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 قرار

وش"""رآة ) اإلنترب"""ول(اتف"""اق ت"""رخيص ب"""ين المنظم"""ة الدولي"""ة لل"""شرطة الجنائي"""ة  : الموض'''وع
 أندرايترز البوراتوريز المتحدة

ا ـ ف"ي دورته"     المنعق"دة  ،)نترب"ول اإل(طة الجنائي"ة    الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشر    إن  
 ،2010ر نوفمب/ تشرين الثاني11 إلى 8في الدوحة، قطر، في الفترة من  79الـ 

 المتعلق بحقوق الملكي"ة الفكري"ة ال"ذي اعتمدت"ه الجمعي"ة       AGN/69/RES/6 بالقرار   إذ تذّآر 
 4أآت"وبر إل"ى    / ت"شرين األول   30 التي عقدت في رودس في الفترة م"ن          69العامة في دورتها الـ     

، والذي فّوضت بموجبه مكافحة الخروق الدولية لحق"وق الملكي"ة           2000نوفمبر  /تشرين الثاني 
 كرية إلى األمانة العامة،الف

على نطاق ص"ناعي    يجريان    وتوزيعها السلع المقلدة والمقرصنة  تصنيع   بأنوإذ تعترف   
وإدراآ"ا منه"ا للتبع"ات الخطي"رة         ،الع"المي د على ال"صعيد      متزاي بشكل و ،قليمياإل الصعيدعلى  

 ف"ي آثي"ر     المّطلع"ين غي"ر    الجرائم على صحة وس"المة الم"ستهلكين      التي يترآها الكثير من هذه      
 ، في بعض الحاالت بحياتهمديوت يمكن أنمن األحيان، والتي 

م"ن خ"الل     ال"ذي تب"ّين    ،ه"ا طبيعة المشكلة وحجم  ب  المتزايد الوعي وإذ تضع في اعتبارها   
الجريم"ة   ع"ن معلوم"ات   ب برن"امج حق"وق الملكي"ة الفكري"ة          من البل"دان األع"ضاء     بلدا   145تزويد  

 فيها،  لملكية الفكرية، الماسة باالعابرة للحدودالمنظمة 

في الجرائم الماس"ة بالملكي"ة     المحققين   الشرطة و  موظفيجميع  تزويد    على وحرصا منها 
بالمه""ارات الالزم""ة لمكافح""ة التهدي""دات الحالي""ة والناش""ئة     والت""دريب أح""دث أن""واع  ب الفكري""ة

  مكافحة فعالة،،، الماسة بالملكية الفكريةالعابرة للحدودللجريمة المنظمة 

للمعه""د ال""دولي للمحقق""ين ف""ي الج""رائم الماس""ة بالملكي""ة الفكري""ة    بال""دور اله""ام وإذ ت''سّلم 
وش""رآة  والم""ستحدث بموج""ب اتفاقي""ة تع""اون ب""ين المنظم""ة   اإلنترب""ولالمعت""رف ب""ه م""ن قب""ل  

تك""رس جهوده""ا لحماي""ة   ومنظم""ة ال تت""وخى ال""ربح   ، وه""ي أن""درايترز البورات""وريز المتح""دة  
  وال"ذي  اإلنترن"ت عل"ى   ال"ذي ت"وفره     دريب  ت"  ولجع"ل ال   ع أنحاء العالم  سالمة المستهلكين في جمي   

 متاحا على نطاق واسع عبر مرآز اإلنترب"ول التعليم"ي           ُيعنى بالجرائم الماسة بالملكية الفكرية    
 العالمي،

ال""ذي يقت""رح م""شروع اتف""اق ت""رخيص ب""ين   AG-2010-RAP-10 التقري""ر رق""م درس''توق''د 
 ،وشرآة أندرايترز البوراتوريز المتحدة) اإلنتربول( المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

-AG-2010-RAP للتقرير رقم 1 أن مشروع اتفاق الترخيص المرفق في التذييل وإذ تعتبر

 يتماشى مع مصالح المنظمة وقواعدها، 10

 ؛AG-2010-RAP-10 للتقرير رقم 1 مشروع اتفاق الترخيص المرفق في التذييل تقّر
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 .وقيعه لألمين العام بتتأذن

 اعُتمد


