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مقدمة
يتض م ه م ا التقريممر عرض ما لنتمما
لعاد . 2006

نشمماتا لجنممة الرقاب مـة عل م

حفوظمما الممـ د ش ج

 -أنتربممو

ال تحتوي ه ه الوثيقة عل أية علو ما ا تماب شخصمي .وسمو تع ّ مد علم الج همور عبمر الجمز
صم لهم ه اللجنمة علم وقم األنتربمو علم اإلنترنم إثمر عرضمها علم المشور المـ  76للج عيمة
ال خ ّ
العا ة التي ستنعقش في تشري الثاني/نوف بر . 2007
.1

تشكيل اللجنة في 2006

أعضا اللجنة الخ سة جنسيا ختلفة .وقمش بمشأ واليمة أعضما اللجنمة الحماليي فمي كمانو الثماني/
يناير  2005لفتر ثالث سنوا  .في  2006كا تشكي اللجنة كالتالي:
المنصب
الرئيس

األصيل

البديل

السيييييد
السيد ( Peter HUSTINXهولندة)
ال راقممممو األوربممممي لح ايممممة البيانمممما فممممي (أستراليا)
ر يس حك ة القرارا اإلشارية
بروكس
السييدة Pascale COMPAGNIE
السيد ( Pierre LECLERCQفرنسا)
عضو عيّنته
ر يسممة كتممو الحريمما العا ممة فممي
ستشار فخري لشى حك ة النقض
الحكومة الفرنسية
وزار الشاخليممممة واأل مممم الممممشاخلي
والحريا ال حلية
السيد Bart DE SCHUTTER
خبير حماية البيانات السيد ( Claudio GROSSMANشيلي)
ع يش كلية القانو فمي الجا عمة األ ريكيمة فمي (بلجيكا)
ر يس جا عة الشراسا األوربيمة -
واشنت
الحر
جا عة بروكس
ّ
إل أيلو /سبت بر : 2006
إل أيلو /سبت بر : 2006
عضو اللجنة
السيد جورج بستاني (لبنان)
السيدة Agathe Florence LELE
التنفيذية
نشوو لشى اللجنة التنفي ية
(الكاميرون)
فوضة قس ية
شير جهاز شرتة الحشوش
ن أيلو /سبت بر : 2006
ن أيلو /سبت بر : 2006
عضو اللجنة
السيد ( Ki-Ryun PARKكوريا)
السيد محند أمقران محمود (الجزائر)
التنفيذية
شير كتو الشؤو الخارجية
ع يش شرتة أو ،
جهاز الشرتة الوتنية الكورية
أ ي عاد ال شيرية العا ة لأل الوتني
السيد  Iacovos THEMISTOCLEOUSالنقيب محمد سامح فاشا
خبير تكنولوجيا
(األردن)
(قبرص)
المعلومات
ر يس قسد تكنولوجيا ال علو ا فمي جهماز
ال علو ا ال ركزي ،الشرتة القبرصية

1

O’Connor

Kevin

.2

استقاللية اللجنة

بحكد تشكيلها ،ووفقا ل ا كر في تباش الرسا ـ بيـ فرنسـا واألنتربو (ال اش  )3.1وفي النظاد الخا
بالرقابة علم ال علو ما والوصمو إلم حفوظما األنتربمو (ال ماش /5أ) ،تتصمر اللجنمة باسمتقاللية
تا ممة .وخممال عمماد  2006اجت عم اللجنممة ثممالث م ّمرا فممي اجت اعمما اسممت ر كم نهمما يممو ي فممي قم ّمر
ال نظ ة في ليو  .واجت اعا اللجنة تعقش في جلسا غلقة.
.3

أفكار بشأن دور اللجنة

تابع اللجنة نقاشاتها

األ انة العا ة بشأ شور اللجنة.

وقش أكش ه ه النقاشا وجوش إراش شتركة بي أعضا اللجنة واأل انة العا مة لتزويمش ال نظ مة بأفضم
الوسما التممي تتممين ضم ا اسممتقاللية اللجنممة ،وفعاليممة ع ليمما الرقابممة التممي ت ارسممها علم كيفيممة عا لممة
ال علو مما فممي األنتربممو  ،وحمما التعمم ال نمموا لألفممراش ضممش كمم عا لممة كنممة بواسممتة ال نظ ممة
لل علو ا التي تخصهد.
ناقشمة اإلجمرا ا الضمرورية
ستست ّر ه ه ال شاوال خال الجلسا ال قبلة حت يتسمن بشمك خما
الت ي تتين للجنة أ تؤشي ج ي ها ها عل أك وجه ،ضرور الحر عل أال يتد تتوير شورهما
عل حساو صالحياتها الحالية خصوصا ً في ا يتعلا بالرقابة وإسشا ال شور .
وريث ا تتيسر نتا
ه عقولة.
.4

ث هم ه الشراسمةّ ،كمر اللجنمة بضمرور عا لمة التلبما الفرشيمة بفعاليمة وضم

متابعة المشاريع الجاري تنفيذها بشأن معاملة المعلومات ذات الطابع الشخصي

ب وجو نظاد الرقابة عل حفوظما األنتربمو  ،يتوجمو علم األ انمة العا مة استشمار اللجنمة بشمأ أي
شروع يتعلا ب عا لة ال علو ا ا التاب الشخصي .وحت يتسن للجنة أ تصشر رأيا ً ستنيرا ً وأ
تقشّد إل األ انة العا ة شع ا ً حقيقيا ً وفعليا ً يجو أ تكو االستشار ال كور وثّقة بشك كما وأ تمتد
قب البش بتنفي ال شاري .

- 1.4

تنشيط قواعد البيانات

أخ اللجنة عل ا ً بوجوش شروع تنشميت قواعمش البيانما العا مش إلم أ انمة األنتربمو العا مة يهمش
تبسيت وتنسيا ع لية إشخا ال علو ا .

2

إلم

وقش أبش اللجنة عششا ً
- 2.4

ال الحظا

بتتور ه ا ال شروع.
ا التاب العاد وتلب إبقا ها عل اتالع
ّ

استحداث نشرة جديدة خاصة باألنتربول/األمم المتحدة

أخم اللجنممة عل ما ً ب شممروع اسمتحشاث نشممر خاصمة بمماألنتربو واأل مد ال تحممش تصمشر بشممأ أشممخا
أشرج أسم اؤهد فمي ال حمة اللجنمة ال نشمأ ع مالً بقمرار األ مد ال تحمش  1267ال تعلما بتنظميد القاعمش أو
حركة تالبا و ينت ي إليه ا أو يرتبت به ا أفراش وكيانا  .يصشر األنتربو تلك النشر بتلو
اللجنة ال نشأ ع الً بالقرار  1267بهش إعالد الشو بخضوع بعض األفراش إل جمزا ا األ مد ال تحمش
التي تفرض تج يش األ وا وحظر توريش األسلحة وحظر السفر.
وقش تلب اللجنة علو ا إضافية ع ه ه النشرا الجشيش حت يكو بوسعها إبشا رأيها بشأ سمال ة
ال عا لة ال كور تبقا ً للحقوق األساسية لألشخا ال عنيّي .
- 3.4

الجرائم الجنسية ضد األطفال

تلب األ انمة العا مة رأي اللجنمة بشمأ سمألة ت شيمش فتمر تقيميد ضمرور االحتفماظ بال علو ما ال تعلقمة
باألشخا ال ي يقترفو جرا د جنسية ضش األتفا .
خلص اللجنة إل أنه رغد أ القواعش السارية في األنتربو بشأ عا لة ال علو ا تت ت ب رونة كافية
تتين االحتفاظ بال علو ا توا الفتر الضمرورية ل كافحمة ثم تلمك الجمرا د ،م الضمروري أ تبمرر
بعناية أسباو ت شيش التاريخ األقص ل راجعة ه ه ال لفا بغية تفاشي الحفظ ال نتظد له ه ال علو ا شو
شراسة ع قة لل لفا ال عنية.
- 4.4

مشاريع أخرى مرتبطة بمعاملة المعلومات ذات الطابع الشخصي

استشير اللجنة بشأ
عبر األنتربو .

شاري فنية واتفاقا

تعاو شت غايتها تحسي نوعية التعماو الشمرتي المشولي

ولد تعترض اللجنة حيث ال بشأ عل تنفي ه ه ال شاري بالنظر إل ال علو ا التي أحيل إليها .غير
أنها ششش عل أه ية ال تقيش بالقواعش التي اعت شتها ال نظ ة في ا يخ تنفي ه ه ال شاري .
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.5

معاملة الطلبات

- 1.5

أحكام عامة تتعلق بمعاملة الطلبات الفردية

حرصا ً عل الفعالية وحفاظا ً علم صمالن األتمرا ال عنيمة كلهما ،أبمش اللجنمة رغبتهما فمي أ تحيتهما
األ انممة العا ممة عل مما بأع الهمما في مما يخم الشممكاوى التممي تتشارسممها ،وال سممي ا في مما يتعلمما باألسم لة التممي
م قيا هما ب عا لمة التلبما ال م كور ،
تترحها اللجنة وتقيّمش األ انمة العا مة بتوصمياتها ،و لمك بمالتزا
و لك قب انعقاش ك اجت اع بوق كا .
- 2.5

تزويد مقدمي الطلبات بالمالحق

األ انة العا ة أ تأ لها بتزويمش قمشّد التلمو بنسمخة م لحما النشمر التمي صمشر
تلب اللجنة
سمرية وارش م بلمش ما ويقتصمر علم خالصمة
ي علو ما
ّ
بحقه إ ا كما ال لحما ال م كور ال يتضم ّ أ ّ
الشراسة التي أجراها كتو الشؤو القانونية التاب أل انة األنتربو العا ة.

- 3.5

الطلبات غير المقبولة

أكش اللجنة وقفها القاضي بعشد جواز استخشاد حا الوصو إلم حفوظما األنتربمو للحصمو علم
"شهاش حس سلوك" فمي إتمار قضمية تلمو فيهما صمر م اللجنمة أ تصماشق علم رسمالة كانم قمش
وجهتها إل قشّد تلو.
- 4.5

سرية الطلبات الفردية
مبدأ ّ

حريمة الوصمو إلم حفوظما األنتربمو الم ي يقضمي بضمرور
أكش اللجنة وقفها ال سمتنش إلم بمشأ ّ
سرية التلبا الفرشية وبالتالي عشد تسجيلها في قواعش بيانا األنتربو وعشد
احتراد األ انة العا ة بشأ ّ
إعممالد ال كاتممو ال ركزيممة الوتنيممة بهمما .لك م اللجنممة ّكممر بأنهمما قممش تضممتر إل م إحالممة بعممض عناصممر
ال علو ا إل األ انة العا ة للـ د ش ج  -أنتربمو أو إلم ال كاتمو ال ركزيمة الوتنيمة كمي تمت ك م
عا لة تلو ا.
- 5.5

تعاون المكاتب المركزية الوطنية

أنه حي ي تن كتو ركزي وتني ع الرش علم تلبما علو ما إضمافية أو
أكش اللجنة وقفها
تأكيش صحة علو ا أو الس اا بإتالع صاحو التلو عل بعمض ال علو ما فمإ اللجنمة تعلمد ال كتمو
ال ركزي الوتني ال كور:

4





بأنها تستنت أ ال كتو ال ركزي الوتني ال يعارض قياد اللجنة بإفشما تماب ال علو ما التمي
كان م قممش أشرج م فممي حفوظمما األ انممة العا ممة بنمما عل م تلممو ال كتممو ال ركممزي المموتني
لك ال كتو ال ركزي الوتني،
ال كور أو غياو ال علو ا الوارش
وبأنها قش توصي األ انة العا ة بإتال

ال ل .

غيممر أ اللجنممة الحظم أ ال كاتممو ال ركزيممة الوتنيممة ترسم بشممك عمماد مما تتلبممه نهمما م علو مما
إضافية .لكنها عنش ا لد تفع لمك رغمد تكمرار التلمو خلصم اللجنمة إلم اعتبمار أ ال كاتمو ال ركزيمة
صمر فمي واجمو التعماو ولمد تقمشد ال علو ما التمي تتمين تبمي ما إ ا كانم عا لمة
الوتنية ال كور ق ّ
ً
ال علو ا في حفوظا األ انة العا ة قش جر تبقا ألنظ ة األنتربو .
وبالتالي أوص اللجنة في تلك الحاال بإتال
- 6.5

ال علو ا ال تعلقة باألشخا

ال عنيي .

إعالم البلدان األعضاء في المنظمة بشأن منح وضع الالجئ السياسي لشخص مطلوب

في إتار عا لة التلبا الفرشية ال ختلفة ،أوص اللجنة األ انة العا ة بأ تصشر إضافا بشمأ بعمض
النشرا الصاشر بخصو أصحاو تلك التلبا ل كر أنهد نحوا وض الالج ي السياسيي .
- 7.5

حذف المعلومات المتعلقة بأشخاص مطلوبين من موقع األنتربول العمومي على اإلنترنت

سممنح الفرصممة للجنممة لتكممرار توصمميتها إلمم األ انممة العا ممة بحمم ال علو مما ال تعلقممة باألشممخا
ال تلموبي م وقم األنتربممو الع ممو ي علم اإلنترنم و لمك أل عممشد نشممر بعمض ال علو مما الها ممة
يسي إل شقة البيانا ال عنيّة.
- 8.5

نشر المعلومات على موقع األنتربول العمومي على اإلنترنت

اسمترع اللجنممة انتبمماه األ انممة العا مة إلم ضممرور الحفمماظ علم صمحة ال علو مما ال تعلقممة بممالتهد التممي
تحيلها ال كاتو ال ركزية الوتنية أثنا نق ه ه ال علو ا لتشر في وق األنتربو الع و ي.
.6

سر ما يكفي من العناصر لتبين األشخاص المعنيين
معاملة معلومات دون تي ّ

في سياق عا لة أحش التلبا  ،أشار ا للجنة إل أ عمشد وجموش علو ما تفصميلية تسم ن بتحشيمش هويمة
تلوو ليس بحش اته سببا ً كافيا ً لرفض عا لة ال علو ا في حفوظا األنتربمو  .لكم اللجنمة
شخ
أوص األ انة العا ة باتخا عشش االحتياتا ث :

5

-

صاشر ال علو ا إل ضرور تقمشيد أكبمر قمشر
توعية ال كاتو ال ركزية الوتنية وغيرها
بيانا تحشيش الهوية ،وت كيرهد به ا األ ر بشك شوري،
ك

-

صمماشر ال علو مما ل عرفممة مما إ ا كانم ت تلممك

عنممش ا تتممرا ال شممكلة ،ضممرور التو ّجممه إلم
ّ
أشق تلك التي أرسلتها سابقاً،
علو ا

في شقة عناصر تحشيش الهوية للشخ

-

لف انتباه ال ستخش ي إل النق
خاتر وجوش تشابه في األس ا ،

-

اال تناع ع إصشار نشر في حا وجوش احت ا كبير لتشابه األس ا .

.7

التدقيقات التلقائية

- 1.7

اإلجراء

ال عني وتح يرهد

ختل أقساد األ انمة العا مة (األجهمز ال يشانيمة ،الفنيمة ،القانونيمة
واصل اللجنة ع لها بتعاو وثيا
...الممخ) بغيممة الممت ك م االضممتالع بفعاليممة بممشورها االستشمماري لممشى األ انممة العا ممة فممي جمما عا لممة
ال علو ا الشخصية ،خصوصا عنش ا تكو ال شاك عقش بسبو تعشش األشخا ال عنيمي و نظو ما
االتصا ال ستخش ة والصال ال كنة بي ختل القضايا و ختل األشخا .
أتمماا ه م ا التعمماو للجنممة ولأل انممة العا ممة أ تتفه مما بشممك ل مموس الجوانممو الها ممة ل عا لممة ال علو مما
الجنا ية ،سوا في ما يتعلما بتبميّ ال شماك ال حت لمة الواجمو عالجتهما أو في ما يتعلما بالبحمث عم حلمو
ال ة الحتياجا التعاو الشرتي والقضا ي الشوليي  ،التقيش ب راعا الحقوق األساسية لألفراش.
وأشار اللجنة إل أ عو الع ال لق عل عاتقها يزشاش بماتراش ما يضمترها إلم تحشيمش أولويما
وإ ل تكريس جهوشها بشك أساسي ل عا لة التلبا الفرشية .لكنها ألح عل ضرور أ يكو بوسعها
واصمملة إجممرا تممشقيقا تلقا يممة وشراسممة شمماري األنتربممو ال رتبتممة ب عا لممة ال علو مما ا التمماب
الشخصي حت تكو لها القشر عل أشا شورها االستشاري لشى ال نظ مة و ؤازرتهما فمي جهوشهما التمي
تهش إل ض ا الحقوق األساسية لإلنسا في إتار نشاتاتها.
- 2.7

االحتفاظ بالمعلومات بمبادرة من األمانة العامة

 - 1.2.7حساب مهل تأجيل الموعد األقصى للنظر في معلومات
أجر اللجنة تشقيقا تلقا ية ش ل تبعا إلغا النشمرا والتعما يد وترا ما االحتفماظ بال علو ما  .ك ما
اهت ب ختل ترا ا تحشيش ال وعش النها ي للنظر في ال ة االحتفاظ ب علو مة ما ،ورأ أنهما عقمش
بالنظر إل القواعش السارية.
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الحظ اللجنة أ تريقة الحساو ال تبعة عقش وأ التأجي لد يك شا ا ً بمررا بشقمة ،و كمر أ لميس
م السممه علم األشممخا ال نممات بهممد عا لممة ال علو مما تممشارس ال ممة هم ا التأجيم ل ممش  5سممنوا
استناشا إل ك علو ة جشيش وارش .
أوص اللجنة األ انة العا ة بالع ب عيار تقييد وحيش لتقييد ال ة تأجي ال وعش النها ي لحفظ ال علو ة
يت ث في تسجي ال ل ل ش  5سنوا وتمشارس ال مة االحتفماظ بمه بعمش انقضما فتمر الخ مس سمنوا
ال كور ؛
إ ا رغب األ انة العا ة االست رار في تقييد ال ة االحتفاظ ب ل ل مش خ مس سمنوا اسمتناشا إلم كم
علو ة جشيش وارش  ،يستحس وضم قواعمش صمار ة لتحشيمش الشمروت التمي يجمو اسمتيفاؤها حتم ي كم
اعتبار ال علو ة الجشيش كافية لتبرير تأجي ال وعش النها ي لتقييد ضرور االحتفاظ ب علو ة.
شمأنها إتاحمة فمتن لم جنما ي أو التمي تعتبمر م صم يد ال الحقمة الجزا يمة
فال علو ا الجشيش التي
تبرر ث ه ا التأجي  ،بين ا ال ينتبا لك عل علو ا بشأ تغيير تاريخ الموالش أو التزويمش
يك أ
ّ
برقد بتاقة الهوية.
 - 2.2.7االحتفاظ بمعلومات متعلقة بشخص غير مطلوب
أجر اللجنة شراسة عا ة تناول الحاال والترا ا ال تبعة فمي االحتفماظ ب علو مة تخم
األ انة العا ة.
تلوو حي يتد لك ب باشر
وقش أظهر تشقيقا اللجنة أ إضافة  5سنوا
ال ة االحتفاظ ب ل ا ،إبقا ال علو ا
شبه نتظد:
-

شخصما ً غيمر

ب باشر م األ انمة العا مة علم ال وعمش األقصم لتقيميد
تيسر باشر لل ستخش ي  ،تبشو ارسة نتشر بشك

بشو إجرا تقييد لك حالة عل حش لتبيّ فا ش لك،
سبا،

-

وبشو استشار صشر ال علو ة أو إبالغه بشك

-

تبرر ه ا اإلرجا في ال لفا الخاصة بك قضمية ،ما لمد يقتصمر
وحت بال بيا األسباو التي ّ
جرش اإلشار إل وضوع اإلجراد ال نظد عل سبي ال ثا .
لك عل
ّ

وششش اللجنة عل أ :
-

-
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النه ال تب حاليما ً ال ت ثم فمي بماشر األ انمة العا مة إلم تأجيم تماريخ تقيميد جمشوى االحتفماظ
ب علو ة ا ،إ ا عنش ا يحي التاريخ ال حشش ،أو حي يصبن الشخ ال عني غير تلوو ،همو
فع تترتو عليه سؤولية كبير ،
وخصوصا ً عنش ا يتد االحتفاظ بال علو ة لغاية حشّش ختلفة ع الغاية التي كان ال علو ة قش
أرسل ألجلها إل األ انة العا ة ،حت لو كان الغاية العا ة واحش  -أي كافحة الجرا د علم
الصعيش الشولي.

-

وبالتالي ،خلص اللجنة إل أنه إ ا كان األنظ ة تن عل الس اا لأل انة العا ة باتخا ز اد
ال بمما شر فممي االحتفمماظ ب علو ممة مما بعممش وق م البحممث ال م ي يتلبممه صممشر ال علو ممة (ال اشتمما
 )3 ، (14و ) (3.15ممم نظممماد عا لمممة ال علو ممما للتعممماو الشمممرتي المممشولي) ،فإنمممه يجمممشر
الحر عل التقيش الصارد بالنظاد ال كور عنش تتبيا ه ه اال كانية.

ال ساعش إل السلتا الشرتية ال عنيمة
وه ا ا سيتين لأل انة العا ة أ تست ر في تقشيد أفض قشر
ب كافحممة اإلجممراد الممشولي م احتممراد ال بمماش المموارش فممي القممانو األساسممي لألنتربممو ونظمماد عا لممة
ال علو ا  .وستواص اللجنة شراسة ه ه ال سألة األ انة العا ة.
- 3.7

الملفات التي انقضت فترة االحتفاظ بها

الحظ اللجنة أ األ انة العا ة تأخر في عا لة ال لفا التي ح ّ تاريخ تقييد ضرور االحتفاظ بها.
ول ساعش األ انة العا ة عل عشد الخرو علم القاعمش األساسمية ال ت ثلمة ب هم االحتفماظ بال علو ما ،
ترغمو اللجنمة بممأ يرفم إليهما تقريممر إحصما ي عم أن مات ال لفما التممي انقضم مش االحتفمماظ بهما ،م
تصنيفها حسو صماشر ال علو ما ونموع الجمرا د ووضم األشمخا ال عنيمي  ،حتم يتسمن لهما تحشيمش
سبو تأخير ال عا لة.
- 4.7

وصول المكاتب المركزية الوطنية إلى المعلومات الشرطية بشكل غير مباشر :تدبّر القيود

في إتار عا لة التلبا الفرشية ،تلف اللجنة انتبماه األ انمة العا مة إلم ضمرور أ تحمشش لنفسمها قواعمش
شأنها ض ا أ التلبا التي تقش ها ال كاتو ال ركزية الوتنيمة إلم األ انمة العا مة
إجرا ية واضحة
بشأ الوصو غير ال باشر إل ال علو ا الشرتية سمو تعا م بشمك تجمانس و لمك أيما ً كما جهماز
األ انة العا ة ال ي يجري تلك ال عا لة.
- 5.7

معاملة المعلومات الواردة بالبريد االلكتروني العام

حيمث ال بمشأ علم تنفيم شمروع التقريمر الخما بماإلجرا ا الم ي أعشتمه األ انمة
لد تعترض اللجنة
تلوبي التي تصلها ع تريا وق األنتربو
عا لتها لل علو ا ال تعلقة بأشخا
العا ة بخصو
الع و ي عل اإلنترن .
بعش تنفي ه ا ال شروع ،ستجري اللجنة تشقيقا تلقا ية في الترا ا الفعلية ل عا لة ه ه ال علو ما  ،بغيمة
ك في عا لة ال علو ما لضم ا التقيمش بقواعمش
إسشا ال شور لأل انة العا ة بشأ إشخا أي تحسي
األنتربو .
----------
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