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GA-2018-87-RES-02 

 

تصنيع السيارات يف االطالع على البيانات ذات الصلة يف قاعدة بيانات اإلنرتبول  لشركاتالرتخيص : الموضوع
 )املرحلة الثانية( INVEXمشروع  -للمركبات اآللية املسروقة 

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

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

املتعلق  AG-2009-RES-09 قرارهااملتعلق باملركبات اآللية املسروقة، و  AGN-64-RES-04بقرارها  إذ تذّكر
 (، INVEXبالتعاون مع شركات تصنيع السيارات من أجل مكافحة االجتار باملركبات اآللية املسروقة )مشروع 

وإىل التعاون الفعال  AG-2009-RES-09 الذي نفِّذ عمال بالقرار INVEXإىل جناح مشروع  وإذ تشير بارتياح
 مع شركات تصنيع السيارات يف أملانيا،

، الذي أنشأته البلدان األعضاء يف اإلنرتبول، حتضريا INVEXبإسهامات الفريق العامل املعين مبشروع  تقرّ  وإذ
وترحب مببادراته الرامية إىل توسيع نطاق التعاون ليشمل شركات تصنيع السيارات  INVEXللمرحلة الثانية من مشروع 
 يف بلدان أعضاء أخرى، 

أمهية الدعم الذي تقدمه شركات تصنيع السيارات لتحسني نوعية قاعدة بيانات اإلنرتبول  تؤكد من جديدوإذ 
 ، والقطع املسروقة اآللية املركباتللمركبات اآللية املسروقة وتعزيز قدراهتا على كشف 

يانات بمن نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات اليت تنص على تبادل ال 28أحكام املادة  وإذ تأخذ في االعتبار
 مع الكيانات اخلاصة ومعاملة البيانات من قبل هذه الكيانات مبوجب اتفاقات تربم مع اإلنرتبول،

الذي حيدد أوجه التعاون املقرتحة يف إطار املرحلة  GA-2018-87-REP-10يف تقرير األمانة العامة  وقد نظرت
 INVEXات تصنيع السيارات يف سياق مشروع ، وال سيما الشروط العامة للتعاون مع شركINVEXالثانية من مشروع 

، اليت قد تربَم على أساسها اتفاقات مع شركات خمتارة لتصنيع السيارات 2املقرتحة يف التذييل ‘‘( الشروط العامة)’’
 من نظام معاملة البيانات، 28عمال باملادة 

بأن تبادل املعلومات املتعلقة باملركبات اآللية والقطع املسروقة مع جمموعة خمتارة من شركات  واقتناعا منها
 تصنيع السيارات ميكن أن يفضي إىل حتسني نوعية البيانات املسجلة يف قاعدة بيانات املركبات اآللية املسروقة وتيسري

 مية املنظمة، التعاون الدويل بني أجهزة إنفاذ القانون يف جمال مكافحة اجلر 



  2 قرار رقم

GA-2018-87-RES-02  

 
 

  2/2 الصفحة 

 

، وتأذن INVEXللمرحلة الثانية من مشروع  GA-2018-87-REP-10التعاون املقرتح يف التقرير  وافق علىت
لشركات تصنيع السيارات املختارة يف االطالع املباشر على البيانات اليت توفرها البلدان األعضاء بشأن املركبات 

 من نظام معاملة البيانات؛  28احملددة يف املادة  اآللية املسروقة يف سياق املشروع، وفقا للشروط

( من نظام معاملة البيانات، الشروط العامة اليت سُتربَم على أساسها اتفاقات مع 3)28، وفقا للمادة قرّ ت
 شركات تصنيع السيارات املختارة؛ 

شركات تصنيع ات مع وإبرام اتفاق INVEX IIلألمني العام يف اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ مشروع  تأذن
 باالستناد إىل الشروط العامة؛  السيارات املختارة

البلدان األعضاء على تعزيز التعاون يف جمال مكافحة االجتار باملركبات اآللية املسروقة وال سيما عن  تحث
  وضمان دقة البيانات اليت توفرها.  SMVطريقة تغذية قاعدة بيانات 
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