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 20قرار رقم 
AG-2014-RES-20 

 e-Extradition ـاإلنرتبول املتعلق بـ نظامالموضوع: 

 الفـرت  يف مونـاوو يف 38 الـ دورهتا يف اجملتمعة ،(اإلنرتبول) اجلنائية للشرطة الدولية للمنظمة العامة اجلمعية إن
 ،4112 نوفمرب/الثاين تشرين 7 إىل 8 من

إنشــا   ’’مــن النــانون اي ا ــب ل نرتبــول الــأ تــن  دلــمل ظن ظهــد  ــديف املنظمــة  ــو  4إىل املــاد   استتادا ا
 ،‘‘وتنمية وافة املؤ سات النادر  دلمل املسامهة الفعالة يف الوقاية من جرائم النانون العام ويف مكافحتها

)د( من النانون اي ا ـب ل نرتبـول الـأ تـن  دلـمل ظن اجلمعيـة العامـة مسـؤولة دـن  ديـد 3للماد   ومراعاة  
 ،بغرض إر ال طلبات تسليم اجملرمني إلكرتونيا منظومة اإلنرتبول للمعلوماتالنوادد والُنظم املتعلنة با تخدام 

، الـأ الـدور املعدَّلـة مـن جانـجل اجلمعيـة العامـة يف  ـ    هامـن نظـام معاملـة البيانـات، بصـيغت 2املاد   واسادا ا إلى
فـــق االنظـــام الســـارية املفعـــول، ادتمـــاد إطـــار قـــانوين منفصـــ  تو  ـــ ا جيـــول لليمعيـــة العامـــة، ر ـــم ظهكـــام ’’تـــن  دلـــمل ظنـــ  

 ،‘‘ئب الدويلمبوجب  البلدان ايدضا  يف املنظمة دلمل اتباع النوادد الأ تنظم معاملة البيانات ي راض التعاون النضا
 مب ل قصارى جهـد ’’ال ي يددو ظدضا  اإلنرتبول إىل  AGN/65/RES/12لنرار ا وإذ تأخذ في االعابار

لضمان تطبيق النصـو  الدوليـة اصا ـة بتسـليم اجملـرمني تطبينـا فعليـا وا ـتخدام قنـوات اإلنرتبـول بـ ورب قـدر  كـن 
 ،‘‘بطلبات التسليم ية وثائق ظخرى متعلنةظإلهالة طلبات التوقيف املؤقت و 

تعزيـز دور اإلنرتبـول ’’( بشـ ن 4114لليمعية العامـة )رومـا،  31 الـالنناشات الأ شهدهتا الدور   وفي ضوء
 ،‘‘يف تسليم اجملرمني واملسادد  النانونية املتبادلة: مبادر  التسليم اإللكرتونية

تكليــف  ‘‘مبــادر  التســليم اإللكرتونيــة ل نرتبــول’’املتعلــق بـــ AG-2013-RES-09ب نــ  يف يف النــرار  وإذ تتتذر ر
طلبـا  38 الــايمانة العامـة بــصيا ة ميثـاك  كـم ا ـتخدام  ـ   ايدا  اجلديـد  وتندجلـ  إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا 

 ،ملوافنتها دلي 
 ،من النانون اي ا ب 83وفنا للماد   لبرظي جلنة الرقابة دلمل حمفوظات اإلنرتبو  وإذ تأخذ علما

 :e-Extraditionملبادر  اإلنرتبول  إطار فينالتندم اهلام ال ي ظُهرل يف جمال ا تحداث  وإذ تدرك
 ؛AG-2014-RAP-20 من التنرير 1 الوارد يف الت يي  ‘‘e-Extradition بـ املتعلقاإلنرتبول  نظام’’دلمل  توافق

 ؛هيز النفاذ فورا  ا النظامإدخال   تقرر

 اإلنرتبـولبـادر  مب’’ للمضـب قـدماددوهتا البلدان ايدضا  إىل تزويد اإلنرتبول مبـا يلـزم مـن ددـم  تجد 
e-Extradition‘‘. 

 اعُامد


