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 9قرار رقم 
AG-2015-RES-09 

 تدابري تكميلية مرتبطة مبعاملة النشرات والتعاميمالموضوع: 

)روانـدا(، يف كيغـا   84 إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الـ
 ،2015تشرين الثاين/نوفمرب  5إىل  2يف الفرتة من 

باإلسهام الكبري ملنظومة النشـرات والتعـاميم التابعـة لبنرتبـول يف مكافحـة اجلر ـة ويف تنـد  اجلنـاة إىل  إذ تقر  
 العدالة،

، مونــــاكو( الــــال فــــوعا الفريــــا العامــــ  املعــــ  مبعاملــــة 2014) AG-2014-RES-19بــــالنرار ر ــــم  وإذ تذذذذ   ر
املعلومات النيام مبراجعـة اـاملة يليـات اإلنرتبـول للر ابـة يف عـال معاملـة البيانـات، الـت ييـ  املمجـتويات ويف ييـ  

الكيانــات مبــا يف كلــك املكاتــز املركويــة الوطنيــة و  –مراحــ  معاملــة البيانــات ويف مــا يتعلــا نميــ  الكيانــات املعنيــة 
 الوطنية والكيانات الدولية واألمانة العامة وجلنة الر ابة الت حمفوظات اإلنرتبول،

للبلـدان األااـاا الـا اـاركا يف ااجتمـال األول للفريـا العامـ  املعـ  مبعاملـة املعلومـات )ليـون  وإذ تشكر
 إسهامها يف هاه املراجعة اهلامة، (،2015متوز/يوليو  3 - 1)فرنمجا(، 

بالتنرير املرحلي املنّدم من ِ بـ  الفريـا العامـ  املعـ  مبعاملـة املعلومـات يف اانـاع اجتمااـ   تحيط علماوإذ 
 ،AG-2015-RAP-06األول، والوارد يف التنرير ر م 

ِ بــ  األمانــة العامــة، الــال يشــدد الــت املنـّدم مــن  AG-2015-RAP-17بــالتنرير ر ــم  أيضذذا وإذ تحذذيط علمذذا
 مبنظومة النشرات والتعاميم ويعرا تدابري كفيلة مبواجهتها كي توض  فورا حيو التطبيا،التحديات املرتبطة 

ــــة  وإذ تضذذذذ  الذذذذر ا ع  ذذذذار املبــــادس المجــــارية الــــت منظومــــة اإلنرتبــــول للمعلومــــات، ا ــــددة يف نظــــام معامل
 البيانات، وا سيما مبادس اامتثال واملشرواية والنواية،

مبمجــلولية املكاتــز املركويــة الوطنيــة يف ضــمان امتثــال ييــ  البيانــات الــا تعاملهــا للمبــادس املــاكورة  وإذ تذذ   ر
 اااله، وللنانون األساسي لبنرتبول وانظمت ، وللنوانني الوطنية المجارية، واالتوامات الدولية،
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 رل، ما يلي:، بانتظار ان ينهي الفريا العام  املع  مبعاملة املعلومات امل  اجلاتقرر

حّث البلدان األاااا الت توفري املعلومات الا تطلبها األمانـة العامـة او جلنـة الر ابـة الـت حمفوظـات  .1
 اإلنرتبول بمجراة للمجماح باستكمال مراجعة النشرات والتعاميم يف الو ا املناسز؛

لـا بممكانيـة نيمجـني تكليف األمانة العامة بالنظر م  جلنـة الر ابـة يف وضـ  منرتحـات حمـددة يف مـا يتع .2
َرز يف هاا اجملال؛  اإلجرااات يف هاا الصدد، وإبناا اللجنة التنفياية الت اطالل بشأن اّل تندم ُيح

الرتخـــــين للجنـــــة التنفيايـــــة، او للرئيمجـــــة يف ااـــــاات املعتـــــربة ااجلـــــة، باســـــتعراا وإ ـــــرار الرتتيبـــــات  .3
 تعكـت توزيـ  املمجـلوليات املرتبطـة مبعاملـة الارورية الا تشم  البلـدان األااـاا واألمانـة العامـة والـا

 البيانات بشك  مالئم؛

العامــة تطبينهــا الــت املــد  النصــري، بصــيغتها الــواردة يف  األمانــةالــا يحفــرتا بإ ــرار التــدابري اإلضــافية  .4
 ؛AG-2015-RAP-17التنرير ر م 

مواصـــلة األمانـــة العامـــة تطبيـــا ااســـتنتاجات والتوصـــيات الصـــادرة اـــن جلنـــة الر ابـــة الـــت حمفوظـــات  .5
)ج( مــن النظــام ابــاق بالر ابــة الــت 1اإلنرتبــول يف مــا يتعلــا بالطلبــات املندمــة، وكلــك وفنــا للمــادة 

 املعلومات والوصول إىل حمفوظات اإلنرتبول؛

ـــا ااتمـــدها الفريـــا ا تقذذذر   ـــا تـــرد يف ااســـتنتاجات ال ـــة املعلومـــات يف اجتمااـــ  األول وال لعامـــ  املعـــ  مبعامل
من الفريا العام  املعـ  مبعاملـة املعلومـات مواصـلة املـ  مـن اجـ  تنـد   وتطلز، AG-2015-RAP-06 التنرير ر م

 للجمعية العامة. 85 تنريره النهائي إىل الدورة الـ
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