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  قرار

  
  

   مشروع قرار بشأن دعم األنتربول للمبادرات الشرطية اإلقليمية:الموضوع
  

 فOي ريOو دي جOانيرو، البرازيOل          75 أنتربول المنعقدة في دورتها الـ       -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2006سبتمبر / أيلول22 إلى 19من 

هيئOOات مثOOل مرآOOز آسOOيا الوسOOطى ات ة واحتياجOOيOOالمبOOادرات الOOشرطية اإلقليمذ ت00ضع ف00ي اعتباره00ا إ
 وشOOرطة بلOOدان رابطOOة أمOOم  GULFPOL وشOOرطة دول الخلOOيج )CARICC(اإلقليمOOي للمعلومOOات والتنOOسيق 

مرآOOز تنOOسيق مكافحOOة الجريمOOة عبOOر الحOOدود فOOي المحOOيط الهOOادي    و )ASEANAPOL(جنOOوب شOOرق آسOOيا  
)PTCCC (           ىOداني علOاون الميOدّبر التعOدود   الوالوآالة األوربية لتOة ل  حOاد       الخارجيOي االتحOضاء فOدول األعOل

التي استـُرعي انتباه المنظمة إليها لما فيOه   اإلقليمية المماثلة إنفاذ القانونومبادرات   )FRONTEX( األوربي
  مصلحة تعزيز التعاون الشرطي،

 االحتياجOOOات الممكنOOOة والتOOOدابير الالزمOOOة إلقامOOOة ترتيبOOOات محOOOّددة مOOOع   بالتOOOاليوإذ تأخ000ذ باالعتب000ار 
CARICC أو GULFPOL أو ASEANAPOLأو  PTCCCأو  FRONTEX  ادراتOOOOانون أو مبOOOOاذ القOOOOإنف 

  بغية تعزيز التعاون الشرطي على أساس إقليمي،اإلقليمية المماثلة 

لتماشOOي هOOذه الترتيبOOات اإلقليميOOة المحOOّددة مOOع أهOOداف التنظOOيم اإلقليمOOي        وإذ تع00رب ع00ن ارتياحه00ا   
 73مؤتمرات اإلقليمية التي اعتمدتها الجمعيOة العامOـة فOي دورتهOا الOـ                من صالحيات ال   3المدرجة في المادة    

   ،AG-2004-RES-10بموجب القرار ) 2004آانكون، (

 نطOاق بOين آافOة سOلطات     أوسعتأمين وتنمية التعاون المتبادل علـى      المنظمة تهدف إلى    وإذ تذّآر بأن    
ى المOOساهمة الفعالOOة فOOي الوقايOOة مOOن جOOرائم   وتنميOOة آافOOة المؤسOOسات القOOادرة علOO وإنOOشاءالOOشرطة الجنائيOOة، 

، ويشمل ذلOك أيOضا تنميOة التعOاون المتبOادل مOع          ) من القانون األساسي   2المادة   (القانون العام وفي مكافحتها   
  سلطات الشرطة على الصعيدين الدولي واإلقليمي،

  بالحاجة إلى ضمان تقديم الدعم المالئم لمثل تلك الترتيبات متى ما أصبحت ميدانية،وإذ تقر 

  ،)هـ(22 و11 و)و(8أحكام القانون األساسي، خصوصا المواد وإذ تأخذ باالعتبار 

   :ما يليتقرر 

 CARICC األمOOين العOOام بتبOOّين أآثOOر األسOOاليب فعاليOOة بالنOOسبة للمنظمOOة لOOدعم مبOOادرات      في00تكل .1
 اإلقليميOOة إنفOOاذ القOOانون ومبOOادرات  FRONTEX وPTCCC وASEANAPOL وGULFPOLو

  ، بهدف تعزيز التعاون الشرطي على المستوى الميداني؛المماثلة في أسرع وقت ممكن

أن تتدارس، عند اإلقتضاء، االتفاقOات المتعلقOة بالعالقOات مOع المنظمOات      ب اللجنة التنفيذية  تكليف .2
يحOOددها األمOOOين العOOOام، وعنOOدما تقتOOOضي ذلOOك قواعOOOد المنظمOOOة،     التOOOي اإلقليميOOة المOOOذآورة آنفOOاً  

وممارسة صالحياتها لتقOديم التOرخيص الOالزم بغيOة جعOل هOذه االتفاقOات نافOذة فOي أسOرع وقOت                    
 ممكن؛
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للجنOOة التنفيذيOOة، بOOين دورتOOين للجمعيOOة العامOOة وعنOOدما يكOOون ذلOOك مبOOررا وضOOروريا الت00رخيص  .3
لتعOاون الOشرطي اإلقليمOي أو اإلقليمOي الفرعOي الفعOال، بOأن              لضمان تقOديم المنظمOة إسOنادا آنيOا ل         

والتOي يخOضع اسOتمرارها لمOا     ، توافق مؤقتا على االتفاقات مع المنظمات اإلقليميOة اآلنفOة الOذآر           
  مOع  تفاقOات متماشOية   شOريطة أن تكOون هOذه اال       و  لموافقOة تلOك الOدورة،      الجمعية العامة التاليOة   بعد  
 الOذي  ة دولية الى شOبكة اتOصاالت االنتربOول وقواعOد بياناتOه     وصول منظمة حكومينظام بشأن   ال

-AG-2001بموجOOب القOOرار ) 2001بودابOOست،  (70اعتمدتOOه الجمعيOOـة العامOOـة فOOـي دورتهOOـا الOOـ 
RES-08.  

 
  
  

  اعتِمد
  


