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 MLA-eمبادرة  :الموضوع

 
يف ديب )اإلمارات  87 إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الـ

 ،2018تشرين الثاين/نوفمرب  21إىل  18العربية املتحدة( يف الفرتة من 

 4)د( من القانون األساسي لإلنرتبول املتعلقتني بأهداف املنظمة ووظائفها، واملادة 8و 2باملادتني  إذ تذّكر
 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات املتصلة بنطاق أنشطة معاملة البيانات من ِقبل املنظمة،

، 87 املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الـ e-MLAبادرة التقرير املتعلق مب وإذ تضع في اعتبارها
 ،e-MLAواالستنتاجات اليت توصلت إليها األمانة العامة فيما يتعلق باجلدوى القانونية ألداة 

بالصـعوبات الـيت تعـرتل الشـرطة يف اقيقاهتـا للحصـول يف الوقـت املناسـد ةلـ  األدلـة يف  وإذ تحيط علما
 استخدام أدوات التكنولوجيا الرقمية،اخلارج من أجل مواجهة تفاقم اجلرمية ةرب الوطنية وتسارع وترية ارتكاهبا بفعل 

طلـــد البلـــدان األةاـــا  وهاجتهـــا يف هـــملا الصـــدد ودور املنظمـــة  مر ـــ  للتعـــاون  وإذا تضعععع فعععي اعتبارهعععا
الشـــرطي الـــدور مبقـــدورب النهـــول بالتحقيقـــات ةـــرب الوطنيـــة الـــيت يريهـــا أجهـــ ة الشـــرطة ةـــن طريـــق اســـني تبـــادل 

 لدور،املعلومات يف إطار التعاون القاائي ا

بــأن كلـــل  فيـــل بتع يـــ  موقــز املنظمـــة  مر ـــ  للتواصـــل ةلـــ  الصــعيد العـــاملي مـــن أجـــل إهالـــة  وإقعععرارا ا  عععا
 املعلومات القاائية املتعلقة باملسائل اجلنائية،

بنجـــاب وبالـــدةم الـــملن أةربـــت ةنـــ  البلـــدان  e-MLAبإجنـــار دراســـة اجلـــدوى القانونيـــة ملبـــادرة  تحعععيط علمعععا
 ؛2018و 2017اليت ُةقدت يف ةامي  e-MLAسياق اجتماةات الفريق العامل املعين مببادرة  األةاا  املشار ة يف

ةـن طريـق  192األمانـة العامـة مبواصـلة تع يـ  الـدةم الـملن يقدمـ  اإلنرتبـول إىل بلدانـ  األةاـا  الــ  تع د إلع 
املســـاةدة القانونيـــة املتبادلـــة ةلـــ  يـــو مـــأمون وســـريز ومتســـم باســـتحدان منصـــة ةامليـــة إلهالـــة املراســـ ت املتصـــلة 

 ؛e-MLAبالكفا ة باستخدام أهدن الوسائل التكنولوجية يف إطار أداة 
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  األمانة العامة، بالتشاور مز البلدان األةاا  يف اإلنرتبول، باإلب غ ةن اجلواند التقنية ملنظومةتكلِّف 
e-MLA واةد اليت اكم استخدام هملب األداة اجلديدة لإلنرتبول إىل اجلمعية العامة وبتقدمي جمموةة م ئمة من الق

 طلبا ملوافقتها ةليها يف واهدة من دوراهتا املقبلة إكا أمكن توفري التمويل املناسد؛

وت ويــــد اإلنرتبــــول بالــــدةم  e-MLAبإبــــدا  امل يــــد مــــن البلــــدان األةاــــا  اهتمامهــــا بإنشــــا  منظومــــة  ترحعععع 
 .e-MLAدان أداة الارورن الستح
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