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 8 قرار رقم
GA-2018-87-RES-08 

 
 : مراجعة نظام اإلنرتبول ملعاملة البياناتالموضوع
 
ديب )اإلمارات  يف 87 الـ دورهتا يف اجملتمعة ،(اإلنرتبول) اجلنائية للشرطة الدولية للمنظمة العامة اجلمعية إن

 ،2018 نوفمرب/الثاين تشرين 21 إىل 18 من الفرتة يف العربية املتحدة(

 AG-2011-RES-07نظــام اإلنرتبــول ملعاملــة البيانــات، منــمب ابتمــادا موجــا عــرار اجلمعيــة العامــة  بــ ن تقررر  إذ 
وفعــال لتبــادل إطــارا عانونيــا متينــا وضــيف يف متنــاول ءباــام املنظمــة  (،هــانو) )فييــم نــام(، 2011) 80 الـــيف دورهتــا 

 ،مبادئ ومعايري يتفقون بليها فيما بينهماجلنائية موجا  مبياناهت

ـــة الـــي ت تفـــيها  فالـــة  وإذ تررر ر  ءباـــام اإلنرتبـــول واســـتمرار  اســـتمرار النظـــام مفـــتوفيا ل تياجـــاتاألمهي
ات اجلنائية الدولية ومـيف فعاليته وسهولة تطبيقه وطابعه احملدث، ما يتماشى ميف آخر التطورات يف جمال معاملة البيان

 ءنشطة املنظمة،

جدوى مراجعة نظام اإلنرتبول ملعاملـة البيانـات اسـتنادا إىل نتـائع وضـعه  يتـف التنفيـمب  وإذ تأخذ في االعتبار
 خالل األبوام الفبعة املاضية وإىل ا تياجات معاملة البيانات املنبثقة بن األنشطة اجلديدة للمنظمة،

  ـ   ء  ـام حتديـد صـال ية لإلنرتبـول، األساسي القانون من 8 باملادة بمال العامة، للجمعية ب ن تذك ر وإذ
 ضروريا، ما يف ذلك نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات، يـَُعدت  نظام

، 2002) 71 المب) ابتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا الـ AG-2002-RES-09القرار  وإذ تضع في اعتبارها
موجبه الفريق العام  املعين معاملة املعلومات وءو لم إليه مهمة مراجعة القوابد املتعلقة ياوند)( واستحدثم 

 معاملة املعلومات الشرطية،

لإلم انـــات الشــــرطية ا اليــــة يف  I-Coreاملراجعــــة اجلاريــــة يف إطـــار مشــــرو   أيضرررا وإذ تضرررع فرررري اعتبارهررررا
 هلمبا الغاية،املنظمة، واملشاورات الي ُُترى ميف البلدان األباام 

، ءن تو   إىل الفريق العام  املعين معاملة البيانات مباشرة I-Core، بالستناد إىل استنتاجات مشرو  تقرر
مراجعة بامة لنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات والتوصية بإجرام ء) تعديالت ضرورية بلى نصه يعتربها مناسبة 

 لتحقيق ءهداف وغايات املنظمة؛
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مــــن الفريــــق العامــــ  إطــــال  اجلمعيــــة العامــــة يف دوراهتــــا املقبلــــة بلــــى التقــــدم الــــمب)  ــــر ا يف ءبمــــال  تطلرررر 
 املراجعة؛

 ءباام اإلنرتبول إىل املشار ة يف الفريق العام  واملفامهة يف ءبماله؛ ت عو

 من األمانة العامة تنظيم اجتمابات الفريق العام  ومفابدته يف الضطال  بوليته. تطل 
 
 

 عُتم ا
 


