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1الصفحة 

2003تشكیلة اللجنة في عام .1

وفقا للمادة السادسة عشرة من النظام الخاص بالتعاون الشرطي ال��دولي والرقاب��ة الداخلی��ة عل��ى محفوظ��ات 
نتربول، المسمى فیما یلي نظام التع��اون، ال��ذي یس��تعید األحك��ام ال��واردة ف��ي تب��ادل الرس��ائل ا-الـ م د ش ج 

تؤل��ـَّف لجن��ة الرقاب��ة م��ن خمس��ة انترب��ول، " -بش��أن تنظ��یم الرقاب��ة الداخلی��ة عل��ى محفوظ��ات ال��ـ م د ش ج 
".(...)أعضاء مختلفي الجنسیة 

بم��ا أّن بعض��ھم س��نوات. وث��الث لفت��رة 2002ایر الح��الیین ف��ي ك��انون الثاني/ین��اللجن��ة عض��اء أب��دأ تف��ویض 
ل بدِ ـُ تع��ذر عل��یھم االس��تمرار ف��ي أداء مھ��ام تفویض��ھم داخ��ل اللجن��ة واست��ق��د ف2003خالل ع��ام غیّر وظیفتھ 

بھم لفترة التفویض الباقیة.

تشكیلة اللجنة الحالیة ھي التالیة:

البدیلاألصیلالوظیفة

Peter HUSTINXالسید رئیس

(ھولندة)
ئیس ھیئة حمایة البیانات في ھولندةر

Josef RAKOVSKYالسید 

(الجمھوریة التشیكیة)
ق������اض ف������ي المحكم������ة العلی������ا ف������ي 

الجمھوریة التشیكیة
عض����و مع�����یّن م�����ن 

الحكومة الفرنسیة
 Michel GENTOTالسید

اللجن��������ة الوطنی��������ة للكمبی��������وتر رئ��������یس 
،والحریات

رئیس فرع فخري في مجلس الدولة

:2003یو تّموز/یول29حتى 
Pascal GIRAULTالسید 

أم����ین ع����ام مدرس����ة اإلدارة الوطنی����ة 
)ENA( ومدیر مس��اعد س��ابق لش��ؤون

الحری���ات العام���ة والش���رطة اإلداری���ة 
في وزارة الداخلیة

:2003تّموز/یولیو 29اعتبارا من 
Pascale COMPAGNIEالسیدة 

رئیس���ة مكت���ب الحری���ات العام���ة ف���ي 
ي وزارة الداخلی������ة واألم������ن ال������داخل

والحریات المحلیة

خبی������������ر حمای������������ة 
البیانات

Elizabeth FRANCEالسیدة 

(المملكة المتحدة)
Ombudsmanمكتب االتصاالت

Kinga SZURDAYالسیدة 

(ھنغاریا)
مستش����ارة قانونی����ة كب����رى ف����ي قس����م 
القانون العام، وزارة العدل الھنغاریة
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اللجن����ة عض����و 
التنفیذیة

:2003تشرین األول/أكتوبر 2حتى 
ندا)(كNeal PARKERالسید

Superintendent الش���رطة الملكی���ة الكندی���ة ،
الخیالة، فرع االرتباط الدولي

:2003تشرین األول/أكتوبر 2اعتبارا من 
 Rodolfo DE LA GUARDIAالس���ید

GARCIA(المكسیك)
 Despliegue Regionalعام لــر الــالمدی

Policial

:2003تشرین األول/أكتوبر 2حتى 
 Eduardo MOLINAالس������ید

FERRARO)(أورغواي
م��دیر الش��رطة الوطنی��ة والم��دیر الع��ام 
المساعد لوزارة الداخلیة في أورغواي

:2004شباط/فبرایر 11اعتبارا من 
Juris JASINKEVICSالسید

)التفیا(
نائب رئیس شرطة التفیا الجنائیة

Iacovos THEMISTOCLEOUSالسید خبیر كمبیوتر

رص)(قب
رئ��یس قس��م تكنولوجی��ا المعلوم��ات ف��ي جھ��از 

االستخبار المركزي، الشرطة القبرصیة

Oleg BLUDOVالسید 

(االتحاد الروسي)
رئیس إدارة فرعیة، قس��م التنمی��ة الفنی��ة 
والمعلوم��������ات، المكت��������ب المرك��������زي 

الوطني في موسكو

مھام اللجنة.2

ام التع��اون، تض��طلع اللجن��ة ف��ي وق��ت واح��د ب��دور وفقا ألحكام تبادل الرس��ائل ب��ین فرنس��ا واالنترب��ول ولنظ��
رقابي في معاملة طلبات األشخاص وفي التدقیقات التلقائیة التي تجریھا ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول، وب��دور 

استشاري لدى المنظمة.

المش��ورة لألمان��ة إس��داءلم یتغی��ر، ق��د توّج��ھ بش��كل ملم��وس نح��و مع أنھ وقد شّددت اللجنة على أّن دورھا، 
مة بشأن المشاریع المتعلقة بمعاملة المعلومات ذات الطابع الشخصي.العا

ھ��ذا االتج��اه لتق��دیم مس���اعدة بنّ��اءة للمنظم��ة وللتع���اون متابع��ة العم��ل ف���ي واعتب��رت اللجن��ة أّن م��ن المھ���م 
الشرطي الدولي مع احترام المبادئ األساسیة لألفراد.

س��تنادا إل��ى االتف��ـاق المب��ـرم بی��ـن االنترب��ول وبینھ��ا واللجنة تتصرف باستقاللیة تامة، من حی��ث تش��كیلتھا وا
أیضا أربع��ة اجتماع��ات س��نویة م��دة ك��ل 2003). وقد عقدت عام 19) وإلى نظام التعاون (المادة 3.1(المادة 

منھا یومان، في مقّر المنظمة في لیون. واجتماعاتھا تعقد بشكل مغلق.

األولویات التي تحّددھا اللجنة1.2

حجم العمل الذي تضطلع ب��ھ، وال س��یّما ذل��ك المترت��ب إلى على أعمالھا، ونظرا الفعالیة منالمزیدإلضفاء 
على معاملة الطلبات، وضعت اللجنة قائمة بالمواضیع الخمسة األساسیة لدوراتھا القادمة، وھي:

،الطلبات
،التدقیقات التلقائیة



3الصفحة 

 األساسي،من قانون المنظمة 3تطّور معاملة الملفات المتعلقة بالمادة
،مشاریع المنظمة الجدیدة المتعلقة بمعاملة المعلومات
.إنماء قواعد خاصة بمعاملة المعلومات والرقابة

وإذا دع��ت الحاج��ة، تض��اف إل��ى ھ��ذه المواض��یع األساس��یة بش��كل مح��ّدد مواض��یع أخ��رى، وخصوص��ا بن��اء 
على طلب األمانة العامة.

اعتماد اللجنة.3

/أس��ترالیا ف��ي يلمفّوض��ي حمای��ة البیان��ات ال��ذي ُعق��د ف��ي سدن25ال��ـ ل��دولي خ��الل ال��دورة المغلق��ة للم��ؤتمر ا
اعتـُمدت اللجنة كھیئة رقابة مستقلة على معاملة المعلومات ذات الطابع الشخصي.، 2003أیلول/سبتمبر 

بھذا تكون اللجنة واحدة من أوائل الھیئات الدولیة المعتمدة.

معاملة الطلبات.4

الطلباتزیادة عدد 1.4

الموجھ��ة خصوص��ا عب��ر موق��ع المنظم��ة عل��ى ،ت اللجن��ة زی��ادة ھام��ة ومنتظم��ة ف��ي ع��دد الطلب��اتالحظ��
جعلت من الصعب جدا معاملتھا ضمن مھل معقولة. فقد استلمت حوالى خمسین طلب��ا جدی��دا ف��ي ،االنترنت

ات . وأعرب��ت بالت��الي ع��ن ارتیاحھ��ا إلج��راء معامل��ة الطلب��2003طلب��ا ف��ي ع��ام 160وأكث��ر م��ن 2001ع��ام 
إال الطلبات الت��ي تط��رح أس��ئلة ،عندما تكون منعقدة،المستحدث العام الماضي والذي یسمح لھا أال تتدارس

أو مشاكل محّددة.

معامل��ة الطلب��ات. وھ��ي تفك��ر بتعزی��ز فعالی��ة كم��ا تس��تمر اللجن��ة ف��ي البح��ث ع��ن مختل��ف اإلمكان��ات الكفیل��ة 
باالعتبار والنت��ائج الواج��ب استخالص��ھا م��ن ع��دم أیضا في وضع بعض المعاییر للطلبات التي یجب أخذھا 

عل��ى األس��ئلة الت��ي تطرحھ��ا علیھ��ا لتیس��یر معامل��ة تل��ك الطلب��ات. إجاب��ة بع��ض المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة
تص��بح ك��ذلك ض��من مھل��ة معقول��ة، اعتم��دت اللجن��ة الت��ي سبالتالي، لك��ي تعاَم��ل الطلب��ات الممكن��ة القب��ول أو 

التدابیر التالیة:

اعتبار طلبات الصحافیین بمثابة طلبات یفترض باللجنة معاملتھا.التوقف عن-
اآلن فص��اعدا (ICIS)إج��راء ت��دقیقات معامل��ة ف��ي منظوم��ة االنترب��ول للمعلوم��ات الجنائی��ة الك��ف ع��ن-

تلقائیا، وقـَْصر إجراء ھذه الدراسة المعّمق��ة عل��ى الطلب��ات الممكن��ة القب��ول أو المرفوضةالطلبات بشأن 
لك فقط.كذالتي ستصبح

االنتظ��ار الت��ي تح��ال إل��ى الط��البین المھل��ة الت��ي ی��ؤّدي تجاوزھ��ا، دون اس��تالم الوث��ائق رس��الة س��یُذكر ف��ي و
.مرفوضةالضروریة لدراسة طلباتھم (نسخة من وثیقة الھویة و/أو تفویض أصلي)، إلى اعتبار طلباتھم 
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مخّصص لھ��ا عل��ى موق��ع الوی��ب ش��غاال. اللجنة زیادة جدیدة لطلبات الوصول عندما یصبح الجزء الوتتوقع 
معاملة تلك الطلبات.وستحّدد عندئذ التدابیر التي یفترض اتخاذھا لتیسیر 

إمكان قبول طلب ما2.4

اعتبرت اللجنة أّن من المستحسن، عندما یطلب أح��د الوال��دین الوص��ول إل��ى معلوم��ات ع��ن ول��ده المت��واري 
عن األنظار، أن یُطلب منھ إثبات أبّوتھ.

اللجنة طلب س��جین أب��رز ش��ھادة حض��ور إلثب��ات ھویت��ھ ألنّ��ھ ل��م یك��ن بوس��عھ إب��راز وثیق��ة أخ��رى، اعتبرت 
. ، بمثابة طلبات مقبولةوكذلك طلب محام مفّوض بالشكل المناسب فیما یخص شخصا متوفى

في زواج قرین��ھ بش��خص آخ��ر بمثاب��ة طلب زوج قید الطالق أو یشتبھ واعتبرت اللجنة طلب صاحب عمل 
بات، ـوع الطل��ـاص موض��ـألشخ��تمثی��ل امفوض��ین بالش��كل المناس��ب لغی��ر ألّن الط��البین وض��ةطلب��ات مرف

ولوجود خالف مصالح بین طبیعة حق الوصول إلى المحفوظات والغایة من طلبات الوصول ھذه.

مكان إضفاء المرونة على مع��اییر إمك��ان قب��ول الطلب��ات إذا كان��ت لمص��لحة الع��ائالت إلأضافت اللجنة أّن با
كان الطالبون في محنة.أو 

التعسفيابعالط3.4

الط��ابع التعس��في ل��بعض الطلب��ات المتك��ررة الت��ي ال تض��یف أي عنص��ر بخص��وص أكـّدت اللجن��ة اجتھادھ��ا 
من نظامھا الداخلي.5.9المادة إلى استناداجدید،

شعار الطالبینإ4.4

البین عل��ى وج��ود أح��د الط��ما یطل��ع أك��ـّدت اللجن��ة اجتھادھ��ا القاض��ي ب��أّن م��ن غی��ر المناس��ب، عن��د
ھ��ذا ش��عارالمعلوم��ات الت��رخیص بإتل��كمعلوم��ات عن��ھ ج��رى فیم��ا بع��د إتالفھ��ا، الطل��ب إل��ى مص��در

الطال��ب ب��اإلتالف الم��ذكور. غی��ر أّن اللجن��ة، ف��ي ھ��ذه الحال��ة، ال ت��ذكر األس��باب المب��ّررة إلت��الف 
المعني بأنھا أشعرت الطالب بذلك.المكتب المركزي الوطني تبلغالمعلومات و

إلیھ��ا، تحیلھ��اال تس��تجیب دائم��ا إل��ى الطلب��ات الت��ي حظ��ت اللجن��ة أّن المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ةال
طالب ما بوجود أو غیاب معلومات عن��ھ ف��ي محفوظ��ات شعاروخصوصا للحصول على ترخیص بإ

عل��ى طلب��ات اللجن��ة ف��ي س��یاق معامل��ة االنتربول. إزاء عدم إجابة بعض المكاتب المركزی��ة الوطنی��ة
.معیّنة، میّزت اللجنة بین عدة حاالتساتالتما

مھل��ة معقول��ة عل��ى ت��ذكیرات اللجن��ة الت��ي تطل��ب من��ھ ض��منإذا ل��م یُج��ب مكت��ب مرك��زي وطن��ي 
شخص ما بغیاب معلوم��ات عن��ھ، تبل��غ اللجن��ة المكت��ب المرك��زي ال��وطني بأنھ��ا، إذا شعارترخیصا بإ

الطالب بغیاب معلومات عنھ.شعر على طلبھا، ستردّ یلم 
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ذا ُسجلت عن شخص ما معلومات لم یكن ینبغي تسجیلھا، ف��ي إط��ار مل��ف یتب��یّن أن��ھ مخ��الف للم��ادة إ
من القانون األساسي على سبیل المثال، ثم أتلفت الحقا عل��ى ھ��ذا األس��اس، وج��ب أن یك��ون بوس��ع 3

الطالب بذلك.شعار اللجنة إ

تحدیث المكاتب المركزیة الوطنیة للمعلومات5.4

ات م��رة أخ��رى أّن مص��ادر المعلوم��ات الت��ي تعاَم��ل ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول ال أظھ��رت معامل��ة الطلب��
تضطلع دائما بشكل صحیح بمتابعة وتحدیث المعلومات التي تحیلھا إلى المنظمة.

وبناء على توصیة اللجنة وافقت األمانة العامة على تذكیر المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة ف��ي التعم��یم الس��نوي 
ضرورة تح��دیث المعلوم��ات المحّص��لة عب��ر االنترب��ول والت��ي یمك��ن أن تك��ون محفوظ��ة تحیلھ إلیھا بسالذي 

في قواعد بیانات وطنیة.

ألّن ش��كا یخامرھ��ا ف��ي ص��حة أو مكت��ب مرك��زي وطن��يطلبا إلى تحیلعندما علیھا،اللجنة أنّ رأتأخیرا 
إل��ى رس��التھا التذكیری��ةالجنائی��ة، أن تش��یر ف��ي للمعلوم��اتسالمة معلومات مسجلة ف��ي منظوم��ة االنترب��ول 

ف��ي غض��ون ثالث��ة أش��ھر إجاب��ةإذا ل��م تتل��ق من��ھ وس��عھابإل��ى أنّ ،على الطلب األولیردّ إذا لم المكتب ھذا 
أن توصي األمانة العامة بإتالف الملف المعني.

لكن على سكرتاریة اللجنة، للتأكد من أّن غیاب الرد ل��یس عائ��دا إل��ى ع��دم اس��تالم طل��ب اللجن��ة، أن تح��اول
االتصال بالمكتب المركزي الوطني المعني بمختلف وسائل االتصال.

تعمیم نشرات على مواقع المكاتب المركزیة الوطنیة على االنترنت6.4

الحظت اللجنة عند معاملة بعض الطلبات أّن بعض المكاتب المركزیة الوطنی��ة یعّم��م عل��ى موق��ع االنترن��ت 
ى ش��كل نش��رات ص��ادرة ع��ن األمان��ة العام��ة. ل��ذا عل��تع��َرض الخاص بھ معلوم��ات ع��ن أش��خاص مطل��وبین

شددت على ما یلي:

 ،بما أّن دور األمانة العامة یتمثل في مراقب��ة احت��رام القواع��د الت��ي اتخ��ذتھا المنظم��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال
فإّن لھا بالفع��ل س��لطة استنس��ابیة عل��ى تعم��یم المعلوم��ات عل��ى الجمھ��ور عن��دما ت��رخص لھ��ا المكات��ب 

حالی��ا بھ��ذا الس��اریةالمعلوم��ات ف��ي ذل��ك، حت��ى إذا ل��م یك��ن للنص��وص تلك صدر المركزیة الوطنیة م
الشأن القیمة القانونیة لقرار صادر عن الجمعیة العامة؛

 بما أّن النشرات صادرة عن األمانة العامة المكلف��ة بمراقب��ة م��دى مالءم��ة تعم��یم مقتطف��ات منھ��ا عل��ى
المنظم��ـة، ف��إّن عل��ى اتخذتھاء األنظمـة التي الجمھور عبر موقع االنتربول على االنترنت على ضو
مكن م��ن تعم��یم تاألمان��ة العام��ة لت��مس��بق م��ن المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة الحص��ول عل��ى ت��رخیص 

على مواقعھا على االنترنت؛المذكورة مقتطفات النشرات 

رن��ت یجب أن تك��ون مقتطف��ات النش��رات المعّمم��ة عل��ى مواق��ع المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة عل��ى االنت
مطابقة تماما لتلك المعّممة على موقع االنتربول الرسمي؛

 المعلومات التي ال تعّممھا األمانة العامة على موقعھا الخاص (رق��م مراقب��ة النش��رة، ملخ��ص الوق��ائع
الذي صاغتھ األمانة العامة ...) یجب أال تعّممھا المكاتب المركزی��ة الوطنی��ة بأی��ة ح��ال م��ن األح��وال 

من النشرة، حتى إذا كانت قد أحالتھا إلى األمانة العامة.على أنھا عناصر 
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 یجدر باألمانة العام��ة ت��ذكیر المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة بش��كل من��تظم بالقواع��د الس��اریة عل��ى تعم��یم
مقتطفات من النشرات على االنترنت.

م��ة س��نویا إل��ى أخ��ذت ھ��ذه التوص��یات باالعتب��ار ف��ي مش��روع التعم��یم الس��نوي ال��ذي س��تحیلھ األمان��ة العا
ة عل��ى یمص��ادر المعلوم��ات لت��ذكیرھا بحقوقھ��ا وواجباتھ��ا وفق��ا للقواع��د الجدی��دة لمعامل��ة المعلوم��ات الش��رط

المستوى الدولي.

األشخاص االعتباریون7.4

لكي تترك لألمانة العام��ة مھل��ة معقول��ة لتنفی��ذ التغیی��رات الموص��ى بھ��ا، أعرب��ت اللجن��ة ع��ن رغبتھ��ا ف��ي أن 
ید عن معاملة المعلومات المتعلقة باألشخاص االعتباریین مرفق بأمثلة ملموسة.یحال إلیھا تقریر جد

إتالف المعلومات8.4

بعد تبادل رسائل مع مصادر المعلومات اضطّرت اللجن��ة إل��ى التوص��یة ب��إتالف المعلوم��ات الش��رطیة الت��ي 
ش��رطة عل��ى الص��عید ال��دولي. لم تقم المكاتب المركزیة الوطنیة بتحدیثھا أو التي لم یعد لھا أھمی��ة بالنس��بة لل

وقد نفذت األمانة العامة ھذه التوصیات.

معلومات عن األشخاص الذین أتلفت ملفاتھم9.4

أقّرت األمانة العامة توصیة اللجنة المتعلقة بمعاملة المعلومات عن أش��خاص أتلف��ت ملف��اتھم، والقاض��یة ب��أّن 
سمي.من المناسب إتالف أیة معلومات في محفوظات شخص أتلف ملفھ اال

مستحیال عندما تكون المعلوم��ة متص��لة بمعلوم��ة أخ��رى یمك��ن یبدوغیر أّن إتالف جمیع ھذه المعلومات قد 
االحتفاظ بھا، شریطة أال تتعلق ھذه المعلوم��ة بوق��ائع ح��وكم الش��خص ألجلھ��ا ث��م أخل��ي س��بیلھ م��ن جھ��ة، أو 

أو كلفة العم��ل المترت��ب عل��ى ذل��كعندما یكون من غیر المعقول التفكیر في إتالف المعلومات كاملة بسبب 
إظھ��ار مب��ررات إت��الف ، یستحس��ن ھ��ذهعناص��ر المعلوم��اتحجمھ م��ن جھ��ة أخ��رى. وعن��د االحتف��اظ بمث��ل

الملف االسمي للشخص المعني بشكل واضح جدا، وكذلك ضرورة اعتبار المعلومة بحكم المتلفة.

االحتف��اظ یستحس��ن علوم��ات الت��ي وأشارت اللجنة إلى ضرورة النص ف��ي قواع��د التطبی��ق عل��ى عناص��ر الم
بھا عن شخص أتلف ملفھ االسمي.

التدقیقات التلقائیة.5

اإلجراء1.5

الحظت اللجن��ة أّن اإلج��راء المعم��ول ب��ھ حالی��ا للقی��ام بت��دقیقات تلقائی��ة یت��یح لھ��ا االض��طالع بفعالی��ة ب��دورھا 
ت��رض معامل��ة المعلوم��ات، االستشاري لدى األمانة العامة وتقدیم آراء سدیدة حول مختلف المشاكل الت��ي تع

فقررت االستمرار في اتباع ھذا اإلجراء.
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الحل��ول الممكن��ة وحت��ىومناقش��تھا م��ع األمان��ة العام��ة النت��ائجَ ،واض��طالع س��كرتاریة اللجن��ة بھ��ذه الت��دقیقات
للجن��ة م��ن جھ��ة تحس��ین طریق��ة معامل��ة المعلوم��ات انللمشاكل التي قد تص��اَدف، قب��ل انعق��اد جلس��اتھا، یتیح��

. ویض��في ذل��ك الجنائی��ة، وم��ن جھ��ة أخ��رى مناقش��ة مش��اكل جوھری��ةللمعلوم��اتنظوم��ة االنترب��ول ف��ي م
بالتالي على اللجنة مزیدا من الفعالیة في دورھا االستشاري لدى المنظمة.

مذكرات التوقیف والوصول المباشر إلى المعلومات2.5

الخاص��ةالمعلوم��ات بإدخ��الة م��ن جھ��ة أعربت اللجنة عن ارتیاحھا لتطبیق األمانة العامة توص��یتھا المتعلق��
بمذكرات التوقیف والق��رارات القض��ائیة وغیرھ��ا م��ن الوث��ائق القض��ائیة المؤدی��ة إل��ى طلب��ات توقی��ف تمھی��دا 

للتسلیم، ومن جھة أخرى بالوصول المباشر إلى ھذه المعلومات بواسطة وسیلة التقصي األوتوماتي.

إل��ى ع��دد أكب��ر م��ن المعلوم��ات لتمك��ین المباش��روص��ولكما أشارت في الوقت نفسھ إل��ى ض��رورة تیس��یر ال
المستخدم من إدراك الغایة من معاملة ملف ما والحصول على معلومات أكمل وبالتالي أدق.

فترة حفظ الملفات3.5

الحظ��ت اللجن��ة نقص��ا ف��ي القواع��د الواض��حة الت��ي تت��یح تحدی��د المعلوم��ات الكفیل��ة بالس��ماح بتأجی��ل المھل��ة 
واعتبرت أّن التحدیثات المجراة على الملفات یجب أال تؤدي إلى إطالة فت��رة حف��ظ القصوى لحفظ معلومة.

.تلك الملفات إال إذا كان للمعلومات فعال أھمیة بالنسبة للشرطة على الصعید الدولي

وإزاء صعوبة تقویم مبّررات مثل ھذه اإلطالة اقترحت اللجنة عل��ى األمان��ة العام��ة التفكی��ر ف��ي إمك��ان ع��دم 
معلوم��ة م��ا إال عن��د انتھ��اء فت��رة الخم��س س��نوات، حف��ظلتق��ویم ض��رورة القص��وىف��ي تأجی��ل المھل��ة النظ��ر 

بسبب أھمیة مجمل الملف بالنسبة للشرطة على الصعید الدولي.

معامل��ة الملف��ات بش��أنورّحبت اللجنة بمب��ادرات األمان��ة العام��ة ردا عل��ى التوص��یات الت��ي كان��ت ق��د ق��ّدمتھا 
لتق��ویم ض��رورة االحتف��اظ بھ��ا. وأض��افت أّن ھ��ذا التق��ویم مرحل��ة أساس��یة م��ن ص��وىالقالمھل��ة ـّتالت��ي حل��

معاملة وال یمكن تأخیرھا.ال

وشّددت اللجنة على ضرورة مراقبة ھذه المسألة بانتظام.

توحید شكل الرسائل4.5

ق��ا م��ن الحظت اللجنة عدة مرات أّن الملفات، كتلك المتعلقة بقضایا مخدرات، التي ُجمع��ت معلوماتھ��ا انطال
من أخط��اء المعامل��ة. ل��ذا جدا رسائل موّحدة الشكل، تعاَمل بشكل أسرع وأوضح وتنطوي على عدد ضئیل 

ھذه الرسائل الموّحدة الش��كل الت��ي تح��ّث المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة تطویرفقد شّددت مرارا على مالءمة 
على التزوید ببیانات ذات صلة بالموضوع.

موقعھ��ا عل��ى عل��ىالج��زء المقیّ��د ال��دخول ف��ياألمان��ة العام��ة الت��ي تنّمیھ��ا تجدیدی��ة المش��اریع ال5.5
الویب

عل��ى مش��اریع اس��تباقیة وتجدیدی��ة عل��ى یش��تملالحظت اللجنة أّن موقع المنظمة المقیّد الدخول عل��ى الوی��ب 
بأكبر قدر ممكن من الح��ذر نظ��را للمخ��اطر الت��ي تنط��وي تطویرھا صعید معاملة المعلومات من المفترض 

علیھا معاملة المعلومات المأخوذة من قاعدة بیانات االنتربول المركزیة.
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ھ���ذه عل���ى األرج���ح ب���التطویر الس���ریع لوالحظ���ت أیض���ا بع���ض ح���االت الخ���روج عل���ى القی���اس المتص���لة
وقّدمت عددا من المقترحات الرامی��ة إل��ى ض��مان تماش��ي المش��اریع الم��ذكورة م��ع قواع��د معامل��ة ،المشاریع

اتخذتھا المنظمة، وخصوصا فیما یتعلق بتحدیث المعلومات وأمن البیانات.البیانات التي 

وستستمر اللجنة في التعاون مع األمانة العامة لتحسین ھذه األوجھ.

المستخدمة في محفوظات االنتربولالصفات6.5

تح في سیاق التدقیقات التلقائی��ة نظ��رت اللجن��ة ف��ي م��دى مالءم��ة الص��فات المس��بغة عل��ى األش��خاص ال��ذین ف��
ھذه الصفات بمجملھا واضحة.طریقة عرض ملف باسمھم في محفوظات االنتربول. واستنتجت أّن 

تجم��ع ع��ددا م��ن المف��اھیم المتباین��ة ج��دا. «request for information»لك��ن اللجن��ة أش��ارت إل��ى أّن الص��فة 
ت وش��ّددت عل��ى ض��رورة اإلش��ارة بوض��وح إل��ى ص��فة األش��خاص ال��ذین ف��تح مل��ف باس��مھم ف��ي محفوظ��ا

االنتربول.

المعلومات الحساسة للغایة7.5

ذكـّرت اللجنة بأّن المعلومات الحساسة یجب أن تعاَمل بأكبر ق��در م��ن الح��ذر نظ��را للمخ��اطر الت��ي تنط��وي 
طرائق معاملتھا في قواعد التطبیق أمر أساسي.تحدیدعلیھا معاملتھا على صعید حمایة البیانات، وبأّن 

لمعلوم��ات الحساس��ة للغای��ة یج��ب أن تب��ّرره األھمی��ة الخاص��ة الت��ي تكتس��یھا أّن تسجیل اإلى اللجنة أشارتو
بالنسبة للشرطة على الصعید الدولي. لذا، لتمكین األمانة العامة من تق��ویم ض��رورة تس��جیل ھ��ذا الن��وع م��ن

المعلوم��ات، اعتب��رت اللجن��ة أّن اإلش��ارة بوض��وح إل��ى الغای��ة م��ن إحال��ة المعلوم��ات الم��ذكورة ھ��ي م��ن 
المكاتب المركزیة الوطنیة بوصفھا مصادر تلك المعلومات.مسؤولیة

أخ��ذت األمان��ة العام��ة بتوص��یة اللجن��ة وذك��ـّرت المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة و بواجباتھ��ا فیم��ا یتعل��ق بإحال��ة 
ھذا النوع من المعلومات.

مع��ھ تبیّنھ��ا اقترح��ت اللجن��ة عل��ى األمان��ة العام��ة وض��ع قائم��ة بھ��ذه المعلوم��ات ومعاملتھ��ا بش��كل یمك��نكم��ا 
على أنھا حساسة للغایة، وخصوصا تنبیھ أي شخص یمكنھ الوصول إلیھا إلى ذلك.

وأجرت اللجنة دراسة مقارنة لمعاملة المعلومات الحساس��ة ف��ي بل��دین عض��وین (ھولن��دة والمملك��ة المتح��دة) 
وفي االنتربول، أظھرت تشابھا كبیرا في معاملتھا.

األعض��اء مسألة مجددا على ضوء االحتیاطات التي اتخ��ذتھا البل��دان وأعربت عن رغبتھا في تدارس ھذه ال
الجدیدة.األنظمةفي ھذا المجال، وعلى ضوء في االنتربول 
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دقة المعلومات8.5

أعربت اللجنة عن رغبتھا في متابعة التحسینات التي ستدخل على األرجح في وس��یلة التقص��ي األوتوم��اتي 
ة المعلوم��ات الخاص��ة ب��الجرائم المرتكب��ة وتفاص��یل بع��ض المعلوم��ات فیما یتعل��ق بدق��(e-ASF)اإللكترونیة 

الوص��ول المباش��رسَّ��ر لل��ـ م م و حت��ى الی��ومیَ یالمدخلة في منظومة االنتربول للمعلومات الجنائی��ة والت��ي ل��م 
.إلیھا

ة مص���ادر المعلوم���ات المتعلق���إزاءورّحب���ت اللجن���ة بالمب���ادرات الت���ي اتخ���ذتھا األمان���ة العام���ة وال س���یّما 
بأشخاص أوقفوا ثم لم ت��زّود تل��ك المص��ادر بأی��ة معلوم��ات ع��نھم. وش��ّددت عل��ى ض��رورة الس��ھر عل��ى دق��ة 

معلومات في مثل أھمیة وحساسیة وضع األشخاص المسجلین في قاعدة بیانات االنتربول.

ماكیانمعاییر استحداث 9.5

ئیة ف��ي س��یاق معامل��ة الطلب��ات في منظومة االنتربول للمعلومات الجناكیانطرحت مسألة معاییر استحداث 
وخالل التدقیقات التلقائیة على حد سواء.

وتساءلت اللجنة عن معاییر فتح الملفات المتعلقة بأشخاص طبیعیین لھم عالقة بأش��خاص اعتب��اریین فتح��ت 
بش��أنھم ملف��ات اس��میة. والحظ���ت غی��اب قاع��دة مكتوب���ة ثابت��ة تت��یح معامل���ة الملف��ات المتعلق��ة باألش���خاص 

ین واالعتب��اریین) معامل��ة مماثل��ة. وس��جلت اللجن��ة اطالعھ��ا عل��ى ص��عوبة تحدی��د مع��اییر دقیق��ة (الطبیعی��
ألش��خاص، علم��ا أّن مالءم��ة مث��ل ھ��ذا االس��تحداث مرھون��ة بت��وّرط األش��خاص المعنی��ین كیاناتالستحداث 

كما تصفھ البلدان المعنیة في الرسائل التي تحیلھا.

ة الرامی��ة إل��ى ت��ذكیر البل��دان األعض��اء بالمع��اییر العام��ة الالزم��ة ورّحب��ت اللجن��ة بمب��ادرات األمان��ة العام��
ولی��ة لتسجیل معلومة ما في منظومة االنتربول للمعلومات الجنائیة. لكنھا شددت على أھمی��ة اتخ��اذ مع��اییر أ

تتیح تقویم مالءمة استحداث ملف اسمي لشخص ما أو االكتفاء بذكر اسم ھ��ذا الش��خص ف��ي ملخ��ص وق��ائع 
حالتھ��ا إل��ى جمی��ع األش��خاص المكلف��ین بمعامل��ة المعلوم��ات. واقترح��ت لھ��ذا الغ��رض أن یص��ار القض��یة، وإ

إلى تصنیف عدد من القضایا النموذجیة في دلیل محرري ومراقبي البیانات الجنائیة.

، مرفقة بأمثلة.كیاناتوافقت األمانة العامة على تزوید اللجنة بمذكرة تحدد معاییر استحداث 

حظت اللجنة أّن ملفات ق��د فتح��ت ض��د أش��خاص یش��تبھ ف��ي انتم��ائھم إل��ى منظم��ة إجرامی��ة من جھة أخرى ال
المع���اییر الالزم���ة ع���ادة لف���تح تل���ك الملف���ات متیس���رة. ل���ذا رأت اللجن���ة أّن م���ن جمی���ع ف���ي ح���ین ل���م تك���ن 

األش��خاص ع��ن األخذ بمع��اییر إلدخ��ال بیان��ات مح��ددة من الالزم الضروري، إذا اعتبرت األمانة العامة أنّ 
المتورطین أو المشتبھ في ت��ورطھم ف��ي منظم��ة إجرامی��ة، أن تك��ون ھ��ذه الت��دابیر الخاص��ة مب��ررة بوض��وح 

ومعلن عنھا رسمیا في قواعد التطبیق.

ستحیط األمانة العامة اللجنة علما بالتطورات في ھذا المجال.

المشبوھون10.5

لف��ات ع��ن مش��بوھین ل��م یتأك��د على ضوء العناص��ر الت��ي ق��دمت إلیھ��ا اعتب��رت اللجن��ة أن م��ن الممك��ن ف��تح م
ق��د زّود بمعلوم��ات كافی��ة تت��یح تبری��ر المعن��ي ت��ورطھم بش��كل واض��ح، إذا ك��ان المكت��ب المرك��زي ال��وطني

الشبھة.
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من جھة، وعل��ى أھمی��ة االحتیاط��ات لكنھا شددت على أھمیة توحید معاملة المعلومات الخاصة بالمشبوھین
إل��ى وض��ع ھ��ؤالء األش��خاصباإلش��ارةت وال سیّما فیما یتعل��ق التي یجب اتخاذھا عند معاملة ھذه المعلوما

من جھة أخرى.

تدبّر تقییدات الوصول11.5

ذك��ـّرت اللجن��ة ب��أّن عل��ى األمان��ة العام��ة، عم��ال بمب��دأ الس��یادة الوطنی��ة، االلت��زام بالتقیی��دات الت��ي تفرض��ھا 
لض��مان احت��رام ھ��ذه التقیی��دات وتنفی��ذ جمی��ع الت��دابیر المالئم��ةالتزام��ا ص��ارما، المكاتب المركزی��ة الوطنی��ة 

بشكل منتظم.

ووافقت على إجراء تدقیقات تلقائیة في تدبّر التقیی��دات الت��ي تفرض��ھا مص��ادر المعلوم��ات وخصوص��ا عل��ى 
.تطویرھاضوء قواعد األمن والتصنیف التي سیصار إلى 

دم ب��أّن علی��ھ قب��ل أي المس��تخیُش��ِعروأقّرت اللجنة مش��روع األمان��ة العام��ة القاض��ي باس��تحداث إن��ذار من��تظم 
المعلوم��ات ع��ن التقیی��دات الممكن��ة تل��ك استخدام للمعلومات المعنیة االستفسار ل��دى األمان��ة العام��ة ومص��در 

المرفقة بھا. وأوصت بتنفیذ ھذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

االستشارات واآلراء إلى المنظمة.6

3المادة 1.6

ةاإلجراءات المعمول بھا في األمانة العام1.1.6

 أشارت اللجنة إلى مالءمة التدابیر التي اتخذتھا األمان��ة العام��ة لتحس��ین معامل��ة الملف��ات قی��د الدراس��ة
بانتظار نتائج فریق العمل المكّون م��ن ممثل��ي البل��دان األعض��اء المكلف��ین بدراس��ة 3من زاویة المادة 

ھذه المسألة.

باستحداث قاع��دة بیان��ات إداری��ة للح��االت وأبدت اللجنة موافقتھا على مشروع األمانة العامة القاضي 
الت��ي تج��ري دراس��تھا والت��ي ُرف��ض تس��جیلھا ف��ي منظوم��ة االنترب��ول للمعلوم��ات الجنائی��ة، تفادی��ا 
لمعاملة أیة معلومات الحقا دون مراع��اة ال��رأي ال��ذي س��بق إب��داؤه. واعتب��رت أّن م��ن ش��أن مث��ل ھ��ذه 

ت��رام أنظم��ة االنترب��ول الس��اریة عل��ى معامل��ة القاع��دة، الت��ي س��یكون الوص��ول إلیھ��ا مقیّ��دا، ض��مان اح
المعلومات الشرطیة.

الت��ي تب��دیھا األمان��ة العام��ة إزاء البل��دان األعض��اء ف��ي ج��داوشّددت اللجنة عل��ى الش��فافیة الض��روریة
3المنظمة عندما تعتبر أن لیس بإمكانھا االس��تنتاج، اس��تنادا إل��ى العناص��ر المتیس��رة ل��دیھا، أّن الم��ادة 

ضیة ما في حین قد یعتبر بع��ض البل��دان أّن الط��ابع السیاس��ي یغل��ب عل��ى تل��ك القض��یة. تسري على ق
التي یُوّجھ إلیھا الطل��ب لتق��ویم توضع ھذه المعلومات بتصّرف البلدان والواقع أّن من الضروري أن 

صادر عن بلد عضو واالستجابة لھ.القضائي التعاضد المدى مالءمة طلب 
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للجن��ة بش��أن المھل��ة المعقول��ة لحف��ظ الملف��ات المس��جلة ف��ي قاع��دة البیان��ات األمان��ة العام��ة ااستش��ارت
الملف��ات م��ن جھ��ة أخ��رى، فأب��دت بتل��كاإلداریة ھذه من جھ��ة، وبش��أن المحفوظ��ات الورقی��ة المتعلق��ة 

الرأي التالي:

فترات حفظ المعلوم��ات ذات الط��ابع الشخص��ي واح��دة م��ن المس��ائل األساس��یة ف��ي مج��ال حمای��ة - 
ن األھمیة بمكان بالتالي أن تحّدد وفقا للغایة المنشودة وأن یصار إلى التقیّد بھا.مفالبیانات؛ 

تق��ویم ض��رورة حف��ظ الملف��اتف��ال ب��ّد م��ن إع��ادة بما أّن الفترة القصوى لحف��ظ المعلوم��ات ثابت��ة، - 
دوري.بشكل 

یجب أن تكون عناصر المعلومات المحتفظ بھا قیّمة وضروریة لفھم الملفات المعنیة.- 

توص���ي اللجن���ة بتطبی���ق الفت���رات نفس���ھا عل���ى حف���ظ المعلوم���ات ف���ي قاع���دة البیان���ات اأخی���ر- 
الكمبیوتریة وفي المحفوظات الورقیة.

لكن اللج��ة أب��دت رغبتھ��ا ف��ي أن یص��ار س��نویا إل��ى إج��راء ت��دقیقات تلقائی��ة ف��ي تط��ور قاع��دة البیان��ات 
ھذه.

 اإلرھ��ابي"ترم��ي إل��ى إثب��ات الط��ابع تق��دیم عناص��ر كافی��ة الطالب��ةذك��ـّرت اللجن��ة ب��أّن عل��ى البل��دان"
للمنظمة المعنیة من جھ��ة، واالنتم��اء الفعل��ي للش��خص المطل��وب إل��ى ھ��ذه المنظم��ة م��ن جھ��ة أخ��رى. 

وأّن إنم��اء مع��اییر تق��ویم ال عل��ى األرج��ح ورأت أّن ھ��ذا الجان��ب الث��اني ھ��و األكث��ر ص��عوبة للتق��ویم 
یمكن أن یتم إال على ضوء حاالت واقعیة.

3یما یتعلق بالمادة دور اللجنة ف2.1.6

رت اللجنة بأّن األمانة العام��ة واللجن��ة ال تتحرك��ان م��ن المنطل��ق نفس��ھ فیم��ا یتعل��ق بالمس��ائل ذات ذكـّ 
. ف��دور اللجن��ة، وخصوص��ا ف��ي الس��یاق الح��الي، ھ��و قب��ل ك��ل ش��يء التأك��د م��ن أّن 3الص��لة بالم��ادة 

ن المناس��ب أال تعم��د اللجن��ة بنفس��ھا األمانة العام��ة تس��تحدث اإلج��راءات وتتقیّ��د بھ��ا. وحت��ى إذا ب��دا م��
الط��ابع السیاس��ي أو العس��كري أو ال��دیني أو العنص��ري عل��ى قض��یة ھیمن��ة أو ع��دم ھیمن��ة إلى تق��ویم 

أن تج��ري ذل��ك التق��ویم بغی��ة تق��دیم رّد مفی��د ا، اختصاص��اتھنط��اقض��من ،م��ا، فل��یس م��ن المس��تحیل
ومدروس.

ما في الطریقة الت��ي یفت��رض باللجن��ة أن تتبعھ��ا وقد أظھرت اإلجراءات الجدیدة المستحدثة تغییرا ھا
.3للنظر في الملفات ذات الصلة بالمادة 

القواعد الجدیدة لمعاملة المعلومات الشرطیة2.6

إعداد القواعد1.2.6

القواعد الجدیدة لمعامل��ة المعلوم��ات الش��رطیة الت��ي تطویرأشركت األمانة العامة اللجنة تدریجیا في 
. وأعرب��ت اللجن��ة ع��ن ارتیاحھ��ا لتع��اون 2003لعام��ة ف��ي أیلول/س��بتمبر اعتمدتھا جمعیة االنتربول ا

المنظمة في جمیع ھذه المسائل وشّددت على أھمیة استمرار التعاون في ھذا االتجاه.
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وأعط��ت اللجن��ة رأی��ا إیجابی��ا باإلجم��ال بش��أن مش��روع القواع��د، مش��یرة إل��ى أّن ھ��ذه القواع��د تمث��ل 
لشرطي الدولي واحت��رام الحی��اة الخاص��ة والس��یادة الوطنی��ة، علم��ا أّن توازنا بین احتیاجات التعاون ا

البلدان تحتفظ بالتحكم بالمعلومات التي تزّود بھا.

وق��د استش��ار فری��ق العم��ل المكل��ف بالمش��اركة ف��ي إع��داد ھ��ذه القواع��د اللجن��ة بش��أن دوری��ة تق��ویم 
لفری��ق یتس��اءل ع��ن ض��رورة حف��ظ معلوم��ة ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول لفت��رة عش��ر س��نوات. وك��ان ا

إمكان حفظ معلومة عن شخص لیس مطلوبا وإتالفھا إذا لم ترد أی��ة معلوم��ات جدی��دة ف��ي نھای��ة ھ��ذه 
الفترة.

اعتب���رت اللجن���ة أّن فت���رة عش���ر س���نوات طویل���ة ج���دا لتق���ویم نوعی���ة معلوم���ة وم���دى مالءمتھ���ا، 
لمحافظ��ة عل��ى . ومھل��ة الخم��س س��نوات الس��اریة ھ��ي مھل��ة دنی��ا لوطابعھ��ا اآلن��يوخصوص��ا دقتھ��ا 

نوعیة المعلومات المسجلة في قواعد بیانات االنتربول. وقد ش��ّددت اللجن��ة عل��ى أھمی��ة ھ��ذه المس��ألة 
فیما یتعلق بحمایة البیانات.

بحقوقھ��ا وواجباتھ��ا إزاء المعلوم��ات بانتظ��اموأیّدت اللجن��ة فك��رة إع��الم المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة 
صا على صعید دق��ة المعلوم��ات المحال��ة. وق��د أخ��ذت األمان��ة التي تحیلھا عبر قناة االنتربول وخصو

العام��ة أیض��ا بھ��ذه التوص��یة ف��ي مش��روع التعم��یم الس��نوي إل��ى المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة (أنظ��ر 
التالیة).3.2.6الفقرة 

حق الوصول الحر إلى محفوظات االنتربول2.2.6

الفق��رة ش��رطیة (أنظ��ر بن��اء عل��ى طل��ب بع��ض أعض��اء فری��ق العم��ل الخ��اص بمعامل��ة المعلوم��ات ال
اللجنة دراسة مس��ألة الوص��ول إل��ى المعلوم��ات الت��ي یحیلھ��ا الط��البون، بغی��ة باشرت)، ةالسابق1.2.6

المبدأ األساس��ي المتمث��ل ف��ي الوص��ول مجددا استخدامھا ألغراض التعاون الشرطي الدولي. وأكدت 
ألغ��راض التع��اون الح��ر إل��ى محفوظ��ات المنظم��ة واس��تحالة تس��جیل طلب��ات ف��ي ھ��ذه المحفوظ��ات 

الشرطي الدولي.

اللجنة مض��طرة بش��كل من��تظم إل��ى اقت��راح تض��مین منظوم��ة االنترب��ول للمعلوم��ات الجنائی��ة غیر أنّ 
بعض عناصر طلب ما. فقد اعتبرت في الواقع أّن م��ن ص��الحیتھا، عن��دما ت��رى ذل��ك مناس��با، إحال��ة 

تماش��ي محفوظ��ات االنترب��ول م��ع عناصر الطلبات التي تتیح تحدیث قواعد بیانات المنظم��ة لض��مان 
بالطالب.ضررا ذلك یلحق مبادئ حمایة البیانات أو عندما ال 

س��تثناءات عل��ى مب��دأ الوص��ول الح��ر إل��ى بااللك��ن اللجن��ة أعرب��ت ع��ن رفض��ھا لفك��رة وض��ع قائم��ة 
محفوظات االنتربول. وأك��ـّدت مج��ددا أّن م��ن اختصاص��ھا معامل��ة طلب��ات الوص��ول إل��ى محفوظ��ات 

معامل��ة أح��د عناص��ر باإلمك��اننّھا وحدھا َم��ن یق��رر، ف��ي ك��ل حال��ة عل��ى ح��دة، إذا ك��ان االنتربول وأ
ستتدارس��ھا ؛ وطلب ما في منظومة االنتربول للمعلومات الجنائیة. لكن أمكن جمع عدد من الح��االت

اللجنة فردیا على ضوء أمثلة ملموسة.

حال��ة بع��ض عناص��رھا إل��ى من جھة أخ��رى الحظ��ت اللجن��ة أنھ��ا مض��طرة، لمعامل��ة الطلب��ات، إل��ى إ
المعنی��ة، حت��ى إذا ل��م تك��ن عناص��ر المعلوم��ات ھ��ذه مع��ّدة األمانة العامة والمكاتب المركزیة الوطنیة

لتعاَمل في المحفوظات الشرطیة.

وتتابع اللجنة العمل على ھذه المسائل.
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تنفیذ القواعد الجدیدة3.2.6

 ام��ة والھادف��ة إل��ى ض��مان احت��رام قواع��د الت��ي اس��تحدثتھا األمان��ة العوافق��ت اللجن��ة عل��ى اإلج��راءات
المنظم��ة الجدی��دة فیم��ا یخ��ص أي مش��روع متعل��ق بمعامل��ة المعلوم��ات الش��رطیة بواس��طة منظوم��ة 

االنتربول للمعلومات الشرطیة أو عبرھا.

 أعربت اللجن��ة ع��ن ارتیاحھ��ا إلیج��از ودق��ة التعم��یم الس��نوي الموّج��ھ إل��ى مص��ادر المعلوم��ات وك��ذلك
لعامة توصیاتھا المتعلقة بالمعلومات الحساسة ومعاملة النشرات.لمراعاة األمانة ا

اإلجراءات الجدیدة لمراقبة النوعیة3.6

بخص��وص اإلج��راءات الجدی��دة لمراقب��ة النوعی��ة الت��ي وض��عتھا األمان��ة العام��ة أعط��ت اللجن��ة رأی��ا إیجابی��ا 
ناسب.لمواجھة زیادة الرسائل التي تتلقاھا، دون أن یزداد عدد المراقبین بشكل مت

فم��ن جھ��ة ج��رى تعزی��ز االستقص��اءات ف��ي منظوم��ة االنترب��ول للمعلوم��ات الجنائی��ة ع��ن طری��ق برن��امج 
كمبی��وتري یت��یح كش��ف بع��ض الحق��ول المتناقض��ة أو العدیم��ة االنس��جام. وُوض��عت م��ن جھ��ة أخ��رى قائم��ة 

ظ��ام. وق��د وض��عت بالحقول التي ال یمكن تقدیم طلب��ات بش��أنھا وفق��ا لھ��ذا اإلج��راء والت��ي یج��ب مراقبتھ��ا بانت
ھذه القائمة استنادا إلى أھمیة المعلومة وحساسیتھا، وخصوصا دقتھا.

ر إجراء لمعاملة ھذه األخطاء یرمي إلى فھم أسبابھا وتفادي وقوعھا مجددا. أخیرا طـُّوِ

قاتمتفرّ .7

مجموعة یاوندي1.7

س��ئلة الت��ي تطرق��ت ش��دید عل��ى تقری��ر المجموع��ة ال��ذي یط��رح ع��ددا م��ن األسجلت اللجنة اطالعھ��ا باھتم��ام 
إلیھا اللجنة أكثر من مرة. واعتبرت أّن استنتاجات التقریر القائلة إن الس��عي إل��ى ح��ل المالبس��ات المرتبط��ة 
بالوضع القانوني للمنظمة بسبب غیاب اتفاقیة دولیة یبدو أن��ھ ینط��وي عل��ى خط��ر أكب��ر م��ن االس��تمرار ف��ي 

مفرطة في التفاؤل.الوضع على حالھ،

على المنظمة أن تتخذ لنفسھا قاعدة قانونی��ة متین��ة ج��دا وال ّس��یما عل��ى ص��عید المس��ؤولیات ورأت اللجنة أنّ 
الت��ي تتحملھ��ا واألخط��ار الت��ي تتع��رض لھ��ا بأش��كال أكث��ر ف��أكثر تنوع��ا عن��د معامل��ة معلوم��ات ش��رطیة ذات 

م��ن ب��ین -ي طابع شخصي. وفي ھذه السیاق، ال یبدو لھا أّن الوقت الالزم للتوصل إلى اتفاقی��ة دولی��ة تس��وّ 
مسألة حمایة البیانات، معیار مالئم لتبریر عدم مباشرة المشروع.-أمور أخرى 

لذا اعتبرت اللجنة من الضروري لحسن اشتغال المنظمة االستمرار في تدارس إمك��ان إع��داد اتفاقی��ة دولی��ة 
اع��د المنظم��ة تربط الدول األعضاء فیما بینھا. وشّددت على ضرورة اس��تحداث منظوم��ة ال تت��یح ف��رض قو

أیضا.في مجال معاملة المعلومات على البلدان فحسب، بل تضمن احترام البلدان لھذه القواعد
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كلمة رئیس اللجنة أمام جمعیة االنتربول العامة2.7

ع��ن دور اللجن��ة ونش��اطاتھا. وب��دت ھ��ذه الكلم��ة الت��ي رئ��یس اللجن��ة أم��ام جمعی��ة االنترب��ول العام��ة تح��ّدث
ئم���ة لتمك���ین البل���دان األعض���اء م���ن فھ���م دور اللجن���ة، وإلع���راب اللجن���ة مج���ددا ع���ن قوبل���ت بارتی���اح مال

استعدادھا لالستجابة إلى االحتیاجات الممكنة لھذه البلدان.

التعاون مع یوروبول3.7

الت��ي خ��رى األط��راف األش��اركت اللجن��ة ف��ي اجتم��اع نظمت��ھ ھیئ��ة الرقاب��ة المش��تركة التابع��ة لیوروب��ول م��ع 
، لمناقش��ة عملی��ات الرقاب��ة الممكن��ة الت��ي تجریھ��ا س��لطات تل��ك نظم��ة اتفاق��ات تع��اونأبرم��ت معھ��ا ھ��ذه الم

األطراف، في سیاق تبادل المعلومات مع یوروبول. وبما أّن ضابط اتصال یوروبول لدى انترب��ول ل��م یب��دأ 
ل��م یك��ن مھاّمھ إال منذ فترة وجیزة، كما ھي الحال بالنسبة لباقي األط��راف األخ��رى، ف��إن تب��ادل المعلوم��ات 

قد بدأ في ھذا التاریخ ولم تكن اللجان قد باشرت عملیات رقابة على ھذه التبادالت.

لكن اللجنة اعتبرت من المفید البقاء على اتصال مع سلطات الرقابة ھذه.

التعاون مع األمانة العامة4.7

ا ف��ي متابع��ة االتص��ال للتعاون الممتاز القائم م��ع األمان��ة العام��ة. وأعرب��ت ع��ن رغبتھ��اللجنة ارتیاحھا بدت أ
مع األمانة العامة بأكبر قدر من الشفافیة سعیا إلى قیام تعاون بناء وفعال.

لكنھ���ا ش���ّددت عل���ى ض���رورة أن تحیطھ���ا األمان���ة العام���ة علم���ا بالمش���اریع المتعلق���ة بمعامل���ة المعلوم���ات 
المشاریع.الشخصیة، قبل إنجازھا، لتتمكن من إسداء المشورة المناسبة لھا بخصوص تطویر تلك 

عن اللجنةمطبوعات5.7

ما ھي أكثر السبل فعالیة إلطالع الجمھور على نشاطات اللجنة.أعضاء اللجنةتدارس

 ،وافقت اللجنة على نشر مقال صحافي في مجالت وطنی��ة أو دولی��ة یقرأھ��ا األخص��ائیون الق��انونیون
م��ة عل��ى االنترن��ت للحص��ول یقّدم اللجنة ونشاطاتھا بشكل عملي ویشیر إلى إمكان زیارة موقع المنظ

عل��ى معلوم��ات مفص��لة ع��ن دورھ��ا. یمك��ن توجی��ھ ھ��ذا المق��ال إل��ى مختل��ف المنظم��ات الت��ي ت��رتبط 
نشاطاتھا بحمایة البیانات، وكذلك بشكل خاص إلى السلطات الوطنیة لحمایة البیان��ات، والطل��ب منھ��ا 

تعمیمھ.

وق��ع االنترب��ول عل��ى االنترن��ت وتدارست اللجنة من جھة أخرى إمكان تعم��یم ب��الغ ص��حافي عل��ى م
تعلن فیھ نشر معلومات عن اللجنة.

 كما اعتمدت اللجنة بنیة الوثائق التي ستدرج من اآلن فصاعدا في الجزء المخصص لھ��ا عل��ى موق��ع
المنظم��ة عل��ى الوی��ب. س��یكون بوس��ع الط��البین اس��تخدام اس��تمارة الكترونی��ة لطل��ب الوص��ول إل��ى 

اللجن��ة، عب��ر االنترن��ت، طلب��ات الوص��ول الخاص��ة بھ��م ونس��خة محفوظات المنظمة لكي یحیل��وا إل��ى
مصّورة بالسكانر من وثائق ھویتھم.
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سیُفتح ملف عندئذ ویصبح باإلمكان مباشرة المساعي الممكنة لدى المكاتب المركزیة الوطنی��ة. لك��ن 
مل نس��خة اللجن��ة، ف��ي مرحل��ة أول��ى، ل��ن تعتب��ر الطلب��ات مقبول��ة إال عن��دما تس��تلم تأكی��دا مكتوب��ا یش��

ورقیة من وثیقة ھویة الطالب.

فترات حفظ ملفات اللجنة6.7

التي صادفتھا اعتبرت اللجنة من المعقول عدم االحتفاظ بملف��ات طلب��ات الوص��ول إزاء مشاكل المحفوظات 
إل��ى محفوظ��ات االنترب��ول إال لفت��رة عش��ر س��نوات، باس��تثناء تل��ك الت��ي أث��ارت مش��اكل إجرائی��ة أو قانونی��ة 

یُحتفظ بھا لفترة أطول من منطلقات تاریخیة.محددة والتي س

النصوص األساسیة لالنتربول واللجنة بخصوص الرقابة على محفوظات المنظمة.8

تشكل النصوص التالیة القواعد األساسیة لمعاملة االنتربول للمعلومات والرقابة على ھذه المعاملة:

 بش���أن تنظ���یم الرقاب���ة ی���ة الفرنس���یة انترب���ول وحكوم���ة الجمھور-تب���ادل الرس���ائل ب���ین ال���ـ م د ش ج
،انتربول-الداخلیة على محفوظات الـ م د ش ج 

ة الداخلی���ة عل���ى محفوظ���ات ال���ـ م د ش ج ـي والرقاب���ـي الدول���ـالنظ���ام الخ���اص بالتع���اون الشرط���-

انتربول،

،النظام الخاص بإتالف المعلومات الشرطیة المسجلة لدى األمانة العامة

انترب��ول واتص��ال -دة بیان��ات مخت��ارة ف��ي األمان��ة العام��ة لل��ـ م د ش ج النظ��ام الخ��اص بإقام��ة قاع��
،المباشر بھاالمكاتب المركزیة الوطنیة

نظام بشأن وصول منظمة دولیة حكومیة الى شبكة اتصاالت االنتربول وقواعد بیاناتھ،

 انتربول،-القانون األساسي للـ م د ش ج

انتربول،-ات الـ م د ش ج النظام الداخلي للجنة الرقابة على محفوظ

 انتربول.-االتفاق بین لجنة الرقابة واألمانة العامة للـ م د ش ج

----------


