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 11 قرار رقم
GA-2019-88-RES-11 

 التجرييب Gatewayمشروع : الموضوع

 (شيلي) يف سنتياغو 88الـ املنعقدة يف دورهتا  للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، إن اجلمعية العامة
 ،2019أكتوبر تشرين األول/ 18إىل  15يف الفرتة من 

هي واحد من أسرع أشكال اجلرمية عرب الوطنية اليت تواجهها البلدان األعضاء  السيربيةأن اجلرمية  تالحظإذ 
 ،تفاقما يف اإلنرتبول

هزة إنفاذ القانون تواجه عين أن أجت السيربيةالطبيعة العابرة للحدود اليت تتسم هبا اجلرمية أن  وإذ تالحظ أيضا
بني القدرات تالف اخالقانونية و شاكل وامل الوطينالتحقيق عرب  حدودبسبب  التوصل إىل مكافحتهايف  صعوبات

 بلد وآخر،

من خالل  ،الذي دعا مجيع البلدان األعضاء AG-2008-RES-07ل قرار اجلمعية العامة لإلنرتبو ب تذّكرإذ و 
املعنية وحداهتا الوطنية ليشمل   I-24/7االتصاالت منظومةالوصول إىل  توسيع نطاقإىل  ،طنيةمكاتبها املركزية الو 

األعضاء على  البلدان عشجالذي  AG‐2012‐RES‐08ول وقرار اجلمعية العامة لإلنرتب ،السيربية مبكافحة اجلرمية
 ،السيربية لديهااجلرائم يف وحدات التحقيق يف عاملة على مدار الساعة اتصال  استحداث جهات

 (إندونيسيا) بايليف لجمعية العامة ل 85لدورة الـ يف اوإطالقه التجرييب  Gatewayمشروع عرض ب تذّكرإذ و 
 ،طاع اخلاصبني اإلنرتبول والق السيربيةلتبادل املعلومات املتعلقة باجلرمية  جترييب مشروعك  ،2016يف عام 

 Gatewayمشروع مع شركات خاصة يف إطار  2016منذ عام ُوقعت  امؤقت ااتفاق 13 أن رتياحباحظ تالإذ و 
ها ة وضحاياسيربيال ميةاجلر  بتهديدات معلومات هامة تتعلقالقطاع اخلاص من شركاء توفري الإىل  ، مما أفضىالتجرييب

 واجلهات املسؤولة عنها،

وتأكيد  موالتحقق من خلفياهتشركاء من القطاع اخلاص  الختيار اسُتحدثتاليت  باآلليات تأخذ علماوإذ 
 ،التجرييب Gatewayإطار مشروع للمشاركة يف أهليتهم 

ة عن اجلرمية يي هذه املعلومات وختزينها وحتليلها وإعداد تقارير حتليللتلق   كقناةبدور اإلنرتبول   وإذ تعترف
 ،لبلدان األعضاءالسيربية خمصصة ل
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الكيانات  استخدام جمموعات بياناتذي يصاحبه ية السيرب أن حتليل املعلومات ال في االعتبار تضعوإذ 
 ،تهااجلرمية ومكافح ذهه أمهية قصوى يف منعيتسم ب ،ة العامليةسيربياجلرمية ال قضايايف كثري من  ا،وخرباهت اخلاصة

 ،اوتبادهلعلومات كشف املعلى   بلدانه األعضاءاإلنرتبول يف مساعدة الشرطة يف مجيع  أمهية عيد تأكيدتوإذ 
 رتابطةامل لسيربيةاوراء جمموعة من اجلرائم اليت تقف وتعطيل الشبكات اإلجرامية املنظمة  ،يف املعلومات النقصوسد 

 ،يف كثري من األحيان

بيانات تبادل ال تنص علىاليت  البيانات عاملةملاإلنرتبول  نظاممن  28أحكام املادة  تضع في االعتباروإذ 
 مع اإلنرتبول،اتفاقات ُتربَم مبوجب قبل هذه الكيانات ومعاملتها من كيانات خاصة مع  

مشروع التعاون املقرتح يف إطار  يعرضالذي   GA-2019-88-REP-09تقرير األمانة العامةيف  وقد نظرت
Gateway ، الواردة ( ‘‘الشروط العامة’’) هذا املشروعاصة يف إطار اخلشركات الالشروط العامة املقرتحة للتعاون مع و

اص شركاء من القطاع اخلجمموعة خمتارة من الاتفاقات مع  اليت ميكن االستناد إليها إلبرام، 1 التذييليف أمساؤها 
 ن نظام معاملة البيانات،م 28املادة عمال ب

 ايعزز ميكن أن يدها هبا وتزو الشركات اخلاصة ن م باجلرائم السيربيةي املعلومات املتعلقة بأن تلق   واقتناعا منها
التعاون  اليسه  أن إلنرتبول، و ا جيريهاجلرمية السيربية والتحليل الذي ب املتعلق تحليلالجودة البيانات املسجلة يف ملف 

 نفاذ القانون يف جمال مكافحة اجلرمية السيربية،إلالدويل على الصعيد 

 وتأذن يف تلق ي Gatewayبالنسبة ملشروع  GA-2019-88-REP-09 على التعاون املقرتح يف التقرير توافق
 ؛نظام معاملة البيانات من 28، وفقا للشروط احملددة يف املادة وتزويدها هبا الشركات اخلاصة نالبيانات م

تفاقات سُيستند إليها إلبرام اال، على الشروط العامة اليت نظام معاملة البيانات ( من3)28ملادة عمال با، وافقت
 اخلاص؛مع شركاء خمتارين من القطاع 

وإبرام اتفاقات مع شركات خاصة  Gatewayاختاذ الرتتيبات الالزمة لتنفيذ مشروع يف لألمني العام  أذنت
 الشروط العامة؛ استنادا إىلخمتارة 

 تزويدالل من خ وال سيما ةسيربيالبلدان األعضاء على تعزيز التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية ال حثت
 السيربية.بيانات لتحليل اجلرمية باإلنرتبول 
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