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 ما هو التنقيح
إلى لجنة  المقدمةوثائق ال علىتُجرى  تنقيح عمليات أيو.  ماوثيقة  النص في  من جزءجب ح عمليةهو التنقيح 

  .وثائقال تنقيح بروتوكول معالقيام بها بما يتماشى  للتحقيق القانوني الفريقتولى سيالتحقيق كأدلة أو إفادات، 

 

 النص؟حجب أجزاء من من الذي يستطيع أن يطلب 
 ذلك في السبب يرجع قدو .امنه أجزاءحجب  طلب يمكنهم التحقيق،لجنة  إلى وثيقةمؤسسة  أو فرد   ميقد   عندما

 لألمن ا  انتهاك مثلكشفها يأن أو  ،شخصية أنها أو التحقيق،لجنة  بعمل صلة ذات ليست المعلومات أن إلى

م فإنها تُبلغ األساسيين، للمشاركينما  وثيقة عنلجنة التحقيق تكشف أن  قبلو .القومي بأنها تنوي  تلك الوثيقة ُمقد ِّ

 عملية لكل أسباببداء إ يجبو .إضافية من النصحجب أجزاء  لطلب فرصةها مقدم ِّ تُتاح ل بحيث ذلك،فعل 

حجبها تولى لجنة التحقيق ت والتي الشخصية، بالبيانات يتعلق ماباستثناء  ،تُطلب من اللجنةحجب في النص 

 وفقا  للبروتوكول.بطبيعة الحال 

 

 من الذي يقرر ما يمكن حجبه من النص؟

، لحجب أجزاء النصأيَّ موجب لم يجد  إذاو. حجب أجزاء من النص طلبات جميع فيلجنة التحقيق  رئيس ينظر

  .ذات الصلة الوثيقة عن الكشف قبلبذلك  الوثيقة مقدم إبالغ يتموف فس

 

 البيانات الشخصية
 يتعلقبما  لتزاماتهاالمتثال اال لضمانعنها  الكشف قبلوثائق ال جميع مراجعة ا  أيض التحقيقستتولى لجنة 

مقاربة و .2018 لعام البيانات حماية وقانون البيانات لحماية العامة الالئحة بموجب الشخصية البيانات بمعالجة

 وضرورة ،بالنسبة لعمل اللجنة البياناتتلك  أهميةتكون رهنا ب الشخصية البياناتتجاه حجب  التحقيقلجنة 

 لتقديم البيانات حماية تشريعات في امتخصص مستقال ااستشاري اخبير التحقيقلجنة عينت وقد . عنها اإلفصاح

  .االتزاماته بشأنلها  المشورة
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 أنواع البيانات الشخصية التي يمكن حجبها

 لبياناتتلك ال كانت إذا إالشخص   ما،  هوية تحدد أن يمكن التي الشخصية البياناتتحجب لجنة التحقيق 

 قائمةال هذه أن مالحظة يرجى. التحقيق ألغراض ا  ضروريكان الكشف عنها ووثيقة بالموضوع،  صلة

  :أخرى شخصيةحجب بيانات  يمكن؛ إذ شاملةليست 

 

  

 

 

 

 الشخصيالبريدي العنوان •

 تاريخ الوالدة•

 رقم الهاتف الشخصي•

 الشخصي لبريد اإللكترونيالعنوان ا•

 خصوصيةسيارة لوحة تسجيل •

 العقليةالحالة الصحية البدنية/•

 قسيمة الراتبمعلومات مالية/ رقم •

 تفاصيل الحياة الجنسية للشخص•

 اآلراء السياسية•

 األصل اإلثني/ العرقي•

 المعتقدات الدينية•

 بارتكاب أي ُجرمارتكاب/ الزعم •
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