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الموضوع :مراجعة نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات
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 تقررر بـ ن نظــام اإلنرتبــول ملعاملــة البيانــات ،منــمب ابتمــادا موجــا عـرار اجلمعيــة العامــة
يف دورهتــا ال ـ  ،2011( 80هــانو( (فييــم نــام)) ،وضــيف يف متنــاول ءباــام املنظمــة إطــارا عانونيــا متينــا وفعــال لتبــادل
بياناهتم اجلنائية موجا مبادئ ومعايري يتفقون بليها فيما بينهم،

AG-2011-RES-07

وإذ تر ر ر األمهي ــة ال ــي ت تف ــيها فال ــة اس ــتمرار النظ ــام مف ــتوفيا ل تياج ــات ءبا ــام اإلنرتب ــول واس ــتمرار
فعاليته وسهولة تطبيقه وطابعه احملدث ،ما يتماشى ميف آخر التطورات يف جمال معاملة البيانات اجلنائية الدولية ومـيف
ءنشطة املنظمة،
وإذ تأخذ في االعتبار جدوى مراجعة نظام اإلنرتبول ملعاملـة البيانـات اسـتنادا إىل نتـائع وضـعه يتـف التنفيـمب
خالل األبوام الفبعة املاضية وإىل ا تياجات معاملة البيانات املنبثقة بن األنشطة اجلديدة للمنظمة،
وإذ تذكر ب ن للجمعية العامة ،بمال باملادة  8من القانون األساسي لإلنرتبـول ،صـال ية حتديـد ء ـام ـ
نظام يـُ َع تد ضروريا ،ما يف ذلك نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات،
وإذ تضع في اعتبارها القرار  AG-2002-RES-09المب( ابتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا الـ ،2002( 71
ياوند() واستحدثم موجبه الفريق العام املعين معاملة املعلومات وءو لم إليه مهمة مراجعة القوابد املتعلقة
معاملة املعلومات الشرطية،
وإذ تض ررع ف رري اعتباره ررا أيض ررا املراجع ــة اجلاري ــة يف إط ــار مش ــرو  I-Coreلإلم ان ــات الش ــرطية ا الي ــة يف
املنظمة ،واملشاورات الي ُُترى ميف البلدان األباام هلمبا الغاية،
تقرر ،بالستناد إىل استنتاجات مشرو  ،I-Coreءن تو إىل الفريق العام املعين معاملة البيانات مباشرة
مراجعة بامة لنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات والتوصية بإجرام ء( تعديالت ضرورية بلى نصه يعتربها مناسبة
لتحقيق ءهداف وغايات املنظمة؛
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تطلر ر م ــن الفري ــق العامـ ـ إط ــال اجلمعي ــة العام ــة يف دوراهت ــا املقبل ــة بل ــى التق ــدم ال ــمب( ــر ا يف ءبم ــال
املراجعة؛
ت عو ءباام اإلنرتبول إىل املشار ة يف الفريق العام واملفامهة يف ءبماله؛
تطل من األمانة العامة تنظيم اجتمابات الفريق العام ومفابدته يف الضطال بوليته.

اعتُم
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