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 ديباجة

يهدددددددةمـالنظددددددد،خلـالددددددد، ـ  ـ نظدددددددي ـال ل،بدددددددلـامل دددددددت للـملددددددداـ
حمفوظددد، ـاملنظمدددل.ـ حدددوـي دددتضةجلـةددد اـالغددد  ـثندددلـال،بدددلـ

كم،ـحيدّة ـملاـاحملفوظ، ـ ينظدّ ـ اكيله،ـ   اح،ـ اشتغ،ة،اــ
الادد  اـالع، ددلـالددمبـجكددلـمبوجبهدد،ـلادد إـ دد،ـالو ددو ـ  ـ

ـحمفوظ، ـاملنظمل.
ـ

 : الفصل األول
 لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول

 : دور اللجنة1المادة 

 ددةلاـاللجنددلـنـكددووـلوامددةـ ممليدد، ـ ع، لددلـاملنظمددلـ .أـ
للمعلو ددددددددددد، ـاا ـال،ددددددددددد،ب ـالا  دددددددددددةاـ   و ددددددددددد،ـ
 اددددد،ايعه،ـاثدددددتضةاجلـحمفوظددددد، ـجةيدددددةلـأ ـب ائددددداـ
جةيدددددةلـلتعمدددددي ـاملعلو ددددد، ـاا ـال،ددددد،ب ـالا  دددددةاـ
 ،،ب ددددلـامددددلـال وامددددةـالددددمبـ ذددددعته،ـاملنظمددددلـنـحدددد اـ

رفددد ا ـالاددد واـ نـمدددةخلـ  ،ثددده،ـبددد،ل و ـا ث،ثددديلـلأ
 لـل،وووـاملنظملـا ث،ثةــ7املن وقـمليه،ـنـامل، لـ

الدددددمبـ اددددد ـ  ـابمددددداوـالعددددد،ملةـل دددددو ـابو ددددد،واـأ ـ
 ب،ملب، ئـالع، لـال ،ايلـنـجم، ـمح،يلـالبي،و، .

  ددددّةخلـاللجنددددلـاملاددددوالـللمنظمددددلـبادددد وـأ ـ ادددد   ـأ ـ .بـ
ممليدددلـأ ـوظددد،خلـأ ـ  ددد للـأ ددد مـ ن،دددو ـملددداـ ع، لدددلـ

ـ ـال،،ب ـالا  ة.للمعلو ، ـاا

 ع، ددلـاللجنددلـبلبدد، ـالو ددو ـ  ـحمفوظدد، ـابولبددو ـ .جـ
  د ّ ـملداـال،د،لبو.ـ  بدد ـبت د مـاملدوابنوـ امل يمددوـ
الدددددةائموـنـ  لدددددلـ دددددلـالدددددة  ـا مبددددد،اـنـابولبدددددو ـ

ـل،ئملـمبضفوظ، ـابولبو .

 : تشكيل اللجنة2المادة 

أمبدددددد،اـ عّينددددددوـبدددددد،لنظ ـ  ـ دددددد ا  ــ1بدددددد ـاللجنددددددلـ  .أـ
  باكلـيتيحـللجنلـمم،اثلـ ه، ه،ـب،ثت اليلـ ، ل:ـ

ائيساـياغلـاآلوـأ ـثباـأوـشغلـ ظ،ئفـم،ليلـ -
 نـاا، ـال ب،ئةـأ ـنـجم، ـمح،يلـالبي،و، ا

 بدد اوـنـجمدد، ـمح،يددلـالبي،ودد، اـياددغاوـاآلوـأ ـ -
 ثباـأوـشغاـ ظ،ئفـم،ليلـنـح اـاا، ا

بدد ـنـجمدد، ـالكمبيددو  اـياددغلـاآلوـأ ـثددباـأوـ  -
 شغلـ ظ،ئفـم،ليلـنـح اـاا، ا

 بددددد ـ عددددد  مـي  ددددد ـالة ليدددددلـنـااددددد، ـالاددددد بةـ -
  اثيم،ـالتع، وـالا بةـالة  .

   ـ عيوـأمب،اـاللجنلـملاـالنضوـاآلي:جي .بـ

اددددد،اـ لددددديه ـنـاملددددد، لـالد،ويدددددلـ أ(ـأمدددددا ـ -
 
ا ددددد ااـامل

الع، ددددلـ ددددلـبددددوـامل شددددضوـالدددد يلـ عيددددنه ـاثمعيددددلـ
حتيددلـ  شدديض،  ـالددة  ـا مبدد،اـ لتدد،اح ـاللجنددلـ

 التنفي يل.

 ال ئيسـيعّين ـا مب،اـا ابعلـاآل   و. -

جيبـأوـيكووـأمب،اـاللجنلـ لـام،ي،ـالة  ـا مب،اـ .جـ
نـابولبو ـ أوـيع رفواـلغلـ احةلـملاـا للـ لـلغ، ـ

جيددددبـأوـ كددددووــممددددلـا  ،وددددلـالع، ددددلـللمنظمددددل.ـلدددد اا
ـكد،مـ اللشيض، ـالمبـحتيله،ـالة  ـا مب،اـملاـلةا

ـكف،اا ـامل شضو.   لـالتف يلـليت،حـ  ومي

اـلددةاـاب كدد،واـ ددلـجن ددي، ـ تلفددلـا مبدد،ايكددووـ . ـ
ـ جدلووـ لليموـ لـا ل،لي ـملاـا لل.

 : تفويض أعضاء اللجنة3المادة 

 دددةلـ فدددوينـكدددلـ دددلـأمبددد،اـاللجندددلـ ددداجلـثدددنوا اـ .أـ
بدددةااـ دددلـ ددد،اييـ عيدددوـائددديسـاللجندددلاـملمددد،ـأوـاللجندددلـ

ـ  عَت ـ اكَّللـنـ ،اييـ عيوـائي ه،.

 فددوينـالعبددوـللوظيفددلـوف ددده،ـ ب،ل ددفلـوف دده،ـل،بدددلـ .بـ
ـللتجةيددةـ دد لـ احددةل.ـلكددلـجكددلـيةيددةـالتفددوينـ دد ل

الددددئـ ائمدددد،ـوظدددد اــاللجنددددلـالتنفي يددددل ااـامتدددد  ـ ،ويددددلـ
 للظ  م.

اـاللجندلـنـوفدسـالولدإاـ اـاـية ـ فويب، ـأمبد، .جـ
ـنـظ  مـل،ح ل.

مم،اثددددددلـ ظيفتدددددد ـأ ــنـاللجنددددددلـ ااـ عدددددد اـملدددددداـمبددددددو . ـ
 عيددوـمبدوـجةيددةــ  اثدت ، ـ ددا ـرفدللـ فويبدد اـجيد
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لفدددللـالتفدددوينـاملتب يدددل.ـ  ااـ علددداـا  ددد ـبعبدددوـمّينتددد ـ
اثمعيدددلـالع، دددلاـجكدددلـللجندددلـالتنفي يدددلـأوـ عدددوـبدددةياـ

ـ.يلـالع، لـال ،  ل ؤلت،ـل ـب،وتظ،اـاثمع

 : إحالة الطلبات إلى اللجنة4المادة 

جكلـأوـيت لـب،للجنلـأ ـش إـااغدبـنـالو دو ـ .أـ
  ـاملعلو دددد، ـاا ـال،دددد،ب ـالا  ددددةـا ، ددددلـبدددد ـأ ـ

 ب،لا إـال  ـجدل اـ رف ،ـلا  اـلبو ـال،لب، .

ملدداـا  ،وددلـالع، ددلـاثتادد،الـاللجنددلـنـ يدد ـالدد،ا ـ .بـ
 ع، للـاملعلو ، ـللتع، وـالا بةــاملا،اـ ليه،ـنـوظ،خل

ـالة  .

جكلـلأ ،ولـالع، دلـأيبد،ـأوـ  تاد ـاللجندلـي دوقـ .جـ
أيدددددلـ  ددددد للـأ ـ اددددد   ـأ ـممليدددددلـاا ـ دددددللـمبع، لدددددلـ
املعلو دددددد، ـاا ـال،دددددد،ب ـالا  ددددددةاـ ، ددددددلـلتف دددددد ـ
ل،مةلـث،ايلـأ ـامتم، ـل،مةلـجةيةلـأ ـلوامةـ ،بيااـ

 بددد اخلـا ف،لددد، ــأ ـأيبددد،ـاثدددتضةاجلـلوامدددةـبي،وددد، ـأ 
  ـجه، ـش يكلـ  تل)خلـ ع، للـ علو ، ـاا ـب،ب ـ

 ش  ة.

جكلـللجنلـأيب،ـأوـ  ّ اـبنف ه،ـ ج ااـمملي، ـال،بلـ . ـ
ـنـ ب،اـ ةلي ، ـ ل ،ئيل.

 : اشتغال اللجنة5المادة 

  نفدّ ـاللجنلـامله،خلـاملوكللـ ليه،ـب،ثت اليلـ ، ل. .أـ

ال دددنويلاـملمددد،ـأ ددد،ـحتدددّة ـاللجندددلـ كددد،وـ مدددة ـ  اا ددد،ـ .بـ
يتمدد ـ ددداجلـ ددد ا ـنـال دددنلـملدداـا لدددلاـبدددةمولـ دددلـ

ـائي ه،اـلكةـ تمكلـ لـااذ،ا ـمبه، ه،.

  اا ـاللجنلـ غل ل.ـ حياـ مب،اـاللجندلـ ثدك  ،ايته،ـ .جـ
رف دددحلـالبدددواـبادددكلـ ائددد .ـلكدددلـبوثددد ـاللجندددلـ مددددولـ
ب مـآ د ـ عتد ـحبدوا ـذد  اي،ـملن،لادلـ حدةمـالن د،اـ

 ة  ـأمم،ة،.املةاجلـنـج

حتدّة ـاللجندلـبنف ده،ـلوامدةـاشدتغ،ة،ـ ااـ ـ كدلـحمدّة لـ . ـ
 نـالنظ،خلـال، .

 ت  ـاللجنلـأّ ـ ج ااـ ن،ثبـلتنفي ـ ه، هد،ـ ذدم،وـ .هـ
 اثت اة،.ـ ة اـالغ  اـج مـاا ف، ـملاـ ،ـيلة:

مم،اثدددته ـ هددد، ه اـأاــمندددةملددداـأمبددد،اـاللجندددلاـ .1
ـك،ودإي،لبواـأ ـي بلواـ عليم، ـ لـأيدلـج أوــ ـاهدل

ـب،ل  ـاملهين.ـيلت) وا

للجنددلـحددداـالو دددو ـالدد ـ غددد ـاملاددد  اـ  ـ يددد ـ .7
البي،وددددددد، ـاا ـال،ددددددد،ب ـالا  دددددددةـالدددددددمبـيع، لهددددددد،ـ
ابولبددو اـ   ـأيددلـ نظو ددلـملع، لددلـحدد  ـالبي،ودد، اـ
ـكدد،وـ ك، دد،ـأ ـشددكله،ـأ ـالواثدد،لـامل ددت ة لـ أيدد،
نـ ع، لتهدددددد،.ـ اللجنددددددلـادددددد،ا ـح هدددددد،ـحدددددد ااـلددددددةاـ

دددةيـنـالعمدددلـاليدددو ةـاب  كددد،واـ  وـ دددةا لـغددد ـجم 
ـلأ ،ولـالع، ل.

لع، دلـ بوثدعه،ـبلدبـ د، ـ  تا ـاللجنلـا  ،ولـا .3
 ممدليه،.

  تاددد ـاللجندددلـأيبددد،ـاملك، دددبـامل ك)يدددلـالوبنيدددلـأ ـ .4
  ددد، اـاملعلو دددد، ـا  دددد مـاملعنيدددلاـ حدددد ـاللجنددددلـ

 التنفي يل.ـ

بددةااـجكددلـللجنددلـأوـ ،لددبـ ددلـاللجنددلـالتنفي يددلـ  .1
الدددد أ ـأ ددددد،خلـاثمعيدددددلـالع، ددددلـبب ددددد،ـ حكددددد،خلـاملددددد، لـ

  ،ـيلة.ـال ، ثلـ  (ـالواا لـن

رفإّوـا  ،ولــلكةـ  وخلـاللجنلـمبهمته،ـملاـأكملـ ج ا . ـ
 :الع، ل

رفدددواــ يددد ـال،لبددد، ـالدددمبـ تل ،حددد،ـاللجندددلحتيدددلـ  ـ .1
ال،لب، ـالمبـحتيله،ـاملنظملـ  ــملم،ـأوّــاثتا ه،ا

املتب، لددلـبددوـاةيالتددوـاـ  ددجَّلـنـاللجنددلـ ال ثدد،ئلـ
حمفوظ، ـاملنظمدلـ اـبتو ديلـ دلـاللجندلـلتضدةي ـ

  علو ، ـ ةاجلـث،ب ،ـنـح  ـاحملفوظ، ؛

الاز ددلـأ ـامل،لوبددلاـ ميدد ـاملعلو دد،  دد)ّ  ـاللجنددلـج .7
   و ددددددد،ـب دددددددوائ ـامللفددددددد، ـالكمبيو  يدددددددلـأ ـغددددددد ـ

اـبي،ود، ـاا ـبد،ب ـش  ددةاملتبدّمنلـالكمبيو  يدلـ
 ك لئـبنيلـحد  ـامللفد، ـ ح دو ـالو دو ـاملتعل دلـ

 هب،؛
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  ، ددددلـلت ددددهيلــ،امل دددد،مةلـالاز ددددل  ددددّةخلـللجنددددلـ .3
 ؛اوع ، ـ  اا ،ـ لبم،وـاثت اة،

جةيددةـ دد،قـمبع، لددلــ ددةب أ ـ ،لدد ـاللجنددلـملدداـ .4
 ؛.اا ـال،،ب ـالا  ةاملعلو ، ـ

جكنهدد،ـأيبدد،ـبلددبـ بددةااـاأيهدد،ـللجنددلـبغيددلـحتةيددةـ .1
ثدددديم،ـنـحدددد، ـ لدددددو ــمنددددد اـاـرف، الددددةأ ــ ولفهدددد،

خيدددإـ و ددديلـ دددلـ و دددي، ــنـ ددد، دددامـ اذدددحـ
 اللجنل.

 : نتائج أعمال اللجنة6المادة 

ـجكلـللجنلاـملـب ياـثك  ،ايته،ـأو: .أـ

  ّ ددددي، ،ـ حتيددددلـ ليهدددد،ـالع، ددددلـملدددداــ ،لدددد ـا  ،وددددل .1
  علدددددَ ـهبدددد،ـاةيالدددد، ـاملعنيددددلـ و ددددي، ،ـلكددددةـآاااحدددد،ــ 

ـح،؛ نفي ي ،اـ  ـاملعنيواـأ ـلكةــ ا ش ،ق

حتيددلـ  ـا  ،وددلـالع، ددلاـ ااـامتدد  ـالددئـ ائمدد،اـ .7
بعدددنـاملعلو ددد، ـامل ددددت ،لـ دددلـال،لبددد، ـأ ـبعددددنـ
الو ددد،ئاـالدددمبـ عدددّةح،ـثدددك  ،ايته،ـبنددد،اـملددداـبلبهددد،اـ
بغيددلـرفهدد ـ   البددلـ ع، لددلـاملنظمددلـللمعلو دد، ـاا ـ

ـال،،ب ـالا  ة.

 لـأوـليسـبوثعه،ـ نفي ـ و يلـ ااـامت  ـا  ،ولـالع، .بـ
ـ: ، الـملـاللجنلاـرفإ ،

 دددددوخلـبددددد  ـ جددددد ااـ ائددددد ـلبدددددم،وـ ،ددددد،باـ ع، لدددددلـ  .1
ابولبدددو ـللمعلو ددد، ـاا ـال،ددد،ب ـالا  دددةـ ددد ـ

 ع، لدددددلـال وامدددددةـالدددددمبـامتمدددددة ،ـاملنظمدددددلـنـجمددددد، ـ
ـالبي،و، ا

ـرفيددددد ـ عددددد  ـ  دددددةخلـ   يددددد اـ  ـ  الـاللجندددددلـالت،ليدددددلـ  .7
ـ ي،اا ،ـ   اح،.ـ

 ددامـ دد ـا  ،وددلـالع، ددلـبادد وـممليددلــ لددو نـحدد، ـ .جـ
 ددددددد، ـاا ـبددددددد،ب ـ علـوأ ـ اددددددد   ـ تعل دددددددوـمبع، لدددددددلـ

جكددلـللجنددلـ شددع،اـاللجنددلـالتنفي يددلـبدد،   ــاش  ددة
ـليت،حـة،ـال،اـالتةاب ـاملن،ثبلـمنةـاالتب،ا.ـ

مددلـوادد،به،ـبمدداخلـاللجنددلـثددنوي،ــ   يدد اـ بدد ـاللجنددل . ـ
اثمعيلـالع، لاـ  رف ،ـب،لتعلي د، ـ  ــ ابح،للالتنفي يلـ

 بل دديإـ ددلـحدد  ـا  دد لاـاحملتملددلـللجنددلـالتنفي يددل.ـ
ـ  ةميـح اـالت  ي ـ  ـاثمعيلـالع، ل.ـجكنه،

  ـيفدددل ـ وجيههددد،ــمبالدددـ  اـاللجندددلـرفضدددومـالددد    ددد ّـ .هـ
ـ.ال،،لبوـ حتيله،ـ ليه 

ثددديم،ـواددد ــ  دددةااـ  ددد حي، ـم، دددلاـ اـ ّولدددلـاللجندددل . ـ
ـبه،ـال نو .   ي ـوا،

 : سكرتارية اللجنة7المادة 

ـأ وـ تو ـا  ،ولـالع، لـأمم، ـثك  ،ايلـاللجنلـ  عّوـ .أـ
ث ـيب،ل ـب،مله،خلـاملوكللـل ـملاـح اـالنضوـب،ثت ا ـ

 ااـ عدد اـمليدد ــاـ  عددّوـبددةياـلدد  دد،خلـ زااـا  ،وددلـالع، ددل
ـأ ااـ همت .

ـ  وخلـثك  ،ايلـاللجنلـب  ـ ج ااـ ائ اـ ، ل: .بـ

ال يددد،خلـأ ـبلددددبـال يدددد،خلـب يدددلـممليددددلـذدددد  ايلـلتددددةب ـ .1
ـأمم، ـاللجنلا

ذددددم،وـاا  دددد، ـ التن ددددياـبددددوـاللجنددددلـ ا جهدددد)لـ .7
 الةائملـنـاملنظملا

التض ياـنـال،لبد، ـ  نفيد ـالةااثد، ـ غ حد،ـ دلـ .3
 ا مم، ـالمبـ ،لبه،ـاللجنلا

  نفي ـأيلـ هملـ وكله،ـ ليه،ـاللجنلـأ ـائي ه،. .4

لجندددلـامل ددد،مةلـلأ ،ودددلـالع، دددلـبغيدددلـ  دددةخلـثدددك  ،ايلـال .جـ
ـذم،وـ اكيلـاللجنلاـ رف ،ـللنظ،خلـال، .

 : ميزانية اللجنة8المادة 

بددددددد ـا  ،ودددددددلـالع، دددددددلـبت ددددددد مـاللجندددددددلـاملي)اويدددددددلـالبددددددد  ايلـ 
ـ،.شتغ،ةا
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 : الفصل الثاني
وصول الجهات الطالبة إلى المعلومات ذات الطابع 

 الشخصي التي يعاملها اإلنتربول

 : شروط الوصول وطرائقه9المادة 

حيددددددداـ  ـشددددددد إاـجم،وددددددد،ـ   يّدددددددلاـمم،اثدددددددلـح ددددددد ـنـ .أـ
الو و ـ  ـالبي،و، ـاا ـال،،ب ـالا  ةـالمبـلّ  ـ

ـ امل جللـنـحمفوظ، ـابولبو .

حتيدددلـاللجندددلـ شدددع،ااـب،ثدددتاخلـ يددد ـال،لبددد، ـ  ع، لهددد،ـ .بـ
ـب،ل  ملـاملمكنل.

 ـال،،ب ـلكةـ كووـبلب، ـالو و ـ  ـاملعلو ، ـاا .جـ
الا  ددددددةـ  بولددددددلاـجيددددددبـأوـ  ددددددةاـمددددددلـأشدددددد ،قـ
 عنيددددددوـهبدددددد  ـاملعلو دددددد، ـأ ـمددددددلـ ددددددوكليه ـاملكلفدددددددوـ

ـح بـا  و ـأ ـملـممدليه ـال ،ووويو.

 ااـا بددددحـأوـ ح،لددددلـال،لددددبـ  ـاللجنددددلـ ن،ددددو ـملدددداـ . ـ
 ثدددددد اماـ  و دددددد،ـب ددددددببـكددددددد لـمددددددة ـال،لبدددددد، ـأ ـ

مدددلـ ك ااحددد،ـأ ـ ا  حددد،ـاملندددتظ اـجددد،زـللجندددلـاا تنددد، ـ
 جد ااـالتدةلي ، ـالتل ،ئيدلـ ب، ددإـغد ـ ل) دلـبد،ل  ـملدداـ

 .ال،،لب

 : الرقابة التي تمارسها اللجنة11المادة 

 تض دددددداـاللجنددددددلاـمنددددددةـ ل يهدددددد،ـبلبدددددد،ـ  بددددددوااـ ددددددلـأّوـ .أـ
املعلو ددد، ـاا ـال،ددد،ب ـالا  دددةـالدددمبـلدددةـحتدددتف ـهبددد،ـ
املنظملـ املتعل لـب،ل،،لبـأ ـمبلـجدلد ـ  دتورفيلـلاد  اـ

ـعلو ، ـاملف  ذلـملاـاملنظمل. ع، للـامل

 رف ،ـ حك،خلـامل، لـال ، ثدلـأمدا اـحتيدلـاللجندلـأيبد،ـ .بـ
 ااـامتدددددد  ـأوـا  ،وددددددلـالع، ددددددلـ ـ  و ددددددي، ،ـاملمكنددددددلـ

ـال،اح،ـلتةب ـ ،ـذ  ا .

 : نتائج معاملة الطلب11المادة 

شدددد ي،لـ وارف ددددلـامل ددددةاـاملمكددددلـللمعلو دددد، ـامل،لوبددددلاـ .أـ
لل،،لددبـمددلـاملعلو دد، ـا ، ددلـبوثدد ـاللجنددلـالكاددفـ

 ب ـالمبـحتفظه،ـاملنظملـ الواا لـ لـالئـامل ةا.

ـك،وددددددددإـوتدددددددد،ئ ـأمم،ةدددددددد،اـ .بـ  لكددددددددلـشدددددددد ي،لـالت يددددددددةـأيدددددددد،
  (ـأمدا اـ  اددع ـاللجندلـال،،لددبـب  د،ـأجدد  ـ9ـب،ملد، ل

 التةلي ، ـامل،لوبل.

 : أحكام ختامية وتدابير انتقالية12المادة 

يددة لـالنظدد،خلـالدد، اـالدد  ـياددكلـ لض دد،ـلنظدد،خلـاملنظمددلـ .أـ
 .7001ـك،وووـالد، /ين،ي ــ1نــالت،بياالع،خلاـحي)ـ

  دددد  ـملدددداـالنظدددد،خلـالدددد، ـالتعدددد،ايفـاملادددد،اـ ليهدددد،ـنـ .بـ
املددددددد، لـا   ـ دددددددلـوظددددددد،خلـ ع، لدددددددلـاملعلو ددددددد، ـللتعددددددد، وـ

 الا بةـالة  .

ـ

ـ*******




