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ــــا  يـــة يف دور
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 العامــــة يف دور
يف األمانــة العام

  ليها،

عيـــــة العامـــــة يف
إىليــة حكوميــة 
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مدت مبوجبه ا
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خمعــدة بيانــات 
تب املركزية الو

AG الـــــذي اع
م بشأن وصــو

AG الــذي اعتم
العامـــــل املعـــــين
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وبالرقابة الداخ

املعلومــــات الش 
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نظام اإلنرتبو: 

 اجلمعيـــــة العام
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ة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنرتبــول) ووصــول املكاتــب بيانــات خمتــارة مقامــة يف األمانــة العامــة للمنظمــة الدوليــ
  املركزية الوطنية املباشر إليها،

، مــراكش) وأقــّرت 2007( 76 الذي اعتمدته اجلمعيــة العامــة يف دورتـــها الـــ AG-2007-RES-09القرار  -
  ،قواعد تطبيق نظام معاملة املعلومات ألغراض التعاون الشرطي الدويلمبوجبه 

ـــــا الــــــ AG-2009-RES-12القــــرار  - ، ســـــنغافورة) 2009( 78 الـــــذي اعتمدتـــــه اجلمعيـــــة العامـــــة قـــــي دور
وكّلفــــت مبوجبــــه الفريــــق العامــــل املعــــين مبعاملــــة املعلومــــات أن يعــــرض عليهــــا، يف ضــــوء التطــــورات الــــيت 

  ، أي تعديل يرتئيه على نظام معاملة املعلومات للتعاون الشرطي الدويل،I-linkيشهدها مشروع 

التقارير املتتالية اليت قدمها الفريق العامل املعين مبعاملة املعلومات إىل اجلمعيــة العامــة،  اعتبارهاوإذ تضع في 
  وال سيما: 

ـــا  AG-2010-RAP-18التقريـــر املرحلـــي رقـــم  - الـــذي قدمـــه الفريـــق العامـــل إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دور
  ، قطر)،2010( 79 الـ

علق مبشروع نظــام اإلنرتبــول ملعاملــة البيانــات الــذي يقدمــه املت AG-2011-RAP-03التقرير النهائي رقم  -
  الفريق العامل إىل الدورة احلالية للجمعية العامة،

ضــرورة حتــديث نظــام معاملــة  يف ضوء التطورات اليت يشهدها التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيــة، وإذ تدرك،
 البيانات الذي وضعه اإلنرتبول، 

ــا الـــ AG-2009-RES-12يف هذا الصــدد بــالقرار  وإذ تذّكر الــيت  78 الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دور
  عقدت يف سنغافورة،

) مــن القــانون 2(36على رأي جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول الــيت اسُتشــريت وفقــا للمــادة  اطّلعتوقد 
 األساسي،

ا الـ وقد أحاطت علما   يف هانوي، 171 ـبالدعم الكامل الذي أعربت عنه اللجنة التنفيذية خالل درو

  ،من النظام العام للمنظمة 56على رأي اللجنة املخصصة اليت ُشّكلت تطبيقا للمادة  اطّلعتوقد 

من القــانون األساســي، صــالحية وضــع أحكــام أي نظــام يـَُعــّد  8بأن للجمعية العامة، وفقا للمادة وإذ تذّكر 
  ضروريا،

بشــــأن ضــــرورة تعــــديل قواعــــد معاملــــة  AG-2010-RAP-18االســــتنتاجات الــــواردة يف التقريــــر رقــــم  تعتمــــد
 ؛AG-2011-RAP-03  البيانات وتطويرها وتبسيطها، واالستنتاجات الواردة يف التقرير رقم

  يف هذه املناسبة اإلشادة بالفريق العامل املعين مبعاملة املعلومات جململ أعماله؛ تود

ا إلسهامهم القّيم يف تطوير املنظمة؛ تُعرب   ألعضاء الفريق العامل عن امتنا
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  ؛AG-2011-RAP-03  من التقرير رقم 1نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات بالشكل الذي ورد فيه يف التذييل  تقرّ 

ـــــز النفـــــاذ يف  تقـــــّرر )، 2(24)، و3(21، باســـــتثناء املـــــواد 2012متوز/يوليـــــو  1أن يـــــدخل النظـــــام املـــــذكور حّي
مـــن  2 ، وفقـــا للجـــدول الـــزمين املبـــّني يف التـــذييل2013متوز/يوليـــو  1الـــيت تـــدخل حّيـــز النفـــاذ يف  126)، و5(111و

  التقرير اآلنف الذكر؛

، نظــام معاملــة املعلومــات للتعــاون الشــرطي الــدويل، وقواعــد 2012حزيران/يونيو  30من  اعتبارابالتايل، تُلغي 
وصــول منظمــة دوليـــة حكوميــة إىل شـــبكة  تطبيــق نظــام معاملـــة املعلومــات للتعــاون الشـــرطي الــدويل، والنظــام بشـــأن

  ؛اتصاالت اإلنرتبول وقواعد بياناته

  رتبول ملعاملة البيانات، القيام مبا يلي: من األمني العام، لضمان التطبيق الفعلي لنظام اإلن تطلب

  تطوير احللول احلاسوبية الالزمة، -

إعــداد الوثــائق الفنيــة الــيت تضــمن االلتــزام بالنظــام املــذكور وحســن اشــتغال منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات،  -
ا،   وتزويد أعضاء املنظمة 

اإلنرتبــول للمعلومــات، ووضــع إطــار تنفيــذ خطــة تدريبيــة موجهــة للمــوظفني تعــىن بكيفيــة اســتخدام منظومــة  -
 الشتغاهلا وفقا لنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.

  
  2الممتنعون عن التصويت:  ،صفرالمعارضون: ، 110: : المؤيدونمداعتُ 


