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  قرار

  
  

  اقتراح بوقف إصدار اإلحصائيات الجنائية: الموضوع
  

فHي ريHو دي جHانيرو، البرازيHل      75في دورتها الHـ   أنتربول المنعقدة -إّن الجمعية العامة للـ م د ش ج    
  ، 2006سبتمبر /أيلول 22إلى  19من 

  
 الجنائيHة التHي جمعتهHا     القرارات السابقة للجمعية العامHة المتعلقHة باإلحHصائيات         إذ تضع في اعتبارها   

  : ونشرتها، وخصوصًا القراراتاألمانة العامة
  

 جمع إحصائيات جنائية من البلدان األعضاء باعتبار أن ذلHك  األمانة العامةالتي ُطلب فيها من   •
 يتيح تكوين فكرة عامة ومفيدة دون إعطاء قيمة مطلقة لهذه اإلحصائيات؛

  
 باتخاذ جميع االجراءات الالزمHة إلرسHال         الوطنية رؤساء المكاتب المرآزية  التي أوصي فيها     •

 اإلحصائيات بأآبر قدر ممكن من االنتظام والدقة؛
  
 إلHى مواصHلة نHشر اإلحHصائيات الجنائيHة الدوليHة باالسHتناد الHى         األمانة العامةالتي دعيت فيها     •

ر أنهHHا البيانHHات التHHي ترسHHلها المكاتHHب المرآزيHHة الوطنيHHة، مHHرة آHHل سHHنتين ثHHم سHHنويا، باعتبHHا    
تنطHHوي علHHى فائHHدة أآيHHدة للهيئHHات الHHشرطية وأبحHHاث علHHم اإلجHHرام واإلدارات المHHسؤولة عHHن    

 شؤون السياسة الجنائية،
  

 فHي جمHع هHذه اإلحHصائيات الجنائيHة الدوليHة       األمانHة العامHة   الصعوبات التي واجهتهHا    أيضًا تالحظإذ  
  ، AG-2006-RAP-08ونشرها مثلما هو موضح في التقرير 

  
 لتجاوز هHذه الHصعوبات وبHشكل خHاص تلHك التHي تتطلHب                األمانة العامة  الجهود التي بذلتها     جلتسإذ  

  مساعدة خارجية لتحسين قيمة اإلحصائيات،
  

  : حيث يتبين اليومAG-2006-RAP-08 التقرير ما خلص إليهتتبنى إذ 
  

أن الحلول المرتقبة والجهود المبذولة ال تسمح بتجHاوز الHصعوبات المواَجهHة أآانHت عمليHة أم                   •
 مالية؛

  
أن عHHHHدد األعHHHHضاء أو المكاتHHHHب المرآزيHHHHة الوطنيHHHHة التHHHHي ترسHHHHل اإلحHHHHصائيات ونوعيHHHHة       •

اإلحصائيات المرَسلة غير آاٍف لضمان جمع ونشر إحصائيات تتقيHد بمبHادئ الدقHة والوثوقيHة                
 بشكل مرٍض؛
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أن جمHع اإلحHصائيات ونHشرها ينطHHوي بالتHالي علHى فائHدة محHHدودة بالنHسبة للتعHاون الHHشرطي          •

 الدولي؛
  

 وأخيرًا، أن نشر اإلحصائيات قد يثير مشاآل عند استثمارها؛ •
  

أن مواصلة جمع اإلحصائيات الجنائية الدولية ونHشرها غيHر مرغHوب بالتHالي، ونتيجHة لHذلك،                   •
 يوصى بوقفه،

  
 الجنائيHHة األنتربHHول بوقHHف جمHHع إحHHصائيات  يوصBBتلجميHHع األسHHباب اآلنفHHة الHHذآر،  وبنHHاًء عليHHه، و

من إرسال اإلحصائيات الجنائيHة إلHى   والمكاتب المرآزية الوطنية  الدولية ونشرها، وُيعفى بالتالي األعضاء      
   بغية جمعها ونشرها سنويًا؛األمانة العامة

  
 AGN/20/RES/7و AGN/18/RES/9و AGN/17/RES/13و AGN/16/RES/11 القHHHHHرارات تبِطBBBBBلو

  .AGN/63/RES/20 و AGN/45/RES/6و
  
  
  

  اعتمد


