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2004النشاط لعام تقریر

مقدمة

.2004عامفياألنتربوللجنة الرقابة على محفوظات اتنشاطعرضا لنتائجھذا التقریریتضمن

.يال تحتوي ھذه الوثیقة على أیة معلومات ذات طابع شخص

2004اللجنة في عام تشكیل.1

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

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

بم��ا أّن بعض��ھم س��نوات. وث��الث لفت��رة 2002الح��الیین ف��ي ك��انون الثاني/ین��ایر اللجن��ة عض��اء أب��دأ تف��ویض 
وج��رى اس��تبدالھمجن��ة داخ��ل اللھم مھ��امتع��ذر عل��یھم االس��تمرار ف��ي أداء ق��د ف2004خالل ع��ام غیّر وظیفتھ 

لفترة التفویض الباقیة.

:كالتالياللجنةتشكیلكان2004في 

البدیلاألصیلالوظیفة

Peter HUSTINXالسید رئیس

(ھولندة)
حمای���ة البیان���ات ف���ي لالمراق���ب األورب���ي

بروكسل

Josef RAKOVSKYالسید 

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

شیكیةالجمھوریة الت
عضو معیّن من 

الحكومة الفرنسیة
 Michel GENTOTالسید

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

رئیس فرع فخري في مجلس الدولة

Pascale COMPAGNIEالسیدة 

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

والحریات المحلیة

خبیر حمایة 
البیانات

Elizabeth FRANCEالسیدة

(المملكة المتحدة)
مكتب االتصاالت 
(Ombudsman)محققة في الشكاوى

Kinga SZURDAYالسیدة 

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

:2004حتى  تشرین األول/أكتوبر 
 Rodolfo DE LA GUARDIAالسید

GARCIA(المكسیك)
 Despliegue Regionalالمدیر العام لـ

Policial

:2004اعتبارا من تشرین األول/أكتوبر 
Juris JASINKEVICSالسید 

)التفیا(
نائب رئیس شرطة التفیا الجنائیة

:2004شباط/فبرایر 11اعتبارا من 
Juris JASINKEVICSالسید 

)التفیا(
لجنائیةنائب رئیس شرطة التفیا ا

تكنولوجیا خبیر 
المعلومات 

Iacovos THEMISTOCLEOUSالسید 

(قبرص)
رئیس قسم تكنولوجیا المعلومات في 
جھاز االستخبار المركزي، الشرطة 

القبرصیة

Oleg BLUDOVالسید 

(االتحاد الروسي)
م التنمیة ـة، قسـرئیس إدارة فرعی

الفنیة والمعلومات، المكتب المركزي 
سكوالوطني في مو

استقاللیة اللجنة .2

اون (الم��ادة ـام التع��ـنظ��و) 3.1(الم��ادة األنترب��ولوفق��ا ألحك��ام تب��ادل الرس��ائل ب��ین فرنس��ا وھا وتش��كیلبحك��م
أیض��ا أربع��ة اجتماع��ات س��نویة م��دة ك��ل 2004ق��د عق��دت ع��ام وھ��ي اللجن��ة تتص��رف باس��تقاللیة تام��ة، )19

ھا تعقد بشكل مغلق.منھا یومان، في مقّر المنظمة في لیون. واجتماعات

مھام اللجنة.3

تدابیر عامة 1.3

الرقاب��ة عل��ى تقی��د المنظم��ة ب��النظم الس��اریة عل��ى عملی��ات معامل��ة بثالث��ة أدوار ف��ي آن مع��ا:تضطلع اللجن��ة 
أو إج��راء أو نظ��ام أو أی��ة ع ومش��رأي بش��أن لمنظم��ة المش��ورة لالمعلومات ذات الطابع الشخص��ي، وإس��داء

. األنتربولبھذه العملیات، ومعالجة طلبات الوصول إلى محفوظات مسألة أخرى فیما یتعلق

تعمل اللجنة، بما لدیھا من إمكانات، على إنماء أي إجراء مالئم للقی��ام بش��كل كام��ل وفع��ال ب��دورھا الرق��ابي 
وبإس��داء المش��ورة لألمان��ة العام��ة لمس��اعدتھا عل��ى تنمی��ة أكب��ر ق��در م��ن المس��اعدة المتبادل��ة م��ن الس��لطات 

لمكافحة اإلجرام الدولي. األنتربولخص لھا باستخدام قنوات المر

األنترب��ولتولي اللجنة اھتماما خاصا بمعاملة الطلبات، األمر الذي یت��یح لألف��راد الوص��ول إل��ى محفوظ��ات 
والطعن ضد أیة معاملة خاطئة أو غیر مالئمة لمعلومات تخصھم تكون في ھذه المحفوظات.

لجنةاألولویات التي تحّددھا ال2.3

حجم العمل ال��ذي تض��طلع ب��ھ، وال س��یّما ذل��ك المترت��ب إلى من الفعالیة على أعمالھا ونظرا المزیدإلضفاء 
على معاملة الطلبات، وضعت اللجنة قائمة بالمواضیع الخمسة األساسیة لدوراتھا القادمة، وھي:
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،الطلبات
،التدقیقات التلقائیة
من قانون المنظمة األساسي،3تطّور معاملة الملفات المتعلقة بالمادة
،مشاریع المنظمة الجدیدة المتعلقة بمعاملة المعلومات
.إنماء قواعد خاصة بمعاملة المعلومات والرقابة

تطور نشاطات اللجنة3.3

، لمس��ألة مس��ؤولیة المنظم��ات الدولی��ة وزی��ادة ةالدولی��الس��احةلتط��ور الح��الي، عل��ى ك��ي یؤخ��ذ باالعتب��ار ا
تحدی��د عل��ى اللجن��ة أیض��ا س��تحرصالت��الي)، 1.5ل��ى محفوظ��ات المنظم��ة (أنظ��ر البن��د طلب��ات الوص��ول إ

دورھا في إطار النصوص الحاكمة لعملھا وذلك لض��مان وج��ود آلی��ة فعال��ة للطع��ن ض��د أی��ة معامل��ة خاطئ��ة 
أو غیر مالئمة ممكنة لمعلومات في محفوظات المنظمة.

تط��ویر منظوم��ة قانونی��ة متكامل��ة التفكیر ف��يفي عدتھالمسابتصرف المنظمةع نفسھاتضأنھا أكدت اللجنة 
.بنیة فوق وطنیةاستدراك غیابالغرض منھا 

اعتماد اللجنة.4

لمفّوض���ي حمای���ة البیان���ات ال���ذي ُعق���د ف���ي 25ال���ـ ال���دولي أثن���اء الم���ؤتمر اعتم���دتاللجن���ة ق���د لم���ا كان���ت
ن حمای��ة البیان��ات الشخص��یة ف��ي ، فق��د ش��اركت ف��ي النقاش��ات بش��أ2003/أس��ترالیا ف��ي أیلول/س��بتمبر يسدن

لمفوض��ي حمای��ة 26المنظمات الدولیة خالل الدورة المغلقة للمفوضین التي ُعقدت أثناء المؤتمر الدولي ال��ـ 
).2004/بولندة، أیلول/سبتمبر Wroclawالبیانات (

معاملة الطلبات.5

الطلباتزیادة عدد 1.5

. س��جل ع��دد الطلب��ات غی��ر المقبول��ة انخفاض��ا 2003ف��ي مش��ابھ لع��ددھا 2004الع��دد اإلجم��الي للطلب��ات ف��ي 
عل��ى االنترن��ت والمتعلق��ة بقب��ول األنترب��ولملحوظا، على األرجح بسبب المعلوم��ات المنش��ورة عل��ى موق��ع 

الطلبات ودور اللجنة. 

ك��انوا المتعلق��ة بأش��خاص المقبول��ة،الحظ��ت اللجن��ة زی��ادة ھام��ة ومنتظم��ة ف��ي ع��دد الطلب��اتف��ي المقاب��ل، 
بحقھ��م ف��ي الطع��ن ض��د المنظم��ة األم��ر ال��ذي ف��ي بع��ض الح��االت دع��واافي محفوظات المنظم��ة، ینمعروف

استلزم العدید من المشاورات ورسائل التذكیر للمكاتب المركزیة الوطنیة المعنیة.

المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة بغی��ة الحص��ول عل��ى المعلوم��ات المطلوب��ة بع��ض اللجن��ة إل��ى ت��ذكیر اض��طرت
ك��ي ال ب. وذّكرت عدة مرات بضرورة تعاون المكاتب المركزیة الوطنیة ضمن مھ��ل معقول��ةلمعاملة الطل

معاملة الطلبات.یقع تأخیر في 

إفش��اء بت��رخیص الف��ي طلب��ات المطلوب��ة لزوم��ام��ع ذل��ك الحظ��ت اللجن��ة بارتی��اح أن المعلوم��ات التفص��یلیة 
تاح��ت س��رعة أكب��ر المركزی��ة الوطنی��ة ق��د ألى المكات��ب الموجھة إات أو طلبات المعلومات التكمیلیةالمعلوم

.بأسرع ما یمكناإلجابات وبالتالي الرد على مقدمي الطلبات الحصول علىفي 
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امل��ة ، بالتع��اون م��ع األمان��ة العام��ة، ف��ي إنم��اء حل��ول فنی��ة وإجرائی��ة بغی��ة تحس��ین معاس��تمرتاللجن��ة لك��ن 
:الطلبات إلى أقصى درجة ممكنة

الھادف��ة إل��ى تعزی��ز فعالی��ة معامل��ة الطلب��ات المقبول��ة أو الت��ي 2003ح��ددتھا ف��ي ة المع��اییر الت��ي أك��دت اللجن��
مقبولة. تغدوأنیرتقب 

لمس��ألة مس��ؤولیة المنظم��ات ةالدولی��الس��احةآنف��ا، نظ��را إل��ى التط��ور الح��الي عل��ى 3.3كم��ا ذكرن��ا ف��ي البن��د 
أكثر والمتعلق��ة ف��ي أغل��ب األحی��ان المقبول��ة المعق��دة أكث��ر ف��لطلب��ات ف��ي ع��دد االلجن��ة زی��ادة الدولی��ة، تتوق��ع 

، بالتع��اون م��ع عندئ��ذاللجن��ة . وس��تحّدد )1.7(بأش��خاص سُ��جلت ف��ي محفوظ��ات المنظم��ة معلوم��ات بش��أنھم 
معاملة تلك الطلبات ضمن مھل معقولة.التدابیر التي یفترض اتخاذھا لتیسیر األمانة العامة، 

إمكان قبول طلب ما2.5

د معاییر جدیدة. یبات ولم تكن مضطرة إلى تحدقبول الطلمعاییرھا لاللجنة أكدت

التعسفيابعالط3.5

الط��ابع ي بخص��وص م��ن نظامھ��ا ال��داخل5.9الم��ادة إل��ى االس��تعانة باللجن��ة، ل��م تُض��طر2004خ��الل الع��ام 
.التعسفي لبعض الطلبات المتكررة التي ال تضیف أي عنصر جدید

إشعار الطالبین4.5

ف��ي مج��ال إفش��اء المعلوم��ات للط��البین. اجتھادھ��ا ، 2003نش��اطھا ع��ن ، كم��ا ورد ف��ي تقری��رأك��ـّدت اللجن��ة
م��ن الق��انون األساس��ي 3وستقوم مجددا بت��دارس ھ��ذه المس��ألة خصوص��ا عن��دما تثی��ر الطلب��ات مس��ألة الم��ادة 

نتربول.لأل

المحالة ونوعیة المعلومات بواسطة مصادرھالمعلوماتتحدیث ا5.5

خصوص��ا ف��ي التعم��یم الس��نوي مصادر المعلوم��اترار في تذكیر أوصت اللجنة األمانة العامة باالستم
أو المحّص��لة األنترب��ولال��ذي تحیل��ھ إلیھ��ا بض��رورة ض��مان متابع��ة وتح��دیث المعلوم��ات المحال��ة إل��ى 

عب��ره الت��ي یمك��ن أن تك��ون محفوظ��ة ف��ي قواع��د بیان��ات وطنی��ة. وف��ي ح��ال تأك��د اللجن��ة م��ن غی��اب رد 
ا أن توصي األمانة العامة بإتالف الملف المعني.الذي استشارتھ، یكون بوسعھالمصدر

الدق��ة الالزم��ة لتقی��یم الفائ��دة الملموس��ة إل��ىالفتق��ار االملف��اتتب��ین م��ن دراس��ة بع��ضفض��ال ع��ن ذل��ك، -
. األنتربولأو التوقیف عبر قنوات البحث عن أشخاصالمعلومات أو لطلبات 

ترس��لھ إلیھ��ا الس��نوي ال��ذي م��یم تعالری��ق رأت اللجنة أن یُصار إلى ت��ذكیر مص��ادر المعلوم��ات، ع��ن ط
بضرورة التزوید بمعلومات دقیقة. األمانة العامة،
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إتالف المعلومات6.5

إل��ى التوص��یة ب��إتالف المعلوم��ات مج��ددا مص��ادر المعلوم��ات اض��طّرت اللجن��ة بع��ض بعد تبادل رسائل مع 
ة بالنس��بة للش��رطة عل��ى الص��عید بتح��دیثھا أو الت��ي ل��م یع��د لھ��ا أھمی��بع��ض المص��ادرالش��رطیة الت��ي ل��م تق��م 

الدولي. وقد نفذت األمانة العامة ھذه التوصیات.

معلومات عن األشخاص الذین أتلفت ملفاتھم7.5

إث��ر توص��یات ق��دمتھا اللجن��ة، أع��دت األمان��ة العام��ة م��ذكرة "تعلیم��ات للم��وظفین" بش��أن طرائ��ق معامل��ة
:ت، حدد ما یليبموجب ھذه التعلیما.لمعلومات عن أشخاص أتلفت ملفاتھما

إت��الف أی��ة معلوم��ة متعلق��ة ب��ذات الوق��ائع المعامل��ة ف��ي محفوظ��ات یج��درعن��د إت��الف مل��ف اس��مي، -
؛األنتربول

لكن إذا كان من غیر المعقول التفكی��ر ف��ي إت��الف المعلوم��ات كامل��ة بس��بب حج��م العم��ل المترت��ب عل��ى -
:بالمعلومة شریطة أن تُذكر بوضوحذلك، یمكن االحتفاظ

،إتالف الملفمبررات°
ضرورة اعتبار المعلومة بحكم المتلفة؛°

المعلوم��ات المعتب��رة بحك��م المتلف��ة ال یمك��ن إحالتھ��ا. ویمك��ن فق��ط اإلع��الم بوج��وب اعتبارھ��ا بحك��م -
المتلفة.

العام على االنترنتاألنتربولاإلضافات المنشورة في موقع 8.5

تس��اءلت اللجن��ة ع��ن مس��ألة معامل��ة نترب��ول، األساس��ي لألمن القانون3في إطار معاملة ملف متعلق بالمادة 
مقتطفات من النشرات الحمراء على موقع الویب العمومي لألنتربول.

بمزید من التعمق.ھاوللتمكن من مساعدة األمانة العامة في ھذه المسألة، ستقوم اللجنة مجددا بتدارس

األنتربولحق الوصول الحر إلى محفوظات 9.5

اتض��ح م��ن الممارس��ة أن بع��ض إل��ى محفوظ��ات المنظم��ة. غی��ر أن��ھ لجن��ة بمب��دأ الوص��ول الح��رك��رت الذ
ت��رض ان م��ن المفـك��األنترب��ولالمعلومات التي أحالھا الطالبون في سیاق طلبات وص��ولھم إل��ى محفوظ��ات 

لض���مان تماش���ي ع���د بیان���ات المنظم���ةلتح���دیث المعلوم���ات المض���منة ف���ي قواإحالتھ���ا إل���ى األمان���ة العام���ة 
مع مبادئ حمایة البیانات أو عندما ال یلحق ذلك ضررا بالطالب.األنتربولمحفوظات 

یجب علیھا، لمعاملة الطلبات، إحالة بعض عناصر ھذه الطلب��ات إل��ى األمان��ة ھكما الحظت اللجنة مجددا أن
ل��م یك��ن الغ��رض م��ن عناص��ر المعلوم��ات ھ��ذهأنالعامة والمكاتب المركزی��ة الوطنی��ة المعنی��ة، ب��الرغم م��ن 

معاملتھا في محفوظات الشرطة.

قررت اللجنة إعالم الطالبین بذلك في موقعھا على االنترنت ومتابعة تدارس ھذه المسائل.الذ
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التدقیقات التلقائیة.6

اإلجراء1.6

. وأك��دت أن اض��طالع س��كرتاریتھا 2002المح��دد ف��ي تلقائی��ة الت��دقیقات الج��راء في تطبی��ق إاللجنة استمرت 
سألة محددة ومناقشتھا مع األمانة العامة النتائج والحلول للمش��اكل الممكن��ة الت��ي ق��د تُص��ادف، قب��ل بدراسة م

ب��دورھا االستش��اري ل��دى األمان��ة العام��ة وبش��كل كام��ل االض��طالع بفعالی��ة ان لھ��ا یتیح��انعق��اد دوراتھ��ا، 
الت��ي الش��رطیة وبالت��الي مس��اعدة ھ��ذه األخی��رة عل��ى إنم��اء أكب��ر ق��در م��ن المس��اعدة م��ن جمی��ع الس��لطات

لمكافحة اإلجرام الدولي. األنتربولتستخدم قنوات 

مذكرات التوقیف والوصول المباشر إلى المعلومات2.6

بإتاحة إمكان الحصول عل��ى أكب��ر ق��در أعربت اللجنة عن ارتیاحھا لتطبیق األمانة العامة توصیتھا المتعلقة 
ة االتصاالتـر منظومـعبنتربولاألمن المعلومات بواسطة الوصول المباشر إلى محفوظات 

I-24/7 وذل��ك لتمك��ین المس��تخدم م��ن إدراك الغای��ة م��ن معامل��ة مل��ف م��ا والحص��ول عل��ى معلوم��ات أكم��ل ،
وبالتالي أدق. 

والمھل القصوى لتقویم ضرورة حفظ معلومةفترة حفظ الملفات3.6

رة حف��ظ معلوم��ة ف��ي محفوظ��ات بعملیات مراقبة منتظمة للتقید بالمھل القصوى لتقویم ض��رواللجنة باشرت
اض��طرت اللجن��ة إل��ى التش��دید ل��دى ، . ونظ��را إل��ى ت��أخر األمان��ة العام��ة ف��ي معامل��ة ھ��ذه الملف��اتاألنترب��ول

األمانة العامة على ضرورة التقید الصارم بھذه السمة من سمات معاملة المعلومة.

مرحل��ة أساس��یة م��ن معامل��ة عتب��ر كرت اللجنة ب��أن التقی��د بالمھ��ل القص��وى لتق��ویم ض��رورة حف��ظ معلوم��ة یُ ذ
معلومة ما.

المعاملة في كل دورة. ھذه وستستمر اللجنة في مراقبة وضع 

األنتربولالمستخدمة في محفوظات األوضاع4.6

إطار أعمال الفریق المكلف بمس��اعدة األمان��ة العام��ة ف��ي وض��ع قواع��د تطبیقی��ة للنظ��ام الخ��اص بمعامل��ة في 
ف���ي تخدمة المس���األوض���اعمالءم���ة طي ال���دولي، تس���اءلت اللجن���ة مج���ددا ع���ن المعلوم���ات للتع���اون الش���ر

الش��خص واإلج��راءات الت��ي وض��عب��ین وش��ّددت عل��ى ض��رورة التمیی��ز بوض��وح ، األنترب��ولمحفوظ��ات 
. یطلبھا البلد الطالب ضده أو مكان إقامتھ

المعلومات الحساسة للغایة5.6

ر مش��روع القواع��د التطبیقی��ة للنظ��ام الخ��اص بمعامل��ة مج��ددا ھ��ذه المس��ألة أثن��اء تحض��یاللجنة تدارست -
المعلومات للتعاون الشرطي الدولي. بالرغم من إدخال عدد معین من التحدیدات ف��ي مش��روع القواع��د 

اللجنة االستمرار ف��ي مس��اعدة األمان��ة العام��ة ف��ي إنم��اء إج��راءات خاص��ة لض��مان رأت التطبیقیة ھذا، 
متوافق مع طابعھا الحساس.مأمون ومعاملة ھذه البیانات بشكل 
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وبع��ض البل��دان للمعلوم��ات البالغ��ة الحساس��یة. األنترب��ولالحظت اللجنة أوجھ ش��بھ كبی��رة ب��ین معامل��ة -
وطلبت اللجنة أن تتدارس األمانة العام��ة إمك��ان الت��رخیص لفئ��ات مح��ددة فق��ط م��ن األش��خاص بمعامل��ة 

ھذه المعلومات.

ارس ھذه المسألة مجددا.فضال عن ذلك، أبدت اللجنة الرغبة في تد

الوصولقیودتدبّر 6.6

الت��ي ب��القیودلت��زاماالعم��ال بمب��دأ الس��یادة الوطنی��ة، ب��أّن عل��ى األمان��ة العام��ة،مج��ددا ذك��ـّرت اللجن��ة -
وتنفی��ذ جمی��ع الت��دابیر المالئم��ة لض��مان احت��رام التزام��ا ص��ارما، تفرض��ھا المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة 

بشكل منتظم.القیودھذه 

طالعھا على المشاكل الفنی��ة المرتبط��ة بتعقی��د ھ��ذا الت��دبر، لكنھ��ا ش��ّددت عل��ى ض��رورة جلت اللجنة اس-
اإلسراع في تدارس الحلول الفنیة والعملیة لتالفي ھذا الوضع الحرج.

الھیئات التي تستشیر المعلومات بالوص��ول المباش��ر كونضمان المنظمة مسؤولة عنرأت اللجنة أن -
وأق��ّرت اللجن��ة مش��روع األمان��ة العام��ة القاض��ي باس��تحداث . المخض��عة لقی��ودت عل��ى عل��م بالمعلوم��ا

المستخدم ب��أّن علی��ھ قب��ل أي اس��تخدام للمعلوم��ات المعنی��ة االستفس��ار ل��دى مص��در شِعرتإنذار منظومة 
بھا. المقترنةالممكنة القیودعن وحتى لدى األمانة العامة المعلومات تلك 

تطفات النشرات المنشورة على االنترنت مالءمة التحذیرات في مق7.6

د یك��ون خط��را، ردا على استفسار عن مدى مالءمة أن یُذكر في كل نشرة أن الش��خص موض��وع النش��رة ق��
:ذكرت اللجنة ما یلي

یجب أن یكون إفشاء المعلومة ضروریا ومتناسبا مع الغایة المنشودة.-

یة معلومة حساسة، إال إذا ب��ررت ذل��ك مص��لحة یجب أن تبقى التحذیرات ذات طابع عام وأن ال تبین أ-
محددة. یكون الحال كذلك عندما تكون المعلومة لمصلحة الشخص المعني أو لتفادي أي لبس. 

إفشاء التحذیرات التي تحیلھا مص��ادر المعلوم��ات، دون إب��داء على االقتصاریجب على األمانة العامة -
حكم شخصي أو تعلیق.

خص المعن��ي (خصوص��ا ف��ي حال��ة مصدر المعلومات لمصلحة الشیر الذي یضعھ التحذترى أن اللجنة لكن 
في موقع المنظمة على االنترنت.ان ینشر یمكن المرض) 

اإلجراءات الجدیدة لمراقبة النوعیة8.6

بخص��وص اإلج��راءات الجدی��دة لمراقب��ة النوعی��ة الت��ي رأی��ا إیجابی��ا كان��ت اللجن��ة ق��د أعط��ت، 2003ف��ي 
العام��ة لمواجھ��ة زی��ادة الرس��ائل الت��ي تتلقاھ��ا، خصوص��ا م��ع تن��امي التقص��یات المج��راة وض��عتھا األمان��ة

یتب��ین للوھل��ة األول��ى الذي یتیح في كل حالة على ح��دة ت��دارس معلوم��ات ”Access“بالبرنامج الكمبیوتري 
غیر متوافقة في ذات الملف. أنھا 
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بواس��طة ICISتقص��یات ف��ي قاع��دة بیان��ات باش��رت اللجن��ة بت��دقیقات تلقائی��ة ع��ن طری��ق إج��راء، 2004ف��ي 
. Accessالبرنامج الكمبیوتري 

:أبدت اللجنة اآلراء التالیة

للغایة ویجب أن تُجرى بشكل متكرر،عملیات المراقبة الروتینیة ھذه تعتبر ضروریة -

یجب إعطاء أھمیة خاصة للصالت بین الص��فة "مطل��وب" أو "غی��ر مطل��وب" ووج��ود أو ع��دم وج��ود -
،ھذه المسألةتوقیف ساریة المفعول. یجب التدقیق بانتظام في مذكرة

،في مسألة تدبّر القیودبشكل متعمقإعادة النظر من الضروري -

ال یستخدمھا مراقبو البیان��ات حالی��ا، یج��ب أن تُح��ال إل��یھم قد التي ، Accessبواسطة منظومة الطلبات-
.طلباتھمكي یتمكنوا من تقویم مالءمة دمجھا في 

ستشارات واآلراء إلى المنظمةاال7

3المادة 1.7

وتطبیقھ��ا بواس��طة 3الم��ادة نطاققامت األمانة العامة بانتظام بإعالم اللجنة بتطور األعمال الجاریة لتحدید 
فریق المكلف بھذه المسألة.الاألمانة العامة، خصوصا في إطار 

أكث��ر تحدی��دا بغی��ة ال��تمكن م��ن تدراس��ت اللجن��ة مض��مون أعم��ال الفری��ق. وأك��دت ض��رورة وض��ع مع��اییر 
.3إجراء دراسة منھجیة لمجمل الملفات التي تثیر مسألة المادة 

بھذه المناسبة، أكدت اللجنة أن دورھا في سیاق مثل ھ��ذه الدراس��ة یتمث��ل قب��ل ك��ل ش��ئ ف��ي مس��اعدة األمان��ة 
األساس��ي، وض��مان أن م��ن الق��انون3العامة على وضع إجراءات لمعاملة الملف��ات الت��ي تثی��ر مس��ألة الم��ادة 

اللجن��ة، ف��ي نط��اق تق��ومتض��ع األمان��ة العام��ة ھ��ذه اإلج��راءات وتتقی��د بھ��ا. لك��ن، ل��یس م��ن المس��تحیل أن 
تقویم الطابع السیاسي أو العسكري أو الدیني أو العنصري الممكن للمالحقات وذل��ك بھ��دف باختصاصاتھا، 

تزوید الطالب برد مفید ومتزن.

ف��ي الطریق��ة الت��ي تغی��ر ھ��امدة التي حددتھا األمانة العام��ة وأفك��ار فری��ق العم��ل، اإلجراءات الجدییتبین من 
.3یتوجب على اللجنة اتباعھا للنظر في الملفات التي تثیر مسألة المادة 

معامل��ة لنظ��امالجدی��دةالتطبیقی��ة القواع��د مش��روع تع��دیل النظ��ام الخ��اص بمعامل��ة المعلوم��ات و2.7
علوماتالم

بشأن مشروع تعدیل النظام الخ��اص بمعامل��ة المعلوم��ات للتع��اون الش��رطي اآلراءبداء استمرت اللجنة في إ
ال��دولي ومش���روع القواع���د التطبیقی���ة لھ���ذا النظ���ام، وذل���ك أوال ب���أول م���ع إع���داد القواع���د الجدی���دة لمعامل���ة 

.2003العامة في أیلول/سبتمبر األنتربولالمعلومات الشرطیة التي اعتمدتھا جمعیة 
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لمعلوم��ات الش��رطیة ف��ي قواع��د تطبی��ق النظ��ام الخ��اص لتص��نیف اث��الث مس��تویات باعتم��ادجن��ة رحب��ت الل
بدت��ھ األمان��ة العام��ة الت��ي تعت��زم الذي أالتجانسبمعاملة المعلومات للتعاون الشرطي، وكذلك الحرص على 

تطبیق ذات التصنیف على المعلومات اإلداریة التي تتدبرھا.

كل ع��ام بش��أن مش��روع تع��دیل النظ��ام الخ��اص بمعامل��ة المعلوم��ات وقواع��د أعط��ت اللجن��ة رأی��ا إیجابی��ا بش��
تطبیقھ، شریطة إدخال مرون��ة طفیف��ة عل��ى الم��واد المتعلق��ة بمس��ؤولیة المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة وإحالتھ��ا 

حظ��ات عل��ى البن��ود الثالث��ة بالمقاب��ل إل��ى قواع��د التطبی��ق الت��ي تع��الج أیض��ا ھ��ذه المس��ألة. وأب��دت اللجن��ة مال
:الیةالت

المخول��ة، م��ن المالئ��م ف��ي الواق��ع التمیی��ز ب��ین الھیئ��ات العام��ة ق��د ح��ذفتاإللتزامات التعاقدی��ةطالما أن-
ساریة علیھا،ھذه االلتزاماتالتي ما تزال المخولةوالھیئات الخاصة 

طال��ب إل��ى اللتب��ین ش��خص، بغی��ة توجی��ھ الت��ي ال ب��د منھ��اض��روریة العناصر السنة ب20االحتفاظ لمدة -
،المنشودةصدر المعلومات، یُعتبر مقبوال شریطة ضمان التقید الصارم بالغایة م

تبدو معقولة.ى لحفظ معلومةالتعدیالت المجراة في حاالت تأجیل األمانة العامة للمھلة القصو-

األنتربولالنظام الجدید الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات 3.7

.یجابیا بشأن ھذه الوثیقةأعطت اللجنة رأیا إ

لالتصاالت العالمیةاألنتربولمشروع القواعد المتعلقة بمنظومة 4.7

سجلت اللجنة إطالعھا على مشروع ومالحظات فریق العمل الخاص بشأن إعداد قواع��د التطبی��ق. وأق��رت 
وإجراء تطبیق لقواعد معاملة المعلومات.ما ھي إال خالصةبأن ھذه الوثائق 

مناأل5.7

مسائل األمن بشكل فعال على المستوى الوطني.معالجةشّددت اللجنة على أھمیة ضمان -

أج��رت اللجن��ة مق��ابالت م��ع ع��دد م��ن م��وظفي األمان��ة العام��ة المكلف��ین ب��أمن معامل��ة المعلوم��ات عب��ر -
.األنتربولقنوات 

ول بھ��ا ف��ي واع��د المعم��وسیلة حدیث��ة م��ن ش��أنھا ض��مان التقی��د بالقI-24/7أن منظومة واعتبرت اللجنة
مراقب���ة مختل���ف حق���وق الوص���ول إل���ى ووس���ریة المعلوم���ات وحمایتھ���ا. المنظم���ة ف���ي مج���ال األم���ن

مع احتیاجات كل مكتب مركزي وطني.متكیفةبمعاییر أمن عالیة مضمونة فنیا المعلومات 

س��اریة  ھن��اك بع��ض التحس��ینات ف��ي ط��ور اإلنم��اء اآلن. وھ��ي تتعل��ق أساس��ا بالت��دریب واإلج��راءات ال
في األمانة العامة والمكاتب المركزیة الوطنی��ة ف��ي آن مع��ا، I-24/7ومنظومة مراقبة استخدام منظومة 

بغیة ضمان الفعالیة الحقیقیة للمنظومة.
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المنظم��ة، خصوص��ا ف��ي العناص��ر الفاعل��ة ف��يك األمانة العامة للحاجة إلى ت��دریب ارأشادت اللجنة بإد
دان وضمن موظفیھا أیضا.مجال المسائل األمنیة في البل

ف���ي ح���د ذاتھ���ا تق���دم جمی���ع ض���مانات األم���ن وس���ریة البیان���ات I-24/7اس���تنتجت اللجن���ة ان منظوم���ة 
وحمایتھا، المطلوبة من معدات االتصاالت على المستوى العالمي.

إنماء قواعد البیانات6.7

أن ھذه المش��اریع تفت��رض قی��ام سجلت اللجنة علمھا بمشاریع إنماء بعض قواعد البیانات الخاصة. وذكرت
األمان���ة العام���ة بمراقب���ة ص���ارمة للتقی���د بالقواع���د المعم���ول بھ���ا المتعلق���ة بمعامل���ة المعلوم���ات ذات الط���ابع 
الشخص��ي المض��منة ف��ي قواع��د البیان��ات ھ��ذه. وطلب��ت اللجن��ة أن یؤخ��ذ رأیھ��ا بش��أن إنم��اء ك��ل م��ن ھ��ذه 

المشاریع.

البرتقالیةى النشرات وصول المنظمات الدولیة المباشر إل7.7

بشأن وصول المنظم��ات الدولی��ة المبدئيسجلت اللجنة إطالعھا على المشروع والحظت أن تدابیر اإلتفاق 
متوافق��ة م��ع ال��نظم الس��اریة، ب��الرغم م��ن ان��ھ ك��ان م��ن المفت��رض األنترب��ولإل��ى الش��بكة وقواع��د بیان��ات 

د أعطی��ت إث��ر ت��رخیص مس��بق م��ن الجمعی��ة بموجب ھذه النظم أن تكون حقوق الوصول الممنوحة س��ابقا ق��
بھذا الشأن.ترتیب خاصإبرام اتفاق أو إثر العامة من جانب، ومن جانب آخر 

التعاون اإلداري8.7

لتزوید اإلدارات الوطنیة والمنظمات الدولی��ة بالمعلوم��ات 1986رأت اللجنة أن مشروع توسیع نطاق قرار 
أن ھن��اكذاتھ خطرا حقیقیا على المنظمة. ف��ي الواق��ع ت��رى اللجن��ة في سیاق إجراء تعیین مثال یمثل في حد 

ع��دم تواف��ق ب��ین الغای��ة م��ن قاع��دة البیان��ات والھ��دف المنش��ود، مم��ا یش��كل انتھاك��ا للحری��ة الخاص��ة ولمب��دأ 
فھوم��ة أساس��ي ف��ي مج��ال حمای��ة البیان��ات. لكنھ��ا ت��درك ان ھ��ذه المش��روع یقاب��ل حاج��ة یمك��ن أن تك��ون م

إفس��اد الحد من خط��رقواعد وإجراءات مالئمة تتیح إخضاع المشروع لوجوب اللجنة ومشروعة. لذا رأت 
رفع دعاوى ضد المنظمة، خصوصا بواسطة بعض اتحادات الموظفین.أوالمنظومة المرتقبة، 

مشاریع ال تتعلق بالمعلومات الشرطیة9.7

قاعدة بیانات الموارد البشریة)أ

اتخ��اذ اإلج��راءات األمنی��ة ك��ي ال یص��ل إل��ى بشأن المش��روع، ش��ریطةیا بشكل عام أعطت اللجنة رأیا إیجاب
:المعلومات المعنیة إال

،المخولیناألشخاص - 
لض��مان بالنس��بة لھ��م ن الذین تكون ھذه المعلومات ض��روریة للغای��ة اإلداریینوخصوصا المسؤولی- 

حسن اشتغال مختلف األقسام.
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قاتمتفرّ 8

مجموعة یاوندي1.8

إمك��ان إع��داد اتفاقی��ة تقص��ي ن م��ن المھ��م ف��ي رأیھ��ا أن تس��تمر المنظم��ة ف��ي لت��ذكیر ب��أاضطرت اللجنة إلى ا
.دولیة تربط الدول األعضاء فیما بینھا

التعاون مع األمانة العامة2.8

مجددا للتعاون الممتاز الق��ائم م��ع األمان��ة العام��ة، األم��ر ال��ذي یت��یح لھ��ا مس��اعدتھا ف��ي اللجنة ارتیاحھا بدت أ
الت��ي القواع��دحتیاج��ات التع��اون الش��رطي ال��دولي م��ع مراع��اة وم��ات عالمی��ة تس��تجیب الة معلمنظوم��تیسیر

تجھزت بھا المنظمة، وخصوصا حقوق اإلنسان األساسیة ومبادئ حمایة المعلومات. 

بالمش���اریع المتعلق���ة بمعامل��ة المعلوم���ات الشخص���یة، قب���ل بقائھ���ا عل���ى عل��مإلكنھ��ا ش���ّددت عل���ى ض��رورة 
االستمرار في العمل مع األمانة العام��ة ب��أكبر ق��در م��ن الش��فافیة م��ن أج��ل تع��اون مثم��ر إنجازھا، وضرورة

وفعال.

عن اللجنةمطبوعات3.8

عرض��ا خصوص��ا خاصا بھا في موقعھا على االنترنت، یتض��من اخصصت األمانة العامة للجنة جزء-
وتق��اریر ترب��ولاألنع��ن نش��أتھا ودورھ��ا واس��تقاللیتھا وطرائ��ق وش��روط الوص��ول إل��ى محفوظ��ات 

نشاطاتھا السنویة. 

ل��دى 2003أُعلن فیھ اعتم��اد اللجن��ة ف��ي نترنت بالغا صحافیانشرت األمانة العامة في موقعھا على اال-
ج��زء م��ن موق��ع وأفی��د بتخص��یصالم��ؤتمر ال��دولي لمفوض��ي حمای��ة البیان��ات، وُح��دد فی��ھ دور اللجن��ة 

المنظمة على االنترنت للجنة.

وجھت��ھ فیم��ا یخص��ھامق��اال م��وجزا االتج��اهاللجنة بذات صاغت، 2003رر في فضال عن ذلك، كما تق-
الت��ي ینتم��ي الیھ��اإل��ى س��كرتاریة الم��ؤتمر ال��دولي لمفوض��ي حمای��ة البیان��ات بغی��ة إحالت��ھ إل��ى البل��دان 

ن، ونُشر في المجالت الوطنیة أو العالمیة المتخصصة.ھؤالء المفوضو

عل��ى عل��م األنترب��وللمنظم��ة أن یك��ون مواطن��و البل��دان األعض��اء ف��ي لالمھ��من م��ن في الواقع ترى اللجنة أ
دورھا.ببوجودھا و

نتربول واللجنة بخصوص الرقابة على محفوظات المنظمةألالنصوص األساسیة ل9

للمعلومات والرقابة على ھذه المعاملة:األنتربولتشكل النصوص التالیة القواعد األساسیة لمعاملة 

وحكومة الجمھوریة الفرنسیة بش��أن تنظ��یم الرقاب��ة الداخلی��ة أنتربول-الـ م د ش ج بینالرسائلتبادل -
،أنتربول-على محفوظات الـ م د ش ج 
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،لتعاون الشرطي الدوليمعاملة المعلومات لالنظام الخاص ب-

م د ة عل��ـى محفوظ��ـات ال��ـ ـلداخلی��التعاون الشرطي ال��دولي والرقاب��ة االنظام الخاص بالقسم الثاني من -
، أنتربول-ش ج 

وقواعد بیاناتھ،األنتربولشبكة اتصاالت إلىمنظمة دولیة حكومیة نظام بشأن وصول-

،أنتربول-القانون األساسي للـ م د ش ج -

،أنتربول-النظام الداخلي للجنة الرقابة على محفوظات الـ م د ش ج -

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

-------------
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