااي وأفريباااول  إىلتوكييي  
اإلطافية اليت ميكن للمنظمة أن يد   هبا يفعيو أفريبول وبلوغ أهدافها، ويقدمي يقريار إىل اللجناة التنفيةياة واجلمعياة 

 العامة، وس  االقتضاة،  ن وصيلة هةه النقا ال.

 اعُتمد

 


