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 INTERPOL 2020 املوافقة على التوصيات يف إطار مبادرة :الموضوع

 

يف بـا  )إندونييـيا(  85إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الـ 
 ،2016تشرين الثاين/نوفمرب  10إىل  7يف الفرتة من 

للجمعيـة العامـة املنعقـدة يف اي ـا  )روانـدا( يف الفـرتة مـن  84بإمجاع البلدان األعضاء، يف الدورة الــ  ذّكرتإذ 
وعنـــد إطـــية عمليـــة التشـــاور علـــى ميـــتود املنظمـــة ا ـــ ، علـــى دعـــ  ر يـــة  ،2015تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  5إىل  2

 لتحديد معامل إنرتبول ال د، INTERPOL 2020وأهداف مبادرة 

ـــــ  4بالتوصــــية ر ــــ  وإذ تذذذذذّكر  ــــق ات ــــرعت باإلمجــــاع يف املــــيقر اإل ليمــــ  األفريقــــ  ال ــــ   23ال املنعقــــد يف برالافي
 ،2016فرباير شباط/ 10إىل  8)ال ون و( يف الفرتة من 

، الــق أتيريــ  INTERPOL 2020املشـاورات اإل ليميــة ملن قــة يف ـيا يف إطــار مبـادرة وإذ تضذ  يذذال ابار ذذ ر 
 ،2016يفذار/مارس  17يف جممعع اإلنرتبول العامل  ليبت ار يف  ن افورة يف 

املنعقـد يف بـرا) )اجلمروريـة  44الـق ات ـرعت باإلمجـاع يف املـيقر اإل ليمـ  األورو  الــ  4بالتوصية ر   وإذ تذّكر 
 ،2016أيار/مايو  20إىل  18التشي ية( يف الفرتة من 

لألمــري تا املنعقــد يف بنمــا  ــيق  23الــق ات ــرعت باإلمجــاع يف املــيقر اإل ليمــ  الـــ  5بالتوصــية ر ــ  وإذ تذذذّكر 
 ،2016قول/يوليو  8إىل  6)بنما( يف الفرتة من 

ــــــــا يف إطــــــــاراملشــــــــاور وإذ تضذذذذذذذذ  يذذذذذذذذال ابار ذذذذذذذذ ر  ــــــــة ملن قــــــــة الشــــــــرة األو ــــــــ  و ــــــــال أفريقي  ات اإل ليمي
INTERPOL 2020 2016تشرين األول/أاتوبر  4، الق عتقدت يف األمانة العامة لإلنرتبول يف ليون )فرنيا( يف، 

مـن  انواـا األ ا ـ  هـ  تـنما وتنميـة التعـاون املتبـادل علـى  2بـنن أهـداف املنظمـة وفقـا للمـادة وإذ تذكر 
أو ع ن اة با اافة  ل ات الشرطة اجلنائيــة، يف إطـار القـوانا القائمـة يف  تلـل البلـدان وبـرو  اإلعـين العـامل  

 ـانون العـاو ويف حلقوة اإلنيان، وإنشاء وتنمية اافة املي يات القـادرة علـى امليـااة الفعالـة يف الو ايـة مـن يـرائ  
 م افحترا،
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أايــة بقــاء اإلنرتبــول منظمــة عامليــة للشــرطة، فاعلــة و ريبــة مــن الوا ــع وميــتقلة و ياديــة وميدانيــة، وإذ تذذكر  
 تقيِّ  با تمرار اال تيايات األمنية املتنوعة وتوايه الترديدات اإليرامية املت رية يف العامل أمجع،

 ا ــ  للمنظمــة الــق تــن  علــى أن املنظمــة تت ــون مــن اجلمعيــة العامــة مــن القــانون األ 5باملــادة وإذ تذذذّكر 
 واللجنة التنفيذية واألمانة العامة وامل اتب املرازية الوطنية وامليتشارين وجلنة الر ابة على حمفوظات اإلنرتبول،

نيـة والـذي يراـز بنموذج العم  اجلديد الذي أتعد ميخرا بالتشاور الوثيق مع امل اتـب املرازيـة الوطوإذ تعررف 
عمــ  أيرــزة إنفــاذ القــانون الدوليــة علــى ثيثــة بــرامك عامليــة اــربد هــ  م افحــة اإلرهــا ، واجلر ــة املنظمــة واجلــرائ  

 الناشئة، واجلر ة الييربية،

هــ  عمليــة إصــي  للمنظمــة هتــدف إىل إ امــة  ــوار صــري  مــع  INTERPOL 2020أن مبــادرة وإذ تالحذذ  
 م ا اإلنرتبول من مواصلة االض يع مبرامه وتلبية ا تيايات أيرزة الشرطة يف العامل،مجيع البلدان األعضاء لت

املشــاراة الوا ــعة الن ــاة واال تشــارة الوافيــة للجنــة التنفيذيــة يف عمليــة التشــاور ويف وإذ تأخذذذ يذذال ابار ذذ ر 
 إعداد اإلصي ات على ميتود املنظمة ا  ،

للم اتب املرازية الوطنية واجلرات املعنية الرئييية إصدار توصـيات  أن عملية التشاور هذه  تتي وإذ تكر  
  تير  يف حتديد معامل بنية اإلنرتبول للعم  الشرط  على الصعيد العامل ،

باعتبارهــا برناجمــا شــامي لإلصــي ات، واق ــوات املقبلــة الــواردة يف تقريــر  INTERPOL 2020مبــادرة تذذكام 
 ؛AG-2016-RAP-13 اجلمعية العامة
 ؛AG-2016-RAP-13من تقرير اجلمعية العامة  1الواردة يف التذيي   بصي تراعلى التوصيات توايق 

 األمانة العامة مبا يل :تكّلف 

( علـى يفخــر 2017يف شـباط/فرباير  192إطـيع اللجنـة التنفيذيــة يف دوراهتـا الي قـة )اعتبــارا مـن الـدورة الـــ  -
 امليتجدات بشنن تنفيذ هذه التوصيات؛

ــــ  - إىل  25الـــق  ـــتتعقد يف بيجينـــيف )الصـــا( يف الفـــرتة مـــن  86تقـــدط خ ـــة إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا ال
 .التوصيات الق تت لب من املنظمة يردا أارب وأو ع ن ا ا لتنفيذ 2017أيلول/ بتمرب  29
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