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.2005عامنتربول فيلجنة الرقابة على محفوظات األاتاطنشعرضا لنتائجھذا التقریریتضمن

الج���زء تعّم��م عل���ى الجمھ��ور عب��رس��وفو.ال تحت��وي ھ��ذه الوثیق��ة عل���ى أی��ة معلوم��ات ذات ط���ابع شخص��ي
ف��ي75ال��ـ تق��دیمھا إل��ى الجمعی��ة العام��ة إث��راالنترن��تنترب��ول عل��ى موق��ع األعل��ى المخّص��ص للجن��ة الرقاب��ة 

.2006أیلول/سبتمبر 

2005اللجنة في عام شكیلت.1

وفقا للمادة السادسة عشرة من النظام الخاص بالتعاون الشرطي الدولي والرقابة الداخلیة عل��ى محفوظ��ـات ال��ـ م 
انتربول، المسمى فیما یلي نظام التعاون، الذي یستعید األحكام الواردة في تبادل الرس��ائل بش��أن تنظ��یم ـ د ش ج 

تؤل��ـَّف لجن��ة الرقاب��ة م��ن خمس��ة أعض��اء مختلف��ي نترب��ول، " أ-ت ال��ـ م د ش ج الرقاب��ة الداخلی��ة عل��ـى محفوظ��ا
".(...)الجنسیة

یجري تعیین أعضاء اللجنة لیس فقط وفقا لمؤھالتھم واس��تقاللھم، ب��ل أیض��ا بش��كل یت��یح تمث��یال منص��فا لمختل��ف 
أقالیم المنظمة.

تش��كیلك��ان2005ف��ي س��نوات.ث��الث لفت��رة 2005الح��الیین ف��ي ك��انون الثاني/ین��ایر اللجن��ة عض��اء أبدأ تف��ویض 
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االستخبار المركزي، الشرطة القبرصیة

النقیب محمد سامح فاشا
)ألردن(ا

ھم، بش��كل فع��ال وكام��ل، عن��دما تس��اءلت اللجن��ة ع��ن دور ب��دالئھا، ورأت ض��رورة أن یتمكن��وا م��ن القی��ام ب��دور
یُطلب منھم أحیانا أن یحلوا محل عضو أصیل، وذلك تفادیا لتعطیل تقدم أعمال اللجنة.

لھ��ذا الغ��رض، رأت اللجن��ة ل��یس فق��ط إع��الم األعض��اء الب��دالء بش��كل من��تظم بتق��دم أعمالھ��ا، ب��ل أیض��ا أن یك��ون 
ل��رئیس األص��یل. ویكم��ن الھ��دف ف��ي تمكین��ھ م��ن بوسع رئیسھا البدیل المشاركة في دورة سنویة للجنة بحضور ا

اإللمام باشتغال دورات اللجنة، وأن یكون قادرا على االض��طالع بھ��ذه المھم��ة الھام��ة المتمثل��ة ف��ي رئاس��ة دورة 
اللجنة في حال غیاب الرئیس.

بحضور الرئیس األصیل.2005وھكذا، شارك الرئیس البدیل في دورة للجنة في 

استقاللیة اللجنة.2

)19نظ��ام التع��اون (الم��ادة و) 3.1(الم��ادة واألنترب��ولا ـن فرنس��ـل بی��ـوفق��ا ألحك��ام تب��ادل الرسائ��ھا وتش��كیلبحكم
اللجنة تتصرف باستقاللیة تامة. واجتماعاتھا تعقد بشكل مغلق.

كل ذّكرت اللجنة بأن مص��داقیتھا مرتبط��ة ارتباط��ا وثیق��ا باس��تقاللیتھا الت��ي ستس��عى بالت��الي إل��ى التعبی��ر عنھ��ا بش��
أفضل، خصوصا عبر موقعھا على االنترنت.



اعتماد اللجنة.3

أس��ترالیا ، يلمفّوضي حمایة البیانات الذي ُعق��د ف��ي س��دن25الـ الدولي عتمدت أثناء المؤتمر االلجنة قد لما كانت
ل ، فقد شاركت في النقاشات بشأن حمایة البیانات الشخصیة في المنظم��ات الدولی��ة خ��ال2003في أیلول/سبتمبر 

، Montreuxلمفوض��ي حمای��ة البیان��ات (27ال��دورة المغلق��ة للمفوض��ین الت��ي ُعق��دت أثن��اء الم��ؤتمر ال��دولي ال��ـ 
).2005، أیلول/سبتمبر سویسرا

مھام اللجنة.4

تدابیر عامة1.4

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:تض��طلع اللجن��ة 
أو إج��راء أو نظ��ام أو أی��ة مس��ألة ع ومشرأي بشأن لمنظمة المشورة لت ذات الطابع الشخصي، وإسداءالمعلوما

ات الوصول إلى محفوظات االنتربول (بشأن ھ��ذه النقط��ة، راج��ع أخرى فیما یتعلق بھذه العملیات، ومعالجة طلب
نتربول).من النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات األ1المادة 

األولویات التي تحّددھا اللجنة2.4

مفّص��لة حج��م العم��ل ال��ذي تض��طلع ب��ھ، وض��عت اللجن��ة قائم��ة إل��ى ونظ��را تراجع اللجنة س��نویا قائم��ة أولویاتھ��ا. 
بمختلف المسائل المحددة الواجب معالجتھا وصنفتھا في ثالث فئات. لھذا الغرض، أخذت باالعتبار ما یلي: 

على اللجنة مراقبة مراعاة حقوقھم األساسیةمصالح األفراد الذین یجب،

،احتیاجات المنظمة للمشورة

.درجة استعجال معاملة بعض المواضیع

بالت��الي تبق��ى األولوی��ة للطلب��ات الت��ي یق��دمھا األف��راد للوص��ول إل��ى محفوظ��ات األنترب��ول. لك��ن نظ��را إل��ى حج��م 
قیقات التلقائی��ة للمعلوم��ات الممكن��ة ع��ن الط��البین عملھا وزی��ادة ع��دد الطلب��ات، ل��ن تس��تمر اللجن��ة ف��ي إج��راء الت��د

التي تعاملھا المنظمة إال عندما تكون الطلبات مقبولة، عدا في حال وجود مشكلة بینة.

وستستمر اللجة، أوال بأول، في معالجة طلبات إسداء المشورة التي تقدمھا المنظمة.

ف��ي إط��ار ت��دقیقاتھا التلقائی��ة، بحی��ث ت��تمكن م��ن أخی��را، وض��عت اللجن��ة قائم��ة بالمواض��یع الواج��ب معالجتھ��ا 
مس��اعدة المنظم��ة ف��ي أی��ة عملی��ة أو إج��راء یھ��دفان إل��ى ض��مان حمای��ة حق��وق األف��راد األساس��یة عن��د معامل��ة 

المعلومات ذات الطابع الشخصي.



لمش��اریع یمك��ن تع��دیل قائم��ة ھ��ذه األولوی��ات، إذا اقتض��ى األم��ر، فیم��ا یتعل��ق بحمای��ة البیان��ات الشخص��یة وتبع��ا
المنظمة.

معاملة الطلبات.5

التغییر الھام المتعلق بالطلبات الفردیة، وأشارت إل��ى الزی��ادة المط��ردة للطلب��ات قدمت اللجنة عرضا سریعا عن 
وتزاید تعقیدھا، إذ أن معظم مقدمي الطلبات مسجلون في محفوظات المنظمة. 

الطرائق العامة لمعاملة الطلبات الفردیة1.5

الوصول إلى محفوظات األنتربول تستلمھا إما لجن��ة الرقاب��ة عل��ى محفوظ��ات األنترب��ول، خصوص��ا ف��ي طلبات
حال ملء استمارة طلب الوصول المنشورة في موقع اللجنة على األنترنت، أو األمانة العامة.

معلوم��ات ع��ن ف��ي ھ��ذه الحال��ة األخی��رة، یمك��ن لألمان��ة العام��ة اتخ��اذ أي إج��راء ت��راه مالئم��ا للتحق��ق م��ن أن ال
الطال��ب، الت��ي ق��د تك��ون مس��جلة ف��ي محفوظ��ات األنترب��ول، متوافق��ة م��ع القواع��د. لك��ن یج��ب علیھ��ا، وفق��ا لل��نظم 

الساریة، أن تحیل جمیع الطلبات إلى لجنة الرقابة على المحفوظات. 

تتدارس اللجنة باستقاللیة جمیع الطلبات، في المقام األول من ناحیة إمكان قبولھا.

ل طلب ماإمكان قبو

لقبول طلبات الوصول إلى المعلومات الشخصیة یجب أن تكون:

 واردة م���ن األش���خاص موض���وع المعلوم���ات أو م���وكلیھم حس���ب األص���ول، أو حت���ى ممثل���یھم
القانونیین، لكن مع تقدیم النسخة األصلیة للتوكیل، 

،أن تُرفق بھا وثیقة ھویة للشخص موضوع الطلب

 .أن تكون محالة بواسطة البرید

وعندما یكون الطلب مقبوال، تتخذ اللجنة أي إجراء تراه مالئم��ا لض��مان نظامی��ة المعلوم��ات ع��ن الش��خص الت��ي 
ق��د تك��ون مس��جلة ف��ي محفوظ��ات األنترب��ول وك��ذلك لل��رد عل��ى الط��البین. بالت��الي تُعل��م اللجن��ة مق��دم الطل��ب بأنھ��ا 

الموجودة لدى المنظم��ة، ف��ي ح��ال حص��ولھا أجرت التدقیقات الالزمة وأنھا ستحیل إلیھ المعلومات التي تخصھ، 
على موافقة مصدر (مصادر) المعلومات المطلوبة.



حق الوصول الحر إلى محفوظات االنتربول2.5

ألنترب��ول، یج��وز ألي ش��خص أن یطل��ب الوص��ول إل��ى محفوظ��ات إلى محفوظات ابموجب مبدأ الوصول الحر
لح التع��اون الش��رطي والقض��ائي ال��دولیین. ومحفوظ��ات المنظمة دون التخوف من أن یُستخدم طلبھ لخدم��ة مص��ا

اللجنة سریة وال تُسجل الطلبات في محفوظات األنتربول. مع ذلك، یمكن أن تكون اللجن��ة ملزم��ة بإحال��ة بع��ض 
أنترب��ول أو المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة حت��ى -المعلومات الواردة في الطلب إلـى األمان��ـة العام��ة لل��ـ م د ش ج 

املة الطلب والرد على مقدمھ.تتمكن من مع

لكن، اللجنة لم تر أن ھناك ما یمنع األمانة العامة من أن تحی��ل إل��ى المكت��ب المرك��زي ال��وطني تفاص��یل عن��وان 
محامي مقدم الطلب حیث أن ھذا اإلجراء یبقى في مصلحة مقدم الطلب المذكور.

لطلب الوصول إلى المحفوظاتالتعسفيابعالط3.5

الط��ابع التعس��في ي بخص��وص من نظامھ��ا ال��داخل5.9المادة إلى االستعانة باللجنةلم تُضطر، 2005خالل العام 
.لبعض الطلبات المتكررة التي ال تضیف أي عنصر جدید

إتالف المعلومات4.5

إت��الف المعلوم��ات الش��رطیة تح��دیث أو إل��ى التوص��یة ببشكل من��تظم اضطّرت اللجنة في سیاق معاملة الطلبات، 
وق��د نف��ذت علومات الجدیدة التي أحالھ��ا الط��البون وبع��د التش��اور م��ع مص��ادر المعلوم��ات المعنی��ة.استنادا إلى الم

األمانة العامة ھذه التوصیات.

حدود دور لجنة الرقابة على المحفوظات5.5

استمرت اللجنة في إعالم الطالبین بأن دورھا یقتص��ر عل��ى الرقاب��ة والوص��ول إل��ى محفوظ��ات األنترب��ول، وأن 
اختصاصھا:لیس من

،ال معالجة طلبات الوصول إلى المحفوظات الوطنیة

 وال الحكم على وقائع قضیة أو تقی��یم ص��حة أو ظ��روف إص��دار م��ذكرة توقی��ف بواس��طة س��لطة
أنتربول أو طلب إلغاء مذكرة التوقیف ھذه، -قضائیة لبلد عضو في الـ م د ش ج

لقیام بذلك.فالسلطات الوطنیة المختصة ھي الوحیدة التي یمكنھا ا

تعاون المكاتب المركزیة الوطنیة6.5

الحظت اللجنة تحسنا عاما وھاما في تعاون المكاتب المركزیة الوطنیة التي طلبت منھ��ا ذل��ك ف��ي إط��ار معالج��ة 
الطلبات.



لكن إزاء نقص تعاون بعض المكاتب التي ال ترد على رسائل التذكیر التي ترس��لھا اللجن��ة، فتمنعھ��ا بالت��الي م��ن 
ممارسة مھامھا على النحو الصحیح ومن إنجاز معاملة الطلب، اضطرت اللجن��ة إل��ى اتخ��اذ موق��ف أكث��ر حزم��ا 

وإلى إعالمھا بأنھ في حال عدم استالم رد منھا في مھلة محددة فإن اللجنة:

 یمكن أن توصي األمان��ة العام��ة ب��إتالف المعلوم��ات المعنی��ة، إذا كان��ت ق��د طلب��ت معلوم��ات تكمیلی��ة بش��أن
علومة معاملة في محفوظات األنتربول، بسبب تعذر ضمان دقة المعلومة،م

 ستفترض أن المكتب المركزي ال��وطني ال��ذي استش��ارتھ ال یعت��رض عل��ى إع��الم مق��دم الطل��ب بوج��ود أو
عدم وجود معلومة تخصھ في محفوظات األنتربول إذا كان ذلك موضوع طلبھ.

بش��كل من��تظم بض��رورة ف��ي ت��ذكیر المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة باالس��تمراروطلب��ت اللجن��ة م��ن األمان��ة العام��ة 
التعاون مع اللجنة لكي تتمكن من معاملة الطلبات الفردیة بشكل مالئم، خصوصا فیما یتعلق بمھل اإلجابة. 

التدقیقات التلقائیة.6

اإلجراء1.6

ة، التقنیة، القانونی��ة ...ال��خ) بغی��ة عملت اللجنة في تعاون وثیق مع مختلف أقسام األمانة العامة (األجھزة المیدانی
ف��ي مج��ال معامل��ة المعلوم��ات الشخص��یة، بدورھا االستشاري لدى األمان��ة العام��ة الیة االضطالع بفعالتمكن من 

خصوص���ا عن���دما تك���ون المش���اكل معق���دة بس���بب تع���دد األش���خاص المعنی���ین ومنظوم���ات االتص���ال المس���تخدمة 
ف األشخاص. والصالت الممكنة بین مختلف القضایا ومختل

أتاح ھذه التعاون للجنة واألمانة العامة أن تتفھم��ان بش��كل ملم��وس الس��مات الھام��ة لمعامل��ة المعلوم��ات الجنائی��ة، 
فیم��ا یتعل��ق بك��ل م��ن تب��ین المش��اكل الممكن��ة الواج��ب معالجتھ��ا والبح��ث ع��ن حل��ول مالئم��ة الحتیاج��ات التع��اون 

حقوق األساسیة لألفراد.الشرطي والقضائي الدولیین، مع التقید بمراعاة ال

ھذا العام تعلقت التدقیقات التلقائیة أساسا بح��االت وظ��روف حف��ظ معلوم��ات ف��ي محفوظ��ات األنترب��ول، ومس��ائل 
تشابھ األسماء وتدریب الموظفین القائمین على معاملة المعلومات والوصول المراقب إلى المعلومات.

ائي لمراجعتھا على االنتھاءوعد النھتقییم ضرورة االحتفاظ بمعلومة یوشك الم2.6

 ش��ّددت اللجن��ة عل��ى الض��ررة القص��وى لتقی��یم مالءم��ة االحتف��اظ بمعلوم��ة ف��ي م��ا أقص��اه إنتھ��اء الموع��د
النھائي المحدد لمراجعتھا. 

 ،ش��ّددت اللجن��ة عل��ى أھمی��ة المنظوم��ة الجدی��دة لإلت��الف ش��بھ التلق��ائي، عن��د انتھ��اء فت��رة الخم��س س��نوات
أي الملفات التي ال صلة لھا بأی��ة قض��یة أو مل��ف آخ��ر، والت��ي أحیل��ت المعلوم��ات لجمیع الملفات المھملة، 

إلى األمانة العامة للعلم فقط. 



أجرت اللجنة دراسة أولیة عن مص��یر المعلوم��ات ع��ن انقض��اء فت��رة الخم��س س��نوات المح��ددة ف��ي -
النظام لتقییم ضرورة االحتفاظ بھذه المعلومات. 

أوص��ت اللجن��ة األمان��ة العام��ة بتجن��ب التأجی��ل التلق��ائي للموع��د النھ��ائي لتقی��یم ض��رورة االحتف��اظ -
بمعلومة دون تقییم حقیقي للفائدة الملموسة لھذه المعلومات بالنسبة للش��رطة عل��ى الص��عید ال��دولي، 
حت���ى ف���ي ح���ال ارتب���اط مل���ف الش���خص بمش���روع ش���رطي. ف���ي الواق���ع، رأت اللجن���ة أن مفھ���وم 

م��بھم ول��یس كافی��ا وح��ده لض��مان أن تك��ون المعلوم��ات المتعلق��ة باألش��خاص المش��مولین المش��روع
بھذه المشاریع دقیقة أو حدیثة بالق��در الك��افي. بینم��ا، ال یمك��ن االحتف��اظ بمعلوم��ات متعلق��ة بش��خص 

ما إال استنادا إلى معلومات حدیثة وملموسة، ولیس بناء على افتراضات.

ومة إذا لم یطلب اإلبقاء علیھا في محفوظات األنتربول:اللجنة بأن مصدر المعلذّكرت -

ف��إن اإلبق��اء علیھ��ا، بمب��ادرة م��ن األمان��ة العام��ة، یج��ب أن یخض��ع بانتظ��ام لتقی��یم لمالءم��ة ◄
المعلومة، أي الفائدة الملموسة بالنسبة للشرطة على الصعید الدولي؛

ھ��ذه المعلوم��ة ف��ي ویج��ب عل��ى األمان��ة العام��ة أن تب��رر بش��كل مس��تمر أس��باب االحتف��اظ ب◄
محفوظات األنتربول وأن تتیح لمستخدمي البیانات الوصول إلى ھذه اإلیض��احات؛ وینطب��ق 

ذات الشئ في حال أن یطلب مصدر المعلومة وقف األبحاث.

ستستمر اللجنة في مساعدة األمانة العام��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال بحی��ث ت��تمكن ھ��ذه األخی��رة، بش��كل متج��انس وش��فاف 
ع��د الس��اریة، م��ن معالج��ة الح��االت المعنی��ة بھ��ذه المش��كلة، خصوص��ا الح��االت الت��ي تُعتب��ر ومتواف��ق م��ع القوا

معالجتھا أكثر صعوبة.

وقف األبحاثفي حال اإلبقاء على معلومة3.6

طبق��ا للقواع��د الس��اریة، عن��د إلغ��اء طل��ب بح��ث (م��ع نش��رة أو غی��ر ذل��ك)، یمك��ن أن تُحف��ظ لم��ا أقص��اه خم��س 
ذّكرت اللجنة بأن ھذا اإلمكان متاح فقط في حاالت استثنائیة، إذا:طلب المذكور.سنوات، المعلومات أساس ال

 ،كانت المعلومات تمثل فائدة ملموسة بالنسبة للشرطة على الصعید الدولي

في الملف المعني.ذُكرت األسباب أو الوقائع التي تبرر اإلبقاء على المعلومة

مشكلة تشابھ األسماء4.6

في شكوى ش��خص أوق��ف فیم��ا یب��دو بس��بب تش��ابھ اس��مھ م��ع اس��م ش��خص آخ��ر مس��جل ف��ي قواع��د نظرت اللجنة 
. بیانات األنتربول



ارت��أت اللجن��ة أن الش��كوى ال تمث��ل طلب��ا للوص��ول إل��ى ملف��ات األنترب��ول بمفھ��وم النظ��ام الخ��اص بالرقاب��ة عل��ى 
، مس��ألة حمای��ة البیان��اتش��كوى تثی��ر . في المقاب��ل، بم��ا أن ھ��ذه الالمعلومات والوصول إلى محفوظات األنتربول

فق��د ب��دأت اللجن��ة دراس��ة متعمق��ة لمش��كلة تش��ابھ األس��ماء ف��ي إط��ار الت��دقیقات التلقائی��ة، وذل��ك لتقی��یم درج��ة دق��ة 
عناصر تبین األشخاص الذین یحملون اسما یُعتبر "شائعا".

درج��ات الح��رص ف��ي معالج��ة بالرغم من ذلك، استرعت اللجنة انتباه األمان��ة العام��ة إل��ى وج��وب ت��وخي أقص��ى
حرص��ا عل��ى مص��لحة األش��خاص ض��حایا تش��ابھ األس��ماء ومص��لحة التع��اون الش��رطي مش��اكل تش��ابھ األس��ماء 

الدولي في آن معا.

تدریب الموظفین القائمین على معاملة المعلومات5.6

ى معامل���ة فض���ال ع���ن ذل���ك حث���ت اللجن���ة األمان���ة العام���ة عل���ى االس���تمرار ف���ي تزوی���د الم���وظفین الق���ائمین عل���
المعلوم��ات بالقواع��د البس��یطة والملموس��ة وتق��دیم ال��دورات التدریبی��ة المنتظم��ة وفق��ا لالحتیاج��ات المح��ددة لك��ل 

موظف، بھدف ضمان معاملة متجانسة ومتوافقة مع النظم الساریة.

الوصول المراقب إلى المعلومات6.6

یانات األنتربول.أجرت اللجنة دراسة عن وصول الكیانات المرخص لھا إلى قواعد ب

ورحبت اللجنة بمجمل المشاریع الرامیة إلى إجراء مراقبة أفض��ل لتعم��یم المعلوم��ات ع��ن طری��ق تحدی��د انتق��ائي 
للمعلومات الضروریة حقا لكل نوع مستخدم وفقا الحتیاجاتھ الخاصة.

ل بأنفس��ھم إل��ى وش��ّددت اللجن��ة عل��ى أن األمان��ة العام��ة، إذا ل��م یك��ن بوس��عھا تمك��ین المس��تخدمین م��ن الوص��و
المعلوم��ات بجمی��ع الوس��ائل الت��ي یس��تخدمونھا، فیج��ب علیھ��ا إعالمھ��م بش��كل من��تظم بوج��ود معلوم��ات إض��افیة، 

حتى یتمكنوا بأنفسھم من القیام باإلجراءات الالزمة للحصول على ھذه المعلومات.

االستشارات واآلراء إلى المنظمة.7

تدابیر عامة1.7

رغبتھ��ا ف��ي أن تق��وم اللجن��ة ب��دور واس��ع النط��اق ف��ي تق��دیم االستش��ارات واآلراء للمنظم��ة ذّكرت األمانة العامة ب
بشأن المسائل األساسیة المرتبطة بمعاملة المعلوم��ات ذات الط��ابع الشخص��ي. ش��ّددت اللجن��ة بش��كل من��تظم عل��ى 

لألمان��ة ض��رورة استش��ارتھا قب��ل وق��ت ك��اف لك��ي ت��تمكن بش��كل كام��ل م��ن القی��ام ب��دورھا ف��ي إس��داء المش��ورة 
العامة.



قدمت األمانة العامة إلى اللجنة عددا م��ن المش��اریع المرتبط��ة باس��تحداث وس��ائل جدی��دة الغ��رض منھ��ا تیس��یر أو 
تأطیر معاملة المعلومات، من جانب، ومن جانب آخر بالتعاون الشرطي ال��دولي، وھ��ي مش��اریع فنی��ة أو عملی��ة 

لمش��روع تع��دیل النظ��ام الخ��اص بمعامل��ة المعلوم��ات للتع��اون أو تش��غیلیة أو قانونی��ة، كم��ا ك��ان الح��ال بالنس��بة 
الش�������������رطي الدول�������������ـي ال�������������ـذي اعتمدت�������������ـھ الجمعی�������������ـة العام�������������ة لألنترب�������������ول ف�������������ي أیل�������������ول/

.2005سبتمبر 

استرعت اللجنة انتباه األمانة العامة إلى الس��مات الواج��ب معالجتھ��ا ب��أكبر ق��در م��ن الح��رص بغی��ة ض��مان التقی��د 
أیة معاملة معلومات عبر قناة األنتربول.بمعاییر الجودة مسبقا قبل

معاملة معلومات متعلقة برئیس دولة أو حكومة2.7

التالي:النحوعلىمبدئیارأیااللجنةأبدت

وبش��كلأول��ىبابمنتُعتبر،الأنیجبحكومةأولدولةحاليبرئیسالمتعلقةالشرطیةالمعلومات-
أيف��يالت��دخلالمنظم��ةعل��ىتحظ��رالت��يلألنترب��ولساس��ياألالق��انونمن3للمادةكمخالفةمنتظم،
عنصري،أودینيأوعسكريأوسیاسيطابعذينشاط

مثال:العناصر،منعددإلىبالنظرالمعلوماتھذهمثلمعاملةإمكانتقییمیجب-

التع���اونطل���بوق���تف���يوظیفت���ھأوالمعن���يالش���خصبھ���ایتمت���عالت���يالممكن���ةالحص���نات
الشرطي،

ھ��ذاف��إنعسكریة،بمحكمةاألمرتعلقإذاحتىبأنھعلماالتوقیف،مذكرةأصدرالذينالكیا
األساس��يالق��انونم��ن3للمادةكمخالفمنتظم،وبشكلأولىبابمنیُعتبر،الیجبالعنصر

المعلومات،معاملةعدمحجةدعمشأنھمنیكونعندماحتىلالنتربول،
إل��ىب��النظرخط��رةكجریم��ةیُعتب��رالاالحتی��الم��ثالا،خطورتھ��وم��دىالمعنی��ةالجریم��ةنوع

واألشخاص.الممتلكاتبسالمةالمساسمخاطر

بالتالي، عندما تكون المعلومة مستندة إلى مذكرة توقیف ال یمكن تنفیذھا بسبب الحص��انة الت��ي یتمت��ع بھ��ا رئ��یس 
الفھ��ا النش��رة الحم��راء الص��ادر بش��أن ح��الي لدول��ة أو حكوم��ة، رأت اللجن��ة أن األمان��ة العام��ة كان��ت ص��ائبة بإت

ال��رئیس المعن��ي. ف��ي الواق��ع، رأت اللجن��ة أن م��ا م��ن داع لمعامل��ة ھ��ذه المعلوم��ة لتع��ذر بل��وغ الغای��ة م��ن ھ��ذه 
المعاملة.

مع ذلك رأت اللجن��ة أن األمان��ة العام��ة إذا رغب��ت ف��ي حف��ظ عناص��ر معلوم��ات م��ن المل��ف المعن��ي، م��ثال لل��دفاع 
فائ��دة التاریخی��ة الت��ي تمثلھ��ا، فعلیھ��ا حفظھ��ا ف��ي قاع��دة بیان��ات إداری��ة خ��ارج قواع��د ع��ن مص��الح المنظم��ة أو ال

بیانات األنتربول.



من القانون األساسي لألنتربول3المادة 3.7

 م��ن الق��انون األساس��ي لألنترب��ول ف��ي إط��ار 3استمرت اللجنة في تدارس بعض المسائل المرتبطة بالمادة
یقات التلقائیة أو أیضا عند متابعة مشاریع األمانة العامة.معالجة الطلبات أثناء التدق

 رّحبت اللجنة باھتمام كبیر بمختلف األعمال التي أجرتھا األمانة العامة، بالتع��اون م��ع المكات��ب المركزی��ة
م���ن ق���انون المنظم���ة األساس���ي، م���ثال مش���روعھا الخ���اص 3الوطنی���ة، بش���أن المس���ائل المتعلق���ة بالم���ادة 

م��ن ق��انون األنترب��ول األساس��ي، 3ات التي تح��دد اإلط��ار التفس��یري واإلجرائ��ي للم��ادة بمجموعة الممارس
خصوص��ا ف��ي حال��ة معامل��ة النش��رات الحم��راء الخاض��عة للم��ادة الثالث��ة الم��ذكورة. وش��ّددت اللجن��ة عل��ى 

أھمیة مثل مجموعات الممارسات ھذه لتجانس وشفافیة معاملة األمانة العامة للمعلومات. 

ن��ة تط��ور ھ��ذه األعم��ال وس��تبدي رأیھ��ا بش��أن الص��یغة المعدل��ة لھ��ذا المش��روع، إث��ر عملی��ة س��تتابع اللج
استشارة المكاتب المركزیة الوطنیة التي تجریھا األمانة العامة حالیا. 

 فضال عن ذلك، ش��ّددت اللجن��ة عل��ى ض��رورة اإلبق��اء عل��ى تجدی��د ھ��ذه المعلوم��ات. وحث��ت أیض��ا األمان��ة
یوتریة تتیح المتابعة بشكل فعال للملفات الت��ي تثی��ر الم��ادة الثالث��ة م��ن ق��انون العامة على وضع وسائل كمب

األنتربول األساس��ي. والحظ��ت بارتی��اح أن التق��دم األول��ي ف��ي ھ��ذا المج��ال س��یؤدي اآلن إل��ى تیس��یر ت��دبر 
ھذه الملفات. 

ھا م��ن زاوی��ة أی��دت اللجن��ة أن تُس��حب م��ن موق��ع الوی��ب الع��ام أی��ة معلوم��ات تج��ري األمان��ة العام��ة تدارس��
قی��د وأن تُض��اف بش��كل من��تظم فق��رة ف��ي محفوظ��ات األنترب��ول تش��یر إل��ى أن المل��ف المعن��ي "3الم��ادة 

عندما یكون الحال كذلك. الدراسة القانونیة" 

تنفیذ األمانة العامة لتوصیات اللجنة4.7

قة بما یلي:رحبت اللجنة باإلجراءات التي اتخذتھا األمانة العامة تنفیذا لتوصیاتھا المتعل

 التقی��د بمب��دأ ع��دم معامل��ة المعلوم��ات ذات الط��ابع الشخص��ي، المض��منة ف��ي محفوظ��ات األنترب��ول، الت��ي
یحیلھا مقدمو الطلبات في سیاق ممارستھم حقھم في الوصول إلى ھذه المحفوظات،

 استحداث أوضاع جدیدة في منظومة األنتربول للمعلومات الجنائیة)ICIS( الش��ھود للتمیی��ز بوض��وح ب��ین
أو األش���خاص ال���ذین یُعتق���د بق���وة أن بمق���دورھم المس���اعدة ف���ي العث���ور عل���ى المج���رمین، أو األش���خاص 

المطلوبین.

 الع���ام ح���ال إص���دار إض���افة تتض���من معلوم���ات متعلق���ة األنترب���ولحج���ب مق���اطع النش���رات ع���ن موق���ع
بالمحتوى األساسي لھذه النشرات، بسبب عدم التقید بمبدأ دقة المعلومات.

 المعلوم��ات الملحق��ة بنش��رة زرق��اء، أوقف��ت األبح��اث بش��أنھا، كان��ت ق��د أُص��درت للحص��ول عل��ى إت��الف
ما.معلومات عن شخص



متفرقات.8

مراجعة نوعیة معاییر األنتربول الخاصة بمراعاة حقوق األفراد األساسیة1.8

وعی��ة مع��اییر األنترب��ول بالتع��اون م��ع األمان��ة العام��ة لألنترب��ول، ب��دأت اللجن��ة دراس��ة متعمق��ة ع��ن دورھ��ا ون
الخاصة بمراعاة حقوق األفراد األساسیة، بالنظر إلى المعاییر الدولیة.

یس��تھدف ھ��ذا اإلج��راء إل��ى ض��مان أن تق��دم المنظم��ة، وان تس��تمر ف��ي أن تق��دم للم��واطنین المعنی��ین بمعامل��ة 
وقھم األساسیة.المعلومات المضمنة في محفوظات األنتربول والتي تخصھم، أفضل ضمانات للتقید بحق

وذك��رت اللجن��ة أن ھ��ذه الدراس��ة یج��ب أن تش��مل أیض��ا زی��ادة فعالی��ة عملھ��ا. ف��ي ھ��ذا الص��دد، علیھ��ا أن تأخ��ذ 
باالعتبار مھامھما الثالث الحالیة (معالجة الطلبات، الرقابة، وإسداء المشورة)، وأن تحرص على مصداقیتھا.

الموض��وع وتل��ك المتعلق��ة بنوعی��ة اإلج��راءات. وستش��مل وف��ي الدراس��ة س��یجري التمیی��ز ب��ین النق��اط المتعلق��ة ب
الدراسة دور ومسؤولیة كل جھة فاعلة بھدف التوصل إلى التسویة األكثر عدال لكل حالة یراد معالجتھا.

وسیجري تدارس أي خیار من شأنھ تحس��ین الوظ��ائف واإلج��راءات المعم��ول بھ��ا حالی��ا م��ن ھ��ذین المنظ��ورین، 
النظر إلى المزایا والمساوئ. بقدر كبیر من االھتمام، ب

مراقبة معاملة المعلومات على المستوى الوطني2.8

بدأت اللجنة نقاشا بشأن إمكانات إجراء مراقبة، على المستوى الوطني، لمعاملة المعلوم��ات المحّص��لة عب��ر قن��اة 
ألمان��ة العام��ة. وس��تقوم األنتربول، وذلك بالنظر إلى إجراءات المعلومات والتدریب واألمن التي طورتھ��ا اآلن ا

اللجنة بوضع بیان باألعمال األولیة التي یمكن إجراؤھا عبر المكاتب المركزیة الوطنیة، وإمك��ان االس��تعانة ف��ي 
بعض الحاالت بھیئات رقابة وطنیة.

نتربول واللجنة بخصوص الرقابة على محفوظات المنظمةالنصوص األساسیة لأل.9

نترب��ول للمعلوم��ات والرقاب��ة عل��ى معامل��ة األعل��ى 2005الس��اریة ف��ي ساسیة النصوص التالیة القواعد األتشكل
ھذه المعاملة:

النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات األنتربول،- 

بش��أن تنظ��یم الرقاب��ة الداخلی��ة نترب��ول وحكوم��ة الجمھوری��ة الفرنس��یة أ-تب��ادل الرس��ائل ب��ین ال��ـ م د ش ج - 
،نتربولأ-م د ش ج على محفوظات الـ



،لتعاون الشرطي الدوليمعاملة المعلومات لالنظام الخاص ب- 

لداخلی��ـة عل��ى محفوظ��ات ال��ـ م د ش ة اـالتعاون الشرطي ال��دولي والرقاب��النظام الخاص بالقسم الثاني من - 
نتربول، أ-ج 

اتھ،نتربول وقواعد بیاننظام بشأن وصول منظمة دولیة حكومیة الى شبكة اتصاالت األ- 

نتربول،أ-القانون األساسي للـ م د ش ج - 

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

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

---------- 


