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 6 قرار رقم

AG-2016-RES-06 

 

 للمعلومات اإلنرتبول منظومة يف البيانات معاملة جمال يف للرقابة اإلنرتبول آليات: الموضوع

 

 بةةةةةةاي يف 85 ةالةةةةةة دورهتةةةةةةا يف اجملتمعةةةةةةة ،(اإلنرتبةةةةةةول) اجلنائيةةةةةةة للشةةةةةةر ة الدوليةةةةةةة للمنظمةةةةةةة العامةةةةةةة اجلمعيةةةةةةةإن 
 ،2016 نوفمرب/الثاين تشرين 10 إىل 7 من الفرتة يف ،(إندونيسيا)

أمهيةةةةةة  فالةةةةة امتثةةةةةال معاملةةةةة البيانةةةةةات يف منظومةةةةة اإلنرتبةةةةةول للمعلومةةةةات  نظمةةةةةة  إذ تضعععع  ععععععا ا    ر عععع 
 وملبادئ القانون الدوي، -من القانون ا ساسي  3( و1)2وحتديدا للمادتني  - اإلنرتبول

انعكةةةامل املسةةة وليات املنو ةةةة بكةةةمب  يةةةان ياعةةةيف معاملةةةة البيانةةةات يف منظومةةةة  أيضععع  وإذ تضععع  ععععا ا    ر ععع 
اإلنرتبةةةةول للمعلومةةةةات بشةةةةكمب واإلةةةةل يف أنظمةةةةة اإلنرتبةةةةول، وحتديةةةةدا مسةةةة وليات مصةةةةدر البيانةةةةات وا مانةةةةة العامةةةةة 

 بيانات،والبلدان ا عضاء يف اإلنرتبول املتلقية لل

مةن القةانون  36 أمهية العممب الذي اإلطلعت به جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول عمال باملةادة وإذ تدرك
 ا ساسي، وإلرورة  فالة قدرهتا، بفضمب إ ارها القانوين وإجراءاهتا، على ممارسة وظائفها  املة،

 معاملةةةةة املعةةةةيف العامةةةةمب الفريةةةة إىل  فةةةةو   الةةةةذي( 2014)مونةةةةا و،  AG-2014-RES-19 بةةةةالقرار تعععع   ر وإذ
 مجية  ويف املسةتويات مجية  علةى البيانةات، معاملةة جمةال يف للرقابةة اإلنرتبةول آلليةات شةاملة مراجعةة القيام املعلومات
 والكيانةةةات الو نيةةةة املر زيةةةة املكاتةةة  ذلةةة  يف مةةةا - املعنيةةةة الكيانةةةات جبميةةة  يتعلةةة  مةةةا ويف البيانةةةات معاملةةةة مراحةةةمب
 اإلنرتبول، حمفوظات على الرقابة وجلنة العامة وا مانة الدولية والكيانات الو نية

 االسةةةةةةةتنتاجات( الةةةةةةةذي أقةةةةةةةر  2015) يغةةةةةةةاي )روانةةةةةةةدا(،  AG-2015-RES-09بةةةةةةةالقرار  وإذ تععععععع   ر أيضععععععع 
 التقريةةةةةةةر يف ، علةةةةةةةى النحةةةةةةةو الةةةةةةةواردا ول اجتماعةةةةةةةه يف املعلومةةةةةةةات معاملةةةةةةةة املعةةةةةةةيف العامةةةةةةةمب الفريةةةةةةة  اعتمةةةةةةةدها الةةةةةةةي

AG-2015-RAP-06،  تقةةةةةةدم أجةةةةةةمب مةةةةةةن عملةةةةةةه مواصةةةةةةلة املعلومةةةةةةات معاملةةةةةةة املعةةةةةةيف العامةةةةةةمب الفريةةةةةة  مةةةةةةن و لةةةةةة 
 ،85 الةهتا دور يف  العامة جلمعيةا إىل النهائي تقريره

 إسةةةهاماهت  علةةةى أعضةةةاءه وتشععع ر املعلومةةةات، معاملةةةة املعةةيف العامةةةمب الفريةةة  عمةةةمب التقةةةدير مةةة  تالحععع  وإذ
 القي مة،
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 ت،املعلومةا معاملةة املعيف العاممب لفري التقرير النهائي ل’’املعنون  AG-2016-RAP-04يف التقرير  وقد نظرت
 ،‘‘للرقابة اإلنرتبول بآليات املتعل 

النهةائي  مةن التقريةر 1 النظام ا ساسي للجنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول، بصيغته الواردة يف التذييمب تقر  
 ؛(AG-2016-RAP-04)التقرير  للرقابة اإلنرتبول بآليات املتعل  ،تاملعلوما معاملة املعيف العاممب لفري ل

( من النظام ا ساسي للجنة الرقابة اعتبةارا مةن 2)10أن تبدأ والية أعضاء اللجنة املنتخبني وفقا للمادة  تقرر
 تاريخ دخول النظام ا ساسي حي ز النفاذ؛

حةةة   عةةةروتر  ربتةةةه الدوليةةةة يف الشةةة ون الشةةةر يةامل، متديةةةد واليةةةة اابةةة  ا ةةةاي انتقةةةاي،  تةةةدب  تقعععرر أيضععع 
 لضمان استمرارية عممب اللجنة إىل أن يدخمب نظامها ا ساسي حي ز النفاذ؛  2017آذار/مارمل  10

مةةةن التقريةةةر  2يف التةةةذييمب  ةالةةةوارد بصةةةيغتهاالتعةةةديالت املدخلةةةة علةةةى نظةةةام اإلنرتبةةةول ملعاملةةةة البيانةةةات، تقعععر  
(، AG-2016-RAP-04)التقريةةةر  للرقابةةةة اإلنرتبةةةول بآليةةةات املتعلةةة  ،تاملعلومةةةا معاملةةةة املعةةةيف العامةةةمب لفريةةة النهةةةائي ل

 وتقرر دخول هذه التعديالت حي ز النفاذ فورا؛

 املعةةةةةةةةيف العامةةةةةةةمب لفريةةةةةةة التقريةةةةةةةةر النهةةةةةةةائي لمةةةةةةةن  3الةةةةةةةواردة يف التةةةةةةةذييمب بصةةةةةةةةيغتها التوصةةةةةةةيات  تقعععععععر  أيضععععععع 
 (؛AG-2016-RAP-04)التقرير  للرقابة اإلنرتبول بآليات املتعل  ،تاملعلوما معاملة

أن يواصةةةمب الفريةةة  العامةةةمب املعةةيف معاملةةةة املعلومةةةات اسةةةتعرا  مجيةة  اجلوانةةة  املتصةةةلة معاملةةةة البيانةةةات  تقععرر
بشكمب دوري، وأن جيتم  هلذا الغر  بناء على دعوة من ا مانة العامة عند االقتضاء، وأن يرفة  تقةارير عةن أعمالةه 

 إىل اجلمعية العامة.

 

 ا ُ مد


