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الموضوع :تسوية اخلالفات مبوجب املادة  135من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات
إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ،اجملتمعة يف دورهتاا ال ا  86يف بيجا (الصا )
يف الفرتة من  26إىل  29أيلول/سبتمرب ،2017
إذ تضع في االعتبار املادة  135من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات (نظام معاملة البيانات)،
وإذ يساورها القلق إزاء اخلالفات املعروضة على اجلمعياة العاماة يف إطاار تقبياا اانا النظاام وتبعاهتاا ا تملاة
على عمل اجلمعية العامة،
تشد د عل ااى أن املش اااورات تبل ااى الوس اايلة الفج االى اال اخلالف ااات مبوج ااب امل ااادة  135م اان نظ ااام معامل ااة
البيانات وبالتايل تدعو األطراف إىل بنل قصارى جهداا ل خالفاهتا عن طريا املشاورات؛
تقددرر ،تسااهيال لوضااا املااادة  135ماان نظااام معاملااة البيانااات نييا التنفياان ،أنا ينباااأ اعتماااد اخلقاوات أدنااا
لتسوية اخلالفات ا الية وامللبلة املشمولة هبن املادة:
أوال .آلية تسوية الخالفات بموجب الما ة  135من نظام معاملة البيانات
()1
()2

عرض على اللجنة التنفينية؛
اخلالفات اليت ال يتم نلها باملشاورات تُ َ
ميكن للجنة التنفينية أن تلرر ما يلأ:

(أ)

اختاذ قرار هنائأ بشأن املسألة؛ أو

(ب) عاارض اخلااالف علااى اجلمعيااة العامااة للنظاار في ا وبتيا ف وقارار إنالااة خااالف مااا علااى اجلمعيااة
العامااة يُت اان يف ا اااالت االسااتينائية ويسااتل م تصااوي اللجنااة التنفينيااة عليا تأيياادا بأ لبيااة
اليلي ف
()3

عندما تنظر اللجنة التنفينية يف خالف ما ،جيوز هلاا يف أ وقا أن تلارر ماا يلاأ( :أ) تعيا ملارر
أو تشكيل ايئة استشاارية مان با أعجاائها؛ (ب) استشاارة خارباء خاارجي يلادمون النلاا تلريارا
إىل اللجنة التنفينية اليت تت ن اللرار النهائأف وال يكون رأ اخلرباء مل ما للجنة التنفينيةف
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ثانيا .أحكام عامة تتعلق بالخالفات المشمولة بالما ة  135من نظام معاملة البيانات
()1

جيااوز للجنااة التنفينيااة أن تلاارر أن اياال علااى اجلمعيااة العامااة أساائلة نا ااة عاان خااالف نااول تفسا
اللااانون األساسااأ للمنظمااة ونظامهااا العااامف وتصاااا ااان األساائلة بعبااارات عامااة وال تش ا  ،ال اااأ
وال قرار اجلمعية العامة ،إىل اخلالف ا ددف

()2

ال ننقو اآللية أعال على أ تداب متنا:
(أ)

تسوية اخلالفات بوسائل ودية يُتفا عليها ب األطراف املتنازعة؛

(ب) قيام األمانة العامة أو اللجنة التنفينية باختاذ قرار مرنلأ أو تنفين تداب مؤقتة بشاأن معاملاة
البيانااات خااالل تقبيااا ةليااة تسااوية اخلالفااات ،وفلااا للل ااانون األساسااأ للمنظمااة ونظامه ااا
العام؛
(ج) حبث طلبات فردية من قبل جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول وفلا للواعداا الساريةف
اعتُم
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