
نشاطات لجنة الرقابةملخص 

على محفوظات الـ م د ش ج ـ انتربول

---------

2002عام

صیغة للعموم

بالفرنسیةالنص األصلي:
باإلسبانیة واإلنكلیزیة والعربیة والفرنسیةینشر: 

النص العربيCCF/51/S.04-1.03المرجع: 



الصفحةالمحتویات

1................ ................................ ................................ 2002تشكیلة اللجنة في عام.1

2....... ................................ ................................ مھام اللجنة واستقاللیتھا واشتغالھا.2

2........... قابة على محفوظات المنظمةالنصوص األساسیة لالنتربول واللجنة بخصوص الر.3

3.. ................................ ................................ ................................ معاملة الطلبات.4

3............. ................................ ................................ زیادة ملموسة في عدد الطلبات1.4

3........... ................................ ................................ المراحل الكبرى لمعاملة الطلبات2.4

3. ................................ شروط الوصول الى محفوظات االنتربول وإمكان استالم الطلبات3.4

4............................... ................................ د معاملة المعلوماتأسئلة عامة تطرح عن4.4

8.............................. ................................ ................................ التدقیقات التلقائیة.5

8...................... ................................ ................................ ھدف التدقیقات التلقائیة1.5

8.................... ................................ ................................ لقائيإجراءات التدقیق الت2.5

9..................... ................................ أسئلة عامة تطرح خالل عملیات التدقیق التلقائي3.5

10......... ................................ ................................ االستشارات واآلراء الى المنظمة.6

10.......... ................................ مشروع قواعد جدیدة تتعلق بمعاملة المعلومات الشرطیة1.6

11..................... دلیل بشأن مفھوم أھمیة المعلومات بالنسبة للشرطة على الصعید الدولي2.6

11..... ................................ عناصر تبیّن األشخاص التي ال بّد منھا إلصدار نشرة حمراء3.6

11......... ................................ ................................ ................................ متفرقات.7

11......................................................... ................................ اسم اللجنة وشعارھا1.7

12.. ................................ ................................ ................................ میزانیة اللجنة2.7

12............... ................................ التمثیل لدى ھیئة الرقابة المشتركة التابعة لیوروبول3.7

12.......................... ................................ إدراج اللجنة في موقع االنتربول على الویب4.7

12................. ................................ ................................ قائمة بمحفوظات االنتربول5.7



1/12CCF/51/S.04-1.03الصفحة

2002تشكیلة اللجنة في عام.1

لشرطي الدولي والرقابة الداخلیة علـى محفوظـات الـ م وفقا للمادة السادسة عشرة من النظام الخاص بالتعاون ا
انتربول، المسمى فیما یلي نظام التعاون، الذي یستعید األحكام الواردة في تبادل الرسائل بشأن تنظیم ـد ش ج 

تؤلـَّف اللجنة من خمسة أعضاء مختلفي الجنسیة انتربول، " ـى محفوظات الـ م د ش ج ـالرقابة الداخلیة عل
..)(.."

س��نوات. ومن��ذ ھ��ذا الت��اریخ، كان��ت تش��كیلة 3لفت��رة 2002ب��دأ تف��ویض األعض��اء الح��الیین ف��ي ك��انون الثاني/ین��ایر 
اللجنة كالتالي:

البدیلاألصیلالوظیفة

Peter HUSTINXالسید رئیس

(ھولندة)
رئیس ھیئة حمایة البیانات في ھولندة

Josef RAKOVSKYالسید 

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

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

الحكومة الفرنسیة
 Michel GENTOTالسید

رئیس اللجنة الوطنیة للكمبیوتر والحریات،
رئیس فرع فخري في مجلس الدولة

Pascal GIRAULTالسید 

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

مة والش��رطة اإلداری��ة ف��ي الحریات العا
وزارة الداخلیة

Elizabeth FRANCEالسیدة خبیر حمایة البیانات

(المملكة المتحدة)
Information Commissionner

Kinga SZURDAYالسیدة 

(ھنغاریا)
Senior Counsellor at the Public 
Law Department Hungarian 
Ministry of Justice

ممثل اللجنة 
ةالتنفیذی

كندا) Neal PARKER (السید
Superintendent الش��رطة الملكی��ة الكندی��ة ،

الخیالة، فرع االرتباط الدولي

: 2002حتى تشرین األول/أكتوبر 
Eduardo MOLINAالسید

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

 René Eduardoالس���یدھ ح���ّل محل���
DOMÍNGUEZ-CALDERÓN

)السلفادور(
Iacovos THEMISTOCLEOUSالسید خبیر كمبیوتر

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

االستخبار المركزي، الشرطة القبرصیة

Oleg BLUDOVالسید 

(االتحاد الروسي)
رئیس إدارة فرعی��ة، قس��م التنمی��ة الفنی��ة 

ي والمعلوم��������ات، المكت��������ب المرك��������ز
الوطني في موسكو
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مھام اللجنة واستقاللیتھا واشتغالھا.2

وفقا ألحكام تبادل الرسائل بین فرنسا واالنتربول ولنظام التعاون، تضطلع اللجنة في وقت واحد بدور رق��ابي ف��ي 
معاملة طلبات األشخاص وفي الت��دقیقات التلقائی��ة الت��ي تجریھ��ا ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول، وب��دور استش��اري ل��دى 

لمنظمة.ا

وقد شّددت اللجنة على ضرورة االس��تمرار ف��ي تفض��یل عالق��ة تش��اور وش��فافیة بینھ��ا وب��ین األمان��ة العام��ة لتمك��ین 
كل من الطرفین م��ن معرف��ة مس��تلزمات وقی��ود الط��رف اآلخ��ر بغی��ة مواجھتھ��ا بش��كل أفض��ل وإتاح��ة المج��ال أم��ام 

ق���ائي ورائ���د ف���ي معامل���ة االنترب���ول اللجن���ة إلس���داء مش���ورة أفض���ل للمنظم���ة ع���ن طری���ق االض���طالع ب���دور و
وحتى الى اللجنة التنفیذیة.األمانة العامة للمعلومات، علما أّن للجنة صالحیة تقدیم التوصیات الى 

والمنظمة تطلب رأي لجنة الرقابة في ھذا السیاق الح��الي، ال��ذي أّدت فی��ھ التكنولوجی��ات الجدی��دة وتط��ّور اإلج��رام 
لتعاون الشرطي والقضائي الدولي على صعید معاملة المعلومات الشرطیة.الدولي الى خلق حاجات جدیدة ل

واللجنة تتصرف باستقاللیة تامة، من حیث تشكیلتھا واس��تنادا ال��ى االتف��ـاق المب��ـرم بی��ـن االنترب��ول وبینھ��ا (الم��ادة 
ف��ي مق��ّر المنظم��ة ). وھي تعقد س��نویا أربع��ة اجتماع��ات م��دة ك��ل منھ��ا یوم��ان،19) والى نظام التعاون (المادة 3.1

في لیون. واجتماعاتھا تعقد بشكل مغلق.

النصوص األساسیة لالنتربول واللجنة بخصوص الرقابة على محفوظات المنظمة.3

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

 بش��أن تنظ��یم الرقاب��ة حكوم��ة الجمھوری��ة الفرنس��یة ول وـانترب��ـ��تب��ادل الرس��ائل ب��ین ال��ـ م د ش ج
،الداخلیة على محفوظات الـ م د ش ج ـ انتربول

 ـالنظام الخاص بالتعاون الشرطي الدولي والرقابة الداخلیـة علـى محفوظات الـ م د ش ج

انتربول،

،النظام الخاص بإتالف المعلومات الشرطیة المسجلة لدى األمانة العامة

ول واتص��ال ال��ـ ـانترب��ـ��ة للـ م د ش ج ـة العامـي األمانـارة فـص بإقامة قاعدة بیانات مختالنظام الخا
،م و المباشر بھام 

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

 انتربول،ـالقانون األساسي للـ م د ش ج

انتربول،ـوظات الـ م د ش ج النظام الداخلي للجنة الرقابة على محف

 انتربول.ـاالتفاق بین لجنة الرقابة واألمانة العامة للـ م د ش ج
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معاملة الطلبات.4

الطلباتزیادة ملموسة في عدد 1.4

. وم��ن التفس��یرات المعقول��ة لھ��ذه الزی��ادة إمك��ان 2001ف��ي ع��ام 45مقاب��ل 2002طلب��ا ع��ام 120عامل��ت اللجن��ة 
ة عن طری��ق االنترن��ت، وزی��ادة ع��دد البل��دان الت��ي أص��بح ل��دیھا قواع��د ف��ي مج��ال حمای��ة االتصال بالمنظمة بسھول

البیان��ات ولجن��ة وطنی��ة للرقاب��ة عل��ى المحفوظ��ات. ویمك��ن لع��دد الطلب��ات أن یس��جل زی��ادة إض��افیة عن��د تخص��یص 
أدناه).4.7ركن للجنة في موقع االنتربول على الویب (أنظر الفقرة 

لطلباتالمراحل الكبرى لمعاملة ا2.4

تعامل اللجنة الطلبات التي تحال إلیھا مباشرة وتلك التي ترد االنتربول. وتحال إلیھ��ا بانتظ��ام جمی��ع الطلب��ات الت��ي 
تتلقاھا المنظمة.

عند استالمھا طلبا ما تقوم اللجنة بالخطوات التالیة:

 أدناه).3.4(أنظر الفقرة استالمھتبدأ بالتدقیق في إمكان

ود أو غی���اب معلوم���ات ف���ي محفوظ���ات االنترب���ول بخص���وص الش���خص تبح���ث بع���د ذل���ك ع���ن وج���
موضوع الطلب.

 تتب��ادل وجھ��ات النظ��ر، كلم��ا ك��ان ذل��ك ض��روریا، ب��ین الطال��ب والھیئ��ة الص��ادرة عنھ��ا المعلوم��ات
بمب��دأ المتعلقة بھ والمسجلة في محفوظات االنتربول ـ إذا كانت مسجلة فیھا ـ واألمان��ة العام��ة (التقیّ��د 

).التعارض

برأیھ���ا بل��غ األمان��ة العام���ة ـ أو اللجن���ة التنفیذی��ة ف��ي حال���ة اخ��تالف مس���تمر م��ع األمان��ة العام���ة ـت
بخصوص التعدیالت التي یفترض إدخالھا على معاملة المعلومات التي تجري مراقبتھا.

 تسأل المكتب المرك��زي ال��وطني ف��ي البل��د المعن��ي (أو البل��دان المعنی��ة) بالطل��ب إذا ك��ان ممكن��ا إب��الغ
الطالب بوجود أو غیاب معلوم��ات ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول ع��ن الش��خص موض��وع الطل��ب (أنظ��ر 

أدناه). فالبلدان تبقى مالكة للمعلومات التي تحیلھا لالنتربول وتبقى وح��دھا ق��ادرة، وفق��ا 6.4.4الفقرة 
لتش��ریعاتھا الوطنی��ة، عل��ى الب��ت ف��ي مس��ألة إب��الغ الطال��ب بوج��ود أو غی��اب معلوم��ة ص��ادرة عنھ��ا

بشأنھ.

 تحی��ل جوابھ��ا ال��ى الطال��ب وفق��ا لنت��ائج أعمالھ��ا. ویمك��ن للجن��ة أن تحی��ل الطال��ب ال��ى الھیئ��ات الكفیل��ة
بتزویده بإجابة شافیة.

الطلباتاستالمشروط الوصول الى محفوظات االنتربول وإمكان3.4

الوصول الحّر والمجاني الى محفوظات االنتربول1.3.4

وص��ول ال��ى محفوظ��ات االنترب��ول، فأص��بح بإمك��ان أيٍ ك��ان طل��ب الوص��ول ال��ى الجانی��ة ومكّرست اللجن��ة حّری��ة 
محفوظات المنظمة دون أن یخش��ـى استخ��ـدام طلب��ـھ لخدم��ة مصال��ـح التع��اون الش��رطي والقض��ائي ال��دولي (أنظ��ر 

أدناه).6.4.4و1.4.4الفقرتین 
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قبول الطلبات2.3.4

ول ال��ى المعلوم��ات ذات الط��ابع الشخص��ي بالخص��ائص لك��ي تك��ون ممكن��ة القب��ول، یج��ب أن تتمی��ز طلب��ات الوص��
التالیة:

" أن تك��ون ص��ادرة ع��ن األش��خاص موض��وع ھ��ذه المعلوم��ات أو وكالئھ��م المخ��ّولین بالش��كل [...]
) م��ن نظ��ام اللجن��ة ال��داخلي) ؛ یفت��رض بالت��الي أن یك��ون 6(9" (الم��ادة المناسب أو ممثلیھم الق��انونیین

وعیتھ على التصرف باسم ھذا الشخص؛یر قدرتھ ومشرباستطاعة كل َمن یمثل طالبا تبر

.أن تكون مرفقة بنسخة من وثیقة الھویة العائدة للشخص موضوع الطلب لتبیّنھ بصورة أكیدة

كما أوضحت اللجنة من جھة أخرى:

 أّن الطلبات الصادرة عن األش��خاص المعنی��ین أو ممثل��یھم الق��انونیین ال حاج��ة ألن تك��ون مب��ّررة ك��ي
ى قبولھا،یصار ال

 م��ن نظ���ام 23(ب) و2أّن الطلب��ات الص��ادرة ع��ن ممث��ل ش��خص اعتب���اري مقبول��ة (أنظ��ر الم��ادتین
التعاون)،

 أّن م��ن المستحس��ن، ف��ي حال��ة اخ��تالف المص��الح ب��ین الطال��ب والش��خص ال��ذي یمثل��ھ (ال س��یما ف��ي
الس��لطات العالقة بین صاحب العمل والموظف)، عدم االستجابة ال��ى الطل��ب ب��ل توجی��ھ الطال��ب ال��ى

الوطنیة الكفیلة بتزویده بإجابة شافیة،

 أّن كل طلب یؤدي الى إجراء تدقیق تلقائي في محفوظ��ات االنترب��ول، س��واء أك��ان ص��الحا للقب��ول أم
لم یكن،

.أّن اللجنة، عندما یكون الطلب غیر مقبول، تحیط الطالب علما بذلك وتبلغھ شروط قبولھ

ماتأسئلة عامة تطرح عند معاملة المعلو4.4

منع تسجیل الطلبات في محفوظات االنتربول1.4.4

بع��ض الطلب��ات ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول ـ عن��دما تك��ون ص��ادرة ع��ن مكت��ب مرك��زي وطن��ي بش��كل إزاء تسجیل 
أع��اله). 1.3.4اللجنة بالطابع الحّر لممارسة حق الوصول الى محفوظ��ات االنترب��ول (أنظ��ر الفق��رة ذكـّرت،امـع

مان��ة العام��ة تس��جیل طل��ب ف��ردي ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول الجنائی��ة حت��ى وإن ك��ان ص��ادرا من ھنا ال تس��تطیع األ
عن مكتب مركزي وطني، وكان اسم الطالب معروفا في محفوظات االنتربول، أو تض��ّمن الطل��ب معلوم��ات ذات 

أھمیة للتعاون الشرطي الدولي. ففي الواقع:

 المعلوم��ات الش��رطیة الت��ي تعام��ل وتح��ال ض��من حمای��ة من نظام التعاون، یستحس��ن "2.1وفقا للمادة
خاص��ة ،الت��ـي أقامتھ��ا ال��ـ م د ش ج ـ انترب��ول م��ن أی��ة إس��اءة اس��تعمال[...] نطاق منظوم��ة التع��اون 

."الحیلولة دون أي اعتداء على حقوق األفراد

 لتع��اون أمین وتنمی��ة ات��(أ) م��ن ق��انون المنظم��ة األساس��ي، یھ��دف االنترب��ول ال��ى "[...] 2وفق��ا للم��ادة
الع��المي لحق��وق اإلع��النوب��روح [...] نطاق بین كافة سلطات الش��رطة الجنائی��ةأوسعى المتبادل عل

"؛ علما أنّ اإلنسان

 ك��ل طل��ب ف��ردي ھ��و وثیق��ة س��ریة تتض��ّمن معلوم��ات ھ��ي نفس��ھا س��ریة، ل��م ت��ـَُحْل ال��ى االنترب��ول
ل��ى محفوظ��ات االنترب��ول. لمس��اعدة س��لطات الش��رطة الجنائی��ة ب��ل للممارس��ة الح��ّرة لح��ق الوص��ول ا

ري للطلبات یعتبر خرقا لھذا الحق،وعدم التقیّد بالطابع الس
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 یس���ري الوض���ع نفس���ھ عل���ى المعلوم���ات الت���ي یحیلھ���ا المكت���ب المرك���زي ال���وطني لمعامل���ة الطل���ب؛
وتسجیل معلومات أحالھا مكتب مركزي وطني لمعاملة طلب م��ا ف��ي منظوم��ة االنترب��ول للمعلوم��ات 

) یفترض أن یدَرس في كل حالة على حدة وأن ترخصھ أمانة اللجنة؛ICISالجنائیة (

أعاله).1.3.4ألّن الوصول الى محفوظات االنتربول حّر (أنظر الفقرة 

من قانون االنتربول األساسي3المادة 2.4.4

دور اللجنة)أ

إلجراءات (ب��ین مختل��ف تط��رح أس��ئلة متعلق��ة ف��ي الوق��ت نفس��ھ بالمب��ادئ العام��ة وب��ا3الحظ��ت اللجن��ة أّن الم��ادة 
أعضاء االنتربول وھیئاتھ، وكذلك مع لجنة الرقابة) ویمكن أن تكون مرتبطة بدور اللجنة. وبم��ا أّن اللجن��ة مكلف��ة 

[...] ما تتضمنھ مجموعات البطاقات من معلوم��ات ذات ط��ابع شخص��ي ق��د ُحص��ل علی��ھ وعوم��ل بالتأكد من أّن " 
م��ن تب��ادل الرس��ائل المرف��ق 5(أ) م��ن نظ��ام التع��اون والم��ادة 22لم��ادة " (اطبق��ا للق��انون األساس��ي للمنظم��ة [...]

في إطار معاملة المعلومات.3باتفاق المقر)، فقد اعتبرت أّن من واجبھا التأكد من تقید االنتربول بأحكام المادة 

لوم��ات ذات وبما أنھا مكلفة من جھة أخرى بإسداء المش��ورة للمنظم��ة بخص��وص أی��ة مس��ألة مرتبط��ة بمعامل��ة المع
الطابع الشخصي، فقد أعربت اللجنة عن رغبتھا في أن تستشیرھا األمانة العامة:

 بشأن أیة عملیة تفكی��ر ف��ي ھ��ذا المج��ال، لتش��جیع المنظم��ة ومس��اعدتھا عل��ى اس��تحداث مع��اییر لتق��ویم
واستحداث إجراء لتدبر الملفات،3التقیّد بالمادة 

م���ول بھ���ا ف���ي االنترب���ول لل���تمكن م���ن إس���داء المش���ورة بش���أن الق���رارات المعتم���دة واإلج���راءات المع
المناسبة للمنظمة.

م��ن الق��انون 3في الختام أشارت اللجنة الى أنھا ستواصل تق��دیم اآلراء بحّری��ة تام��ة، وال س��یما فیم��ا یتعل��ق بالم��ادة 
لتناولھم��ا منّوھة ال��ى أن ض��رورة تعاونھ��ا واألمان��ة العام��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال بس��بب الض��رورة القص��وى األساسي،

ھذه المسألة بشكل منسجم.

اللجنة الداخليدلیل الستعمال)ب

وثیق��ة أعض��ائھا الس��ابقینم��ن ق��انون المنظم��ة األساس��ي، الص��ادر ع��ن 3اعتب��رت اللجن��ة أّن التقری��ر بش��أن الم��ادة 
. وأكـّدت أّن ھذا الدلیل لإلستعمال الداخلي:2001تعكس الوضع في عام 

تؤخذ فیھ باالعتبار الحاالت الجدیدة التي تع��ِرض للجن��ة، وتط��ّوّ◌ر یجب أن یحّدث بصورة منتظمة ل
القواعد واإلجراءات لدى االنتربول في ھذا المجال؛

 ھو وثیقة عمل داخلیة ومؤقتة ال یفترض تعمیمھا لك��ن یمك��ن إحالتھ��ا إل��ى االنترب��ول، خصوص��ا ال��ى
لتنسیق أعمالھا وأعمال اللجنة.،األمانة العامة

المقّدم الى اللجنة التنفیذیةاألمانة العامة مانة العامة والرأي بشأن تقریر التوصیات الى األ)ج

إذا كان من الصحیح أّن البت في سالمة اإلجراءات الوطنیة المتخذة بحق ش��خص م��ا ل��یس م��ن ص��الحیات اللجن��ة 
بل��د م��ا ذات وال االنتربول، وإذا كان من الصعب، من جھة أخرى، أن یعرف المرء إذا كانت مالحقة الطالب ف��ي

دوافع سیاسیة أم ال، فإّن اللجنة تعتبر من المھّم:
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 ھ إلی��ھ الطل��ب�� أن تدَرج في ملف الشخص المعني مختلف اآلراء حول المسألة لكي یتمكن البلد الموجَّ
من البت ـ عن معرفة كاملة بالموضوع ـ ف��ي كیفی��ة اإلجاب��ة عل��ى طل��ب المس��اعدة الص��ادر ع��ن البل��د 

الطالب،

 المكات��ب المركزی��ة الوطنی��ة بوض��وح ف��ي قاع��دة البیان��ات الت��ي تتص��ل بھ��ا األمان��ة العام��ة أن تب��یّن
، وذل��ك ك��ي ی��تمكن ك��ل مكت��ب مرك��زي 3مباشرة أّن ملفا ما ھو قید الدرس الحتم��ال مخالفت��ھ للم��ادة 

وطني من تقویم التدابیر التي یفترض بھ اتخاذھا،

المعلوم��ات ال��ى وج��ود وجھ��ات نظ��ر مختلف��ة بش��أن استرعاء انتباه الھیئات التي یمكنھا الوصول الى
ھذه المسألة،

 اإلشارة الى أّن الشخص المعني قد حصل على حق اللج��وء السیاس��ي ف��ي ھ��ذا البل��د أو ذاك، إذا ك��ان
ذلك صحیحا،

موقع االنتربول العمومي عل��ى الوی��ب نش��رات حم��راء ص��ادرة لوق��ائع یمكنھ��ا أن تك��ون عدم تضمین
.3مخالفة للمادة 

والحظ��ت م��ن 2002المق��ّدم ال��ى اللجن��ة التنفیذی��ة ف��ي دورة حزیران/یونی��و 3ارست اللجن��ة التقری��ر بش��أن الم��ادة تد
م��ن جھ��ة أخ��رى نوع��ا م��ن ف��ي تط��ویر سیاس��ة االنترب��ول ف��ي ھ��ذا المج��ال، ولمس��تاألمان��ة العام��ة جھ��ة رغب��ة 

م��ن الق��انون األساس��ي 3تق��ویم الم��ادة "الجمود" على مستوى اتخاذ القرار وكذلك صعوبة فعلیة في تحدید مع��اییر ل
. والحظ��ت اللجن��ة الغی��اب المؤس��ف لإلش��ارة ال��ى لجن��ة ICISوبالت��الي تس��جیل المعلوم��ات المعنی��ة ف��ي منظوم��ة 

من ھذه الوثیقة.4الرقابة في البند 

دقة المعلومات3.4.4

تذكیر البلدان الصادرة عنھا المعلومات)أ

تض��طلع عل��ى ال��دوام بمتابع��ة جی��دة للمعلوم��ات الت��ي تحیلھ��ا ال��ى االنترب��ول، بع��د أن الحظ��ت اللجن��ة أّن البل��دان ال 
ذكـّرت األمانة العامة بضرورة توعیة البل��دان الص��ادرة عنھ��ا المعلوم��ات المس��جلة ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول ال��ى 

كلما بدا لھا ذلك ضروریا لضمان نوعیة المعلومات.وتذكیرھاھذه المسألة، 

النشرات الحمراء والمعلومات الجدیدة)ب

س��بق ، عن��دما تس��تلم معلوم��ات جدی��دة ع��ن ش��خص ص��درت بش��أنھ نش��رة حم��راء األمان��ة العام��ةأوص��ت اللجن��ة 
بأن تبادر الى التأكد من أّن المعلومات المض��ّمنة ف��ي النش��رة الحم��راء كافی��ة وذات أھمی��ة فعلی��ة للش��رطة تسجیلھا،

ر نشرة حمراء وتسجیلھا في محفوظات االنتربول.على المستوى الدولي وتبّرر إصدا

التھم الموجھة الى شخص ما)ج

أشارت اللجنة الى أّن من األھمیة بمكان أن تسجل البلدان في اس��تمارة طل��ب النش��رة الحم��راء ال��تھم الموجھ��ة ال��ى 
ف وغیرھ��ا تمام��ا كم��ا وردت ف��ي م��ذكرات التوقی��ICISشخص ما فیھا، وأن ت��دَرج ھ��ذه ال��تھم الحق��ا ف��ي منظوم��ة 

من الوثائق الرسمیة.

التنبیھات الصادرة عن طالب4.4.4

اعتبرت اللجنة أّن من المناسب، عندما یس��ترعي أح��د الط��البین انتباھھ��ا أو انتب��اه المنظم��ة ال��ى إمك��ان انتھ��اك أح��د 
ب��ذلك العام��ة األمان��ةحقوقھ عند معاملة المعلومات الخاصة بھ (مثل إلغاء مذكرة التوقیف الصادرة بشأنھ)، إع��الم 

والرد على الطالب بأّن الھیئة المعنیة قد سجلت اطالعھا على المعلومات التي أحالھا.
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االستثناءات على لزوم طلب ترخیص الـ م م و بإفشاء معلومات5.4.4

اعتب��رت اللجن��ة م��ن غی��ر الض��روري طل��ب ت��رخیص م��ن البل��د المعن��ي (البل��دان المعنی��ة) إلحاط��ة طال��ب م��ا علم��ا 
أعاله):2.4ة شرطیة تتعلق بھ (أنظر بمعلوم

 إلبالغ��ھ ب��أّن حص��ولھ عل��ى ح��ق اللج��وء السیاس��ي ف��ي ھ��ذا البل��د أو ذاك ق��د أض��یف ال��ى محفوظ��ات
االنتربول، إذا كان قد قّدم الدلیل على معرفتھ بوجود معلومات تتعلق بھ في ھذه المحفوظات.

معلوم��ة مس��جلة ف��ي محفوظ��ات االنترب��ول؛ عندما تقدَّم الطلبات لمصلحة العائالت وعندما ال تك��ون ال
م��ن نظ��ام التع��اون المتعلق��ة بالوص��ول غی��ر المباش��ر ال��ى 23ف��ي الواق��ع اعتب��رت اللجن��ة أّن الم��ادة 

.جنائیةعلى المعلومات المتعلقة بقضایاباألحرىمحفوظات االنتربول تسري

ى طال��ب، حت��ى إذا ل��م یك��ن اعتبرت اللجنة أّن بالغا صحافیا صادرا عن االنتربول یمكن أن یحال ال��
طلبھ مقبوال، بش��رط أال ی��ؤدي ذل��ك ال��ى ل��بس بش��أن الط��ابع غی��ر المقب��ول لطلب��ھ، إذا كان��ت تل��ك ھ��ي 

الحال.

 ،أوض��حت اللجن��ة أّن الت��رخیص بإفش��اء معلوم��ات مس��جلة بش��أن طال��ب م��ا، ص��ادرة ع��ن ع��دة بل��دان
یجب أن یُطلب من جمیع ھذه البلدان.

باللجنة واألمانة العامة التقیّد بھا في المراسالت مع الطالبینالمبادئ التي یفترض 6.4.4

حّددت اللجنة عددا من المبادئ التي یفت��رض باألمان��ة العام��ة وبھ��ا احترامھ��ا ف��ي س��یاق المراس��الت م��ع الط��البین، 
بحی��ث ال یحص��ل ھ��ؤالء م��ن أح��د الط��رفین عل��ى معلوم��ات مختلف��ة ع��ن معلوم��ات الط��رف اآلخ��ر أو ال یمك��نھم 

ل علیھا من ھذا الطرف اآلخر.الحصو

 یُعتبر الرّد على أحد الطالبین (أو وكیلھ القانوني) بأنّھ لن یُطلـَع عل��ى مص��یر المعلوم��ات الت��ي یمك��ن
عنوان��ھ (أو عن��وان موك��ـّلھ)، مخالف��ة األمان��ة العام��ة أن تتعل��ق ب��ھ ل��دى المنظم��ة إال إذا أح��ال ال��ى 

من نظام التعاون.23ل أخّص للمادة واضحة لقواعد االنتربول في ھذا المجال، وبشك

 أع��اله)، ف��إّن 1.3.4بما أّن ممارسة حق الوصول الى محفوظات االنتربول مسألة حرة (أنظر المادة
إشعار الطالب بوجود أو غی��اب معلوم��ات عن��ھ ال یمك��ن أن ی��رَھن بقبول��ھ مس��اعدة التع��اون الش��رطي 

ان��ھ م��ثال، كمقاب��ل للحص��ول عل��ى ح��ق الدولي عن طری��ق تق��دیم معلوم��ات ذات ط��ابع شخص��ي، كعنو
الوصول الى محفوظات االنتربول.

وأش��ارت اللجن��ة ال��ى أّن م��ن المستحس��ن اإلع��الن بوض��وح ع��ن قواع��د المراس��الت م��ع الط��البین، وتعمیمھ��ا ف��ي 
المستقبل في الركن المخصص لھا على موقع االنتربول على الویب.

إشارة خاصة في حالة تطابق األسماء7.4.4

ل رسالة تنبیھ في كل مل��ف أدرج فی��ھ اس��م ش��خص یمك��ن أن یك��ون مطابق��ا الس��م ش��خص آخ��ر یج��ري البح��ث تسجَّ 
عن��ھ عب��ر قن��وات االنترب��ول. وتطل��ب ھ��ذه الرس��الة م��ن أي ش��خص ل��ھ ح��ق الوص��ول ال��ى المعلوم��ات، االتص��ال 

باألمانة العامة لمزید من المعلومات.

ش��ارة ال��ـ م م و ال��ذي ص��درت عن��ھ/عنھا المعلوم��ات المس��جلة، أوصت اللجنة أن یقتَرح في رس��الة التنبی��ھ ھ��ذه است
حیث أن بإمكان ھذا المكتب وحده أن یضمن الطابع المحدث للمعلومات التي أحیلت الى األمانة العامة.
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إتالف المعلومات عند بلوغ الھدف من معاملتھا8.4.4

فة الى تغطی��ة ح��دث خ��اص (كزی��ارة رس��میة فیما یتعلق بحفظ الملفات التي استحدثت للحصول على معلومات ھاد
یقوم بھا رئیس)، أوض��حت اللجن��ة ض��رورة إت��الف المعلوم��ات ف��ور بل��وغ الھ��دف م��ن معاملتھ��ا (ف��ي ھ��ذه الحال��ة، 
عن���د إج���راء الزی���ارة)، إال إذا س���محت بحفظھ���ا معلوم���ة مح���ددة مرتبط���ة بالمعلوم���ات المس���جلة ف���ي ھ���ذا الس���یاق 

من نظام إتالف المعلومات الشرطیة).7نظر المادة (خصوصا في حاالت اإلجرام المنظم ـ أ

التدقیقات التلقائیة.5

ھدف التدقیقات التلقائیة1.5

تھ��دف الت��دقیقات التلقائی��ة ال��ى تمك��ین اللجن��ة م��ن االط��الع بش��كل أفض��ل عل��ى منظوم��ة معامل��ة المعلوم��ات ل��دى 
ائي ال���دولي، لت���تمكن م���ن المنظم���ة والمش���اكل الت���ي تعترض���ھا واألخط���ار واحتیاج���ات التع���اون الش���رطي والقض���

االضطالع بفعالیة بدورھا االستشاري لدى المنظمة.

فق��د اخت��ارت أوال النظ��ر ف��ي االش��تغال الع��ام لمنظوم��ة المعلوم��ات 2002وبما أّن اللجنة قد أعید تش��كیلھا كلی��ا ع��ام 
م��ة والمعلوم��ات الت��ي الشرطیة لدى االنتربول، وال سیما التدابیر األمنیة المعم��ول بھ��ا لض��مان س��المة ھ��ذه المنظو

تتضمنھا (البنیة الفنیة العامة لمنظومة معلومات االنتربول، وبروتوك��والت المنظم��ة ف��ي مج��ال األم��ن وخصوص��ا 
ف���ي مج���ال ض���مان الش���بكة وقواع���د بیان���ات المنظم���ة ومراقب���ة الوص���ول إلیھ���ا، وعملی���ات الت���دقیق الت���ي أجراھ���ا 

ش��أن منظوم��ة المعلوم��ات الجدی��دة الج��اري إع��دادھا حالی��ا االنترب��ول ف��ي مج��ال أم��ن المعلوم��ات، وسیاس��ة األم��ن ب
لدى االنتربول، ...الخ).

وبالتالي، استنتجت اللجنة أّن المنظومة القائمة حالیا تش��تمل عل��ى ض��مانات كافی��ة ف��ي مج��ال حمای��ة البیان��ات، وأّن 
المنظومة التي یطّورھا االنتربول للمستقبل ستكون أفضل أداء في ھذا المجال.

ا السنویة الرابعة، من إج��راء ت��دقیقات تلقائی��ة فعلی��ة، كم��ا أش��یر ال��ى ذل��ك ف��ي البن��د ـى دورتھـمكن اللجنة، حتولم تت
أدناه.2.5

إجراءات التدقیق التلقائي2.5

أرادت اللجن��ة اس��تحداث إج��راء ت��دقیق تلق��ائي یت��یح لھ��ا االض��طالع فع��ال ب��دورھا االستش��اري ل��دى األمان��ة العام��ة 
ل��ك إم��ا اس��تجابة لمش��اغلھا أو بغی��ة مس��اعدتھا عل��ى تعزی��ز نوعی��ة معامل��ة المعلوم��ات ، وذمنعق��دةعن��دما تك��ون 

الشرطیة وخصوصا لجھة أمنھا.

ولتعزی��ز فعالیتھ��ا عن��دما تك��ون منعق��دة، أعرب��ت اللجن��ة ع��ن رغبتھ��ا ف��ي أن تق��وم س��كرتاریتھا م��ن اآلن فص��اعدا 
ت��ي یك��ون ال��رئیس ق��د أحالھ��ا قب��ل ش��ھر م��ن انعق��اد بتحض��یر الت��دقیقات التلقائی��ة لھ��ا، اس��تنادا ال��ى مع��اییر البح��ث ال

دورتھ��ا. وكل��ـِّفت الس��كرتاریة ب��إطالع اللجن��ة عل��ى نت��ائج أعم��ال الرقاب��ة قب��ل أس��بوع م��ن ت��اریخ دورتھ��ا التالی��ة، 
إلظھار الصعوبات العملیة التي تواجھھا األمانة العامة عند معامل��ة المعلوم��ات الش��رطیة الت��ي تردھ��ا، فض��ال ع��ن 

ویة لألخطاء.النسبة المئ
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أسئلة عامة تطرح خالل عملیات التدقیق التلقائي3.5

معلومات متعلقة باألشخاص االعتباریین1.3.5

باألش��خاص االعتب��اریین ال تعاَم��ل ب��نفس یتب��یّن م��ن معامل��ة الطلب��ات والت��دقیقات التلقائی��ة أّن المعلوم��ات المتعلق��ة
ص الطبیعیین.الطریقة التي تعامل بھا المعلومات المتعلقة باألشخا

ومع أّن من الضروري معاملة معلومات محددة خاصة بكل من األشخاص االعتباریین والطبیعی��ین، فق��د اعتب��رت 
اللجنة أّن المبادئ الساریة على معاملة المعلومات یجب أن تكون ھي نفس��ھا لألش��خاص الطبیعی��ین واالعتب��اریین. 

أیضا بع��ض القواع��د مث��ل احت��رام الغای��ة م��ن المعامل��ة، ودق��ة وبالتالي یجب أن تطبَّق على األشخاص االعتباریین 
المعلومات، وفترة االحتفاظ بھا.

وطلبت اللجنة أن یحال إلیھا تقریر عن ھذه المسألة.

دقة المعلومات2.3.5

الفترة القصوى للمالحقة وعدم دمج العقوبات)أ

ص��وى الممكن��ة ف��ي قاع��دة بیان��ات أظھ��رت الت��دقیقات بع��ض الص��عوبات عن��د م��لء الحق��ل المخص��ص للعقوب��ة الق
االنتربول، عندما تشیر البلدان الى عدة عقوبات دون أن توضح إذا كان دمجھا ممكنا أم ال. واعتب��رت اللجن��ة م��ن 

العقوبة األطول فترة، وأن تدرج ف��ي ن��ص طلی��ق ف��ي م��ذكرة في الحیز المخصص لھذه المعلومة المالئم أن تدرج
لھا البلد المعني.التوقیف كامل المعلومات كما أحا

الخ)...الطابع الدقیق للجرائم والوثائق القانونیة (مذكرات التوقیف، قرارات المحكمة، )ب

الحظت اللجنة أّن األمانة العامة ال تدرج دائما بشكل دقیق ال الجرائم التي یبحث البلد المعني بشأنھا عن 
ار قضائي، وذلك بسبب:الشخص المطلوب وال المعلومات الواردة في مذكرة توقیف أو قر

 تن��ّوع التع��ابیر المس��تخدمة ف��ي البل��دان لوص��ف جریم��ة أو مجموع��ة ج��رائم، واخ��تالف المفھ��وم ال��ذي
تشیر إلیھ التسمیة الواحدة حسب البلد المعني،

 تص��میم قاع��دة بیان��ات االنترب��ول ال��ذي ی��رغم األمان��ة العام��ة عل��ى وص��ف ق��رار قض��ائي أو اختی��ار
ة سلفا، ...الخ.جریمة من بین قائمة محدد

وقد شّددت اللجنة عل��ى المس��ؤولیة الكب��رى الت��ي تق��ع عل��ى ع��اتق األمان��ة العام��ة لجھ��ة المعامل��ة الدقیق��ة لمعلوم��ات 
ع��ددا م��ن االقتراح��ات وطلب��ت أن یص��ار األمانة العامة متعلقة بقرار قضائي أو جریمة. وقد عرضت اللجنة على 

مجال في سیاق المعلومات التي یمكن للـ م م و الوصول مباشرة إلیھا.الى إحاطتھا علما بتقّدم األعمال في ھذا ال

لزوم تبریر طلبات وقف البحث)ج

الحظت اللجنة أّن البلدان ال تشیر على الدوام ال��ى أس��باب وق��ف البح��ث واعتب��رت ذل��ك مؤس��فا ألّن األس��باب الت��ي 
نوات إض��افیة أو س��یتلف بش��كل كام��ل. س��5طلب ألجلھا وقف البحث ھي التي تحّدد إذا كان المل��ف س��یُحفظ لفت��رة 

وأوصت بأن یُذكر على الدوام سبب وقف البحث عن شخص ما، سواء صدرت نشرة حمراء بحق ھ��ذا الش��خص 
أو لم تصدر.
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المعلومات التي یمكن للبلدان الوصول مباشرة إلیھا3.3.5

جنائیة یُ��دخلون العدی��د م��ن التفاص��یل في سیاق ملف مفتوح لتبیّن ھویة جثة، الحظت اللجنة أّن محرري البیانات ال
ف���ي الملف���ات الخاص���ة باألش���خاص، وخصوص���ا الجث���ث، ف���ي الحق���ل المخص���ص لألوص���اف م���ثال، والمالب���س، 
والحاجی��ات الت��ي ُعث��ر علیھ��ا بح��وزتھم، ...ال��خ، وذل��ك لتیس��یر تبیّ��نھم. ل��ذا اعتب��رت اللجن��ة أّن م��ن الض��روري أن 

المخّولة أن تصل مباشرة إلیھا، كاملة بأكبر قد ممك��ن، حت��ى وإن ل��م تكون المعلومات التي یمكن للبلدان األعضاء
تكن قد صدرت نشرة بشأن الشخص المعني، وذلك لض��مان دق��ة المعلوم��ات وبل��وغ الغای��ة م��ن تس��جیلھا، أي تب��یّن 

جثة.

االستشارات واآلراء الى المنظمة.6

مشروع قواعد جدیدة تتعلق بمعاملة المعلومات الشرطیة1.6

مستجّدات على المشروعأھم ال1.1.6

 النظ��ام الخ��اص بمعامل��ة المعلوم��ات الش��رطیة والرقاب��ة تدارس��ت اللجن��ة المش��روع الجدی��د المس��ّمى"
وفق��ا ألنظم��ة االنترب��ول وبن��اء عل��ى طل��ب اللجن��ة الفرعی��ة على المعلومات المعاملة والوصول إلیھا"

) واللجن��ة التنفیذی��ة (ف��ي دورتھ��ا 2002أیّار/مایو3و2للتنمیة االستراتیجیة (في اجتماعھا المنعقد في 
).2002حزیران/یونیو 20الى 18المنعقدة من 

 والحظ��ت أّن مش��روع النظ��ام الم��ذكور، رغ��م كون��ھ إع��ادة تس��ویة ألنظم��ة قائم��ة، یش��تمل أیض��ا عل��ى
مجموعة قواعد جدیدة تدخل تعدیالت جوھریة على ھ��ذه األنظم��ة وتت��یح للمنظم��ة معامل��ة ع��دد أكب��ر 

ات بأش��كال مختلف��ة. وباعتمادھ��ا ھ��ذه القواع��د، س��تقطع المنظم��ة بالتأكی��د ش��وطا أساس��یا م��ن المعلوم��
جدیدا في مكافحة جرائم الق��انون الع��ام عل��ى الص��عید ال��دولي. ل��ذا طلب��ت اللجن��ة أن تح��ال إلیھ��ا وثیق��ة 
تع��رض أھ��داف المنظم��ة واس��تراتیجیتھا عل��ى ص��عید التع��اون الش��رطي ال��دولي بش��كل ع��ام ومعامل��ة 

ات الشرطیة بشكل خاص، لتتمكن من تناول مشروع النظام الجدید اآلنف الذكر عل��ى ض��وء المعلوم
السیاق الذي یندرج فیھ.

 اعتب��رت اللجن��ة أّن جم��ع وتنس��یق األحك��ام العام��ة المتعلق��ة بالمعلوم��ات الش��رطیة ومراقب��ة معامل��ة
ه الجمعی��ة العام��ة) االنتربول للمعلومات الشخصیة والوصول إلیھ��ا ف��ي نظ��ام واح��د (یفت��رض أن تق��رّ 

من جھة، واستحداث قواعد تطبیق محددة (یفترض أن تقّرھا اللجنة التنفیذی��ة) م��ن جھ��ة أخ��رى، ھ��و 
خیار مناسب ورشید. وأضافت أّن ھذا التدبیر وس��یلة تض��من نوع��ا م��ن المرون��ة واالس��تدامة للنظ��ام، 

وأقّرت بالتالي بنیة المشروع.

كیفی���ة قواع���د التطبی���ق، ف���إن ھ���ذه المش���اریع س���تحدد وبم���ا أن اللجن���ة ستش���ارك ف���ي جمی���ع مش���اریع
خالل دوراتھا القادمة.اضطالعھا بنشاطاتھا

 أبدت اللجنة موافقتھا على المبادئ العامة لحمایة البیانات الواردة ف��ي مش��روع النظ��ام. وق��د س��بق لھ��ا
لجن��ة تق��دیم ع��دد م��ن التعلیق��ات عل��ى ج��وھر وص��یاغة مش��روع النظ��ام الم��ذكور أحیل��ت ك��رأي ال��ى ال

التنفیذیة.

استحداث فریق عمل مكلف باالشتغال على ھذا المشروع2.1.6

 رّحب��ت اللجن��ة أش��د الترحی��ب بق��رار الجمعی��ة العام��ة اس��تحداث فری��ق العم��ل الم��ذكور وبك��ون نت��ائج
أشغال ھذا الفریق ستحال إلیھا لإلطالع وحتى إلبداء الرأي.
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لی��ة تحاوری��ة"، یفت��رض أن تش��ارك ھ��ي فیھ��ا وأعرب��ت ع��ن ارتیاحھ��ا لرغب��ة المنظم��ة اس��تحداث "آ
بشكل ناشط، بینھا وبین األمانة العامة من جھة ومع فریق العم��ل المكل��ف بإب��داء ال��رأي ف��ي مش��روع 

النظام من جھة أخرى.

دراسة المشروع3.1.6

 أبدت اللجنة استغرابھا من أن المنظمة قد رخصت، وإن بش��كل تجریب��ي، بالب��دء م��ع القط��اع الخ��اص
معاملة المعلومات ال یخضع للقواعد الساریة حالیا في المنظمة لكن��ھ یس��تبق نظام��ا س��یُعتمد لع بمشرو

في المستقبل. وطلب��ت أن یح��ال إلیھ��ا تقری��ر ع��ن الب��دء بتنفی��ذ ھ��ذا المش��روع م��ن حی��ث كیفی��ة معامل��ة 
المعلومات.

 جدی��دة وب��أّن وش��ددت اللجن��ة عل��ى أّن ھ��ذا المش��روع یب��رھن أّن االنترب��ول ب��ات یواج��ھ احتیاج��ات
تكییف المنظمة ألنظمتھا أصبح حاجة ملّحة.

دلیل بشأن مفھوم أھمیة المعلومات بالنسبة للشرطة على الصعید الدولي2.6

تدارست اللجنة المشروع ال��ذي أِع��ّد الع��ام الماض��ي بن��اء عل��ى طل��ب أعض��اء اللجن��ة ال��ذین انتھ��ى تفویض��ھم، عل��ى 
. وأعرب��ت ع��ن رغبتھ��ا ف��ي أن تس��تكَمل أعم��ال ص��یاغة نة العامةاألماضوء أمثلة واقعیة ألوضاع صعبة تواجھھا 

ھ��ذا ال��دلیل م��ع االس��تمرار ف��ي اعتب��اره وثیق��ة عم��ل داخلی��ة، طالب��ة إطالعھ��ا بانتظ��ام عل��ى المس��تجدات بش��أن ھ��ذا 
المشروع.

عناصر تبیّن األشخاص التي ال بّد منھا إلصدار نشرة حمراء3.6

ر تبیّن األشخاص التي ال بّد منھ��ا إلص��دار نش��رة حم��راء. واعتب��رت طلبت األمانة العامة رأي اللجنة بشأن عناص
اللجنة، بانتظار أمثلة أوفى ع��ن ح��االت ص��عبة التق��ویم، أّن باإلمك��ان إص��دار نش��رة حم��راء بمج��ّرد تب��یّن الش��خص 
المعني بشكل واضح انطالقا من اسمھ الع��ائلي والشخص��ي وعنص��ر تب��یّن آخ��ر كت��اریخ أو مك��ان والدت��ھ أو أیض��ا 

م تقریب��ي ل��ھ، وبمج��ّرد إص��دار م��ذكرة توقی��ف وطنی��ة س��اریة المفع��ول بش��أنھ، ش��ریطة التقیّ��د بالمس��تلزمات رس��
األخرى المطلوبة في سیاق أنظمة االنتربول إلصدار نشرات حمراء.

متفرقات.7

اسم اللجنة وشعارھا1.7

یھ��ا ف��ي تب��ادل الرس��ائل اعتب��رت اللجن��ة أّن م��ن الض��روري تغیی��ر الترجم��ة اإلنكلیزی��ة لتس��میتھا (الت��ي أطلق��ت عل
من جھ��ة، وإلض��فاء االنس��جام الملحق باتفاق المقر بین فرنسا واالنتربول) وذلك لتحدیث تسمیة اللجنة باإلنكلیزیة

م���ن جھ���ة أخ���رى. ل���ـذا اعتم���دت اللجن���ة اس���م باإلنكلیزی���ة والفرنس���یة واالس���بانیةCCFعل���ى مختص���ر التس���میة 
"Commission for the Control of Interpol’s Files"ب��دال م��ن“Supervisory Board for the Control of 

Interpol’s archives”.

یتیح تبیّنھا وتفادي قیام أّي لبس بینھا وبین المنظمة. واس��م اللجن��ة بلغ��ات االنترب��ول شعارا لھاكما اعتمدت اللجنة 
اتخ��اذ الت��دابیر الالزم��ة إلی��داع الرس��میة األرب��ع ج��زء ال یتج��زأ م��ن ھ��ذا الش��عار. وق��د طلب��ت م��ن األمان��ة العام��ة

الشعار المذكور وتسجیلھ.
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میزانیة اللجنة2.7

الحظت اللجنة أّن المیزانیة السنویة المخصص��ة لھ��ا عل��ى أس��اس كلف��ات اش��تغالھا خ��الل الس��نوات األخی��رة ل��م تع��د 
ت رف��ع كافی��ة، وخصوص��ا بس��بب نفق��ات الس��فر المرتفع��ة ج��دا لمش��اركة األعض��اء ف��ي دوراتھ��ا. ل��ذا فإنھ��ا طلب��

.2003میزانیتھا لعام 

ذكرت اللجنة أّن المیزانیة المذكورة معقولة جدا وأنھا اتخذت، بغیة عدم تجاوزھا، ع��ددا م��ن الت��دابیر الھادف��ة ال��ى 
تقلیص كلفات اشتغالھا (السفر والمراسالت).

التمثیل لدى ھیئة الرقابة المشتركة التابعة لیوروبول3.7

یئة الرقابة المشتركة التابع��ة لیوروب��ول م��ع أط��راف أخ��رى أبرم��ت معھ��ا ھ��ذه شاركت اللجنة في اجتماع نظمتھ ھ
المنظم��ة اتفاق��ات تع��اون. وس��تتابع اللجن��ة باھتم��ام أعم��ال الھیئ��ة الم��ذكورة، خصوص��ا فیم��ا یتعل��ق بمراقب��ة نوعی��ة 

��م عب��ر قن��وات یوروب��ول ومتابع��ة أعم��ال التحلی��ل الت��ي یق��وم بھ��ا یوروب��ول، والم ش��اكل الت��ي المعلوم��ات الت��ي تعمَّ
یطرحھا وجود قواعد بیانات ـ ضمن مقر ھ��ذه المنظم��ة ـ ال تس��ري علیھ��ا اتفاقی��ة یوروب��ول وال یمك��ن أن تراقبھ��ا 

إال الدولة المسؤولة عن المشروع الذي خصصت لھ ھذه المعلومات.

إدراج اللجنة في موقع االنتربول على الویب4.7

ا على االنترن��ت مقارن��ة باس��تحداث رك��ن مخص��ص لھ��ا تساءلت اللجنة عن مدى مالءمة استحداث موقع خاص بھ
في موق��ع ال��ـ م د ش ج ـ انترب��ول، ودع��ت ال��ى اعتم��اد الخی��ار الث��اني الفتقارھ��ا ال��ى الم��وظفین الالزم��ین لمراقب��ة 
وتدبّر موقع مستقل على الویب. س��تدرج ف��ي ھ��ذا ال��ركن معلوم��ات ع��ن النظ��ام الخ��اص باللجن��ة واش��تغالھا ونت��ائج 

سیُضَمن فیھ إغفال أسماء األشخاص. وتطویر الركن المذكور جار حالیا.أعمالھا.. كما 

قائمة بمحفوظات االنتربول5.7

.2002أحالت األمانة العامة إلى اللجنة قائمة بمحفوظاتھا األساسیة في 

----------


