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 على محفوظات اإلنتربول مقدمي الطلبات إلى لجنة الرقابةموجه إلى  إجرائي دليل
 

 

 مقدمة . 1

 مالحظات تمهيدية 1.1

وعقات دورتها األولى في  1982( في عا  اللجنة)على محفوظات اإلنتربول  الرقابة لجنةأُنشئت 

 2005و 2003. وخضعت بين عامي 1985بعا وضع إطارها القانوني األول في عا   1986عا  

اعتماتهما الجمعية العامة لإلنتربول هما نظا  اإلنتربول لمعاملة  نظامين جاياين ألحكا 

صول إلى محفوظات اإلنتربول. الداص بالرقابة على المعلومات والوالبيانات، والنظا  

نفسه، اعتُرف بها رتسميا كهيئة  العا . وفي 2008قواعا اشتغالها في عا   واعتمات اللجنة

 لى القانون األتساتسي لإلنتربول.ع دخلتعايل أُ  بموجب إشراف مستقلة للمنظمة

 ، ليؤكا2017آذار/مارس  11دخل حيز النفاذ في و 2016جايا للجنة في عا  أتساتسي واعتُما نظا  

كهيئة شبه قضائية  مكانتهاتعزيز لجنة المقترنة بمباأ الحياد، ومجادا بقوة على اتستقاللية الل

األمانة العامة البيانات الشدصية من قبل لصنع القرار مسؤولة عن ضمان امتثال كيفية معاملة 

تغالها في قواعا اش اللجنةحاّثت . وفضال عن ذلك، المنظمةالسارية في  لألنظمةلإلنتربول 

 اتستقاللية أعضائها.المتعلقة ب ضماناتاللتعزيز  2019شباط/فبراير 

الااخلية الشتغالها وجعلها  اآللياتلتسهيل وصول عامة الناس إلى  ما في وتسعهاجنة اللوتبذل 

 1أكثر شفافية لهم، مع األخذ في االعتبار القيود المحتملة السارية على الكشف عن البيانات

وفضال عن  من النظا  األتساتسي للجنة(. (3)35ظومة اإلنتربول للمعلومات )المادة المسجلة في من

موقع اإلنتربول على الويب  فيالمدصص لها الجزء لجنة في التوفر  اإلجرائي،هذا الاليل 

وقرارات  ،معلومات مفصلة عنها كشروط المقبولية، واإلطار القانوني، واتستمارات الطلبات

الرتسائل التي يجري تبادلها مع مقامي الطلبات والمكاتب دائما وتتضمن مغفلة، وما إلى ذلك. 

كل حالة.  علىإيضاحات بشأن اإلجراءات والمهل الزمنية التي تسري  2المركزية الوطنية

                                                           
د عبر وتسائل يمكن اللجوء إليها أّي بيانات تتعلق بشدص طبيعي ُحادت هويته أو يمكن أن تحا  ‘‘: الشدصيةالبيانات ’’ 1

 ا  اإلنتربول لمعاملة البيانات(.من نظ( 3)1بشكل معقول )المادة 

من القانون  32ة أّي هيئة يعينها بلا ما لالضطالع بمها  تأمين االتصال الملحوظة في الماد‘‘: المكتب المركزي الوطني’’ 2

 من نظا  اإلنتربول لمعاملة البيانات(. (7)1األتساتسي للمنظمة. )المادة 
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لجنة تقرير نشاطها السنوي في الجزء المن نظامها األتساتسي، تنشر  43وأخيرا، وفقا للمادة 

 بلغات عمل اإلنتربول األربع. على الويبالمدصص لها في موقع اإلنتربول 

 

 دور اللجنة 2.1

لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول هي هيئة مستقلة ومحاياة مسؤولة رتسميا عن التحقق من 

وتضطلع اللجنة باور  .المنظمةفي  باألنظمة السارية 3لبيانات الشدصيةاإلنتربول لتقيا معاملة 

طلبات االطالع على البيانات المعاَملة في  النظر فيعن  رقابي ودور اتستشاري، وهي مسؤولة

 .و/أو حذفها وتصويبهامنظومة اإلنتربول للمعلومات، 

 ألف لجنة الرقابة من هيئتين هما:وتت

يدص أّي مشروع أو عملية  فيما للمنظمة تقا  المشورةالتي  هيئة اإلشراف والمشورة -

في منظومة اإلنتربول  ةدصيأو نظا  أو مسألة أخرى تتطلب معاملة بيانات ش

 للمعلومات؛

الطلبات الواردة من األفراد للطالع على التي تتمتع بصالحية النظر في  هيئة الطلبات -

، واتداذ البيانات التي تعاَمل في منظومة اإلنتربول للمعلومات أو تصويبها و/أو حذفها

لمراجعة قراراتها دة الوار . ولها أيضا صالحية النظر في الطلباتالقرار في هذا الصاد

 السابقة.

 نةبأماجنة الل نظامها األتساتسي، تستعينمحادة في بوظائفها البفعالية  ولكي تتمكن من االضطالع

تي تكتسي الاراتسات التسائر تتولى تنفيذ المها  اإلدارية وإعااد الملفات وتنسيق األنشطة وإجراء 

 أهمية لعمل اللجنة.

 محدودية دور اللجنة 3.1

التحقق تقتصر على  هامن النظا  األتساتسي للجنة على أن تسلطات (3)33)أ( و(1()3)ادتان تنص الم

القانونية  نظمةباألتتقيّا المسجلة في منظومة اإلنتربول للمعلومات إذا كانت معاملة البيانات مما 

 ملفاتالاتداذ أّي إجراءات في ما يتعلق بصالحية وال تملك اللجنة بالتالي . في المنظمة السارية

 يأحا مقاّم على السلطات الوطنية(، أو تحايا ما إذا كان بإمكان حكرا التي تبقىالوطنية )

                                                           
أّي عملية أو مجموعة عمليات تطبّق على البيانات، وتُنجز بطريقة مؤتمتة أو ياوية، مثل جمع البيانات أو ‘‘: المعاملة’’ 3

من نظا  اإلنتربول لمعاملة  (5)1)المادة  ‘‘يمها، أو حذفهاتداامها، أو تعمتسجيلها، أو االطالع عليها، أو إحالتها، أو اتس

 .البيانات(



 
 

   

 5/15 الصفحة 2019 الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول/آب/أغسطس مقدميإلى  موجه إجرائيدليل 

 

إجراءات التسليم في لتاخل ا الطلبات السفر دون أن يدشى توقيفه. كما ليس لايها صالحية

 تسيادة.ذات التعاون القضائي الثنائي بين دول في  الوطنية، أو

وال  .معاملة البيانات المسّجلة في منظومة اإلنتربول للمعلوماتفي  حصرا تاقق اللجنةوكذلك، 

إذ إن هذه ، وىااألدلة، أو البت في وجاهة الاعالنظر في يحق لها بالتالي إجراء أّي تحقيقات، أو 

 .وقف على السلطات الوطنية أو اإلقليمية المدتصةالمسائل 

مسجلة  شكل طلبات لالطالع على بياناتدعاوى أخرى ال ت تتلقى اللجنة أحيانافي هذا اإلطار، و

هذا النوع من ، وال طلبات لمراجعة ، أو تصويبها أو حذفهافي منظومة اإلنتربول للمعلومات

محاودية دورها كما ورد في بر بانتظا  ، يتعين على اللجنة أن تذكّ ةبيانات. وفي هذه الحالال

، اللجنة صالحيةفي نطاق الطلبات التالية  ال تاخلمن هذه الوثيقة. فعلى تسبيل المثال،  2.1الفقرة 

 ن تعما بالتالي إلى معاملتها:لو

  ؛الطالع على البيانات المعاملة في الملفات الوطنية و/أو تصويبها أو حذفهااطلبات 

 ات المالحقة على المستوى الوطني؛إجراءالشكاوى المتعلقة ب 

  لحصول على شهادة حسن تسلوك؛اطلبات 

  مفقود؛لبحث عن شدص اطلبات 

 بإجراءات الهجرة. ذات الصلةطلبات للمساعاة في الحصول على تأشيرة أو تلك ال 

 :القيا  بما يلي للجنة ال يمكن، صالحياتهابالنظر إلى محاودية و فضال عن ذلك،و

 إحالل حكمها محل حكم السلطات القضائية الوطنية للتحقق من صحة التهم أو تعايلها. 

اتداذ قرار بشأن اتستمرار تسريان أن يسهل عليها كفيل ب أّي تسؤالولكن يمكنها طرح 

المالحقات القضائية أو التحقق من ماى دقة وحااثة البيانات الشرطية، أو، بشكل أعّم، 

 بشأن وجوب تسجيلها أو اإلبقاء عليها في محفوظات اإلنتربول؛

 ف أو قرار تقييم الوضع القانوني في بلا عضو بغية إبااء رأي بشأن صالحية مذكرة توقي

 .قضائي

 سرية الطلبات 4.1

 قاعدة عامة 1.4.1

باالضطالع  لهاللسماح تسرية وأمن ملفات ومراتسالت اللجنة من األهمية بمكان ضمان 

في الوقت  حماية مصالح التعاون الشرطي الاولي والحقوق األتساتسية لمقاّ  الطلبلبوظائفها، و

 .اأينمبهذين ال من قواعا اشتغالها 13والمادة  من النظا  األتساتسي للجنة 20وتكفل المادة  نفسه.
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في منظومة اإلنتربول  تتعلق بهالتي  ويمكن ألي شدص أن يطلب االطالع على البيانات

، دون خشية أن يُستدا  هذا الطلب ألغراض التعاون الشرطي للمعلومات أو تصويبها أو حذفها

ل الط ،والقضائي الاولي. فملفات اللجنة تسرية لبات بالتالي في منظومة اإلنتربول وال تسج 

 للمعلومات.

 استشارة مصدر البيانات 2.4.1

األمانة العامة لإلنتربول أو المكاتب  إطالعقا تحتاج اللجنة إلى في إطار معاملة الطلبات، 

لمعرفة لتأكيا معلومات ضرورية لمعاملة الطلب أو على بعض المعلومات  المركزية الوطنية

يتم الكشف عن  ال نكلو الحجج التي دفع بها مقاّ  الطلب. منزي الوطني موقف المكتب المرك

وفضال عن ذلك، ال تطلع اللجنة أباا المكاتب  .بأنها تسريةصراحة معلومة يفيا مقا  الطلب  ةأيّ 

 ممثله وما إلى ذلك.بمقاّ  الطلب أو  وجودمكان تتعلق بالمركزية الوطنية على معلومات 

لفرض قيود المكتب المركزي الوطني المعني أو مقاّ  الطلب يتقا  به لب طينبغي تبرير أّي  كما

د( من النظا   و (ج(3)35وشرح السبب في ذلك، وفقا لما تنص عليه المادة على كشف معلومات 

قيود عنا النظر في القضايا التبرير طلب فرض االعتبار عا   فيتأخذ اللجنة األتساتسي للجنة. و

 .هاأنبشار اتداذ القرذات الصلة و

 اعتبارات أخرى ذات صلة بالسرية 3.4.1

 4، عمال بالمواد من بالحصانة ملفات المنظمة )وبالتالي اللجنة( ومحفوظاتها ومراتسالتهاتتمتع 

وفضال عن مع السلطات الفرنسية.  2008من اتفاق المقر الذي ُوقع في عا   على التوالي 8إلى 

. وتحال ية تكون قيا النظر لايهاتغطية اإلعالمالحظى بقضايا تذلك، ال تعلق اللجنة أباا على 

 ت إلى مكتب اإلنتربول لالتصاالت.طلبات إجراء المقابال

 اإلجراءات التي تتبعها اللجنة . 2

 اإلجراءات المشتركة بين جميع الطلبات المقبولة 1.2

مها تدضع جميع طلبات االطالع التي تِرد إلى اللجنة لإلجراءات المنصوص عليها في نظا

 4األتساتسي وقواعا اشتغالها.

                                                           
يِرد النص الكامل لهذه الوثائق بلغات اإلنتربول الرتسمية األربع في الجزء المدصص للجنة في صفحة اإلنتربول على   4

 .CCF-the-CCF/About-Files-s-INTERPOL-of-Control-the-for-are/Commission-we-https://www.interpol.int/Who الويب:

https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/About-the-CCF


 
 

   

 7/15 الصفحة 2019 الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول/آب/أغسطس مقدميإلى  موجه إجرائيدليل 

 

 اإلشعار باستالم الطلبات 1.1.2

تؤكا اللجنة، في أتسرع وقت ممكن، اتستال  طلب ما، وتُبلغ مقاّمه باإلجراءات والمهلة الزمنية 

 ).من النظا  األتساتسي للجنة (1)31الساريتين )المادة 

 لغات العمل 2.1.2

، وفقا تسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسيةأي اإل ،لغات عمل اللجنة هي لغات عمل المنظمة

يست ول .من قواعا اشتغالها 14تساتسي للجنة والمادة من النظا  األ (1)18المادة لما نصت عليه 

الرتسمية  العمل في االعتبار إال الوثائق المترجمة إلى إحاى لغاتأن تأخذ اللجنة بالتالي ملزمة ب

 .نتربوللإل

 من قواعد اشتغال اللجنة( 30 المادة)الطلبات  يةقبولم 3.1.2

 جميع الطلبات والجدول الزمنيعلى  المسبقة الساريةالشروط  (أ

بقرارها في مهلة أقصاها شهر واحا من  هثم تبلغ مقاّم ،مقبولية الطلبتتحقق اللجنة أوال من 

ت أو وعنا االقتضاء، يمكنها دعوة مقاّ  الطلب إلى تزوياها بمزيا من المعلوماتلقيها طلبه. 

 .الوثائق التي تاعم طلبه

رقابة من قواعا اشتغال لجنة ال 30وينبغي بالتالي أن يستوفي كل طلب الشروط التالية )المادة 

 على محفوظات اإلنتربول(:

بالبريا  مرتسلةأو اتستمارة طلب للجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول رتسالة  يتضمنأن  (1

 من طلبه؛ الغرض من مقاّ  الطلب يشرح فيهاوموقعة أو بالبريا اإللكتروني  العادي

ر بإحاى  (2 المنظمة األربع )اإلتسبانية أو اإلنكليزية أو العربية أو  لغات عملأن يحر 

 ؛(ةالفرنسي

 أو عن وكيله المدول حسب األصول؛ به أن يكون صادرا عن الشدص المعني (3

وإذا كان  .ا هويتهالطلب بغية تحاي مقا  واضحة وأصلية من وثيقة هويةأن يقَرن بنسدة  (4

مقاّ  الطلب كيانا، أن يرفَق اتسمه الكامل وتاريخ إنشائه أو تسجيله، ورقم التسجيل الرتسمي 

 .)إن وجا(، والعنوان الرتسمي

 شروط إضافية  (ب

 :ينبغي له القيام بما يلي، عندما يعين مقّدم الطلب ممثال قانونيا عنه -
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 عنه مدوال حسب  وكيالعيّن قا  هأن يرفق الطلب بإعالن خطي أو شهادة تثبت أن

 ؛األصول

 يدول الوكيل االطالع على جميع المعلومات المتعلقة  هأن يرفق الطلب بتوكيل موقع من

 .به والمسجلة في محفوظات اإلنتربول

 :قرار ما مراجعةبأو  بياناتعندما يتعلق الطلب بحذف أو تصويب  -

إرفاق طلبات أيضا  تعينيعاله، الواردة في البنا أ( أ المسبقة الشروطفضال عن اتستيفاء 

 :بما يلي وطلبات المراجعةتصويب الحذف أو ال

 على الشكل  ذات صلة مرفقة موجز للحجج الااعمة له يحيل صراحة إلى أّي وثائق

 ة؛المحاد من قبل األمان

 مرفقات ذات أهمية بموجز الحجج الااعمة لطلبه،  إحالة أيّ  يرجى أيضا من مقا  الطلب

المتوفرة في الجزء المدصص للجنة ‘‘ اتستمارة الطلب’’شار إليه في على النحو الم

5الرقابة في موقع اإلنتربول على الويب.
 

 :عندما يكون مقّدم الطلب كيانا -

يتمتع  المعني به بالوثائق التي تثبت أن الشدص الذي قاّمه نيابة عن الكيان الطلب يرفَق

عن السجل التجاري مثال أو عن  ، كنسدةالكيانهذا بالصفة أو السلطة التي تدوله تمثيل 

 .محضر مجلس إدارة الكيان

 الطلبات غير المقبولة (ج

 :في الحاالت التالية ما يمكن للجنة أن تخلُص إلى عدم مقبولية طلب

 المهلة التي حددتها ضمنبأي من المعلومات المطلوبة  من قبل مقاّ  الطلب عدم تزويدها 

6، إال إذا اعتبرت أن هناك ظروفا استثنائية تتطلب منها التحلي بالمرونة؛له
 

 لجنة المحادة في نظامها األتساتسي؛خروج الطلب عن نطاق صالحيات ال 

  يشبه في جوهره طلبا آخر سبق أو إذا كان  7ينطوي على إتسراف واضح كان الطلبإذا

 .اشتغال اللجنة( قواعد نم (.أ4)30لمادة )ا وال يتضمن وقائع جديدة أن نظرت فيهللجنة 

                                                           
we-https://www.interpol.int/Who- هذه االتستمارة متوفرة في الجزء المدصص للجنة في موقع اإلنتربول على الويب:  5

rights-your-and-CCF/Data-Files-s-INTERPOL-of-Control-the-for-are/Commission. 
هناك ثمة  يم إيضاحات كافية تتيح للجنة تحايا ما إذا كانتقامن مقاّ  الطلب  يطلبإذا تعذر توفير العناصر المطلوبة،   6

 .المرونة قارا من ظروف اتستثنائية تتطلب

https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/Data-and-your-rights
https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/Data-and-your-rights
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  البحث عن بيانات في محفوظات اإلنتربول  4.1.2

بيانات في منظومة  ت توجالإلنتربول لتحايا ما إذا كاناللجنة مع األمانة العامة  تتواصل

اللجنة بعائذ مع  تتواصلاإلنتربول للمعلومات تتعلق بمقاّ  الطلب. وفي إطار طلبات االطالع، 

)المادة  8مات المسجلة في منظومة اإلنتربول للمعلومات، أي مصار البياناتصاحب المعلو

في  من النظا  األتساتسي للجنة(، قبل الكشف عن وجود أو عا  وجود أّي معلومات (2)35

 منظومة اإلنتربول للمعلومات.

التواصل تصويب وطلبات المراجعة، يمكن للجنة الحذف والفي إطار طلبات وال عن ذلك، وفض

معلومات أو للحصول على مالئمة أخرى أّي كيانات  وأاألمانة العامة لإلنتربول  مع

 9إيضاحات.

 التدابير المؤقتة  5.1.2

ل الطلبات حسب ترتيب وصولها ومقبوليتها. ولكن قا تجا اللجنة نفسها تُعامَ من ناحية المباأ، 

ذ اتدا ها عنائذيمكن لقرار تسريع. و اتداذ في مواجهة حاالت طارئة تتطلب األحيانفي بعض 

وهو الحال مثال عناما يكون من من نظامها األتساتسي.  37باالتستناد إلى المادة  10تاابير مؤقتة

بسبب بيانات مسجلة في  جزأن كان قا احتُ بعا  الواضح أن تسليم مقاّ  الطلب بات وشيكا

كن حتى في هذه منظومة اإلنتربول للمعلومات، أو عناما يوضع مقاّ  الطلب تحت الحماية. ول

قات قبل اتداذ أّي تاابير ترى اللجنة أنه من الضروري أن تجري المزيا من التاقيالحاالت، قا 

 مؤقتة.

ولضمان معالجة هذه الحاالت بأتسرع وقت ممكن، يمكن للجنة أيضا أن تفوض صالحياتها إلى 

عمال  11،راتعضو أو أكثر من أعضائها )الرئيس، المقرر( التداذ تاابير مؤقتة بين الاو

 من قواعا اشتغالها. (3)19من نظامها األتساتسي والمادة  17بالمادة 

                                                                                                                                                                                           
اد الطلبات الصادرة عن مقا  تحاياا عفي االعتبار  ةذآخ‘‘ إتسراف واضح’’تقار اللجنة ما إذا كان الطلب ينطوي على   7

 .أو تكرارها نفسه الطلب

مركزي وطني يعامل بيانات في منظومة اإلنتربول للمعلومات، أو تُعاَمل لحسابه بيانات في مكتب  أيّ  ‘‘المصار’’يُقصا بـ   8

هذه المنظومة ويكون مسؤوال عنها في نهاية المطاف، أو أي كيان دولي أو كيان خاص تُعاَمل بياناته في منظومة اإلنتربول 

 .ظا  اإلنتربول لمعاملة البيانات(من ن (6)1)المادة  للمعلومات ويكون مسؤوال عنها في نهاية المطاف
 من النظا  األتساتسي للجنة. 34و (2)21المادتان   9

ضرورة لذلك بالنظر إلى الظروف  ي القضية إذا رأتبناء على طلب أحا األطراف ف يمكن للجنة أن تتدذ تاابير مؤقتة  10

ت االتستثنائية أو الطارئة، كحجب البيانات، أو االتستثنائية للطلب ذي الصلة. وثمة عاة تاابير مؤقتة ممكنة في هذه الحاال

 ا من باب األولوية، وما إلى ذلك.حذفها من موقع اإلنتربول على الويب، أو معاملته
للجنة للنظر في المسائل والمشاريع والطلبات وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة بعملها،  الاورات هي اجتماعات دورية 11

 من نظامها األتساتسي. 16عقا اللجنة دوراتها ثالث مرات في السنة على األقل، وفقا للمادة . وتواتداذ القرارات بشأنها
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 الجدول الزمني التخاذ القرارات واإلشعار  6.1.2

، من خالل اعتماد إجراءات مهل زمنية معقولةتسعى اللجنة جاهاة إلى اتداذ قرارات ضمن 

لماة اورات لمزيا من الامبسطة ألنواع محادة من الطلبات، وتكييف طرائق عملها، وعقا 

 حجج قانونيةلنظر في ا في أغلب األحيانولكن الطلبات التي تِردها تتطلب أطول كل عا . 

 الطلبات. يمقام التي تحال من قبلوعاد كبير من الوثائق  مفصلة

من النظا  األتساتسي للجنة، يتعين على اللجنة أن تتدذ قرارا بشأن طلبات  40ووفقا للمادة 

، في حين تصل هذه المهلة بالنسبة لطلبات الحذف إلى أربعة أشهرمهلة أقصاها االطالع في 

يجوز لهيئة اعتبارا من تاريخ إعالن مقبولية هذه الطلبات. ووفقا للمادة نفسها،  تسعة أشهر

 هذه المهل.تبرر تمايا بطلب ما الطلبات أن تقرر أّن الظروف الداصة 

مانة العامة لإلنتربول في غضون شهر واحا من تاريخ وتحيل اللجنة قراراتها الدطية إلى األ

اتداذها. وفي حال اتدذت اللجنة قرارا بوجوب تحايث أو تصويب أو حذف المعلومات المتعلقة 

تتلقاه فيه، بطلب ما، تنفذ األمانة العامة لإلنتربول هذا القرار في غضون شهر من التاريخ الذي 

، تنفذ األمانة المطلوبة ت بشأنه. ويعا تلقي اإليضاحاتإال إذا تعين طلب المزيا من اإليضاحا

 أتسرع وقت ممكن.في القرار هذا العامة لإلنتربول 

إلبالغ األطراف في القضية  واحد شهر، تحظى اللجنة بمهلة واعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار

 بقرارها النهائي.

 طلبات االطالع 2.2

في الرتسم اإلنتربول  بياناتاالطالع على  تلباموجز لمجمل اإلجراءات السارية على ط ِردي

 .1التذييل الوارد في  البياني

بيانات مسجلة  أو عا  وجود جودتبعا لومن الردود الممكنة في هذه المرحلة،  ةمدتلف ثمة أنواعو

تمت  البلاان التيالممكنة المفروضة من قبل لقيود لفي منظومة اإلنتربول للمعلومات، و

 :هارتااتستش

  في منظومة اإلنتربولتعلق به ات تبيان وجود أو عا  وجودإطالع مقاّ  الطلب على يمكن 

 ؛للمعلومات

  عليها؛ مقاّ  الطلب بيانات، يمكن إطالع وجودوفي حال 

 مقاّ  الطلب إلى االتصال بالسلطات المعنية في أحا البلاان لكي  ويمكن أيضا أن يُاعى

 وطني.اتسبة على المستوى المنالجراءات اإل تُتدذ
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عناما يطلب مقاّ  الطلب تصويب  3.2الفقرة وتعما اللجنة إلى اتباع الدطوات الواردة في 

 معلومات، تسواء كان هذا الطلب مرفقا بطلب لالطالع على معلومات أ  ال.  

 طلب تصويب بيانات أو حذفها 3.2

إجراء تقييم إلى  أو في الوقت نفسه، 21.الفقرة ي اتباع الدطوات الواردة فبعا تعما اللجنة، 

لإلجراءات السارية على هذه الطلبات في  قانوني لطلب تصويب أو حذف بيانات. ويِرد موجز

 . 2التذييل الرتسم البياني المارج في 

 اإلجراءات 1.3.2

 مسجلة تعتما طبيعة ونطاق التاقيقات التي تجريها اللجنة بشأن طلبات حذف أو تصويب بيانات

 الفردي والبيانات المطعون فيها.علومات على طبيعة الطلب في منظومة اإلنتربول للم

اإلنتربول  أنظمة اتستنادا إلى المعني ويباأ التقييم عادة بتحليل الحجج الرئيسية للطرف

والمعلومات المتوفرة لاى اللجنة. وتأخذ اللجنة بالتالي في االعتبار العناصر والوثائق التي 

 ،عناصر أخرى مسجلة في منظومة اإلنتربول للمعلومات أحالها مقاّ  الطلب لاعم طلبه، وأيّ 

في الطلب أو  مذكورطرف ثالث  أيّ  أو وطني آخر والردود الواردة من أّي مكتب مركزي

للجنة أيضا، بمبادرة يمكن االقتضاء، مقاّ  الطلب. وعنا  دفع بهامعني مباشرة بالحجج التي 

 .ي إطار التحليل الذي أجرتهالحظتها فالتي المسائل تحقق من بعض ت أنمنها، 

أو أّي بلا  أو مصار البيانات األمانة العامة لإلنتربول،وفي هذا السياق، قا تتشاور اللجنة مع 

آخر معني بالعناصر الواردة في الطلب. ويمكنها أيضا أن تاعو مقاّ  الطلب مجادا إلى تزوياها 

 بمعلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.

بالتقا  علم على  في وتسعها إلبقاء األطراف الذين يستفسرون عن قضية ماوتبذل اللجنة ما 

 في إطار النظر في طلبه، ومتى أمكنعلى صعيا هذه القضية. ويُطلَع مقاّ  الطلب،  المحرز

و/أو عنا االقتضاء، على البيانات الرئيسية المتعلقة به والمسجلة في منظومة اإلنتربول 

 جميع المعلومات اإلضافية التي تُعتبر ضرورية. للمعلومات، وياعى إلى إحالة

 القرار  2.3.2

تدذ قرار نهائي بشأنها، يمكن للجنة مشكالت كبرى تتعلق باالمتثال قبل أن ي  قضية لعناما تثير ا

 ة.ئمالإجراءات احترازية مأّي أن تقرر اتداذ 

ية، بعا أن تكون قا أصارت ل بما يتماشى مع األنظمة الساروإذا رأت اللجنة أن البيانات لم تعامَ 

 ذ اإلجراءات التصويبية المناتسبة.قراراها النهائي، يمكنها أيضا أن تقرر اتدا
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األمانة العامة تعما وعناما ترى اللجنة أن البيانات المطعون فيها ال تمتثل ألنظمة اإلنتربول، 

ملزمة لى أن قراراتها اإلجراءات التصويبية التي قررتها اللجنة، بالنظر إ إلى تطبيق لإلنتربول

 من النظا  األتساتسي للجنة(. (1)26)المادة  للمنظمة

 طلبات المراجعة 4.2

 آلية تقديم الطلبات 1.4.2

طلب مراجعة قرار اتدذته اللجنة بشأنهم. وياعى مقا  الطلب إلى يمكن لألطراف في قضية ما 

ي موقع اإلنتربول على اتستداا  االتستمارة ذات الصلة المتوفرة في الجزء المدصص للجنة ف

مقاّ  الطلب أو مصار يحال إلى الويب. وعنا تلقي طلب جايا، تعا اللجنة إشعارا باالتستال  

وتتيح من النظا  األتساتسي للجنة،  42ره من خالله بالشروط الملحوظة في المادة تذكّ والبيانات، 

 .وفقا لذلكإمكانية تعايل إفاداته  له

 من النظام األساسي للجنة 42 مادةفي ضوء ال الطلب تقييم 2.4.2

 األساسي للجنة النظاممن  42طلب مراجعة يمتثل للمادة   (أ

ال يُنظر في طلبات مراجعة قرارات اللجنة نه ظا  األتساتسي للجنة على أمن الن 42تنص المادة 

 اتستوفت مجمل المعايير التالية:إال إذا 

معروفة عنا النظر في الطلب شفت حايثا، ولو كانت وقائع اكتُ تستنا إلى إذا كانت  (1

 ألوصلت اللجنة إلى اتستنتاج مدتلف؛

 .الوقائع اكتشاف تاريخ أشهر منأحيلت العناصر الجاياة في غضون تستة إذا  (2

 األساسي للجنة النظاممن  42 يمتثل للمادة ال طلب مراجعة (ب

منصوص التعتبر اللجنة عموما، في الحاالت التالية، أن طلب المراجعة ال يستوفي الشروط 

 األتساتسي: هانظاممن  42لمادة عليها في ا

  التي قاّمها مقاّ  الطلب/المكتب المركزي الوطني لاعم طلب  العناصراعتبرت أن إذا

 ؛في طلبه تنظر ماعنا كانت معروفةالمراجعة 

  واقعة مقاّ  الطلب/المكتب المركزي الوطني قا قاّ  عنصرا اعتُبر أن من على الرغم

 افعها إلى تعايلكفيال بللجنة أن تعتبر أن هذا العنصر ليس  أنه يمكن إال، اكتُشفت حايثا

 ؛قرارها
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  بعا تستة أشهر من اكتشافها من قبل مقاّ  الطلب، دون ‘‘ الجاياة’’العناصر إذا أحيلت

 ؛تقايم أّي مبرر لذلك

  على القرار إلى أنه ال يوافق ببساطة مقاّ  الطلب/المكتب المركزي الوطني إذا أشار

 ي اتُدذ في قضيته.الذ

 التذييالت . 3

 طلب لالطالع على بيانات -اإلجراءات : 1التذييل 

 طلب لتصويب/حذف بيانات -اإلجراءات : 2التذييل 
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 الطالع على بياناتل : طلب1التذييل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب لتصويب/حذف بيانات – 2التذييل 

 1 المرحلة
 تتلقى اللجنة الطلب

 2 المرحلة

 تنظر اللجنة في مقبولية الطلب

 (من تلقيه يوما 30في غضون )

إذا اعتُبر الطلب غير مقبول بعا، يحظى مقاّمه بمهلة 

يوما من تاريخ إشعاره بعا  مقبولية طلبه  30

 التستكماله، وإال ُحفظ الطلب دون اتداذ أّي إجراءات

 إضافية

 3 المرحلة

إذا اعتُبر طلب االطالع مقبوال، تتحقق 

اللجنة أوال من وجود بيانات تتعلق بمقاّ  

 ب في منظومة اإلنتربول للمعلوماتالطل

ع مقاّ  الطلب بشاة على تحايا مصار البيانات  يشج 

ب البحث عنه )بلا معين أو كيان آخر( الذي قا يطل

 عبر قنوات اإلنتربول

 4لة المرح

اللجنة مع مصار البيانات، وفقا  تتواصل

من نظامها األتساتسي، وقبل  35للمادة 

 عن المعلومات المتعلقة بطلب ما الكشف

 5 المرحلة

يحال رد نهائي بشأن الطلب إلى مقاّمه 

في غضون أربعة أشهر من تاريخ )

((، وتؤخذ 2)المرحلة  إعالن مقبوليته

ية في االعتبار القيود المحتملة السار

التي طلب مصار البيانات فرضها، وفقا 

  من النظا  األتساتسي للجنة 35للمادة 

إذا لم تتوفر أّي معلومات بشأن مقاّ  الطلب 

في منظومة اإلنتربول للمعلومات، يرتسل إليه 

رد نهائي يأخذ في االعتبار القيود المحتملة 

التي قا يكون مصار البيانات قا فرضها وفقا 

ظا  األتساتسي للجنة، ويُحفظ من الن 35للمادة 

 الطلب
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 1 المرحلة

 تتلقى اللجنة الطلب 

 2 المرحلة

 تنظر اللجنة في مقبولية الطلب

 (يوما من تلقيه 30في غضون )

 3 المرحلة

مصار أو مع اللجنة  تتواصلإذا اعتُبر الطلب مقبوال، 

المصادر األخرى مع مصادر البيانات، وعنا االقتضاء، 

 الطلبالمعنية مباشرة ب

 4 المرحلة

قا يُطلب إلى مقاّ  الطلب تقايم معلومات إضافية. وإذا 

نُظر في طلبه خالل الاورة، يبلغ بذلك ويُاعى إلى تقايم 

المعلومات اإلضافية المطلوبة أو التي تُعتبر ضرورية 

 نات()على غرار ما يُطلب من مصار البيا

 5 المرحلة

ون تسعة في غضتصار اللجنة قرارا بشأن الشكوى )

(، إال إذا 2)الدطوة  أشهر من تاريخ إعالن مقبولية الطلب

 هانظاممن  (3)40رأت ضرورة لتمايا المهلة )المادة 

 األتساتسي(

 6 المرحلة

بعا التنفيذ، تحيل اللجنة إلى مقاّ  الطلب ردها النهائي على 

، أو 5 يوما من المرحلة 60إلى  30الشكوى )في غضون 

تاخال من األمانة العامة لإلنتربول(.  أكثر إذا اقتضى األمر

ويتلقى مصار البيانات أيضا ردا نهائيا بشأن الطلب. وقا 

من النظا   35تفَرض قيود على الردين بموجب المادة 

 األتساتسي للجنة


