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  قرار
  نظام النشرات احلمراء: الموضوع

هـــــانوي يف  80 ـالـــــا ــــــدور اجملتمعـــــة يف ، )إلنرتبـــــوللمنظمـــــة الدوليـــــة للشـــــرطة اجلنائيـــــة (امعيـــــة العامـــــة لاجل إن
  ،2011تشرين الثاين/نوفمرب  3إىل تشرين األول/أكتوبر  31نام) يف الفرتة من  (فييت

 مرجعــاأصــبحت  ،1946 الــيت صــدرت ألول مــرة يف عــام ،اءأن نشرات اإلنرتبول احلمــر  تضع في اعتبارهاإذ 
ا،   موثوقا يف جمال التعاون الشرطي الدويل وأّن قوات الشرطة يف العامل أمجع تعرتف 

على الرغم من ذلك أّن املمارسة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ النشــرات احلمــراء والقيمــة القانونيــة املمنوحــة  وإذ تالحظ
  ،هلا ختتلفان باختالف البلدان

، يســتدعي أيضــا إعــادة النظــر يف نظــام I-link أّن التقــدم التكنولــوجي، الــذي مشــل إدراج منظومــة وإذ تعتبــر
  النشرات احلمراء،

مــن  3و )1(2 أمهيــة الســهر علــى امتثــال النشــرات احلمــراء ألنظمــة اإلنرتبــول، وخصوصــا للمــادتني وإذ تــدرك
  القانون األساسي، وملبادئ القانون الدويل،

تشــكيل فريــق عامــل لدراســة مبوجبــه الــذي قــررت اجلمعيــة العامــة  AG-2009-RES-11 إىل القــرار وإذ تشــير
سيما النظر يف مدى مالءمــة وفائــدة  سبل تعزيز الوضع القانوين للنشرات احلمراء وفعاليتها على الصعيد الدويل، وال

ا،   إبرام اتفاقية دولية بشأ

أذن لألمانــة العامــة بــإجراء املشــاورات الالزمــة ملســاعدة قــد  AG-2009-RES-11 بأن القرار أيضا تذّكروإذ 
الفريق العامل يف أداء مهامه، وطلب من البلدان األعضاء يف املنظمة أن تتدارس الضمانات القضائية الدنيا الالزمــة 

ا السياسية بشأن هذه املسألة اليت تعدّ  أساسية بالنسبة  إلصدار نشرة محراء، ودعا البلدان األعضاء إىل إظهار إراد
  للتعاون الدويل،

م  تشكرمع التقدير العمل الذي يضطلع به الفريق العامل و وإذ تالحظ   القّيمة،أعضاءه على إسهاما

التقريـــر النهـــائي للفريـــق العامـــل املعـــين بتعزيـــز الوضــــع ’’املعنـــون  AG-2011-RAP-01التقريـــر  وقـــد بحثـــت
  ،‘‘القانوين للنشرات احلمراء على الصعيد الدويل

مــــا يضـــطلع بــــه الفريــــق العامـــل املعــــين مبعاملـــة املعلومــــات مــــن أعمـــال فيمــــا يتعلـــق بنظــــام معاملــــة  وإذ تـــدرك
  ،املعلومات وقواعد تطبيقه
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ــا وإذ تضع ، AG-2011-RAP-01تقرير الالتوصيات املقدمة يف تقّر  يف اعتبارهــا األمهيــة البالغــة الــيت يتســم 
اللجنــة وهــو أمــر أكدتــه أيضــا  -يف اإلنرتبــول  مجيعــا األربــععمــل الري النشــرات احلمــراء للبلــدان األعضــاء بلغــات تــوف

ترمجــة النشــرات الضــغوط املاليــة الــيت تواجههــا املنظمــة حاليــا جتعــل مــن املتعــذر  بــأنّ  تســّلم - التنفيذيــة واألمــني العــام
  ؛شكل منهجي إىل لغات العمل األربعاحلمراء ب

ا يف تذييل التقريرالقواعد اجلديدة اليت حتكم نظام النشرات احلمراء، بالصيغة اليت  تقرّ    املذكور؛ وردت 

اإلطـــار القـــانوين لإلنرتبـــول الـــذي حيكـــم  نظـــام النشـــرات احلمـــراء يفالقواعـــد اجلديـــدة الـــيت حتكـــم إدراج  تقـــرر
  عرب قنوات املنظمة؛ املعلوماتمسألة معاملة 

  ؛2012متوز/يوليو  1يف حيز التنفيذ  اجلديد النظامدخل يأن  تقرر

مجيع املكاتب املركزية الوطنية أن تتخذ، إذا مسحت القوانني الوطنيــة بــذلك ووفقــا للمعاهــدات الدوليــة  تدعو
ا علــى االعــرتاف بالنشــرة احلمــراء كطلــب قــانوين صــاحل  السارية، اخلطوات الالزمة لتشجيع السلطات املعنية يف بلدا

  ؤقت متهيدا للتسليم، أو على تيسري اختاذ إجراءات قانونية مماثلة استنادا إىل النشرة احلمراء؛للتوقيف امل

ــا  تطلب من مجيع البلدان األعضاء إطالع األمانة العامة على التغيــريات الــيت تــدخلها علــى قوانينهــا وإجراءا
  الوطنية فيما يتعلق بوضع النشرات احلمراء وتنفيذها؛

  العامة:من األمانة  تطلب

 سبل التقّيد بأعلى املعايري عند إصدار النشرات احلمراء وتعميمها؛ استكشافمواصلة  .1

مواصـــلة تـــوفري التـــدريب علـــى نظـــام النشـــرات احلمـــراء للمكاتـــب املركزيـــة الوطنيـــة والســـلطات الشـــرطية  .2
 والقضائية املعنية؛

 ؛حلمراءتقدمي تقارير دورية إىل اجلمعية العامة بشأن تنفيذ نظام النشرات ا .3

عمــل الرتمجــة النشــرات احلمــراء إىل لغــات الكفيلــة بســبل ، عــن المع البلــدان األعضــاء مواصلة البحث، .4
  .يف املنظمة األربع
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