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 2 قرار رقم
GA-2019-88-RES-02 

 

 : تعديالت على نظام اإلنرتبول ملعاملة البياناتالموضوع

 )شيلي(سنتياغو يف  88 إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الـ
 ،2019 أكتوبر/األولتشرين  18إىل  15يف الفرتة من 

 من القانون األساسي للمنظمة، 44و 36و 26املواد  في ضوء

، )هانوي 80 الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتـا الـ AG-2011-RES-07القرار  وإذ تضع في اعتبارها
 البيانات،وافقت مبوجبه على نظام اإلنرتبول ملعاملة و ( 2011

 يبقىبول وأن أعضاء اإلنرت  تلبية احتياجاتيف  نظام معاملة البيانات يستمرأن  أمهية احلرص على وإذ تدرك
 لى الصعيد الدويلعالبيانات اجلنائية  معاملة جمال يف املستجداتمع آخر  ومتماشيا ةللتنفيذ بسهول وقابال فعاال

 ،ةوأنشطة املنظم

، )ياوندي 71 الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتـا الـ AG-2002-RES-09القرار  وإذ تضع في اعتبارها
 أنشأت مبوجبه الفريق العامل املعين مبعاملة املعلومات وكّلفته مبراجعة القواعد املتعلقة مبعاملة املعلومات،و ( 2002

، ديب)87  دورهتـا الـ الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف AG-2018-87-RES-08القرار  وإذ تضع في اعتبارها
املة املعلومات ت الفريق العامل املعين مبعوكّلف مبوجبه مراجعة عامة لنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات طلقأو ( 2018

 راجعة،امل بالقيام هبذه

ـــة على نفووـــات اإلنرتبول، وفقـــا للفقرة  وإذ تحيط علماااا ـــة الرقـــاب من القـــانون  36 من املـــادة 2برأي جلن
 األساسي للمنظمة،

 من النظام العام للمنظمة، 56على رأي اللجنة املخصصة اليت ُشكلت تطبيقا للمادة  وإذ اطّلعت

من القانون األسـاسـي لرتنرتبول، حـالحية دديد أحكام كل  8بأن للجمعية العامة، عمال باملادة  وإذ تذّكر
 نظام يـَُعّد ضروريا،
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اليت  GA-2019-88-REP-01على نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات واملضّمنة يف الوثيقة  ةالتعديالت املقرتح تعتمد
 قدمها الفريق العامل املعين مبعاملة املعلومات؛

 ؛ عملهالفريق العامل املعين مبعاملة املعلومات على  تشكر

من التقرير  3 ذييلالوارد يف التعلى نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات بصيغته املعدلة، على النحو  توافق
GA-2019-88-REP-01؛ 

 أن تدخل هذه التعديالت حّيز النفاذ فورا؛  تقّرر

بول ملعاملة يتابع املراجعة العامة اليت جيريها لنظام اإلنرت أن املعين مبعاملة املعلومات  الفريق العاملمن  تطلب
  الشأن إىل اجلمعية العامة يف دوراهتا املقبلة.وأن يرفع تقريرا عن التقدم احملرز هبذا  البيانات
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