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 )٢٠٠٦ (١٦٩٩القرار   
 ٢٠٠٦أغسطس /آب ٨ املعقودة يف ٥٥٠٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
ــراره إذ يــشري  ــادة التعــاون بــني املنظمــة    ) ٢٠٠٥ (١٦١٧ إىل ق ــه زي الــذي يطلــب في

جلنـة  ”) (١٩٩٩ (١٢٦٧واللجنة املنشـأة عمال بالقــرار     ) نتربولاإل(الدوليـة للشرطـة اجلنائيـة    
١٢٦٧“(، 

ــضا   ــه / متــوز٨ إىل اتفــاق التعــاون املــؤرخ  وإذ يــشري أي  املــربم بــني األمــم  ١٩٩٧يولي
 وتـاريخ   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٨املتحـدة واإلنتـربول، وإىل تبـادل الرسائـــل بتاريـــخ         

  املكمل لالتفاق،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٥
ــاء الــذي تــضطل وإذ يرحــب   ــدور البن ــة  بال ــه اإلنتربــول ملــساعدة جلن  علــى ١٢٦٧ع ب

النهوض بواليتها، من خالل سبل شىت من بينها استحداث اإلخطارات اخلاصة بـني اإلنتربـول               
 وجملس األمن التابع لألمم املتحدة،

املعنيـة  أن هذا التعاون مع اإلنتربول ميكن أن يفيد أيـضا اللجـان األخـرى        وإذ يالحظ    
، وإذ يالحظ كذلك أن كل جلنـة ميكـن أن          )“اللجان”(جملس األمن   اليت أنشأهــا   باجلزاءات و 

  يف هذا الصدد،تتوصل إىل استنتاجاا اخلاصة ا
 أن تدابري اجلزاءات اليت يفرضها جملـس األمـن تنفَّـذ غالبـا يف إطـار القـانون                   وإذ يؤكد  

بـني األمـم املتحـدة    وأن زيـادة التعـاون   حيثما ينطبق ذلك،  طين، مبا يف ذلك القانون اجلنائي    الو
 الدول لتلك القوانني، أن تعزز إنفاذ من شأاواإلنتربول 

 على االلتـزامات الواقعة على عاتق مجيـع الـدول األعـضاء بالتنفيـذ الكامـل                وإذ يشدد  
 للتدابري اإللزامية اليت يتخذها جملس األمن،
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 إىل األمني العام أن يتخذ اخلطوات الالزمـة لزيـادة التعـاون بـني األمـم                 يطلب - ١ 
قصد تزويد اللجان بأدوات أفضل لتنجـز       ) نتربولاإل(املتحدة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية      

 التـدابري   تلـك والياا مبزيد من الفعالية، وتزويد الدول األعضاء بأدوات اختيارية أفضل لتنفيـذ     
 اللجـان، فـضال عـن التـدابري املماثلـة الـيت قـد يتخـذها         رصـدها تالـيت    جملـس األمـن و     ختذهاااليت  

  وحظر األسلحة؛،جملس األمن يف املستقبل، وال سيما جتميد األرصدة، وحظر السفر
 الــدول األعــضاء علــى اســتخدام األدوات الــيت تتيحهــا اإلنتربــول،       يــشجع - ٢ 

 أيام يف األسبوع، لتـدعيم تنفيـذ        ٧ مدار الساعة    وخباصة النظام العاملي التصاالت الشرطة على     
 تلك التدابري وما مياثلها من تدابري ميكن أن يتخذها جملس األمن يف املستقبل؛

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٣ 
 


