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 الهدف: 1المادة 

يهدف هذا النظام األساسي إىل حتديد عمل  (1)
 الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول.جلنة 

ُتشكَّل جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول  (2)
 وتؤدي مهامها وفقا هلذا النظام األساسي.

 
 : 1الفصل 

 أحكام عامة

 تعاريف: 2 المادة

تســري علـــى هــذا النظـــام األساســي التعـــاري   (1)
مــن نظـام اإلنرتبــول ملعاملــة  1الـواردة   املــادة 

 البيانات.

إىل جلنـــة الرقابـــة علـــى ‘‘ اللجنـــة’’يشـــع تعبـــع  (2)
ـــــــــه  ـــــــــن  علي ـــــــــول،  مـــــــــا ت حمفوظـــــــــات اإلنرتب

مــــــــــن القــــــــــانون األساســــــــــي  36و 5 املادتــــــــــان
 للمنظمة.

إىل القـــانون ‘‘ أنظمـــة اإلنرتبـــول’’يشـــع تعبـــع  (3)
األساســــي للمنظمــــة ونظــــام معاملــــة البيانــــات 
لـــــديها، مـــــا ف حُيـــــدَّد  ـــــ ف  لـــــ    هـــــذا 

 النظام األساسي.
 

 اختصاصات اللجنة وصالحياتها: 3 المادة

تؤدي اللجنة املهام املو لة إليها مبوجب املـادة  (1)
مــــــــــــن القــــــــــــانون األساســــــــــــي للمنظمــــــــــــة،  36

 وحتديدا:

حتــرص علــى أن تتقيــد معاملــة املنظمــة  (أ )
 للبيانات الشخصية بأنظمة اإلنرتبول؛

تقــــدم املشــــورة للمنظمــــة   مــــا  ــــ   (ب )
أّي مشــرو ، أّي عمليـــة، أّي نظـــام أو 

ـــــــب معاملـــــــة أّي مســـــــألة  أ ـــــــر  تتمل

بيانـــــــــــات  ات طـــــــــــاب   خصــــــــــــي   
 منظومة اإلنرتبول للمعلومات؛

تنظـر وتبـّت   طلبــات ا طـ   علــى  (ج )
البيانــــــــات وبأو تصــــــــويب أو  ــــــــذف 
البيانــات املعاملــة   منظومــة اإلنرتبــول 

 للمعلومات.

 تُعمى اللجنة ألداء مهامها: (2)

إمكانيــة الوصـــول الكامـــل إىل منظومـــة  (أ )
 19اإلنرتبــول للمعلومــات وفقــا للمــادة 

 من هذا النظام األساسي؛

صــــــ  ية إجــــــراء التــــــدقيقات ال  مــــــة  (ب )
واختـــا  قـــرارات ملزمـــة للمنظمـــة وإبـــداء 
آراء بشــأن معاملــة بيانــات  ات طــاب  
 خصــــــــــــــي   منظومــــــــــــــة اإلنرتبــــــــــــــول 
للمعلومــــات،  مــــا تــــن  علــــى  لــــ  

 ذا النظام األساسي؛من ه 26املادة 

صـــــ  ية النظـــــر ابصـــــرية   طلبـــــات  (ج )
ــــل  ــــ  تُعام  ــــات ال ــــى البيان ا طــــ   عل
  منظومـــــة اإلنرتبـــــول للمعلومـــــات أو 
تصـــويبها وبأو  ـــذفها واختـــا  قـــرارات 
هنائيـة وملزمــة بشــأهنا،  مــا تــن  علــى 

مــــــــن هــــــــذا النظــــــــام  28 لــــــــ  املــــــــادة 
 األساسي.

 
 اللجنة استقاللية: 4 المادة

 اللجنة مهامها باستق لية تامة.تؤدي 
 

 تعاون أعضاء المنظمة: 5 المادة

 ينبغي ألعضاء املنظمة:

 .ام ا تصاصات اللجنة واستق ليتهاا رت  (1)
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ت اللجنــــــــة وفقــــــــا الـــــــرد بســــــــرعة علــــــــى طلبــــــــا (2)
 .لقوانينهم الوطنية

   ـــــــــــدود القـــــــــــوان  الوطنيـــــــــــة الســـــــــــارية    (3)
بلــداهنم، اــمان أ  تتــد ل   عمــل اللجنــة 

وطنيـــة تقـــ  علـــى أرااـــيها، أو أ  أّي ســـلمة 
حتاول اختا  قرارات تتعلق باملنظمة   مسـائل 

 تندرج امن ا تصاص اللجنة.
 

 :2الفصل 
 تنظيم اللجنة

 :1الفصل الفرعي 
 بنية اللجنة وتشكيلتها

 البنية: 6المادة 

  تتأل  اللجنة من هيئت : (1)

ـــة اإل ـــراف واملشـــورة، وتكـــون هلـــا  (أ ) هيئ
صـــ  ية ا اـــم   باملهـــام املـــذ ورة 

()أ( و)ب( مــــــــن هــــــــذا 1)3  املــــــــادة 
 النظام األساسي؛

ـــة الملبـــات، وتكـــون هلـــا صـــ  ية  (ب ) هيئ
ا اــــم   باملهــــام املــــذ ورة   املــــادة 

 ()ج( من هذا النظام األساسي.1)3

حيــق ألعضــاء  ــل مــن هيئــ  اللجنــة التشــاور  (2)
اهليئة األ ر  وبأو املشار ة  أعضـاء ريـع م  

 مصوت    أعماهلا ومداو هتا.

 الرئيس: 7 المادة

يـــرأل الـــرئي  هيئـــ  اللجنـــة ويوجـــه أعماهلمـــا  (1)
ـــــــــــــــى إدارة اللجنـــــــــــــــة وعمـــــــــــــــل  ويشـــــــــــــــرف عل

 سكرتاريتها.

ينتخـــــب عيـــــ  أعضـــــاء اللجنـــــة الـــــرئي  مـــــن  (2)
 امن أعضاء هيئة الملبات.

 
 

 التشكيلة: 8 المادة

اللجنة مـن سـبعة أعضـاء يُنتخبـون مـن تتأل   (1)
بــــ  أ ــــخاص  وي مناقبيــــة و ياديــــة ونزاهــــة 
عاليــــــــة ؤلكــــــــون املــــــــؤه ت ال  مــــــــة لشــــــــغل 
 مناصب رفيعة امن جمال  ربة  ل منهم.

ينبغـــي أن يكـــون أعضـــاء اللجنـــة مـــن مـــواط   (2)
أعضــــاء املنظمــــة ومــــن جنســــيات  تلفــــة وأن 
يتقنــــــوا لغــــــة علــــــى األقــــــل مــــــن لغــــــات عمــــــل 

وينبغـــــــي أن ؤثـــــــل أعضـــــــاء هيئـــــــة  اإلنرتبـــــــول.
ـــات، قـــدر اإلمكـــان، األنظمـــة القانونيـــة  الملب

 الرئيسية   العاف.

تتـــأل  هيئـــة اإل ــــراف واملشـــورة مـــن الــــرئي   (3)
ومـــن عضـــو  بـــع   اايـــة البيانـــات وعضـــو 

  بع   املعاملة اإللكرتونية للبيانات.

 تتأل  هيئة الملبات من مخسة أعضاء: (4)

 البيانات؛حمام  بع   ااية  (أ )

ــــــــة مشــــــــهودة    (ب ) حمــــــــام  و  ــــــــربة دولي
الشــــــؤون الشــــــرطية، و اصــــــة التعــــــاون 

 الشرطي الدويل؛
حمـــــــام  و  ـــــــربة   القـــــــانون اجلنـــــــائي  (ج )

 الدويل؛
 حمام  بع    قوق اإلنسان؛ (د )
حمـــــام يشـــــغل اأن أو ســـــبق أن  ـــــغل  (ه )

وظيفـــــة رفيعـــــة   القضـــــاء أو ا دعـــــاء 
العـــــــام، و و  ـــــــربة   جمـــــــال التعـــــــاون 

 الدويل.القضائي 
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 : 2الفصل الفرعي 
 أعضاء اللجنة

 االنتخاب: 9 المادة
 تنتخب اجلمعية العامة أعضاء اللجنة. (1)

 لمــا  ــان  لــ  اــروريا، يوجــه األمــ  العــام  (2)
طلبــا  ميــا إىل أعضــاء املنظمــة يــدعوهم فيــه، 
 ــــــ ل مــــــدة حمــــــددة، إىل تر ــــــي  أ ــــــخاص 
لـــديهم املـــؤه ت واخلـــربة ال  مـــة ل اـــم   

اللجنـة. وحيـق لكـل عضـو مـن  مبهام عضو  
 األعضاء اقرتاح مر   لكل منصب.

ـــــان يواـــــ  مـــــؤه ت  (3) يُرفـــــق بكـــــل تر ـــــي  بي
 املر   للمنصب.

تعــّد اللجنــة التنفيذيــة قائمــة جلميــ  املر ــ    (4)
ــــة، مــــ   ــــوفر فــــيهم املــــؤه ت اململوب ــــذين تت ال
الوثــــائق املرفقــــة، وتعــــرة هــــذ  القائمــــة علــــى 

 اجلمعية العامة.

ــــــــة  (5) ــــــــة تنتخــــــــب اجلمعي العامــــــــة أعضــــــــاء اللجن
ــــــــدا لي  ــــــــا قرتا  الســــــــري وفقــــــــا للنظــــــــام ال ب
للجمعيــــــة العامــــــة. ويُعتــــــرب املر ــــــ ون الــــــذين 
حيصلون على األريلبية البسيمة من األصـوات 
بــ . وؤكــن ألّي  ــخ ، تبعــا خلربتــه،  منتخ 

 أن يرت   لعدة مناصب  اريرة.

 الوالية: 10 المادة

 و ية أعضـاء اللجنـة هـي مخـ  سـنوات قابلـة (1)
 للتجديد مرة وا دة لث ث سنوات إاافية.

وألريــراة أول انتخابــات يفــر    إطــار هــذا  (2)
 النظام األساسي:

ُ تـــــار أ ـــــد أعضـــــاء هيئـــــة اإل ـــــراف  (أ )
ـــــ   ـــــة مـــــدهتا أرب واملشـــــورة بالقرعـــــة لو ي

 سنوات؛

ــــــــة  (ب ) ُ تــــــــار عضــــــــوان مــــــــن أعضــــــــاء هيئ
الملبـــــات بالقرعـــــة لو يـــــة مـــــدهتا أربـــــ  

 سنوات؛ 

ناصـــــبهم يشــــغل األعضـــــاء اأ ـــــرون م (ج )
 لو ية مدهتا مخ  سنوات؛ 

ؤكــــــــن أن يُنتخــــــــب أعضــــــــاء اللجنــــــــة  (د )
 اباليون لو ية ريع قابلة للتجديد. 

إ ا تعـــذر علـــى أ ـــد أعضـــاء اللجنـــة مواصـــلة  (3)
أداء مهامـــــه أو إ ا اســـــتقال، يُنت خـــــب عضـــــو 
جديــد للفــرتة املتبقيــة مــن و يــة ســلفه. وؤكــن 
  قـــا إعـــادة انتخـــاب العضـــو اجلديـــد لو يـــة 
ــــة للتجديــــد.  ــــ ث ســــنوات ريــــع قابل مــــدهتا ث
وؤكــن أن تعــّ  اللجنــة التنفيذيــة بــدي  مؤقتــا 
لشـــغل املنصـــب  ـــا الـــدورة التاليـــة للجمعيـــة 

 العامة.

 االستقاللية: 11 المادة

يشــــــغل أعضــــــاء اللجنــــــة مناصــــــبهم بصــــــفتهم  (1)
 الشخصية.

علـــى أعضـــاء اللجنـــة، عنـــد أداء مهـــامهم، أن  (2)
ــــــوا باســــــتق لية وأ   ــــــأثع يعمل  ضــــــعوا ألّي ت

 ـــارجي، مبا ـــر أو ريـــع مبا ـــر، وأ  يملبـــوا 
أو يقبلـــوا تعليمـــات مـــن أّي  ـــخ  أو هيئـــة 

 أو  كومة.

ؤتنــ  أعضــاء اللجنــة عــن اختــا  أّي إجــراءات  (3)
أو مزاولـــة أّي نشـــال حُيتمـــل أن يتعاراـــا مـــ  
ـــــؤثرا ســـــلبا   الثقـــــة    ممارســـــة مهـــــامهم أو ي

 استق ليتهم.

ؤها عــن أّي عمــل ؤكــن متتنــ  املنظمــة وأعضــا (4)
أن يؤثر   أعضـاء اللجنـة أو سـكرتاريتها، أو 

 ينعك  سلبا عليهم عند تأدية مهامهم.
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يكفـــل رئـــي  اللجنـــة ا ـــرتام القواعـــد املتعلقـــة  (5)
 باستق لية اللجنة وأعضائها.

 الحياد: 12  المادة

  يشــارع عضــو اللجنــة   تســوية أّي قضــية  (1)
ؤكـــــن أن يكـــــون  يـــــاد  فيهـــــا مواـــــ   ـــــ  

 معقول.

حُتـــــــــــّدد قواعـــــــــــد ا ـــــــــــتغال اللجنـــــــــــة املعـــــــــــايع  (2)
 واإلجراءات املتعلقة بتمبيق هذ  املادة. 

 األجر: 13 المادة

ـــــذي يتلقـــــا  أعضـــــاء  ـــــة العامـــــة األجـــــر ال تقـــــرر اجلمعي
 اللجنة. و  ُ ّفض هذا األجر   أثناء و يتهم.

 العزل والفصل المؤقت: 14 المادة

أ ــد ؤكــن للجمعيــة العامــة و ــدها أن تعــزل  (1)
أعضــاء اللجنــة مــن منصــبه و لــ    إ ــد  

 ابالت  التاليت :

بنـــاء علـــى اقـــرتاح مـــن اللجنـــة    الـــة  (أ )
ســـــوء ســـــلوع العضـــــو املعـــــ  أو عـــــدم 

 أهليته؛ 

بنــاء علــى اقــرتاح مــن اللجنــة التنفيذيــة  (ب )
ــــة  وبعــــد استشــــارة جلنــــة الرقابــــة    ال
تكــرار ســوء الســلوع أو ارتكــاب  مــأ 

 فادح. 

ة، ؤكــن للجنــة التنفيذيــة،   ابــا ت العاجلــ (2)
ـــــــة، فصـــــــل أ ـــــــد  بعـــــــد استشـــــــارة جلنـــــــة الرقاب
األعضـــاء مؤقتـــا  ـــا الـــدورة التاليـــة للجمعيـــة 
العامـــــــــة    الـــــــــة ســـــــــوء الســـــــــلوع أو عـــــــــدم 

 األهلية.

 

 :3الفصل الفرعي 
 سكرتارية اللجنة 

 السكرتارية: 15 المادة

السكرتارية هي هيئـة دائمـة يرتأسـها أمـ  سـر  (1)
أمـــــ  الســـــر أ صـــــائيا  يتبـــــ  للجنـــــة. ويكـــــون

قانونيــا  ا  ــربة واســعة، و  ســيما   جمــا ت 
القانون اجلنائي الدويل و قوق اإلنسـان وبأو 

 ااية البيانات.

ختتــار اللجنــة مــوظفي الســكرتارية. وتأ ــذ    (2)
 ابسبان عند ا تيارهم الضرورات التالية:

 متثيل عي  لغات عمل املنظمة؛ (أ )

ـــــة الرئي (ب ) ســـــية   متثيـــــل األنظمـــــة القانوني
 العاف؛

 ضــور املــوظف  مــن أصــ اب اخلــربة  (ج )
  اجملال القضائي أو   قلم احملكمـة، 
وبأو امللّمـــ  بالقـــانون اجلنـــائي الـــدويل 
ــــانون  قــــوق اإلنســــان وبأو اايــــة  وق
البيانــات، وممــن لـــديهم مهــارات مثبتـــة 

   الت ليل والت رير القانوني .

ــــــة   أداء  (3) تقــــــدم الســــــكرتارية املســــــاعدة للجن
مهامهـــا بشــــكل فاعــــل مبوجـــب هــــذا القــــانون 
األساســـــي. وعلــــــى وجــــــه اخلصــــــوص، تتخــــــذ 
 السكرتارية عي  اخلموات ال  مة من أجل:

القيـــام بـــأّي عمليـــات إداريـــة للجنـــة أو  (أ )
 ترتيب القيام هبا؛

 إعداد امللفات لتنظر فيها اللجنة؛ (ب )

ا ام   بدور جهة اتصال ومنسـق  (ج )
بــــــــ  اللجنــــــــة واملنظمــــــــة أو أّي هيئــــــــة 

 ر ؛أ 
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إجــــــــــراء الدراســــــــــات وأداء أّي مهــــــــــام  (د )
أ ـــر  بنـــاء علـــى تعليمـــات اللجنـــة أو 

 رئيسها.

ـــــــــــــؤدي موظفـــــــــــــو الســـــــــــــكرتارية واجبـــــــــــــاهتم  (4) ي
ــــــون إ   باســــــتق لية تامــــــة و  يتلقــــــون أو يقبل

 تعليمات اللجنة.

ــــــــة  صــــــــرا، يكــــــــون ملــــــــوظفي  (5) ألريــــــــراة إداري
ـــــ   الســـــكرتارية نفـــــ  ابقـــــوق والواجبـــــات ال

 .ملوظفي املنظمة املتعاقدين
 

 : 4الفصل الفرعي 
 عمل اللجنة

 الدورات: 16 المادة
حتـــدد اللجنـــة مكـــان دوراهتـــا وعـــددها ومـــدهتا  (1)

ل اـــم   مبهامهـــا بفعاليـــة، ولكنهـــا يفتمـــ  
ثـــ ث مـــرات   الســـنة علـــى األقـــل. ويـــدعو 

 رئي  اللجنة إىل انعقاد هذ  الدورات.

تعقد اللجنة دوراهتا   جلسات مغلقـة. ومـن  (2)
حيــــــق إ  ألعضــــــاء اللجنــــــة  يــــــأ املبــــــدأ،   

وســـكرتاريتها  ضــــور هـــذ  الــــدورات، ولكــــن 
ــــة دعــــوة أ ــــخاص آ ــــرين تعتــــرب  ؤكــــن للجن

  ضورهم اروريا.

تعلن اللجنة عن اجلـدول الـزم  العـام لـدوراهتا  (3)
 املقررة لكل عام.

لتســــــهيل الت ضـــــــع لـــــــدوراهتا، تـــــــزود اللجنـــــــة  (4)
األمانــــــــــــــة العامــــــــــــــة   الوقــــــــــــــت املناســــــــــــــب، 

  قبــــل  ــــهر مــــن وُيست ســــن أن يكــــون  لــــ
ــــــــ   انعقــــــــاد  ــــــــل دورة، بقائمــــــــة املوااــــــــي  ال

 سُتناقشها اهليئتان. 
 تفويض الصالحيات: 17 المادة

ـــــــــة تفـــــــــويض  بعـــــــــض ؤكـــــــــن ألّي مـــــــــن هيئـــــــــ  اللجن
صـــــ  ياهتا إىل عضـــــو أو أ ثـــــر مـــــن أعضـــــائها ألداء 
مهامهـــــا بفعاليـــــة. وؤكـــــن أن يشـــــمل هـــــذا التفـــــويض 

 ص  ية اختا  القرارات ب  الدورات. 

 اللغات: 18 المادة
لغــات عمــل اللجنــة هــي لغــات عمــل املنظمــة   (1)

مـــــن النظـــــام  54 مـــــا هـــــي حمـــــددة   املـــــادة 
العــــــــام، أي اإلســــــــبانية واإلنكليزيــــــــة والعربيــــــــة 

 والفرنسية.

تقــــرر اللجنــــة أي لغــــات تســــتخدم حملفوظاهتــــا  (2)
 الدا لية ومداو هتا.

الوصاااااااول إلاااااااى منظوماااااااة اإلنترباااااااول : 19 الماااااااادة
 للمعلومات

ـــــــاح هلـــــــا  ـــــــة، يت ـــــــة مهامهـــــــا بفعالي ـــــــؤدي اللجن لكـــــــي ت
ا طــــ  ،  ريـــــة وبشــــكل ريـــــع حمــــدود، علـــــى عيـــــ  
ـــــــــــــل   منظومـــــــــــــة اإلنرتبـــــــــــــول  البيانـــــــــــــات الـــــــــــــ  تُعام 
للمعلومــات، بصـــرف النظـــر عــن مكـــان هـــذ  املعاملـــة 

 أو  كلها أو الوسيلة املستخدمة فيها. 

 الطابع السري والسرية المهنية: 20المادة 
 اللجنة سرية. تكون حمفوظات (1)
ــــرة علــــى اللجنــــة مبوجــــب  (2) الملبــــات الــــ  تُع

ـــل  4الفصـــل  مـــن هـــذا النظـــام األساســـي تُعام 
مـــن ق بـــل هيئـــة الملبـــات باعتبارهـــا ســـرية، و  
ُتســـــجَّل   منظومــــــة اإلنرتبـــــول للمعلومــــــات. 
 ولكن ؤكن هليئة الملبات أن تقرر ما يلي:

لدراســـــــــة الملبـــــــــات، الكشـــــــــ  عـــــــــن  (أ )
اـــروريا  املعلومـــات عنـــدما تـــر   لـــ 

  إطــار أداء مهامهــا، مــ  أ ــذ وقــائ  
القضــية و قــوق مقــدم الملــب و ريتــه 

   ا عتبار؛
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ـــــــــه    (ب ) تســـــــــجيل طلـــــــــب أو أجـــــــــزاء من
منظومـــــــــــــــة اإلنرتبـــــــــــــــول للمعلومـــــــــــــــات 
 ةلت ــديأ أو تصــويب بيانــات مضــّمن

 فيها.
يعتـــــــرب أعضـــــــاء اللجنـــــــة، وســـــــكرتاريتها، وأّي  (3)

 بـــــــع تعّينـــــــه اللجنـــــــة مبوجـــــــب هـــــــذا النظـــــــام 
عي  املعلومات ال  يملعـون عليهـا  األساسي

  ســياق ممارســة مهــامهم ســرية، إ  إ ا  ــان 
أداء مهــــــامهم بالشــــــكل املناســــــب يســــــتدعي 
 ـــــ ف  لـــــ . ويظـــــل واجـــــب الســـــرية هـــــذا 
ســــــــــاريا  ــــــــــا بعــــــــــد انتهــــــــــاء املعنيــــــــــ  مــــــــــن 

 ا ام   بأّي من هذ  املهام.

 التشاور: 21 المادة

العامـة حيق للجنـة التشـاور مبا ـرة مـ  األمانـة  (1)
أو مصـــادر البيانـــات أو ســـائر الكيانـــات الـــ  
يُتـــــــاح هلـــــــا الوصـــــــول إىل منظومـــــــة اإلنرتبـــــــول 
للمعلومات،  ما هو منصوص عليـه   نظـام 
اإلنرتبول ملعاملة البيانات. وجيري التشاور مـ  
الكيانــات الوطنيــة مــن  ــ ل املكتــب املر ــزي 

 الوط    البلد العضو املع .

ـــــة التشـــــاور  (2) ـــــة أو حيـــــق للجن مـــــ  هيئـــــات دولي
ـــــــة  ـــــــات املعني ـــــــة أ ـــــــر ، و  ســـــــيما اهليئ وطني
 مايـــــــة البيانـــــــات، بشـــــــأن املســـــــائل املتعلقـــــــة 
مبهامهــا. وأمــا التشــاور مــ  الســلمات الوطنيــة 
فيجري مـن  ـ ل املكتـب املر ـزي الـوط    

 البلد العضو املع .

ــــــات أو هيئــــــات  (3) ــــــد التشــــــاور مــــــ  أّي  يان عن
ار  ــــــرول أ ــــــر ، تأ ــــــذ اللجنــــــة   ا عتبــــــ

 السرية وأّي قيود مفرواة. 

 الخبراء: 22 المادة
حيــق للجنــة أن تعهــد لشــخ  أو هيئــة لــديهما  ــربة 
معرتف هبا مبهمة تـوفع  ـربة استشـارية، رهنـا بشـرول 

 السرية أو القيود املفرواة.

 األمانة العامة لإلنتربول: 23 المادة

العامـــــة للنرتبـــــول   الوقـــــت املناســـــب  األمانـــــةتقـــــدم 
الــــدعم الضــــروري للجنــــة لتمكينهــــا مــــن أداء مهامهــــا 

 بفعالية، و  سيما من   ل:

تــــــــــــوفع األمــــــــــــا ن والبــــــــــــ  الت تيــــــــــــة  (أ )
 الضرورية؛

تزويــد اللجنــة  ميــ  الملبــات املقدمــة  (ب )
مـــــن هـــــذا النظـــــام  4مبوجـــــب الفصـــــل 

 األساسي فور است مها؛ 

لومــــات إ اطــــة اللجنــــة علمــــا بــــأّي مع (ج )
ــــة  ــــد  األمان ــــوفرة ل تملبهــــا وتكــــون مت
ـــــن  عليـــــه نظـــــام  العامـــــة، أو مثلمـــــا ي

 اإلنرتبول ملعاملة البيانات؛

إ اطــــة اللجنــــة علمــــا بــــأّي معلومــــات  (د )
هامــــــــــة أ ــــــــــر  لتمكينهــــــــــا مــــــــــن أداء 

 مهامها؛

 تسهيل عقد دورات اللجنة؛ (ه )

ا ــــــــــــــرتام واايــــــــــــــة  فــــــــــــــاءة اللجنــــــــــــــة  (و )
 واستق ليتها.

 الميزانية: 24 المادة

اجلمعيـــة العامـــة للجنـــة، بنـــاء علـــى اقرتا هـــا، ختصــ  
 امليزانية السنوية الضرورية ألداء مهامها.

 قواعد االشتغال: 25 المادة
رهنا بأ كام هذا النظام األساسي، تض   (1)

 اللجنة قواعد ا تغاهلا ألداء مهامها.
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تشمل قواعد ا تغال اللجنة،   علة أمور،  (2)
 أ كاما تتعلق بالنقال التالية:

 العمل؛تنظيم  (أ )

إجـــــراءات ابفـــــا  علـــــى ســـــرية عمـــــل  (ب )
 اللجنة وااية هذ  السرية؛

 إجراءات ا نتخابات وو ية الرئي ؛ (ج )

مكــــان عقـــــد دورات اللجنـــــة وعـــــددها  (د )
 ومدهتا؛

إجــراءات تتعلــق باعتمــاد القــرارات مــن  (ه )
 جانب هيئ  اللجنة؛

 معايع وإجراءات انس اب أعضائها؛  (و )

 إجراءات حتديد مقبولية الملبات؛ (  )

املســــــــائل املتعلقــــــــة با  ــــــــتغال ســــــــائر  (ح )
 الفعال للجنة.

يُعل ن عن قواعد ا  تغال ال  تعتمدها  (3)
 اللجنة  مي  لغات عمل املنظمة.

 

 :3الفصل 
 هيئة اإلشراف والمشورة 

 صالحيات هيئة اإلشراف والمشورة: 26المادة 

مـــــن هــــــذا النظـــــام األساســـــي، هليئــــــة  3وفقـــــا للمـــــادة 
 :الص  يات التالية اإل راف واملشورة

  إطـــــار مهمـــــة اإل ـــــراف، إجـــــراء عمليـــــات  (1)
 التدقيق ال  مة لكفالة تقيـد معاملـة البيانـات

بأنظمـة اإلنرتبـول،  من ق بـل املنظمـة الشخصية
قــرارات ملزمــة للمنظمــة بشــأن التــدابع  واختــا 

ال  مة لتصويب عي   ـا ت عـدم ا متثـال 
ألنظمـــة اإلنرتبـــول، وإصـــدار توصـــيات بشـــأن 

 يفية حتس  معاملة البيانـات الشخصـية مـن 
 ق بل املنظمة. 

  إطــــار مهمــــة املشــــورة، إبــــداء رأيهــــا بشــــأن  (2)
عيــ  املســائل املشــار إليهــا   نظــام اإلنرتبــول 

البيانـــــات وبشـــــأن أّي مســـــألة أ ـــــر  ملعاملـــــة 
تشمل معاملة بيانات  خصية، سـواء مببـادرة 

  منها أو بملب من األمانة العامة.

 القرارات واآلراء والتوصيات: 27المادة 
والتوصــــــيات  ميــــــا  واأراءتصــــــدر القــــــرارات  (1)

 وتكون مربرة.

ـــة اإل ـــراف  تُبلـــ  (2) ـــة  العامـــة  واملشـــورةهيئ األمان
 بقراراهتا وآرائها وتوصياهتا.

هيئــــة اإل ــــراف  قــــراراتتنفــــذ األمانــــة العامــــة  (3)
واملشــــــورة   أســــــر  وقــــــت ممكــــــن وتقــــــدم إىل 

 اللجنة تقريرا عن هذا التنفيذ.

ــــــــــة العامــــــــــة إىل متابعــــــــــة اأراء  (4) تســــــــــعى األمان
ــــــة اإل ــــــراف  والتوصــــــيات الصــــــادرة عــــــن هيئ
إىل واملشــــــورة   أســــــر  وقــــــت ممكــــــن وتقــــــدم 

 اللجنة تقريرا عن تنفيذها.

ــــــــــة العامــــــــــة علــــــــــى اأراء  (5) إ ا ف توافــــــــــق األمان
ــــــة اإل ــــــراف  والتوصــــــيات الصــــــادرة عــــــن هيئ
واملشورة، تُبل  اللجنة بذل  مـ    ـر أسـباب 
عـــدم املوافقـــة. و  هـــذ  ابالـــة، جيـــو  للجنـــة 
ـــــة  ـــــا يتســـــ  هلـــــذ   ـــــة التنفيذي إبـــــ ج اللجن

 اسبة. األ عة اختا  أّي تدابع تراها من
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  :4الفصل 
 هيئة الطلبات

 صالحيات هيئة الطلبات: 28المادة 

مــــن هــــذا النظــــام األساســــي،  3للمــــادة  وفقــــا (1)
 :هليئة الملبات الص  يات ابصرية التالية

البـــت   صـــ  يتها ملعاملـــة الملبـــات  (أ )
 املقدمة مبوجب هذا النظام األساسي؛

النظـــــــــر   طلبـــــــــات ا طـــــــــ   علـــــــــى  (ب )
ـــــــــل   منظومـــــــــة  البيانـــــــــات الـــــــــ  تُعام 

اإلنرتبـــــــــول للمعلومـــــــــات أو تصـــــــــويبها 
وبأو  ــــــــــــــذفها، والبــــــــــــــت   تلــــــــــــــ  

  الملبات.

 لي    هذا النظام األساسي ما ؤن : (2)

أّي  ــخ  أو  يــان مــن تقــد  طلــب  (أ )
ــــــد  مصــــــدر  ــــــة ل إىل الســــــلمات املعني
ـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذ   البيانـــــــــات يلـــــــــتم  في
السلمات اختا  تـدابع بشـأن البيانـات 

 منظومـــة الـــ  يعاملهـــا هـــذا املصـــدر  
 اإلنرتبول للمعلومات؛

مصــــــــدر البيانــــــــات مــــــــن تصــــــــويب أو  (ب )
ــــــــ  يعاملهــــــــا    ــــــــات ال  ــــــــذف البيان

 منظومة اإلنرتبول للمعلومات؛

ــــة العامــــة مــــن  جــــب البيانــــات  (ج ) األمان
ـــــــــل   منظومــــــــة اإلنرتبـــــــــول  الــــــــ  تُعام 
للمعلومـــــات أو تصـــــويبها أو  ـــــذفها، 

 وفقا ألنظمة اإلنرتبول.
 

  :1الفصل الفرعي 
 اإلجراءاتتطبيق 

حقاااااااوق االطاااااااالع علاااااااى البياناااااااات : 29الماااااااادة 
 وتصويبها وحذفها

حيق ألّي  خ  أو  يان أن يقّدم مبا رة  (1)
إىل اللجنة طلبا ل ط   على البيانات ال  
تُعام ل   منظومة اإلنرتبول للمعلومات 
وتتعلق بذل  الشخ  أو الكيان، أو 

 تصويبها وبأو  ذفها.

 با رتام هذا ابق.تتعهد املنظمة وأعضاؤها  (2)

 تقديم الطلبات: 30المادة 

ألريـــراة هـــذا الفصـــل، يشـــار إىل أّي فـــرد أو  (1)
  يان يقدم طلبا إىل اللجنة مبقدم الملب؛

يُقدَّم الملب  ميا إىل اللجنة مـن قبـل مقـدم  (2)
الملــــب أو و يلــــه املخــــّول  ســــب األصــــول، 
بوا ـــدة مـــن لغـــات عمـــل اإلنرتبـــول. وينبغـــي 

 .انات أو  ذفهاتربير طلبات تصويب البي

 تقد  الملبات جماين. (3)
 

 التواصل بعد تقديم طلب: 31المادة 

ــــات   أســــر  وقــــت ممكــــن  (1) ــــة الملب تؤ ــــد هيئ
اســـــــت م طلـــــــب مـــــــا، وتُبلـــــــ  مقـــــــدم الملـــــــب 

 باإلجراءات واملهلة الزمنية الساريت .

تكــون هيئــة الملبــات جهــة ا تصــال الو يــدة  (2)
 ملقدم الملب طيلة فرتة اإلجراءات. 

هيئـــة الملبـــات، عنـــد الملـــب أو مببـــادرة تُبلـــ   (3)
منهــا، مقــدم الملــب ومصــدر البيانــات بواــ  

. وتُبلغهمــــا هامــــة الملــــب وبــــأّي مســــتجدات
ـــــة  ـــــاريا دراســـــة هـــــذا الملـــــب وباملهل أيضـــــا بت

  الزمنية احملددة لتقد  أّي وثائق إاافية.
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تتواصـــــل هيئـــــة الملبـــــات مـــــ  مقـــــدم الملـــــب  (4)
الـــ  ومصـــدر البيانـــات بلغـــات عمـــل املنظمـــة 

يســــــــتخدماهنا، وتســــــــتخدم  تلــــــــ  وســــــــائل 
ــــــــ  وســــــــائل  ا تصــــــــال املناســــــــبة، مبــــــــا    ل

  ا تصال اإللكرتونية.

 مقبولية الطلبات: 32المادة 

تنظــــر هيئــــة الملبــــات   مقبوليــــة  ــــل طلــــب  (1)
وتُبلـــ  مقـــدم الملـــب،   أســـر  وقـــت ممكـــن 
و  مـــدة   تتعــــد   ـــهرا وا ــــدا مـــن تــــاريا 

ن أو عــــــدم اســــــت م اللجنــــــة للملــــــب، ب مكــــــا
 إمكان قبول هذا الملب.

تعلــــن اللجنــــة عــــدم مقبوليــــة أّي طلــــب يُعتــــرب   (2)
متعاراــــا مــــ  أ كــــام هــــذا النظــــام األساســــي 
ومــــ  معــــايع القبــــول الــــ  حتــــددها اللجنــــة   

 قواعد ا تغاهلا. 

إ ا اعتُــرب الملـــب ريــع مقبـــول  ليــا أو جزئيـــا،  (3)
ـــة الملبـــات ملقـــدم الملـــب أســـباب  تشـــرح هيئ

  ل .

 
 :2الفصل الفرعي 

 اإلجراءات بعد إعالن مقبولية طلب 

 دراسة الطلبات: 33المادة 

ــــة  (1) عنــــدما يُعتــــرب طلــــب مــــا مقبــــو ، تنظــــر هيئ
الملبــــــات   مــــــا إ ا  انــــــت بيانــــــات متعلقــــــة 
ـــــل   منظومـــــة اإلنرتبـــــول  مبقـــــدم الملـــــب تُعام 

  للمعلومات.

إ ا ف تكــن أّي بيانــات متعلقــة مبقــدم الملــب  (2)
ـــــــد  ـــــــل عن ـــــــة تعام  دراســـــــة الملـــــــب، جيـــــــو  هليئ

ــــــات اختــــــا  أّي إجــــــراءات مناســــــبة مــــــ   الملب
 مراعاة  رول السرية.

إ ا  انـــــــت بيانـــــــات متعلقـــــــة مبقـــــــدم الملـــــــب  (3)
تُعام ـــل   منظومـــة اإلنرتبـــول ملعاملـــة البيانـــات 
وإ ا  ـــان الملـــب موجهـــا لتصـــويب البيانـــات 
أو  ـــــذفها، تنظـــــر هيئـــــة الملبـــــات   مـــــد  

ــــة البيانــــات أل ــــال معامل نظمــــة اإلنرتبــــول. امتث
ـــــى البيانـــــات  وإ ا  ـــــان موجهـــــا ل طـــــ   عل
فقط، جيو  هليئة الملبات أن تقـرر رريـم  لـ  
النظــر   مــد  امتثــال معاملــة هــذ  البيانــات 

ويقتصـــر نمـــاق مراجعـــة  ألنظمـــة اإلنرتبـــول.
الملــــب علــــى  ــــأ امتثــــال معاملــــة البيانــــات 

 لألنظمة املذ ورة.

 المشاورات :34المادة 

بــــد مــــن تــــوفع معلومــــات إاــــافية  إ ا  ــــان   (1)
لدراســــــــة الملــــــــب، تملــــــــب هيئــــــــة الملبــــــــات 
معلومـات أو إيضــا ات مـن مصــدر البيانــات 

 وبأو من األمانة العامة.

جيو  هليئة الملبات أيضا طلب املعلومات أو  (2)
اإليضا ات من أّي  يان آ ر وفقا للمادة 

 من هذا النظام األساسي.  21

 إحالة المعلومات: 35المادة 

تتاح عي  املعلومات املرتبمة بملب مـا ملقـدم  (1)
ـــــــالقيود  ـــــــا ب الملـــــــب ومصـــــــدر البيانـــــــات، رهن
  والشرول واإلجراءات احملددة   هذ  املادة.

ــــل الكشــــ  عــــن أّي معلومــــات، تستشــــع  (2) قب
هيئة الملبـات صـا ب املعلومـات، أي مقـدم 

 الملب أو مصدر البيانات.

جيــو  تقييـــد إ الـــة املعلومــات بقـــرار مـــن هيئـــة  (3)
الملبــــات تتخــــذ  مببــــادرة منهــــا أو بنــــاء علــــى 
طلـــب مصـــدر البيانـــات أو األمانـــة العامـــة أو 
مقــدم الملــب، لوا ــد أو أ ثــر مــن األســباب 

 التالية:
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صون األمن العـام أو األمـن الـوط  أو  (أ )
 من  اجلرؤة؛

اايـــــــــــة ســـــــــــرية حتقيـــــــــــق أو م  قـــــــــــة  (ب )
 قضائية؛

اايـــة  قـــوق و ريـــات مقـــدم الملـــب  (ج )
 أو أطراف ثالثة؛

متكـــــــ  اللجنـــــــة أو املنظمـــــــة مـــــــن أداء  (د )
 مهامهما على حنو سليم.

أّي قيــد يُفــرة علــى  شــ  املعلومــات جيــب  (4)
ـــر مـــا إ ا  تربيـــر  وجيـــب أن حُيـــدَّد   هـــذا التربي
  اإلمكــــــــــــــان تــــــــــــــوفع معلومــــــــــــــات معينــــــــــــــة  

وريياب التربير و د  لـن يـؤدي   امللخصات.
ـــــل جيـــــو  أن  ـــــو  املعلومـــــات ب إىل  شـــــ  حمت

ت   ا عتبــار عنــد تقيــيم تأ ــذ  هيئــة الملبــا
 الملب والبت فيه.

جيــو  هليئــة الملبــات، عنــد ا قتضــاء و ــريمة  (5)
عــــدم املســــال بســــرية القضــــية، توجيــــه مقــــدم 
الملب حنـو ا تصـال بالسـلمات املعنيـة لـد  

  مصدر أو مصادر البيانات.

 الطلبات الخطية وجلسات االستماع: 36المادة 

علـــى التمـــال  تنظـــر هيئـــة الملبـــات   الملبـــات بنـــاء
 مـــــي. و  ؤكـــــن إجـــــراء جلســـــات اســـــتما  إ  إ ا 

 رأت اهليئة أن  ل  اروري لدراسة الملبات.

 التدابير المؤقتة :37المادة 

جيـــــو  هليئــــــة الملبــــــات،   أّي وقــــــت  ــــــ ل  (1)
اإلجــــــراءات، أن حتــــــدد التــــــدابع املؤقتــــــة الــــــ  
ينبغــي للمنظمــة اختا هـــا   مــا يتعلــق مبعاملـــة 

 الصلة.البيانات  ات 

ُتمبَّــق التــدابع املؤقتــة وفقــا للجــراء احملــدد    (2)
 من هذا النظام األساسي. 41املادة 

 :3الفصل الفرعي 
 القرارات وسبل االنتصاف 

 طبيعة القرارات ومحتواها: 38المادة 

قــرارات هيئــة الملبــات هنائيــة وملزمــة للمنظمــة  (1)
 وملقدم الملب.

تصــــدر القــــرارات  ميــــا بوا ــــدة مــــن لغـــــات  (2)
املنظمــــة. وينبغــــي أن تكــــون مــــربرة وأن  عمــــل

تتضـــــــــــمن،   علـــــــــــة أمـــــــــــور، مـــــــــــوجزا عـــــــــــن 
اإلجــــــــــــراءات، ودفــــــــــــو  األطــــــــــــراف، وبيانــــــــــــا 
بالوقــــــــائ ، وتفاصـــــــــيل عــــــــن تمبيـــــــــق أنظمـــــــــة 
ـــــــــــة،  ـــــــــــي  لل جـــــــــــ  القانوني اإلنرتبـــــــــــول، وحتل

 ومنموق القرارات.

يُبلَّــــــــــ  مقــــــــــدم الملــــــــــب ومصــــــــــدر البيانــــــــــات  (3)
بـــــــالقرارات املتخـــــــذة، رهنـــــــا بشـــــــرول الســـــــرية 

مـــن هـــذا  41 القيـــود املفرواـــة ووفقـــا للمـــادةو 
 النظام األساسي.

 سبل االنتصاف: 39المادة 

ــــة الملبــــات صــــ  ية حتديــــد اإلجــــراءات  (1) هليئ
التصـ ي ية املناسـبة لضــمان معاملـة البيانــات 
  منظومــــــــــة اإلنرتبــــــــــول للمعلومــــــــــات وفقــــــــــا 

 .ألنظمة اإلنرتبول

إ ا تبــ  هليئــة الملبــات أّن البيانــات ف تعام ــل  (2)
أّي وفقا هلـذ  األنظمـة أمكنهـا، باإلاـافة إىل 

قــــرارات بشــــأن اإلجــــراءات التصــــ ي ية الــــ  
ينبغــــــــي اختا هــــــــا   مــــــــا  ــــــــ  مثــــــــل هــــــــذ  
البيانـــــات، أن حتـــــدد ســـــبل انتصـــــاف أ ــــــر  

 م ئمة متن ها املنظمة ملقدم الملب.
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ة تكــــــون أّي ســـــبل انتصـــــاف متن هـــــا املنظمـــــ (3)
مرتبمة  صرا مبسؤوليات املنظمة عن القضـية 
ــــــات   منظومــــــة  ــــــة البيان  ات الصــــــلة ومبعامل

 اإلنرتبول للمعلومات. 

لت ديـــد ســـبل ا نتصـــاف هـــذ ، تأ ـــذ هيئـــة  (4)
الملبــــات   ا عتبــــار العناصــــر التاليــــة، علــــى 

 :سبيل الذ ر   ابصر

املعلومـــــــــات املتـــــــــوفرة للمنظمـــــــــة عنـــــــــد  (أ )
 معاملة البيانات؛

ومســــــــــــــؤوليات الكيانــــــــــــــات  ات دور  (ب )
 الصلة املعنية مبعاملة البيانات؛

اخلمــوات الــ  اختــذها أو الــ  يُفــرتة  (ج )
بشـــكل معقـــول أن يكـــون قـــد اختـــذها 
مقـــــدم الملـــــب إ اء الســـــلمات املعنيـــــة 

 لد  مصدر البيانات؛ 

ُمن ــــت أّي ســــبل انتصــــاف ســــبق أن  (د )
ــــــل  الســــــلمات ملقــــــدم الملــــــب مــــــن قب

املختصـــــة لـــــد  مصـــــدر البيانـــــات، أو 
 متوفرة له من قبل هذ  السلمات؛

 املوق  الذي أعربت عنه املنظمة؛  (ه )

واجــــب عــــدم التــــد ل   ســــع عمــــل  (و )
املنظمــة،  مــا تــن  علــى  لــ  املـــادة 

 من هذا النظام األساسي. 46

 مهل اتخاذ القرار: 40المادة 

تبت هيئة الملبات   طلبـات ا طـ   علـى  (1)
البيانــات   ريضــون األ ــهر األربعــة الــ  تلــي 

 .تاريا إع ن مقبولية الملب

تبــــــت هيئــــــة الملبــــــات   طلبــــــات تصــــــويب  (2)
البيانــــــات وبأو  ــــــذفها   ريضــــــون األ ــــــهر 
ـــــــة  ـــــــاريا إعـــــــ ن مقبولي ـــــــي ت ـــــــ  تل التســـــــعة ال

 الملب.

جيـــــو  هليئــــــة الملبــــــات أن تقــــــرر أّن الظــــــروف  (3)
اخلاصـــــة بأ ـــــد الملبـــــات تـــــربر متديـــــد املهلـــــة 
 النهائية للبت فيه. وأّي متديد من هـذا القبيـل
ينبغــي أن يكــون معقــو ، وأن تُبلَّــ  بــه األمانــة 
العامـــــــة ومصـــــــدر البيانـــــــات ومقـــــــدم الملـــــــب 
ــــــــدَّم إيضــــــــا ات بشــــــــأنه    بســــــــرعة، وأن تُق

 القرار.  

جيــــو  هليئــــة الملبــــات أن تتخــــذ قــــرارات بـــــ   (4)
الـــــدورات وأن حتـــــدد أي إجـــــراءات تتـــــي  هلـــــا 
ــــــة مبهامهــــــا اــــــمن املهــــــل  ا اــــــم   بفعالي

 ة.احملددة   هذ  املاد

 اإلبالغ بالقرارات وتنفيذها: 41المادة 

تُبلـــــ  هيئـــــة الملبــــــات األمانـــــة  العامـــــة  ميــــــا  (1)
 بقرارها   ريضون  هر من تاريا اختا  .

ــــز التنفيــــذ    (2) تضــــ  األمانــــة العامــــة القــــرار  ّي
ريضـــون  ـــهر مـــن تـــاريا إب ريهـــا بـــه، إ  إ ا 
طلبت إيضـا ات إاـافية   مـة لتنفيـذ . و  

األمانــــة العامــــة القــــرار   هــــذ  ابالــــة، تنفــــذ 
ريضـــــــون  ـــــــهر مـــــــن تـــــــاريا  صـــــــوهلا علـــــــى 
اإليضـــــا ات. وتُبلـــــ  األمانـــــة العامـــــة اللجنـــــة 

  بتنفيذ قرارها بسرعة.

م  مراعاة  رول السرية، تزوِّد هيئـة الملبـات  (3)
 مقدم الملب ومصدر البيانـات  ميـا بقرارهـا
وتبلغهما بتنفيذ املنظمة هلذا القرار مـ  مراعـاة 

ُـــــــوفَّر  ـــــــرول الســـــــرية  ـــــــود املفرواـــــــة. وت والقي
القــــــرارات املتعلقــــــة بملبــــــات ا طــــــ   علــــــى 
ــــــــذي يلــــــــي  ــــــــات   ريضــــــــون الشــــــــهر ال البيان
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ـــــــات. أمـــــــا  ـــــــة الملب ـــــــل هيئ اعتمادهـــــــا مـــــــن قب
القـــرارات املتعلقـــة بملبـــات تصـــويب البيانـــات 
ـــوفَّر بســـرعة و  أجـــل أقصـــا   وبأو  ـــذفها فُت
 ــهر وا ــد مــن تــاريا اســت م هيئــة الملبــات 

 .تنفيذهاإ عارا ب

إ ا ُصــــــوبت بيانــــــات أو ُ ــــــذفت بقــــــرار مــــــن  (4)
ــــــ ج  ــــــة العامــــــة إىل إب ــــــة، تســــــار  األمان اللجن
أعضـــــــاء املنظمـــــــة الـــــــذين اســـــــتلموا البيانـــــــات 

بـــــذل   -ريـــــع مصـــــدر البيانـــــات  -املـــــذ ورة 
التصويب أو ابذف. وبنـاء علـى طلـب أ ـد 

ورهنــــا  -ريــــع مصــــدر البيانــــات  -األعضــــاء 
ة، ؤكن للجنة بشرول السرية والقيود املفروا

 .تقد  قرارها وأّي إيضا ات أ ر 

 المراجعة: 42المادة 

  جيو  تقد  طلبات ملراجعة قرارات هيئة  (1)
الملبات إ  استنادا إىل ا تشاف وقائ  لو  
 انت معروفة عند معاملة الملب ألوصلت 

 اهليئة إىل استنتاج  تل .

جيب تقد  طلبات املراجعة   ريضون ستة  (2)
 .تاريا ا تشاف الوقائ أ هر من 

تكون مهلة البت   طلب مراجعة على  (3)
من هذا النظام  40الن و احملدد   املادة 

 األساسي.
 
 :5الفصل 

 النشر وحفظ الملفات 

 التقرير السنوي: 43المادة 

تعــّد اللجنــة تقريــرا ســنويا عــن عيــ  أنشــمتها  (1)
 وتقدمه إىل اجلمعية العامة.

 ميـــــ  لغـــــات يُنشـــــر تقريـــــر اللجنـــــة الســـــنوي  (2)
 .عمل املنظمة

 نشر القرارات والتوصيات واآلراء: 44المادة 

ــــــود والشــــــرول  مــــــ  مراعــــــاة مســــــتلزمات الســــــرية والقي
األ ــــر  احملـــــددة   هـــــذا النظـــــام األساســـــي، تســـــعى 
اللجنـــة إىل نشـــر قراراهتـــا وآرائهـــا وتوصـــياهتا وتقاريرهـــا 

 . مي  لغات عمل املنظمة

 حفظ ملفات اللجنة: 45المادة 

ــــــــة مبلفاهتــــــــا وقراراهتــــــــا وآرائهــــــــا  (1) حتــــــــتف  اللجن
 عاما. 30وتوصياهتا ملدة 

لكـــــــــن جيـــــــــو  للجنـــــــــة أن حتـــــــــتف  بامللفـــــــــات  (2)
والقـرارات واأراء والتوصــيات ال  مــة لت قيــق 

 132 ريــرة مشــرو  آ ــر حمــدد   املــادة أيّ 
مـــن نظـــام اإلنرتبـــول ملعاملـــة البيانـــات، ووفقـــا 

مــــــن النظــــــام  134 للمهلــــــة احملــــــددة   املــــــادة
 املذ ور.

 :6الفصل 
 أحكام ختامية

 عدم التدخل في سير عمل المنظمة: 46المادة 

مــن أ كــام هــذا النظــام األساســي    جيــو  تفســع أيّ 
تــــــد ل جــــــوهري   املــــــوارد  علــــــى أنــــــه يســــــم  بــــــأيّ 

  .واألنشمة ال  مة لعمل املنظمة

 

 الوضع القانوني: 47المادة 

مل قـــــــا بالقـــــــانون يشـــــــكل هـــــــذا النظـــــــام األساســـــــي 
.األساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للمنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 اإللغاء: 48المادة 

يلغـــي هــــذا النظــــام األساســـي النظــــام اخلــــاص بالرقابــــة 
علــــى املعلومــــات والوصــــول إىل حمفوظــــات اإلنرتبــــول، 

بـالقرار  73 الذي اعتمدته اجلمعية العامة   دورهتـا الــ
AG-2004-RES-08وحيل حمله ،. 

 التعديل: 49المادة 

جيــو  تعــديل هــذا النظــام األساســي بقــرار مــن اجلمعيــة 
مـن القـانون األساسـي وللنظـام  44العامة وفقا للمـادة 

 .الدا لي للجمعية العامة

 الدخول حّيز النفاذ: 50المادة 

 آ ارب 11يد ل هذا النظام األساسـي  يّـز النفـا    
 .2017مارل 

 
 

 

******* 

 


