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معاملة الطلبات من قبل اللجنة

مالحظة
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عن نشاطها ومساعدة مقدمي الطلبات يف إعداد طلباهتم .وميكن تغيري املعلومات الواردة فيها يف ّ
إنذار.
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دليل إجرائي موجه إلى مقدمي الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول

.1

مقدمة

1.1

مالحظات تمهيدية

أُنشئت جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول (اللجنة) يف عام  1982وعقدت دورهتا األوىل يف عام  1986بعد وضع
إطارها القانوين األول يف عام  .1985وخضعت بني عامي  2003و 2005ألحكام نظامني جديدين اعتمدهتما
اجلمعية العامة لإلنرتبول مها نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات ،والنظام اخلاص بالرقابة على املعلومات والوصول إىل
اعرتف هبا رمسيا كهيئة إشراف
حمفوظات اإلنرتبول .واعتمدت اللجنة قواعد اشتغاهلا يف عام  .2008ويف العام نفسهُ ،
مستقلة للمنظمة مبوجب تعديل أُدخل على القانون األساسي لإلنرتبول.
واعتُمد نظام أساسي جديد للجنة يف عام  2016ودخل حيز النفاذ يف  11آذار/مارس  ،2017ليؤكد جمددا بقوة على
استقاللية اللجنة املقرتنة مببدأ احلياد ،ولتعزيز مكانتها كهيئة شبه قضائية لصنع القرار مسؤولة عن ضمان امتثال كيفية
معاملة البيانات الشخصية من قبل األمانة العامة لإلنرتبول لألنظمة السارية يف املنظمة .وفضال عن ذلك ،ح ّدثت
اللجنة قواعد اشتغاهلا يف شبا//فاراير  2019لتعزيز الضمانات املتعلقة باستقاللية أعضائها.
وتبذل اللجنة ما يف وسعها لتسهيل وصول عامة الناس إىل اآلليات الداخلية الشتغاهلا وجعلها أكثر شفافية هلم ،مع
األخذ يف االعتبار القيود احملتملة السارية على الكشف عن البيانات 1املسجلة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات (املادة
 )3(35من النظام األساسي للجنة) .وفضال عن هذا الدليل اإلجرائي ،توفر اللجنة يف اجلزء املخصص هلا يف موقع
اإلنرتبول على الويب معلومات مفصلة عنها كشرو /املقبولية ،واإلطار القانوين ،واستمارات الطلبات ،وقرارات مغفلة،
وما إىل ذلك .وتتضمن دائما الرسائل اليت جيري تبادهلا مع مقدمي الطلبات واملكاتب املركزية الوطنية 2إيضاحات
بشأن اإلجراءات واملهل الزمنية اليت تسري على كل حالة .وأخريا ،وفقا للمادة  43من نظامها األساسي ،تنشر اللجنة
تقرير نشاطها السنوي يف اجلزء املخصص هلا يف موقع اإلنرتبول على الويب بلغات عمل اإلنرتبول األربع.

1

2

أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي ُحددت هويته أو ميكن أن حتدد عار وسائل ميكن اللجوء إليها بشكل معقول (املادة
’’البيانات الشخصية‘‘ّ :

)3(1

من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات).
أي هيئة يعينها بلد ما لالضطالع مبهام تأمني االتصال امللحوظة يف املادة  32من القانون األساسي للمنظمة( .املادة )7(1
’’املكتب املركزي الوطين‘‘ّ :
من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات).
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2.1

دور اللجنة

جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول هي هيئة مستقلة وحمايدة مسؤولة رمسيا عن التحقق من تقيد معاملة اإلنرتبول
للبيانات الشخصية 3باألنظمة السارية يف املنظمة .وتضطلع اللجنة بدور رقايب ودور استشاري ،وهي مسؤولة عن
املعاملة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،وتصويبها و/أو حذفها.
النظر يف طلبات االطالع على البيانات َ
وتتألف جلنة الرقابة من هيئتني مها:
أي مشروع أو عملية أو نظام أو مسألة
 هيئة اإلشراف والمشورة اليت تقدم املشورة للمنظمة يف ما خيص ّأخرى تتطلب معاملة بيانات شخصية يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات؛
تعامل يف
 هيئة الطلبات اليت تتمتع بصالحية النظر يف الطلبات الواردة من األفراد للطالع على البيانات اليت َمنظومة اإلنرتبول للمعلومات أو تصويبها و/أو حذفها ،واختاذ القرار يف هذا الصدد .وهلا أيضا صالحية
النظر يف الطلبات الواردة ملراجعة قراراهتا السابقة.
ولكي تتمكن من االضطالع بفعالية بوظائفها احملددة يف نظامها األساسي ،تستعني اللجنة بأمانة تتوىل تنفيذ املهام
اإلدارية وإعداد امللفات وتنسيق األنشطة وإجراء سائر الدراسات اليت تكتسي أمهية لعمل اللجنة.
3.1

محدودية دور اللجنة

تنص املادتان (()1()3أ) و )3(33من النظام األساسي للجنة على أن سلطاهتا تقتصر على التحقق مما إذا كانت
معاملة البيانات املسجلة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات تتقيّد باألنظمة القانونية السارية يف املنظمة .وال متلك اللجنة
أي إجراءات يف ما يتعلق بامللفات الوطنية (اليت تبقى حكرا على السلطات الوطنية) ،أو حتديد
بالتايل صالحية اختاذ ّ
ما إذا كان بإمكان أحد مق ّدمي الطلبات السفر دون أن خيشى توقيفه .كما ليس لديها صالحية التدخل يف إجراءات
التسليم الوطنية ،أو يف التعاون القضائي الثنائي بني دول ذات سيادة.
املسجلة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات .وال حيق هلا بالتايل إجراء
وكذلك ،تدقق اللجنة حصرا يف معاملة البيانات ّ
أي حتقيقات ،أو النظر يف األدلة ،أو البت يف وجاهة الدعاوى ،إذ إن هذه املسائل وقف على السلطات الوطنية أو
ّ
اإلقليمية املختصة.
ويف هذا اإلطار ،تتلقى اللجنة أحيانا دعاوى أخرى ال تشكل طلبات لالطالع على بيانات مسجلة يف منظومة
اإلنرتبول للمعلومات ،أو تصويبها أو حذفها ،وال طلبات ملراجعة هذا النوع من البيانات .ويف هذه احلالة ،يتعني على

3

أي عملية أو جمموعة عمليات تطبّق على البيانات ،وتُنجز بطريقة مؤمتتة أو يدوية ،مثل مجع البيانات أو تسجيلها ،أو االطالع عليها ،أو
’’املعاملة‘‘ّ :
إحالتها ،أو استخدامها ،أو تعميمها ،أو حذفها‘‘ (املادة  )5(1من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات).
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اللجنة أن تذ ّكر بانتظام مبحدودية دورها كما ورد يف الفقرة  2.1من هذه الوثيقة .فعلى سبيل املثال ،ال تدخل
الطلبات التالية يف نطاق صالحية اللجنة ،ولن تعمد بالتايل إىل معاملتها:






طلبات االطالع على البيانات املعاملة يف امللفات الوطنية و/أو تصويبها أو حذفها؛
الشكاوى املتعلقة بإجراءات املالحقة على املستوى الوطين؛
طلبات احلصول على شهادة حسن سلوك؛
طلبات البحث عن شخص مفقود؛
الطلبات للمساعدة يف احلصول على تأشرية أو تلك ذات الصلة بإجراءات اهلجرة.

وفضال عن ذلك ،وبالنظر إىل حمدودية صالحياهتا ،ال يمكن للجنة القيام مبا يلي:




إحالل حكمها حمل حكم السلطات القضائية الوطنية للتحقق من صحة التهم أو تعديلها .ولكن ميكنها
أي سؤال كفيل بأن يسهل عليها اختاذ قرار بشأن استمرار سريان املالحقات القضائية أو التحقق من
طرح ّ
أعم ،بشأن وجوب تسجيلها أو اإلبقاء عليها يف حمفوظات
مدى دقة وحداثة البيانات الشرطية ،أو ،بشكل ّ
اإلنرتبول؛
تقييم الوضع القانوين يف بلد عضو بغية إبداء رأي بشأن صالحية مذكرة توقيف أو قرار قضائي.

4.1

سرية الطلبات

1.4.1

قاعدة عامة

من األمهية مبكان ضمان سرية وأمن ملفات ومراسالت اللجنة للسماح هلا باالضطالع بوظائفها ،وحلماية مصاح
التعاون الشرطي الدويل واحلقوق األساسية ملق ّدم الطلب يف الوقت نفسه .وتكفل املادة  20من النظام األساسي للجنة
واملادة  13من قواعد اشتغاهلا هذين املبدأين.
وميكن ألي شخص أن يطلب االطالع على البيانات اليت تتعلق به يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات أو تصويبها أو
حذفها ،دون خشية أن يُستخدم هذا الطلب ألغراض التعاون الشرطي والقضائي الدويل .فملفات اللجنة سرية ،وال
تسجل الطلبات بالتايل يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
2.4.1

استشارة مصدر البيانات

يف إطار معاملة الطلبات ،قد حتتاج اللجنة إىل إطالع األمانة العامة لإلنرتبول أو املكاتب املركزية الوطنية على بعض
املعلومات لتأكيد معلومات ضرورية ملعاملة الطلب أو ملعرفة موقف املكتب املركزي الوطين من احلجج اليت دفع هبا
مق ّدم الطلب .ولكن ال يتم الكشف عن أيّة معلومة يفيد مقدم الطلب صراحة بأهنا سرية .وفضال عن ذلك ،ال تطلع
اللجنة أبدا املكاتب املركزية الوطنية على معلومات تتعلق مبكان وجود مق ّدم الطلب أو مبمثله وما إىل ذلك.
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أي طلب يتقدم به املكتب املركزي الوطين املعين أو مق ّدم الطلب لفرض قيود على كشف معلومات
كما ينبغي تارير ّ
وشرح السبب يف ذلك ،وفقا ملا تنص عليه املادة )3(35ج) و د) من النظام األساسي للجنة .وتأخذ اللجنة يف
االعتبار عدم تارير طلب فرض القيود عند النظر يف القضايا ذات الصلة واختاذ القرار بشأهنا.
3.4.1

اعتبارات أخرى ذات صلة بالسرية

تتمتع ملفات املنظمة (وبالتايل اللجنة) وحمفوظاهتا ومراسالهتا باحلصانة ،عمال باملواد من  4إىل  8على التوايل من
اتفاق املقر الذي ُوقع يف عام  2008مع السلطات الفرنسية .وفضال عن ذلك ،ال تعلق اللجنة أبدا على قضايا حتظى
بالتغطية اإلعالمية تكون قيد النظر لديها .وحتال طلبات إجراء املقابالت إىل مكتب اإلنرتبول لالتصاالت.
.2

اإلجراءات التي تتبعها اللجنة

1.2

اإلجراءات المشتركة بين جميع الطلبات المقبولة

ختضع مجيع طلبات االطالع اليت ت ِرد إىل اللجنة لإلجراءات املنصوص عليها يف نظامها األساسي وقواعد اشتغاهلا.
1.1.2

اإلشعار باستالم الطلبات

تؤكد اللجنة ،يف أسرع وقت ممكن ،استالم طلب ما ،وتُبلغ مق ّدمه باإلجراءات واملهلة الزمنية الساريتني (املادة
من النظام األساسي للجنة(.
2.1.2

4

)1(31

لغات العمل

لغات عمل اللجنة هي لغات عمل املنظمة ،أي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية ،وفقا ملا نصت عليه املادة
 )1(18من النظام األساسي للجنة واملادة  14من قواعد اشتغاهلا .وليست اللجنة بالتايل ملزمة بأن تأخذ يف االعتبار
إال الوثائق املرتمجة إىل إحدى لغات العمل الرمسية لإلنرتبول.
3.1.2

مقبولية الطلبات (المادة  30من قواعد اشتغال اللجنة)
أ) الشروط المسبقة السارية على جميع الطلبات والجدول الزمني

تتحقق اللجنة أوال من مقبولية الطلب ،مث تبلغ مق ّدمه بقرارها يف مهلة أقصاها شهر واحد من تلقيها طلبه .وعند
االقتضاء ،ميكنها دعوة مق ّدم الطلب إىل تزويدها مبزيد من املعلومات أو الوثائق اليت تدعم طلبه.

4

ي ِرد النص الكامل هلذه الوثائق بلغات اإلنرتبول الرمسية األربع يف اجلزء املخصص للجنة يف صفحة اإلنرتبول على الويب:

.https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/About-the-CCF
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وينبغي بالتايل أن يستويف كل طلب الشرو /التالية (املادة
اإلنرتبول):
)1

30

من قواعد اشتغال جلنة الرقابة على حمفوظات

أن يتضمن رسالة أصلية مرسلة بالاريد العادي وموقعة من مق ّدم الطلب يشرح فيها الغرض من طلبه؛

)2

أن حيرر بإحدى لغات عمل املنظمة األربع (اإلسبانية أو اإلنكليزية أو العربية أو الفرنسية)؛

)3

أن يكون صادرا عن الشخص املعين به أو عن وكيله املخول حسب األصول؛

)4

يقرن بنسخة واضحة وأصلية من وثيقة هوية مقدم الطلب بغية حتديد هويته .وإذا كان مق ّدم الطلب كيانا،
أن َ
أن يرفَق امسه الكامل وتاريخ إنشائه أو تسجيله ،ورقم التسجيل الرمسي (إن وجد) ،والعنوان الرمسي.

ب) شروط إضافية
-

عندما يعين مق ّدم الطلب ممثال قانونيا عنه ،ينبغي له القيام بما يلي:



-

عني وكيال عنه خموال حسب األصول؛
أن يرفق الطلب بإعالن خطي أو شهادة تثبت أنه قد ّ
أن يرفق الطلب بتوكيل أصلي موقع منه خيول الوكيل االطالع على مجيع املعلومات املتعلقة به واملسجلة يف
حمفوظات اإلنرتبول.

عندما يتعلق الطلب بحذف أو تصويب بيانات أو بمراجعة قرار ما:
فضال عن استيفاء الشرو /املسبقة الواردة يف البند أ) أعاله ،يتعني أيضا إرفاق طلبات احلذف أو التصويب
وطلبات املراجعة مبا يلي:



أي وثائق ذات صلة مرفقة على الشكل احملدد من قبل األمانة؛
موجز للحجج الداعمة له حييل صراحة إىل ّ
أي مرفقات ذات أمهية مبوجز احلجج الداعمة لطلبه ،على النحو املشار
يرجى أيضا من مقدم الطلب إحالة ّ
5
إليه يف ’’استمارة الطلب‘‘ املتوفرة يف اجلزء املخصص للجنة الرقابة يف موقع اإلنرتبول على الويب.

 عندما يكون مق ّدم الطلب كيانا:يرفَق الطلب بالوثائق اليت تثبت أن الشخص الذي ق ّدمه نيابة عن الكيان املعين به يتمتع بالصفة أو السلطة
اليت ختوله متثيل هذا الكيان ،كنسخة عن السجل التجاري مثال أو عن حمضر جملس إدارة الكيان.

5

هذه االستمارة متوفرة يف اجلزء املخصص للجنة يف موقع اإلنرتبول على الويب:

https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-

.Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/Data-and-your-rights
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ج) الطلبات غير المقبولة
ميكن للجنة أن ختلُص إىل عدم مقبولية طلب ما يف احلاالت التالية:
عدم تزويدها من قبل مق ّدم الطلب بأي من املعلومات املطلوبة ضمن املهلة اليت حددهتا له ،إال إذا اعتربت أن
6
هناك ظروفا استثنائية تتطلب منها التحلي باملرونة؛



خروج الطلب عن نطاق صالحيات اللجنة احملددة يف نظامها األساسي؛



إذا كان الطلب ينطوي على إسراف واضح 7أو إذا كان يشبه يف جوهره طلبا آخر سبق للجنة أن نظرت فيه
وال يتضمن وقائع جديدة (املادة .4(30أ) من قواعد اشتغال اللجنة).



4.1.2

البحث عن بيانات في محفوظات اإلنتربول

تتواصل اللجنة مع األمانة العامة لإلنرتبول لتحديد ما إذا كانت توجد بيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات تتعلق
مبق ّدم الطلب .ويف إطار طلبات االطالع ،تتواصل اللجنة بعدئذ مع صاحب املعلومات املسجلة يف منظومة اإلنرتبول
للمعلومات ،أي مصدر البيانات( 8املادة  )2(35من النظام األساسي للجنة) ،قبل الكشف عن وجود أو عدم وجود
أي معلومات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
ّ
وفضال عن ذلك ،ويف إطار طلبات احلذف والتصويب وطلبات املراجعة ،ميكن للجنة التواصل مع األمانة العامة
9
أي كيانات أخرى مالئمة للحصول على معلومات أو إيضاحات.
لإلنرتبول أو ّ
5.1.2

التدابير المؤقتة

عام ل الطلبات حسب ترتيب وصوهلا ومقبوليتها .ولكن قد جتد اللجنة نفسها يف بعض األحيان يف
من ناحية املبدأ ،تُ َ
مواجهة حاالت طارئة تتطلب اختاذ قرار سريع .وميكن هلا عندئذ اختاذ تدابري مؤقتة 10باالستناد إىل املادة  37من
نظامها األساسي .وهو احلال مثال عندما يكون من الواضح أن تسليم مق ّدم الطلب بات وشيكا بعد أن كان قد
6

7

8

9
10

إذا تعذر توفري العناصر املطلوبة ،يطلب من مق ّدم الطلب تقدمي إيضاحات كافية تتيح للجنة حتديد ما إذا كان هناك مثة ظروف استثنائية تتطلب قدرا
من املرونة.
تقدر اللجنة ما إذا كان الطلب ينطوي على ’’إسراف واضح‘‘ آخذة يف االعتبار حتديدا عدد الطلبات الصادرة عن مقدم الطلب نفسه أو تكرارها.
عامل حلسابه بيانات يف هذه املنظومة ويكون مسؤوال
أي مكتب مركزي وطين يعامل بيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،أو تُ َ
يُقصد بـ ’’املصدر‘‘ ّ
عنها يف هناية املطاف ،أو أي كيان دويل أو كيان خاص تُعامل بياناته يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات ويكون مسؤوال عنها يف هناية املطاف (املادة )6(1
َ
من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات).
املادتان  )2(21و 34من النظام األساسي للجنة.
ميكن للجنة أن تتخذ تدابري مؤقتة بناء على طلب أحد األطراف يف القضية إذا رأت ضرورة لذلك بالنظر إىل الظروف االستثنائية للطلب ذي الصلة.
ومثة عدة تدابري مؤقتة ممكنة يف هذه احلاالت االستثنائية أو الطارئة ،كحجب البيانات ،أو حذفها من موقع اإلنرتبول على الويب ،أو معاملتها من باب
األولوية ،وما إىل ذلك.
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احتُجز بسبب بيانات مسجلة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،أو عندما يوضع مق ّدم الطلب حتت احلماية .ولكن
أي تدابري مؤقتة.
حىت يف هذه احلاالت ،قد ترى اللجنة أنه من الضروري أن جتري املزيد من التدقيقات قبل اختاذ ّ
ولضمان معاجلة هذه احلاالت بأسرع وقت ممكن ،ميكن للجنة أيضا أن تفوض صالحياهتا إىل عضو أو أكثر من
أعضائها (الرئيس ،املقرر) الختاذ تدابري مؤقتة بني الدورات 11،عمال باملادة  17من نظامها األساسي واملادة )3(19
من قواعد اشتغاهلا.
6.1.2

الجدول الزمني التخاذ القرارات واإلشعار

تسعى اللجنة جاهدة إىل اختاذ قرارات ضمن مهل زمنية معقولة ،من خالل اعتماد إجراءات مبسطة ألنواع حمددة من
الطلبات ،وتكييف طرائق عملها ،وعقد املزيد من الدورات ملدة أطول كل عام .ولكن الطلبات اليت ت ِردها تتطلب يف
أغلب األحيان النظر يف حجج قانونية مفصلة وعدد كبري من الوثائق اليت حتال من قبل مقدمي الطلبات.
ووفقا للمادة  40من النظام األساسي للجنة ،يتعني على اللجنة أن تتخذ قرارا بشأن طلبات االطالع يف مهلة أقصاها
أربعة أشهر ،يف حني تصل هذه املهلة بالنسبة لطلبات احلذف إىل تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ إعالن مقبولية هذه
الطلبات .ووفقا للمادة نفسها ،جيوز هليئة الطلبات أن تقرر أ ّن الظروف اخلاصة بطلب ما تارر متديد هذه املهل.
وحتيل اللجنة قراراهتا اخلطية إىل األمانة العامة لإلنرتبول يف غضون شهر واحد من تاريخ اختاذها .ويف حال اختذت
اللجنة قرارا بوجوب حتديث أو تصويب أو حذف املعلومات املتعلقة بطلب ما ،تنفذ األمانة العامة لإلنرتبول هذا
القرار يف غضون شهر من التاريخ الذي تتلقاه فيه ،إال إذا تعني طلب املزيد من اإليضاحات بشأنه .ويعد تلقي
اإليضاحات املطلوبة ،تنفذ األمانة العامة لإلنرتبول هذا القرار يف أسرع وقت ممكن.
واعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار ،حتظى اللجنة مبهلة شهر واحد إلبالغ األطراف يف القضية بقرارها النهائي.
2.2

طلبات االطالع

ي ِرد موجز جململ اإلجراءات السارية على طلبات االطالع على بيانات اإلنرتبول يف الرسم البياين الوارد يف التذييل .1
ومثة أنواع خمتلفة من الردود املمكنة يف هذه املرحلة ،تبعا لوجود أو عدم وجود بيانات مسجلة يف منظومة اإلنرتبول
للمعلومات ،وللقيود املمكنة املفروضة من قبل البلدان اليت متت استشارهتا:



11

ميكن إطالع مق ّدم الطلب على وجود أو عدم وجود بيانات تتعلق به يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات؛
ويف حال وجود بيانات ،ميكن إطالع مق ّدم الطلب عليها؛
الدورات هي اجتماعات دورية للجنة للنظر يف املسائل واملشاريع والطلبات وغري ذلك من املواضيع ذات الصلة بعملها ،واختاذ القرارات بشأهنا .وتعقد
اللجنة دوراهتا ثالث مرات يف السنة على األقل ،وفقا للمادة  16من نظامها األساسي.
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وميكن أيضا أن يُدعى مق ّدم الطلب إىل االتصال بالسلطات املعنية يف أحد البلدان لكي تُتخذ اإلجراءات
املناسبة على املستوى الوطين.

وتعمد اللجنة إىل اتباع اخلطوات الواردة يف الفقرة  3.2عندما يطلب مق ّدم الطلب تصويب معلومات ،سواء كان هذا
الطلب مرفقا بطلب لالطالع على معلومات أم ال.
3.2

طلب تصويب بيانات أو حذفها

تعمد اللجنة ،بعد اتباع اخلطوات الواردة يف الفقرة  1.2أو يف الوقت نفسه ،إىل إجراء تقييم قانوين لطلب تصويب أو
حذف بيانات .وي ِرد موجز لإلجراءات السارية على هذه الطلبات يف الرسم البياين املدرج يف التذييل .2
1.3.2

اإلجراءات

تعتمد طبيعة ونطاق التدقيقات اليت جتريها اللجنة بشأن طلبات حذف أو تصويب بيانات مسجلة يف منظومة
اإلنرتبول للمعلومات على طبيعة الطلب الفردي والبيانات املطعون فيها.
ويبدأ التقييم عادة بتحليل احلجج الرئيسية للطرف املعين استنادا إىل أنظمة اإلنرتبول واملعلومات املتوفرة لدى اللجنة.
أي عناصر أخرى مسجلة يف
وتأخذ اللجنة بالتايل يف االعتبار العناصر والوثائق اليت أحاهلا مق ّدم الطلب لدعم طلبه ،و ّ
أي طرف ثالث مذكور يف الطلب
ي مكتب مركزي وطين آخر أو ّ
منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،والردود الواردة من أ ّ
أو معين مباشرة باحلجج اليت دفع هبا مق ّدم الطلب .وعند االقتضاء ،ميكن للجنة أيضا ،مببادرة منها ،أن تتحقق من
بعض املسائل اليت الحظتها يف إطار التحليل الذي أجرته.
أي بلد آخر معين بالعناصر
ويف هذا السياق ،قد تتشاور اللجنة مع األمانة العامة لإلنرتبول ،أو مصدر البيانات أو ّ
الواردة يف الطلب .وميكنها أيضا أن تدعو مق ّدم الطلب جمددا إىل تزويدها مبعلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
وتبذل اللجنة ما يف وسعها إلبقاء األطراف الذين يستفسرون عن قضية ما على علم بالتقدم احملرز على صعيد هذه
القضية .ويُطلَع مق ّدم الطلب ،يف إطار النظر يف طلبه ،ومىت أمكن و/أو عند االقتضاء ،على البيانات الرئيسية املتعلقة
به واملسجلة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،ويدعى إىل إحالة مجيع املعلومات اإلضافية اليت تُعتار ضرورية.
2.3.2

القرار

أي
عندما تثري القضية مشكالت كارى تتعلق باالمتثال قبل أن يتخذ قرار هنائي بشأهنا ،ميكن للجنة أن تقرر اختاذ ّ
إجراءات احرتازية مالئمة.
تعام ل مبا يتماشى مع األنظمة السارية ،بعد أن تكون قد أصدرت قراراها النهائي،
وإذا رأت اللجنة أن البيانات مل َ
ميكنها أيضا أن تقرر اختاذ اإلجراءات التصويبية املناسبة.
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وعندما ترى اللجنة أن البيانات املطعون فيها ال متتثل ألنظمة اإلنرتبول ،تعمد األمانة العامة لإلنرتبول إىل تطبيق
اإلجراءات التصويبية اليت قررهتا اللجنة ،بالنظر إىل أن قراراهتا ملزمة للمنظمة (املادة  )1(26من النظام األساسي
للجنة).
4.2

طلبات المراجعة

1.4.2

آلية تقديم الطلبات

ميكن لألطراف يف قضية ما طلب مراجعة قرار اختذته اللجنة بشأهنم .ويدعى مقدم الطلب إىل استخدام االستمارة
ذات الصلة املتوفرة يف اجلزء املخصص للجنة يف موقع اإلنرتبول على الويب .وعند تلقي طلب جديد ،تعد اللجنة
إشعارا باالستالم حيال إىل مق ّدم الطلب أو مصدر البيانات ،وتذ ّكره من خالله بالشرو /امللحوظة يف املادة  42من
النظام األساسي للجنة ،وتتيح له إمكانية تعديل إفاداته وفقا لذلك.
2.4.2

تقييم الطلب في ضوء المادة  42من النظام األساسي للجنة
أ)

طلب مراجعة يمتثل للمادة  42من النظام األساسي للجنة

تنص املادة  42من النظام األساسي للجنة على أنه ال يُنظر يف طلبات مراجعة قرارات اللجنة إال إذا استوفت جممل
املعايري التالية:
)1

)2

إذا كانت تستند إىل وقائع اكتُشفت حديثا ،ولو كانت معروفة عند النظر يف الطلب ألوصلت اللجنة إىل
استنتاج خمتلف؛
إذا أحيلت العناصر اجلديدة يف غضون ستة أشهر من تاريخ اكتشاف الوقائع.

ب) طلب مراجعة ال يمتثل للمادة  42من النظام األساسي للجنة
تعتار اللجنة عموما ،يف احلاالت التالية ،أن طلب املراجعة ال يستويف الشرو /املنصوص عليها يف املادة
نظامها األساسي:








42

من

إذا اعتارت أن العناصر اليت ق ّدمها مق ّدم الطلب/املكتب املركزي الوطين لدعم طلب املراجعة كانت معروفة
عندما نظرت يف طلبه؛
على الرغم من أن مق ّدم الطلب/املكتب املركزي الوطين قد ق ّدم عنصرا اعتُار واقعة اكتُشفت حديثا ،إال أنه
ميكن للجنة أن تعتار أن هذا العنصر ليس كفيال بدفعها إىل تعديل قرارها؛
أي مارر
إذا أحيلت العناصر ’’اجلديدة‘‘ بعد ستة أشهر من اكتشافها من قبل مق ّدم الطلب ،دون تقدمي ّ
لذلك؛
إذا أشار مق ّدم الطلب/املكتب املركزي الوطين ببساطة إىل أنه ال يوافق على القرار الذي ُاختذ يف قضيته.
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.3

التذييالت
التذييل  :1اإلجراءات  -طلب لالطالع على بيانات
التذييل  :2اإلجراءات  -طلب لتصويب/حذف بيانات
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التذييل  :1طلب لالطالع على بيانات
المرحلة
تتلقى اللجنة الطلب
1

المرحلة

2

تنظر اللجنة يف مقبولية الطلب
(يف غضون  30يوما من تلقيه)

المرحلة

3

إذا اعتُار طلب االطالع مقبوال ،تتحقق اللجنة
أوال من وجود بيانات تتعلق مبق ّدم الطلب يف
منظومة اإلنرتبول للمعلومات

المرحلة

إذا اعتُار الطلب غري مقبول بعد ،حيظى مق ّدمه مبهلة  30يوما من
تاريخ إشعاره بعدم مقبولية طلبه الستكماله ،وإال ُحفظ الطلب
أي إجراءات إضافية
دون اختاذ ّ

يشجع مق ّدم الطلب بشدة على حتديد مصدر البيانات (بلد معني
أو كيان آخر) الذي قد يطلب البحث عنه عار قنوات اإلنرتبول

4

تتواصل اللجنة مع مصدر البيانات ،وفقا للمادة
 35من نظامها األساسي ،وقبل الكشف عن
املعلومات املتعلقة بطلب ما

المرحلة

5

حيال رد هنائي بشأن الطلب إىل مق ّدمه (يف
غضون أربعة أشهر من تاريخ إعالن مقبوليته
(املرحلة  ،))2وتؤخذ يف االعتبار القيود احملتملة
السارية اليت طلب مصدر البيانات فرضها ،وفقا
للمادة  35من النظام األساسي للجنة
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التذييل  – 2طلب لتصويب/حذف بيانات
المرحلة
تتلقى اللجنة الطلب
1

المرحلة
تنظر اللجنة يف مقبولية الطلب
(يف غضون  30يوما من تلقيه)
2

أي معلومات بشأن مق ّدم الطلب يف منظومة
إذا مل تتوفر ّ
اإلنرتبول للمعلومات ،يرسل إليه رد هنائي يأخذ يف
االعتبار القيود احملتملة اليت قد يكون مصدر البيانات قد
فرضها وفقا للمادة  35من النظام األساسي للجنة،
وحيفظ الطلب
ُ

المرحلة
إذا اعتُار الطلب مقبوال ،تتواصل اللجنة مع مصدر أو مصادر
البيانات ،وعند االقتضاء ،مع املصادر األخرى املعنية مباشرة بالطلب
3

المرحلة
قد يُطلب إىل مق ّدم الطلب تقدمي معلومات إضافية .وإذا نُظر يف طلبه
خالل الدورة ،يبلغ بذلك ويُدعى إىل تقدمي املعلومات اإلضافية املطلوبة
أو اليت تُعتار ضرورية (على غرار ما يُطلب من مصدر البيانات)
4

المرحلة
تصدر اللجنة قرارا بشأن الشكوى (يف غضون تسعة أشهر من تاريخ
إعالن مقبولية الطلب (اخلطوة  ،)2إال إذا رأت ضرورة لتمديد املهلة
(املادة  )3(40من نظامها األساسي)
5

المرحلة
بعد التنفيذ ،حتيل اللجنة إىل مق ّدم الطلب ردها النهائي على الشكوى
(يف غضون  30إىل  60يوما من املرحلة  ،5أو أكثر إذا اقتضى األمر
تدخال من األمانة العامة لإلنرتبول) .ويتلقى مصدر البيانات أيضا ردا
تفرض قيود على الردين مبوجب املادة  35من
هنائيا بشأن الطلب .وقد َ
النظام األساسي للجنة
6
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