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 ديباجة

إن لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول 

 ‘‘(:اللجنة)’’

إذ تضع في اعتبارها النظام األساسي للجنة 

النظام ’’لمشار إليه في ما يلي بـ )ا

 11، الذي دخل حيّز النفاذ في ‘‘(األساسي

 3، وال سيما المادتين 2017آذار/مارس 

 ( من هذا النظام، 1)25و

 1 اعتبةارا مةنتعتمد قواعد االشتغال التاليةة 

تحةةةةل محةةةل قواعةةةةد ل 2019 فبرايةةةر /شةةةباط

 28التي دخلت حيّز النفاذ فةي  لجنةال اشتغال

 . 2017 سمار/آذار

 
 :األول الباب

 تنظيم اللجنة وعملها

 

 :األول الفصل
 استقاللية اللجنة وحيادها

 

 : األنشطة غير المتوافقة 1 المادة

( من النظام 2)( و1)11للمادة وفقا  (1

، يشغل أعضاء اللجنة للجنة األساسي

مناصبهم بصفتهم الشخصية وال 

المكاتب وال  ،إداراتهملون يمثّ 

ي بلدانهم، وال المركزية الوطنية ف

 أّي كيان آخر. وال ،بلدانهم

من  12 (، و4( و)3)11، و4وفقا للمواد  (2

أعضاء النظام األساسي للجنة، يمتنع 

عن واليتهم، تنفيذ أثناء اللجنة، 

قد يبدو نشاط أو  عمل أيّ االضطالع ب

، مع استقالليتهم وحيادهم متعارضا

وفقا ألحكام قواعد االشتغال هذه. 

ر تخاذ جميع التدابيويتعين عليهم ا

احترام  الكفيلة بضمانو المالئمة

 واللجنة.استقاللية وحياد مهامهم 

ويتعين عليهم تحديدا اتخاذ جميع 

أال  التي تضمنالتدابير الضرورية 

يكون لديهم أو أال يبدو ألي مراقب 

رشيد أن لديهم أّي تضارب في 

 المصالح.

فةةةةةةةي ال يشةةةةةةةار  أعضةةةةةةةاء اللجنةةةةةةةة  (3

ة لإلنتربةةةول و/أو االجتماعةةةات الرسةةةمي

كمنةةةةدوبين  اإلنتربةةةةولفةةةةي مةةةة تمرات 

نةةين مةةن قبةةل بلةةدانهم. ولكةةن يمكةةنهم معيّ 

هةةةةةةذه االجتماعةةةةةةات المشةةةةةةاركة فةةةةةةي 

كأعضةةةاء فةةةي اللجنةةةة وممثلةةةين عنهةةةا، 

الحصةةول علةةى موافقةةة مسةةبقة  شةةريطة

من الرئيس و/أو بقرار من اللجنة يُتخةذ 

بأغلبيةةةةةةةةةة األعضةةةةةةةةةاء الحاضةةةةةةةةةرين 

 والمصوتين. 

، ( من النظةام األساسةي5)11 وفقا للمادة (4

يحةةةيل كةةةل عضةةةو فةةةي اللجنةةةة رئيسةةةها 

اسةةتقالليته إزاء  يةةراودهك بةةأي شةةعلمةةا 

 أو حياده. و/

إذا اختلةةةةةس رئةةةةةيس اللجنةةةةةة والعضةةةةةو  (5

المعنةي، تتةولى اللجنةةة البةت فةي تسةةوية 

 الخالف ذي الصلة. 

 : انسحاب األعضاء2 المادة

ال يجةةوز لعضةةو فةةي اللجنةةة أن يشةةار   (1

شةةكال فةةي النظةةر فةةي بةةأي شةةكل مةةن األ

تضةةةارب  ثمةةةةمةةةا، إذا اعتُبةةةر أن  ملةةةس

سةةواء  ،فةةي المصةةالح متصةةورفعلةةي أو 

فةةي مةةةا  ،أكةةان مباشةةةرا أم غيةةر مباشةةةر
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يتنةةافى وبشةةكل نةةي، عالم بةةالملسيتعلةة  

 ، وال سيما إذا: حياده وأمع استقالليته 

فةةي شخصةةية ديةةه مصةةلحة ت لكانةة .أ

عالقةة  ذا كانت تربطةهأي إ الملس

طةةةراف مةةةن األ طةةةرف بةةةأي مةةةا

زوجيةةةةةة أو أبويةةةةةة، أو )المعنيةةةةةة 

بةةة(، أو عالقةةة  عالقةةة أسةةرية مقر،

شخصةةةةةية أو مهنيةةةةةة، أو عالقةةةةةة 

 تبعية؛

اضطلع سابقا بدور فيه، سواء  .ب

حام أو كخبير استشاري أو م

 مستشار لطرف أو لشخص لديه

المعني، أو  الملسمصلحة في 

كعضو في هيئة دولية أو وطنية 

 أخرى، أو بأّي صفة أخرى؛

نشاط سياسي أو  ع بأياضطل .ج

نشاط آخر  أو أي إداري أو مهني

 يتنافى مع استقالليته وحياده؛

كان من مواطني البلد مصدر  .د

البيانات التي طعن فيها مقدّم 

 الطلب؛

سبب آخر،  كان من الممكن، ألي .ه

بشأن تساؤالت مشروعة أن تثار 

 حياده. وأاستقالليته 

من األسباب  عضو ألي انسحبإذا  (2

 ، يتعين عليه: ا آنفاالمشار إليه

بذلك الرئيس الذي يُعفيه أن يُبلغ  .أ

 من الحضور؛

أال يحضر نقاشات اللجنة  .ب

ومداوالتها بشأن الملس المعني 

وأال يتمكن من االطالع على 

 الوثائ  الخاصة به. 

إذا راود العضو المعني أو الرئيس  (3

أدنى شك في وجود أّي من األسباب 

إذا  أو (1)2 المادةالمشار إليها في 

، اختلفا في الرأي بشأن هذه المسألة

يبّت أعضاء اللجنة كافة فيها. وبعد 

االستماع إلى رأي العضو المعني، 

تتداول اللجنة في المسألة وتصّوت من 

تخذ القرار بأغلبية ويُ  دون حضوره.

 األعضاء الحاضرين والمصوتين.

 9 المادة  لرئيس، تطب، إذا انسحب ا (4

 أدناه.

ل انسحاب  (5 للجنة في اعضو يُسج،

محضر الجلسة وفي نص القرار 

 معني. س البالملالمتعل  

 : اإلعالن الرسمي3 المادة

يدلي كل عضو، قبل تسلمه مهامه،  (1

في أول اجتماع يحضره للجنة، أو 

أمام رئيس اللجنة إذا اقتضى األمر، 

 لنعأ’’باإلعالن الرسمي التالي: 

أضطلع بمهامي كعضو أنني سرسميا 

ف ومستقل ى نحو مشرّ في اللجنة عل

ني سأبقي طي الكتمان نوحيادي، وأ

جميع المواد والمعلومات 

 ‘‘. والمداوالت

يوقّع العضو اإلعالن الذي يُحفظ في  (2

 سجالت اللجنة. 

 حضرفي م   هذا اإلعالنوث، ي (3

  .االجتماع
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 )مكرر(: وضع األعضاء  3المادة 

النظام من  (1)9، و(2)8، و(1)8وفقا للمواد 

أعضاء  الجمعية العامة نتخبت، األساسي

خاص م هلين من شاللجنة من بين أ

مواطني البلدان األعضاء في المنظمة. وال 

موظفين في ال وضع بالتاليلهم  يكون

، على النحو األجرويُقصد بكلمة  ؛المنظمة

من النظام  13الذي استُخدمت فيه في المادة 

ال يمكن  امقطوع اتعويضي ااألساسي، مبلغ

  .تبااعتباره را

 
 الفصل الثاني:

 عزلهم من منصبهماستقالة األعضاء و

 : االستقالة 4 المادة

اللجنة هي صالحية  أعضاءاستقالة  (1

نح لهم على نحو شخصية ينبغي أن تُم

، دون أّي تأثير أو ضغل أو إرادي

يماَرس عليهم من ترهيب أو إكراه 

قبل أّي شخص بشكل مباشر أو غير 

 مباشر. 

ستقالة أحد أعضاء غ الرئيس بابل، يُ  (2

عضاء علما األويحيل سائر اللجنة 

للعضو المستقيل تبرير وينبغي  .بها

قد يُدعى، بناء على وهذه االستقالة. 

طلب من اللجنة أو رئيسها، إلى تقديم 

معلومات إضافية بشأن الدوافع التي 

  تقس وراء استقالته. 

اللجنة االستقالة إلى  رئيسيحيل  (3

( 3)10المادة   األمانة العامة. وتطب، 

انتخاب من النظام األساسي بغية 

 عضو جديد.

 العزل من المنصب: 5 المادة

()أ( من النظام 1)14وفقا للمادة  (1

عزل األساسي، يجوز للجنة أن تقترح 

م يعد يستوفي الشروط لعضو 

لشغل منصبه، بسبب سوء  الزمةال

ذ هذا ويُتخسلوكه أو عدم أهليته. 

بعد اللجنة اجتماعات أحد القرار في 

خمسة على األقل من باقي  تصويت

باالقتراع لصالحه أعضاء اللجنة 

 السري.

يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة  (2

طلب تطبي  إجراءات المبادرة إلى 

 .   عزل عضو آخر

 :الثالث الفصل

 الرئيس ونائب الرئيس

 : االنتخاب6 المادة

 من النظام األساسي،( 2)7وفقا للمادة  (1

اء اللجنة الرئيس ينتخب جميع أعض

. وال أعضاء هيئة الطلبات بينمن 

ألعضاء اإال يشار  في االنتخاب 

 أنللرئيس الحاضرين. وينبغي 

خمسة أعضاء على  بأصوات يحظى

 باالقتراع السري.  من اللجنةاألقل 

م يفز أّي من المرشحين باألغلبية لإذا  (2

األولى من  الجولةفي مطلوبة ال

ية ة ثانجولم تنظ،  ،التصويت

لذين حصال على أعلى لن اللمرشحي  

قدر من األصوات. وإذا تساوى عدد 

ن في الجولة األصوات بين مرشحي  

، تعطى ة من التصويتاألخير

األفضلية للمرشح الذي يتمتع 

تسلمه من حيث تاريخ  باألسبقية
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في اللجنة. وإذا تساوت مهامه كعضو 

، في منصبهما المرشحي ن أقدمية

 كبر سنا. و األعضلل األسبقيةتعطى 

تنتخب اللجنة أيضا نائبا للرئيس،  (3

 بموجب اإلجراءات نفسها. 

 : الوالية 7 المادة

يُنتخب الرئيس ونائبه لوالية مدتها  (1

 ثالث سنوات.

للفترة يجوز انتخابهما لوالية ثانية  (2

المتبقية من واليتهما كأعضاء في 

 اللجنة. 

 : المهام 8 المادة

د (1 من النظام  (1)16( و1)7المادتان  تحدِّّ

 مهام الرئيس.  األساسي

دورات إلى عقد  اللجنة رئيس يدعو (2

يدير النقاشات التي سها وأرياللجنة و

 .جنةالل تجريها  هيئتا

يتولى الرئيس تمثيل اللجنة ويكون  (3

تحديدا مس وال عن عالقاتها مع 

 سلطات اإلنتربول.

ألغراض إجراء االنتخابات األولى  (4

يدعو قواعد االشتغال هذه، ل وفقا

الذي يتمتع باألسبقية من عضو اللجنة 

، في اللجنة حيث تاريخ تسلمه مهامه

سها. أإلى عقد دورة االنتخاب وير

أقدمية األعضاء كافة،  تساوتوإذا 

 الدورة. العضو األكبر سنا  رأسي

ئب الرئيس بمهام الرئيس يضطلع نا (5

 أدناه.  9 المادةالحاالت الواردة في في 

 لرئيس : استبدال ا9 المادة

عند يضطلع نائب الرئيس بمهام الرئيس 

 ،هبا، أو انسحمن منصبه هعزلأو  ،استقالته

 ، أو إذا تعذر عليه أداء مهامه،هابيأو غ

 . همنصبطوال فترة شغور  وذلك

 الفصل الرابع:

 المقررون

 : تعيين المقررين ومهامهم 10 المادة

 من النظام األساسي 17عمال بالمادة  (1

تفويض بعض  التي تجيز للجنة

 واحد أو أكثر منصالحياتها إلى 

، يجوز ألعضاء كل من ئهاأعضا

تعيين مقرر أو أكثر من  اللجنة هيئتي

تسهيل عمل مهمة بينهم وتوكيلهم 

بين اللجنة واتخاذ القرارات في ما 

 .دوراتها

للمقررين االستعانة بأي عضو  يجوز (2

 نبغي لهم رفعآخر في اللجنة، وي

 .تقاريرهم إلى اللجنة

يشار  المقررون في النقاشات  (3

التي المتعلقة بالملفات مداوالت الو

ضطلعون في إطارها بدور ي

    المقررين.

 الوالية: 11 المادة

يعي،ن المقررون لوالية مدتها ثالث  (1

 سنوات. 

إعادة تعيينهم للفترة المتبقية  يجوز (2

 من واليتهم. 
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 :الخامس الفصل

 اللجنة سكرتارية

 : وظائف السكرتارية 12 المادة

ي، من النظام األساس 15 عمال بالمادة (1

التدابير  تتخذ سكرتارية اللجنة جميع

الضرورية والمالئمة، ضمن إطار 

اختصاصاتها، لضمان حسن اشتغال 

م السكرتارية المساعدة دّ وتق اللجنة.

  م.جنة في أداء مهامهعضاء اللأل

تشرف اللجنة على عمل السكرتارية،  (2

  تحديدا بعالقتها بالرئيس، في ما يتعل

ونائب الرئيس أو المقررين، واختيار 

الموظفين، و/أو إعداد قرارات 

 اللجنة. 

 :السادسالفصل 

 اإلطار العام الشتغال اللجنة

 والسرية السري الطابع: 13 المادة

  المهنية

 .سرية ومحفوظاتها اللجنة أعمال (1

ملفات اللجنة وتقاريرها تخص،ص  (2

ما ، بشكل حصري ليلالستخدام الداخ

ر خالف ذلك اللجنة صراحة  لم تقّرِّ

 من النظام األساسي.  20وفقا للمادة 

، وسكرتاريتهاأعضاء اللجنة يلتزم  (3

بالسرية  في إطار ممارسة مهامهم،

جميع الوثائ  المهنية في ما يتعل  ب

بحكم والمعلومات التي يطلعون عليها 

بصفتهم أعضاء في و وظائفهم أ

  ة.ناللج

أعضاء اللجنة وسكرتاريتها يتخذ  (4

جميع التدابير الالزمة لضمان االلتزام 

المرتبطة بعمل سرية البشروط 

 المادةاللجنة، على النحو المبين في 

 أدناه. 29

 : لغات العمل 14 المادة

 عمل لغات هي اللجنة عمل لغات (1

 واإلنكليزية اإلسبانية أي المنظمة،

 .والفرنسية والعربية

( من النظام 2)18عمال بالمادة  (2

األساسي، تستخدم اللجنة اللغة 

اإلنكليزية كلغة عمل لمعاملة ملفاتها 

 الداخلية. 

كل من الترجمة الفورية بيمكن توفير  (3

للغات اإلسبانية واإلنكليزية والعربية ا

 خالل دورات اللجنة.  يةوالفرنس

األطر الزمنية التي تحددها : 15 المادة

 اللجنة

منية المحددة األطر الز باإلضافة إلى (1

من النظام األساسي،  40في المادة 

يجوز للجنة أن تحدد المهل التي 

ترغب تلقي المعلومات المطلوبة 

 .  ضمنها

إذا ويمكن للجنة تمديد هذه المهل  (2

 في هذا الشأن.  امبررتلقت طلبا 

 : تنظيم الدورات  16 المادة

( من النظام 1)16عمال بالمادة  (1

ث مرات األساسي، تجتمع اللجنة ثال

ها عقد دوراتفي السنة على األقل. وتُ 

في مقر األمانة العامة للمنظمة، ما لم 

تقرر اللجنة خالف ذلك. وإذا اقتضى 
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ألعضائها السماح  لهااألمر، يجوز 

بالمشاركة عن بعد في دوراتها 

 بواسطة الهاتس أو الفيديو. 

يحدد الرئيس مواعيد دورات اللجنة  (2

 بعد التشاور مع أعضائها. 

 المشاركة في الدورات : 17 المادة

من النظةام األساسةي،  16عمال بالمادة  (1

تعقةةةةد اللجنةةةةة دوراتهةةةةا فةةةةي جلسةةةةات 

مغلقةةةة. وتحةةةاط مةةةداوالتها بالسةةةرية. 

ومةةةةةةن حيةةةةةةث المبةةةةةةدأ، ال يحةةةةةة  إال 

سةةةةةةةكرتاريتها لألعضةةةةةةةاء اللجنةةةةةةةة و

 . حضور هذه الدورات

وإذا تعةةةةةةذر علةةةةةةى أحةةةةةةد األعضةةةةةةاء  (2

، يبلةةةغ الةةةرئيس بةةةذلك فةةةي الحضةةةور

 أسرع وقت ممكن. 

أطةةراف للجنةةة دعةةوة غيةةر أنةةه يجةةوز  (3

 .ضروريا احضورهثالثة إذا اعتبرت 

 ملزمةةا الطةةرف المةةدعووإذا لةةم يكةةن  (4

التةةي تفرضةةها بالتقيةةد بقواعةةد السةةرية 

أعةاله مةع مةا  3 المادة  المنظمة، تطب، 

 يلزم من تغييرات. 

 : العالقات بين الهيئتين18 المادة

اإلشةةراف  اجتماعةةات هيئةةة تحةةدد مواعيةةد

والمشةةورة وهيئةةة الطلبةةات علةةى نحةةو يتةةيح 

ألعضاء كل من هيئتي اللجنةة التشةاور مةع 

الهيئةةةة األخةةةرى و/أو المشةةةاركة كأعضةةةاء 

الهيئةة  غير مصوتين في أعمال ومةداوالت

( مةةةةن النظةةةةام 2)6األخةةةةرى، وفقةةةةا للمةةةةادة 

 األساسي. 

 الفصل السابع:

 اللجنة استنتاجات

 : االستنتاجات19 المادة

 تشةةةةةملاض هةةةةةذه القواعةةةةةد، ألغةةةةةر (1

اسةةتنتاجات اللجنةةة أّي قةةرارات وآراء 

 وتوصيات تصدرها اللجنة. 

( من 1)38و( 1)26عمال بالمادتين  (2

عتبر قرارات تُ النظام األساسي، 

 تفرض علىهيئتي اللجنة التي 

دابير تاألمانة العامة اتخاذ أّي 

، لضمان االمتثال لقواعد اإلنتربول

 .ملزمة قانونيا

خالل  استنتاجاتها مبدئيا جنةالل تعتمد (3

دوراتها، إال في حالة تفويض 

من  17لمادة با عمال الصالحيات

النظام األساسي. ويمكن أيضا للجنة 

أن تعتمد استنتاجات في ما بين 

بر اقتضى األمر واعتُ  إذاالدورات، 

 ذلك ممكنا. 

( من النظام 1)27عمال بالمادة  (4

اللجنة استنتاجات  تعتمداألساسي، 

أنها تلقت  عندما تعتبرة مبرر

 معلومات كافية إلبداء رأيها بشأن

يجري ائل أو الملفات التي مسإحدى ال

 النظر فيها. 

 : النصاب20 المادة

يتكةةون النصةةاب القةةانوني للجنةةة ككةةل  (1

مةةن أربعةةة مةةن أعضةةائها الحاضةةرين 

 والمصوتين.
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يتكةةةةةةون النصةةةةةةاب القةةةةةةانوني لهيئةةةةةةة  (2

اإلشةةةراف والمشةةةورة مةةةن اثنةةةين مةةةن 

 الحاضرين والمصوتين. اائهأعض

يتكةةةةةةون النصةةةةةةاب الثةةةةةةانوني لهيئةةةةةةة  (3

الطلبةةةةات مةةةةن ثالثةةةةة مةةةةن أعضةةةةائها 

 الحاضرين والمصوتين. 

م يكتمةل النصةاب، ي جةل الةرئيس إذا ل (4

 دورة الهيئة المعنية.  

 : التصويت21 المادة

عضةةةو فةةةي الهيئةةةة التةةةي كةةةل يصةةةوت  (1

فيهةةةا. ويصةةةوت الةةةرئيس فةةةي  خةةةبانتُ 

  الهيئتين.

ء اللجنةة صةوت لكل عضو من أعضةا (2

واحةةد. ويةةتم التصةةويت برفةةع األيةةدي، 

 ر خالف ذلك.ما لم يقر، 

عتمد استنتاجات اللجنة ككل بأغلبية تُ  (3

مع مراعاة أحكام  ئها،أعضاأصوات 

كل عتمد استنتاجات أدناه. وتُ  34 المادة

من الهيئتين بأغلبية أصوات أعضاء 

الحاضرين  اللجنة المعنية

 . وال يجوز لألعضاءوالمصوتين

البت في مقبولية الطلبات  االمتناع عن

 . جاتستنتاواعتماد اال

يعاد حال تساوي األصوات،  في (4

وإذا تساوت األصوات . التصويت

 مجددا، يكون للرئيس صوت مرجح. 

 الباب الثاني

 المشورةإسداء اإلشراف و مهمة

 : أحكام عامة 22 المادة

يجوز لهيئة اإلشراف والمشورة، بغية  (1

في  لى النحو الواردع دية مهامهاتأ

من النظام األساسي، طلب  26المادة 

معلومات أو إيضاحات من األمانة 

العامة وتحديدا من الموظس المعني 

مصادر من بحماية البيانات، و

ة عبر قنوات لالبيانات المعامَ 

إلى توفير أّي  اإلنتربول، أو دعوتها

 معلومات. 

في هذا السياق، يجوز لهيئة اإلشراف  (2

يتعين ة تحديد أطر زمنية والمشور

در ااألمانة العامة أو مصضمنها على 

توفير المعلومات  المعنيةالبيانات 

 بشأن قراراتإبداء رأيها المطلوبة أو 

 وتوصياتها. ها ئآرااللجنة و

 : اإلشراف وإسداء المشورة23 المادة

 يجوز لهيئة اإلشراف والمشورة (1

طلب معاملة تتأّي مسألة نظر في ال

ات طابع شخصي في بيانات ذ

، منظومة اإلنتربول للمعلومات

في ضوء أنظمة اإلنتربول، وتقييمها، 

أّي مصادر مخاطر  من أجل تبين

محتملة، وإسداء المشورة بشأن 

معاملة البيانات، وال سيما من أجل 

لقواعد ل الفعال تطبي الضمان 

 السارية.

لهذا الغرض، يجوز لهيئة اإلشراف  (2

ت مختلفة. والمشورة إجراء تدقيقا

ذ القرار بإجرائها في اتخاويمكن 
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التي تبينتها هيئة  المشكالتضوء 

 التي أثارتها. سائلالمالطلبات أو 

أن ة اإلشراف والمشورة ئيجوز لهي (3

الغرض تحدد نطاق هذه التدقيقات و

 . إجرائهاوطرائ  منها 

تبلغ هيئة اإلشراف والمشورة األمانة  (4

ي تجريها ف العامة بالتدقيقات التي 

 اإلشراف الموكلة إليها.  مهمةإطار 

 : اإلبالغ بالنتائج24 المادة

تحيل هيئة اإلشراف والمشورة  (1

استنتاجاتها إلى األمانة العامة. ويجوز 

إحالة استنتاجات م قتة لها أن تقرر 

لتعقيب غراض ااألمانة العامة، ألإلى 

 أو االطالع. 

يجوز أيضا لهيئة اإلشراف والمشورة  (2

جاتها إلى هيئة الطلبات. إحالة استنتا

هيئة  تدعوهاوتقوم بذلك عندما 

جرى  مشكلةالنظر في إلى  الطلبات

 تبينها في معرض دراسة الطلبات.

 الباب الثالث 

 الطلبات

 

 :األول الفصل
 أحكام عامة 

 الطلبات تسجيل: 25 المادة

تسةةجل هيئةةة الطلبةةات جميةةع الطلبةةات التةةي 

 تتلقاها.

 

 عدة تشمل التي الفحوص: 26 المادة

 طلبات

يجوز لهيئة الطلبةات، بمبةادرة منهةا أو بنةاء 

أن تقةةةرر ، م الطلةةةبمقةةدّ مةةةن علةةى التمةةةاس 

 تطرحنفسه أو  بالملسمعاملة طلبات تتعل  

 شابهة، جملة واحدة. تأو ممماثلة  مشكالت

 : معلومات إضافية  27 المادة

فضال عن المشاورات المنصوص  (1

م من النظا 34و 21عليها في المادتين 

م مقدّ  أن تدعواألساسي، يجوز للجنة 

الطلب إلى توفير المزيد من 

 بشأنالمعلومات أو اإليضاحات 

عناصر أخرى قد أّي  وتوفيرطلبه، 

تكون ضرورية لدعمه، ضمن مهلة 

 زمنية محددة. 

األمانةةة  أن تةةدعويجةةوز أيضةةا للجنةةة  (2

مةا  ملةسالعامة إلى إبةداء رأيهةا بشةأن 

بةةةول، أو بشةةةأن تطبيةةة  قواعةةةد اإلنتر

 ضمن مهلة زمنية محددة. 

 : جلسات االستماع28 المادة

من النظام األساسي،  36عمال بالمادة 

وكالئهم بمي الطلبات، أو تجتمع اللجنة بمقدّ 

أو تعقد جلسات  ،حسب األصولالمخولين 

استماع، إذا رأت أن ذلك ضروريا للنظر 

 في الطلب. 

 : السرية 29 المادة

نظام ( من ال2)20عمال بالمادة  (1

 أعاله، تحاط 13 المادةاألساسي و

 وملفاتهاوأعمالها اللجنة  معلومات

. ويعتبر أعضاء اللجنة بالسرية

وسكرتاريتها، في سياق تأدية 
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مهامهم، جميع المعلومات واألعمال 

بحكم والملفات التي يطلعون عليها 

 بصفتهم أعضاء فيوظائفهم أو 

، سرية. ويتخذون جميع اللجنة

ورية لضمان سرية التدابير الضر

 اتوالعناصر المكونة للطلب اتالطلب

 اللجنة. اي تتلقاهتال

ت هيئة الطلباعند االقتضاء، يجوز ل (2

لمعاملة  خاصةإجراءات   أن تعتمد

الطلبات من أجل ضمان شروط سرية 

 محددة.  

 :الثاني الفصل
 الطلبات مقبولية

علقة بقبول المت الشروط: 30 المادة

 الطلبات

إذا استوفى  مقبوال الطلبيُعتبر  (1

 : الشروط التالية

ن يتضمن رسالة محالة بالبريد أ .أ

العادي وموقعة من مقدّم الطلب، 

 يشرح فيها الغرض من طلبه؛ 

ر بإحدى .ب لغات عمل  أن يحر،

اإلسبانية أو )المنظمة األربع 

اإلنكليزية أو العربية أو 

 ة(؛الفرنسي

أن يكون صادرا عن الشخص  .ج

خول الم وكيلهالمعني أو عن 

 ؛ حسب األصول

إذا صدر عن الوكيل ، أن يرفَ  .د

ل  بتوكيل ، األصولحسب المخو،

ل الوكيل يخوّ ه ممقدّ  موقع من

جميع بموجبه االطالع على 

مسجلة المعلومات المتعلقة به وال

 ل؛في محفوظات اإلنتربو

 هممقدّ  يعينعندما ، أن يرفَ  .ه

 خطيإعالن ب ،ال قانونيا عنهممث

 تثبت ذلك؛أو شهادة 

ه معندما يكون مقدّ ، ن يرفَ أ .و

كيانا، بالوثائ  التي تثبت أن 

نيابة عن  همالشخص الذي قدّ 

أو السلطة  بالصفةالكيان يتمتع 

التي تخوله تمثيل الكيان، كنسخة 

أو عن  مثال السجل التجاريعن 

 محضر مجلس إدارة الكيان؛

واضحة وأصلية  بنسخة نقرَ أن ي .ز

وثيقة هوية الشخص  من

 تحديدغية موضوع الطلب ب

وإذا كان مقدّم الطلب  هويته؛

كيانا، أن يرفَ  اسمه الكامل 

وتاريخ إنشائه أو تسجيله، ورقم 

(، التسجيل الرسمي )إن وجد

 والعنوان الرسمي؛ 

ر الطلب،  .ح عندما يلتمس أن يبر،

تصحيح و/أو حذف  همقدّم

معلومات جرت معاملتها في 

منظومة اإلنتربول للمعلومات، 

ز للحجج الداعمة   بموجيرفَ وأن 

حيل صراحة إلى أّي وثائ  يله 

مرفقة على الشكل ذات صلة 

األمانة العامة. المحدد من قبل 

تأخذ هيئة الطلبات في  وال

االعتبار إال الوثائ  المرفقة 

إلى إحدى لغات عمل المترجمة 

 1 الفقرة في الواردةاإلنتربول 

 هذه.  30 المادة)ب( من 
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من هذا  استالم طلب بعد برزت،إذا  (2

حاجة للحصول على مزيد من النوع، 

المعلومات من أجل البت في مقبولية 

م تدعو هيئة الطلبات مقدّ  الطلب،

الطلب إلى إحالة أّي معلومات ناقصة 

 أو إضافية ضمن مهلة زمنية محددة.

م الطلب، أنه تبلغ اللجنة مقدّ  ،وكذلك

نتيجة لعدم إحالة المعلومات المطلوبة 

، له نية التي حددتهاضمن المهلة الزم

تخذ أّي ولن يُ  هبت في مقبولية طلبلن يُ 

 إجراء بشأنه. 

فحص الطلب إذا  استئناف جوزي (3

وردت المعلومات المذكورة في تاريخ 

 الح . 

تمتنع هيئة الطلبات عن معاملة  (4

 الطلبات التي تعتبرها:

خارجة بشكل واضح عن نطاق  .أ

المعقول، بسبب طابعها المتكرر 

 ؛المث أو المنتظم

ال تدخل ضمن نطاق صالحيات  .ب

هيئة الطلبات كما هو مبين في 

 النظام األساسي.

في هذه الحاالت، يجوز للجنة 

االمتناع عن اتخاذ اإلجراء أو 

اإلجراءات المطلوبة وال تكون ملزمة 

بالرد على الشخص أو األشخاص 

  موا الطلب.الذين قدّ 

 البت في مقبولية الطلبات : 31 المادة

ما إن تتوفر لب مقبوال يعتبر الط (1

 30 المادةالمقبولية الواردة في  شروط

 . أعاله

المقبولية الواردة  شروطإذا لم تتوفر  (2

أعاله، تعلن هيئة  30 المادةفي 

 الطلبات عدم مقبولية الطلب. 

ين، تبلغ هيئة الطلبات في كلتا الحالت (3

م الطلب بقرارها في أقرب فرصة مقدّ 

ن النظام ( م1)32لمادة با عمالممكنة، 

 األساسي. 

ر القرار بعدم معاملة طلب ما ويفس،   (4

مقدّم  بشكل كامل أو جزئي إلى

  الطلب. 

 

 
 :الثالث الفصل

 استنتاجات هيئة الطلبات

  باالستنتاجات : اإلبالغ 32 المادة

من النظام  41و 40وفقا للمادتين  (1

تبلغ ( أعاله، 4)19 المادةاألساسي و

م ومقدّ  هيئة الطلبات األمانة العامة

الطلب باستنتاجاتها المبررة، عندما 

تصبح نهائية، ضمن اإلطار الزمني 

 الذي يحدده النظام األساسي واللجنة.

يجوز لهيئة الطلبات أيضا أن تقرر  (2

إحالة استنتاجات مرحلية أو ردود 

مرحلية إلى األمانة العامة وإلى مقدّم 

 الطلب.  
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 :الباب الرابع

 ختامية أحكام

 بدأ عدم االنتقاص م: 33 المادة

على أنها  قواعد االشتغال هذهر ال تفس، 

من أحكام النظام حكم أّي  تنتقص من

 األساسي للجنة. 

 تدابير مؤقتة: 34المادة 

في حال بروز ظروف غير متوقعة  (1

حسن سير  خطير لى نحوعتعرقل 

اللجنة )أو سكرتاريتها( أو تحول عمل 

دون اضطالعها بواليتها، يمكن للجنة 

اذ التدابير الطارئة التي تراها اتخ

للسماح لها باالضطالع مناسبة  

 بأنشطتها. 

ويمكن لهذه التدابير التي تُعتمد بناء  (2

 باألغلبية البسيطةعلى اقتراح الرئيس و

األحكام  نأن تخرج ع اللجنة ألعضاء

شتغال، ولكن ينبغي االالحالية لقواعد 

في جميع األحوال أن تتقيد بالنظام 

لجنة الرقابة على محفوظات األساسي ل

ويجب أن تكون ضرورية اإلنتربول. 

سن اشتغال اللجنة للسماح بح حصرا 

األحداث أو مع تأثير أن تتناسب و

 على أنشطة اللجنة. الظروف 

الطابع الم قت لهذه إلى وبالنظر  (3

التدابير، ال يمكن تطبيقها إال لفترة 

أقصاها ستة أشهر غير قابلة للتجديد، 

ها أو دمجها في أحكام دائمة لغائقبل إ

قواعد االشتغال، وفقا لإلجراء في 

 . 35المذكور في المادة 

دخول القواعد والتعديالت حيّز : 35 المادة

  النفاذ

ز النفةاذ تدخل قواعد االشتغال هةذه حيّة (1

فةةةور اعتمادهةةةا مةةةن قبةةةل خمسةةةة مةةةن 

 أعضاء اللجنة على األقل. 

قواعةةةةد  تحةةةةال أّي مقترحةةةةات لتعةةةةديل (2

ل هةةذه إلةةى سةةكرتارية اللجنةةة االشةةتغا

قبل شهر على األقل من موعد الةدورة 

تبلةةغ و ش خاللهةةا.تنةةاقَ ينبغةةي أن التةةي 

جميةةع أعضةةاء اللجنةةة فةةي السةكرتارية 

مقتةرح مةن بتلقةي  أقرب فرصة ممكنة

 . هذا النوع

خمسةة ويمكن تعديل أّي قاعدة بأغلبية  (3

أصةةوات مةةن أعضةةاء اللجنةةة. وتةةدخل 

 ور اعتمادها. ز النفاذ فالتعديالت حيّ 

---------- 

 


