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الموضوع :مبادرة

e-MLA

إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ،اجملتمعة يف دورهتا الـ  87يف ديب (اإلمارات
العربية املتحدة) يف الفرتة من  18إىل  21تشرين الثاين/نوفمرب ،2018
إذ تذ ّكر باملادتني  2و(8د) من القانون األساسي لإلنرتبول املتعلقتني بأهداف املنظمة ووظائفها ،واملادة
من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات املتصلة بنطاق أنشطة معاملة البيانات من قِبل املنظمة،
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وإذ تضع في اعتبارها التقرير املتعلق مببادرة  e-MLAاملقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الـ ،87
واالستنتاجات اليت توصلت إليها األمانة العامة فيما يتعلق باجلدوى القانونية ألداة ،e-MLA
وإذ تحيط علما بالصـعوبات الـيت تعـرتل الشـرطة يف اقيقاهتـا للحصـول يف الوقـت املناسـد ةلـ األدلـة يف
اخلارج من أجل مواجهة تفاقم اجلرمية ةرب الوطنية وتسارع وترية ارتكاهبا بفعل استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية،
وإذا تض ععع ف ععي اعتباره ععا طل ــد البل ــدان األةا ــا وهاجته ــا يف ه ــملا الص ــدد ودور املنظم ــة مر ـ للتع ــاون
الشــرطي الــدور مبق ــدورب النه ــول بالتحقيق ــات ةــرب الوطنيــة ال ــيت يريه ــا أجه ـ ة الش ــرطة ةــن طري ــق اســني تب ــادل
املعلومات يف إطار التعاون القاائي الدور،
وإق عرارا ا ععا بــأن كلــل فيــل بتع ي ـ موقــز املنظمــة مر ـ للتواصــل ةل ـ الصــعيد العــاملي مــن أجــل إهالــة
املعلومات القاائية املتعلقة باملسائل اجلنائية،
تح ععيط علم ععا بإجنــار دراســة اجلــدوى القانونيــة ملبــادرة  e-MLAبنج ــاب وبالــدةم الــملن أةربــت ةن ـ البلــدان
األةاا املشار ة يف سياق اجتماةات الفريق العامل املعين مببادرة  e-MLAاليت ةُقدت يف ةامي  2017و2018؛
تع د إلع األمانـة العامـة مبواصـلة تع يـ الـدةم الـملن يقدمـ اإلنرتبـول إىل بلدانـ األةاـا ال ـ  192ةـن طريـق
اســتحدان منصــة ةامليــة إلهالــة املراس ـ ت املتصــلة باملســاةدة القانونيــة املتبادلــة ةل ـ يــو مــأمون وس ـريز ومتســم
بالكفا ة باستخدام أهدن الوسائل التكنولوجية يف إطار أداة e-MLA؛
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تكلِّف األمانة العامة ،بالتشاور مز البلدان األةاا يف اإلنرتبول ،باإلب غ ةن اجلواند التقنية ملنظومة
 e-MLAوبتقدمي جمموةة م ئمة من الق واةد اليت اكم استخدام هملب األداة اجلديدة لإلنرتبول إىل اجلمعية العامة
طلبا ملوافقتها ةليها يف واهدة من دوراهتا املقبلة إكا أمكن توفري التمويل املناسد؛
ترحع ع بإب ــدا امل ي ــد م ــن البل ــدان األةا ــا اهتمامه ــا بإنش ــا منظوم ــة  e-MLAوت وي ــد اإلنرتب ــول بال ــدةم
الارورن الستحدان أداة .e-MLA
اعتُمد
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