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2008وكانون الثاني/ینایر 2007ي عام فاللجنةتشكیل.1
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استقاللیة اللجنة.2

تعم��ل اللجن��ة باس��تقاللیة تام��ة بموج��ب تش��كیلھا وتبع��اً لم��ا ج��رى الت��ذكیر ب��ھ ف��ي تب��ادل الرس��ائل ب��ین فرنس��ا 
) وفي النظام المتعلق بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظ��ات األنترب��ول 3.1واألنتربول (المادة 

، اجتمع��ت اللجن��ة ث��الث م��رات خ��الل ی��ومین أو 2007(أ)). كم��ا أن جلس��اتھا مغلق��ة. وف��ي ع��ام 5(الم��ادة 
. 2008ثالثة في لیون، في مقر المنظمة. واجتمعت كذلك مرة واحدة في كانون الثاني/ینایر 

قواعد تشغیل اللجنة .3

 م كبیر بتطویر قواعد تشغیل اللجنة ، واصلت األمانة العامة واللجنة إیالء اھتما2007خالل عام
المذكورة.

یرتكز ھذا العمل عل��ى إرادة مش��تركة ل��دى األمان��ة العام��ة واللجن��ة لتزوی��د المنظم��ة بأفض��ل األدوات 
الكفیلة بضمان استقاللیة اللجنة الم��ذكورة، والتنفی��ذ الفعل��ي لرقابتھ��ا عن��د معامل��ة المعلوم��ات بواس��طة 

عون األفراد في معاملة المنظمة للمعلومات التي تتعلق بھم. األنتربول، والتنفیذ الفعلي لط

یمثل ھذا المسعى مرحلة أساسیة من عملیة تعزیز الحصانة القض��ائیة لألنترب��ول، ش��رط ع��دم تفس��یر 
أي قاعدة تشغیل بما یحّد م��ن ص��فات وكف��اءات اللجن��ة كم��ا وردت ف��ي النظ��ام المتعل��ق بالرقاب��ة عل��ى 

وظات األنتربول.المعلومات والوصول إلى محف

 وس��وف تأخ��ذ قواع��د التش��غیل ف��ي الحس��بان األدوار الثالث��ة للجن��ة: مراقب��ة التقی��د بالقواع��د الواجب��ة
التطبیق في عملیات معاملة المعلومات ذات الط��ابع الشخص��ي، وإس��داء المش��ورة للمنظم��ة، ومعامل��ة 

، بحك��م المنص��ب، وبغ��ض النظ��ر االلتماسات. كم��ا أنھ��ا س��تعالج إمكانی��ة قی��ام اللجن��ة ب��التحقق التلق��ائي
ع��ن أي وظیف��ة أخ��رى، ف��ي أي وق��ت ك��ان، إال ف��ي ح��ال تع��ارض ھ��ذا اإلج��راء م��ع وظیف��ة أخ��رى

للجنة. 

، خ��الل الم��ؤتمر ال��دولي للمفوض��ین 2003لقد أسھمت ھذه الوظیفة األساسیة في اعتماد اللجنة، عام 
ال غن��ى عنھ��ا للمراقب��ة الفعلی��ة ألي بشأن حمایة البیان��ات ف��ي س��یدني (أس��ترالیا). وھ��ي تمث��ل ض��مانة 

ھیئ��ة إش��راف واس��تقاللیتھا، وتتس��م إذاً بمس��توى یتناس��ب م��ع مس��توى األنترب��ول ف��ي مج��ال حمای��ة 
البیانات بموج��ب المع��اییر المعتم��دة دولی��اً. وینبغ��ي أن تعك��س قواع��د التش��غیل، بالت��الي، ھ��ذه الوظیف��ة 

األساسیة والمستقلة للجنة. 

عمدت اللجنة عل��ى ال��دوام إل��ى عملی��ات التحق��ق التلق��ائي بھ��دف تق��دیم مش��ورة على المستوى العملي، 
مجدیة للمنظمة وخدمة مصالحھا على النحو األمثل. 

 یجب أن تعكس قواعد تشغیل اللجنة أن حق طالب االلتماس في الوصول إل��ى محفوظ��ات األنترب��ول
ظ��ات الم��ذكورة. ویش��كل ھ��ذا یش��مل ح��ق معرف��ة م��ا إذا كان��ت توج��د معلوم��ات متعلق��ة ب��ھ ف��ي المحفو

العنصر األساسي لحق الوصول إلى المعلومات أحد الشروط الوثیقة الصلة بوجود مس��توى "مالئ��م" 
في میدان حمایة البیانات. كما أن ھذا الحق معترف ب��ھ ف��ي االتفاق��ات الدولی��ة ویتمت��ع بالحمای��ة نظ��راً 

تربول.لطبیعتھ ھذه بالذات، ال سیما ضمن القواعد التنظیمیة لألن



 :یجب أن تعكس قواعد التشغیل المبادئ التالیة المطبَّقة حتى اآلن

ال یتوق��ف القب��ول بالتم��اس م��ا عل��ى وج��ود معلوم��ة متعلق��ة بطال��ب االلتم��اس ف��ي محفوظ���ات -
األنتربول أو عدم وجودھا.

في حال عدم التشكیك بمحفوظات األنترب��ول، ال داع��ي لتبری��ر طل��ب الوص��ول إل��ى المعلوم��ات -
یتم القبول بھ، حتى وإن كان الجواب یعتمد على الدوافع التي یعرضھا طالب االلتماس. لكي

یتبع كل طلب مقبول، تلقائیاً، مراقب��ة تقی��د معامل��ة المعلوم��ات المتعلق��ة بطال��ب االلتم��اس لقواع��د -
األنتربول. 

ال یمك��ن ف��ي المقاب��ل، ال یس��ع طال��ب االلتم��اس االس��تناد إل��ى ح��ق ال یملك��ھ. وف��ي الوق��ت ذات��ھ،-
للجنة أن تصدر شھادة حسن سلوك. وبالتالي، فإن اللجنة تعتبر طلب رب عم��ل ق��د تلق��ى س��لطة 
من موظف لدیھ للوصول إلى محفوظات األنتربول ومعرفة ما إذا ك��ان اس��م ھ��ذا األخی��ر وارداً 
فیھ��ا أم��راً مرفوض��اً نظ��راً إل��ى تض��ارب المص��الح الق��ائم ب��ین طبیع��ة ح��ق الوص��ول إل��ى ھ��ذه 

مات والغایة من طلب ھذا الوصول. المعلو

تت��اح أم��ام اللجن��ة، عل��ى ال��دوام، إمكانی��ة الطل��ب إل��ى مكت��ب مرك��زي وطن��ي الحص��ول عل��ى -
مان���ة العام���ة لقواع���د معلوم���ات تكمیلی���ة لتقی���یم امتث���ال معامل���ة معلوم���ة م���ا ف���ي محفوظ���ات األ

األنتربول. 

 سعیاً لضمان حسن إدارتھا. یجب أن تحدد قواعد التشغیل مھالً قصوى لمعاملة االلتماسات

 م���ن ناحی���ة ثانی���ة، وس���عیاً لمعامل���ة االلتماس���ات عل���ى نح���و فع���ال دون مھ���ل طویل���ة، ذّك���رت اللجن���ة
بضرورة أن تتسم العالقات اإلداریة بین اللجنة واألمانة العامة بأكبر قسط من المرونة والشفافیة. 

 متط��ور لقواع��د التش��غیل، وتأم��ل وض��ع ، توصلت اللجنة إل��ى مش��روع 2008في كانون الثاني/ینایر
. 2008صیغتھ النھائیة بحلول نھایة عام 

متابعة المشاریع الجاري تنفیذھا بشأن معاملة المعلومات ذات الطابع الشخصي.4

المشاریع التقنیة -1.4

ة تم��ت استش��ارة اللجن��ة بش��أن مش��اریع متنوع��ة مرتبط��ة بمعامل��ة المعلوم��ات ذات الط��ابع الشخص��ي بواس��ط
األنتربول. 

ر األمان���ة العام���ة  وق��د أص���درت اللجن��ة رأی���اً مؤاتی���اً عموم��اً بش���أن المش��اریع المعروض���ة، ش���رط أن تط��ّوِ
إجراءات الرقابة المتعلقة بتقید ھذه المشاریع بقواعد األنتربول، "م��ن البدای��ة" و/أو "بع��د االنتھ��اء"،في ظ��ل 

یة ومالءمة أدوات الرقابة المعدَّة. وجود لجنة توجیھ قادرة على إنجاز تقییم منتظم لفعال

لت اللجنة بارتیاح أن األمانة العامة تعمل حالیاً على إع��داد نظ��ام رقاب��ة موّح��د بش��أن امتث��ال معامل��ة  كما سجَّ
المعلومات، على أن یُطبق على مجمل المشاریع معاً.



امل��ة معلوم��ات ذات عالوة على ذلك، شددت اللجن��ة عل��ى وج��وب أن یخض��ع ك��ل مش��روع جدی��د یس��تتبع مع
"تقییم األثر على حمایة بیانات" الجوانب العملیة والتقنی��ة والقانونی��ة المتعلق��ة بمعامل��ة ھ��ذه طابع شخصي لـ

ول ف��ي مج��ال ـالمعلومات، وأن یقدَّم التقییم بعد ذلك إلى اللجنة للتحقق من تقید ك��ل مش��روع بقواع��د األنترب��
حمایة البیانات. 

انة العامة إلى كون أي شكل م��ن أش��كال التع��اون ب��ین األنترب��ول واألم��م المتح��دة ف��ي ولفتت اللجنة نظر األم
مجال تبادل المعلومات ذات الطابع الشخصي یمثل مص��دراً إض��افیاً للمس��ؤولیات یج��ب أخ��ذه ف��ي االعتب��ار، 
ل��یس فق��ط عل��ى مس��توى إج��راءات معامل��ة المعلوم��ات المتبادل��ة ف��ي ھ��ذا الس��یاق، وإنم��ا أیض��اً عل��ى جمی��ع 

مستویات مراقبة المعامالت المذكورة. 

مشروع قواعد التطبیق المتعلق بنظام معاملة المعلومات-2.4

شددت اللجنة على أھمیة العمل المنجز سواء على صعید التعاون الشرطي الدولي أو القوانین األساسیة 
لمشروع القواعد ھذا، لألفراد. وشجعت، في موازاة ذلك، فریق العمل المكلف بوضع الصیغة النھائیة

ق بالمسائل المرتبطة بالتحمیل، والتعاون مع الكیانات الخاصة، واالتصال الثنائي  والبحث على نحو معمَّ
بین المكاتب المركزیة الوطنیة بواسطة األنتربول، وإجراءات تنفیذ إمكانیة االحتفاظ بالمعلومات في 

قواعد بیانات األنتربول.  

ة المعلومات المثارة في االلتماسات وعملیات التحقق التلقائيمسائل بشأن معامل.5

مبادئ عامة -1.5

شددت اللجنة على الجھود المبذولة من جانب األمانة العامة لمعاملة االلتماس��ات بتخص��یص حی��ز أكب��ر م��ن 
األولویة لھا وتزوید اللجنة بتقاریر تحلیلیة مفصلة وذات نوعیة. 

س���ات وعملی���ات التحق���ق التلق���ائي، الحظ���ت اللجن���ة أن مراقب���ة امتث���ال معامل���ة وف���ي إط���ار دراس���ة االلتما
المعلومات لقواعد األنتربول تثیر أسئلة متكررة. وقد عولجت مسائل جدیدة أیضاً. وترد مجم��ل ھ��ذه النق��اط 

أدناه. 

قبول االلتماس-2.5

ھیئ��ة قض��ائیة دولی��ة أم��ام دع��وى ع رف��إقدام طالب االلتماس عل��ى موقفھا الذي یعتبر أن مجرد اللجنةأكدت
االلتماس، وال یج��ّرد اللجن��ة أو األمان��ة حكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان ال یكفي إلعادة النظر في قبول كالم

مالئمة لتحدید ما إذا أتمت األمانة العامة معامل��ة المعلوم��ات الم��ذكورة اتخاذ أیة خطواتالعامة من إمكانیة 
ظل التقید بقواعد األنتربول. وبالطریقة نفسھا، عندما یكون شخص ما موضوع مذكرة اعتق��ال ص��ادرة في

عن والیة قانونیة وطنیة، ثمة إجراء قضائي ینص على عدم شل الدراسة اإلداریة للملف. 



داری��ة الالزم��ة كما أبدت اللجنة رغبتھا في لفت نظر األمانة العامة إلى أن رفض القیام بعملی��ات التحق��ق اإل
بداعي وجود إجراء قضائي یشكل بحد ذاتھ انتھاكاً للحقوق األساسیة لطالبي االلتماسات. 

وذّك��رت اللجن��ة بأنھ��ا تبق��ى عل��ى اس��تعداد لمناقش��ة إمكانی��ة تعلی��ق ق��رارات معین��ة بانتظ��ار ص��دور الق��رار 
القضائي. 

مبدأ سریة االلتماسات الفردیة -3.5

قفھا المبدئي القائل إنھ بموجب مبدأ الوصول الحر إلى محفوظات األنتربول، یجب أّكدت اللجنة على مو
أن تحترم األمانة العامة سریة طلبات األفراد، دون تسجیلھا في قواعد البیانات الجنائیة لألمانة العامة، 

وال إرسالھا إلى المكاتب المركزیة الوطنیة حتى وإن طلبت ھذه األخیرة الحصول علیھا. 

صالحیة مذكرات االعتقال الصادرة عن أجھزة الشرطة-4.5

تساءلت اللجنة بشأن صالحیة مذكرات االعتقال الصادرة عن أجھزة الشرطة. وفي مثل ھذه الحاالت، 
اعتبرت أنھ من الضروري استشارة المكاتب المركزیة الوطنیة التي تصدر عنھا المعلومات ذات الصلة، 

ً للمادة لتحدید ما إذا كانت المذك من اإلعالن العالمي 10رة قد صدرت عن سلطة قضائیة مستقلة تبعا
لحقوق اإلنسان. كما تأكدت اللجنة من اإلمكانیة المتاحة أمام األشخاص المعنیین باستئناف الحكم لدى 

سلطات قضائیة مستقلة. 

من النظام األساسي لألنتربول3المادة -5.5

یح العناصر الواردة من المكتب المركزي الوطني الذي ص��درت عن��ھ معلوم��ة اعتبرت اللجنة أنھ حین ال تت
ما استبعاد تفوق الطابع السیاسي للمالحقات بحق طال��ب االلتم��اس، یتع��ین عل��ى المكت��ب المرك��زي ال��وطني 
الم��ذكور تزوی��د نس��خ م��ن الوث��ائق القض��ائیة الت��ي تص��ف بدق��ة الوق��ائع المنس��وبة إلی��ھ وتس��عى إل��ى إثب��ات 

لنش��طة ف��ي ھ��ذه الوق��ائع م��ن جھ��ة، وتف��ّوق عناص��ر الق��انون الع��ام عل��ى العناص��ر السیاس��یة ف��ي مش��اركتھ ا
القضیة من جھة ثانیة. 

كم��ا أوص��ت، بانتظ��ار اس��تالم الوث��ائق المطلوب��ة، تعلی��ق النش��رة الحم��راء الص��ادرة بح��ق طال��ب االلتم��اس. 
المركزی��ة الوطنی��ة علم��اً ب��أن وف��ي المقاب��ل، أوض��حت اللجن��ة أنھ��ا ال تع��ارض، م��ن جھ��ة، إحاط��ة المكات��ب

طالب االلتماس موضوع مالحقات، شرط أن ال یصدر طلب اعتقال على قاع��دة المعلوم��ات المرس��لة ھ��ذه، 
زرقاء لتحل محل النشرة الحمراء.وال تمانع من جھة ثانیة إصدار نشرة 

مركز الالجئ السیاسي -6.5

ا من أن شخصاً م��ا ق��د حص��ل عل��ى مرك��ز الج��ئ سیاس��ي أوصت اللجنة بأن تعمد األمانة العامة، بعد تحققھ
في بلد معین، إلى إضافة م��ادة تعك��س ھ��ذه المعلوم��ة ض��من مل��ف الش��خص المعن��ي، إال ف��ي ح��ال معارض��ة 

مصدر المعلومة لھذا اإلجراء بشكل قطعي. 



االحتفاظ بمعلومة بعد وقف المالحقات -7.5

ربول تنص على إمكانی��ة مب��ادرة األمان��ة العام��ة إل��ى االحتف��اظ شددت اللجنة على أن القواعد التنظیمیة لألنت
(ج) 3.15) و3(ج،14بمعلوم������ة ف������ي ح������ال وق������ف التحری������ات بطل������ب م������ن مص������درھا (المادت������ان 

)، لكنھ��ا أوض��حت أن ھ��ذه اإلمكانی��ة یج��ب أن تس��تند إل��ى ظ��روف اس��تثنائیة. وف��ي ظ��ل غی��اب ھ��ذه RTIلل��ـ
المعلومات التي أطلقت طلب التحري. الظروف االستثنائیة، یُعمل بقرینة تدمیر

باإلض��افة إل��ى ذل��ك، یقتض��ي االحتف��اظ اس��تثنائیاً بالمعلوم��ات الت��ي كان��ت وراء وق��ف التحری��ات بم��ا یل��ي 
وبشكل مسبق: 

(ج،14تقییم مالءمة المعلومات، أي أھمیتھا الملموسة بالنسبة للشرطة على المستوى ال��دولي (الم��ادة -
تحدَّد ھذه المالءمة انطالقاً من مبادئ واضحة،)، على أنRTI) من الـ2

(د) 14التحق�����ق م�����ن ت�����وافر الش�����روط المطلوب�����ة لمعاملتھ�����ا ف�����ي محفوظ�����ات األنترب�����ول (الم�����ادة -
)،RTIمن الـ

) م��ن ـ(ھ��14تقدیم تبریر متماسك ألسباب االحتفاظ بھذه المعلومات ف��ي محفوظ��ات األنترب��ول (الم��ادة -
). RTIالـ

على األمانة العامة استشارة مصدر المعلومة.ولھذه الغایة، یجب 

االحتفاظ بمعلومة بالنظر إلى غایتھا -8.5

ش��ددت اللجن��ة عل��ى أن الغای��ة الوحی��دة الت��ي یمك��ن أن تؤخ��ذ ف��ي الحس��بان لتحدی��د إمكانی��ة حف��ظ معلوم��ة ف��ي 
ة الشرطة.محفوظات األنتربول ھي الغایة المحددة من جانب مصدرھا والتي بررت ضرورة إنذار أجھز

واعتبرت اللجنة أن مجرد مطالبة مكتب مركزي وطني باإلبقاء على نشرة حمراء ال یجی��ز لألمان��ة العام��ة 
أن تعتبر أن ھذه النشرة والمعلومات التي تحویھا قد أرِسلت إلى أعضاء األنتربول لغایة جدیدة. 

المعلوم��ات المتعلق��ة بش��خص م��ا وأوضحت أنھ حین ت��رى األمان��ة العام��ة، ب��النظر إل��ى عناص��ر المل��ف، أن
یجب أن تحفظ في ملفاتھا لغایة مختلفة ع��ن تل��ك المش��ار إلیھ��ا م��ن جان��ب مص��درھا، یتع��ین علیھ��ا أن تعتب��ر 
إضافة ھذه الغایة الجدیدة بمثابة تعدیل للمعلوم��ة ال��واردة أص��الً ف��ي المل��ف الم��ذكور. وبالت��الي، یتع��ین عل��ى 

واتخاذ أي إجراء آخر یكون مالئماً لتحدی��د إمكانی��ة وم��دى مالءم��ة األمانة العامة استشارة مصدر المعلومة
اعتماد اإلجراء المطلوب. 

نوعیة المعلومة وضرورة استشارة مصدرھا -9.5

كما لفتت اللجنة نظر األمانة العامة إلى ضرورة استشارة الـم م و عندما تكون المعلومات ص��ادرة ع��ن بل��د 
نب بلد آخر، وذلك للتأكد من مدى تحدیث المعلومات. ما وتتعلق بأنشطة منفذة من جا



وذّك��رت أیض��اً بض��رورة االتص��ال بمص��در المعلوم��ات عن��دما تك��ون ھ��ذه األخی��رة موض��ع تش��كیك، بغی��ة 
الحصول على نسخة من مذكرة االعتقال في حال عدم قی��ام المص��در بتزوی��دھا، والتأك��د م��ن أن المعلوم��ات 

وسة بالنسبة للشرطة على المستوى الدولي. ما زالت صحیحة وتكتسي أھمیة ملم

االحتفاظ بمعلومة للتعویض عن غیاب التعاون من جانب مصدرھا-10.5

ت��رى اللجن��ة أن��ھ ال یج��ب تفس��یر أی��اً م��ن قواع��د األنترب��ول بش��أن معامل��ة المعلوم��ات بم��ا یعتب��ر أن األمان��ة 
واع��د األنترب��ول، طالم��ا أن مص��در المعلوم��ة ل��م العامة ملزمة باالحتفاظ بمعلومة یُشكك في تقید معاملتھ��ا بق

یُجب على األسئلة التي ُوجھت إلیھ، أیاً یكن مجال اإلجرام. 

كم��ا حرص��ت اللجن��ة عل��ى التأكی��د عل��ى موقفھ��ا المب��دئي القائ��ل أن��ھ ح��ین ال یحت��رم مكت��ب مرك��زي وطن��ي 
مل��ة المعلوم��ات ف��ي محفوظ��ات واجب التعاون الواقع على عاتقھ، یصبح من المتعذر التأكی��د عل��ى إتم��ام معا

األنتربول بالتقید بقواعد المنظمة. ومن المالئم في ھذه الحال تعلیق أو تدمیر المعلومات المذكورة. 

احترام التشریعات الوطنیة -11.5

ش��ددت اللجن��ة عل��ى ض��رورة قی��ام األمان��ة العام��ة بت��ذكیر أعض��اء األنترب��ول بانتظ��ام بع��دم قابلی��ة اس��تخدام 
الت��ي طورتھ��ا المنظم��ة لتس��ھیل التع��اون الش��رطي ال��دولي بغی��ة االلتف��اف عل��ى الق��وانین الوطنی��ة، األدوات 

واالحتفاظ بالتالي بمعلومة ما إذا كان ذلك ممنوعاً بموجب التشریعات الوطنیة لمصدر ھذه المعلومة. 

ب مص��درھا، ورأت أن��ھ م��ن الض��روري لف��ت نظ��ر ال��ـ م م و إل��ى ع��دم قابلی��ة معامل��ة معلوم��ة م��ا م��ن جان��
(أ) م��ن النظ��ام األساس��ي 2بواسطة المنظمة، "إال في إطار القوانین القائمة في ب��الد المص��در [...]" (الم��ادة 

). RTI) للـ5(أ،1.10لألنتربول والمادة 

مقتطفات من نشرات قید الدراسة القانونیة وردت على الموقع الشبكي لألنتربول -12.5

لقائ��ل إن��ھ ف��ي ح��ال خض��وع أي مل��ف لدراس��ة تقی��د المعامل��ة بقواع��د األنترب��ول، أكدت اللجن��ة عل��ى موقفھ��ا ا
یتعین سحب أي معلومة مقتطفة م��ن ھ��ذا المل��ف م��ن الموق��ع الش��بكي الع��ام لألنترب��ول إذا كان��ت واردة فی��ھ، 

وذلك بانتظار نتائج الدراسة. 

ي قضایا عدة، والقائل إنھ ف��ي ك��ل م��رة كما ذّكرت اللجنة بالقرار المبدئي المعتمد من جانب األمانة العامة ف
وتحوي اإلض��افة معلوم��ات بش��أن المحت��وى الرئیس��ي للنش��رة الم��ذكورة، -تصدر فیھا إضافة على نشرة ما 

یجب سحب مقتطف ھذه النشرة من الموقع الشبكي لألنتربول. 

نسخ المخالفات على الموقع الشبكي لألنتربول -13.5

مة بضرورة السھر على عدم تشویھ المعلوم��ات المرتبط��ة ب��التھم المبلَّ��غ عنھ��ا م��ن ذّكرت اللجنة األمانة العا
جانب الـ م م و عند نسخھا على الموقع الشبكي للمنظمة. 



مفھوم "المشروع"-14.5

الحظ��ت اللجن��ة أن ج��زءاً كبی��راً م��ن المحفوظ��ات الت��ي انقض��ت المھ��ل القص��وى لدراس��تھا دون أن تك��ون  
جدوى االحتفاظ بھا تصبح موصولة بمشاریع للشرطة.  موضوع دراسة بشأن

كما ذّكرت اللجنة بأن كلمة "مشروع" تغطي مفھوماً ملتبساً ال یمكن، ف��ي أي ح��ال م��ن األح��وال، أن یش��كل 
دافع��اً كافی��اً یب��رر لوح��ده وم��ن ناحی��ة المب��دأ ض��رورة االحتف��اظ بالمعلوم��ات دون التحق��ق س��لفاً م��ن دقتھ��ا 

النسبة للشرطة على المستوى الدولي. وأھمیتھا العملیة ب

وشجعت اللجنة األمین العام على إصدار تحدید دقیق لمفھوم "المشروع" بغیة ضمان إدارتھ بش��كل م��رٍض 
تماماً. وطلبت أن یجري إحاطتھا علماً، في فرصة قریبة، بتقدم أنشطة األمانة العامة في ھذا الصدد. 

الشھود معاملة المعلومات المتعلقة ب-15.5

في ضوء الملفات التي خضعت للدراسة ف��ي إط��ار طلب��ات االلتم��اس، رأت اللجن��ة أن��ھ م��ن المناس��ب إج��راء 
تحق��ق تلق��ائي ف��ي محفوظ��ات األمان��ة العام��ة بش��أن معامل��ة المعلوم��ات المرتبط��ة بش��ھود. وھ��ي ت��رى أن 

ال تتردد في تقیی��د حری��ة تنقلھ��ا، المسألة تتعلق في الواقع بفئة من الكیانات معرضة للخطر ألن بلداناً معینة 
بل وفي احتجازھا بسبب جودتھا. 

ویج��ب أن تت��یح عملی��ات التحق��ق للجن��ة أن تفھ��م، انطالق��اً م��ن ح��االت ملموس��ة، القواع��د الواجب��ة التطبی��ق 
لمعاملتھ��ا، وإذا دع��ت الض��رورة، إس��داء المش��ورة لألمان��ة العام��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال، تبع��اً للمب��ادئ األساس��یة 

البیانات. لحمایة

النصوص األساسیة لألنتربول ولجنة الرقابة على محفوظات المنظمة.6

لمعامل��ة المعلوم��ات م��ن جان��ب 2007ش��كلت النص��وص التالی��ة القواع��د الرئیس��یة الواجب��ة التطبی��ق ف��ي ع��ام 
األنتربول وفي مجال مراقبة المعاملة المذكورة:

كومة الجمھوریة الفرنسیة بش��أن تنظ��یم الرقاب��ة الداخلی��ة أنتربول وح-تبادل للرسائل بین الـ م د ش ج -
أنتربول،-على محفوظات الـ م د ش ج 

النظام الداخلي بشأن معاملة المعلومات في إطار التعاون الشرطي الدولي،-

قواع����د تطبی����ق النظ����ام ال����داخلي لمعامل����ة المعلوم����ات ف����ي إط����ار التع����اون الش����رطي ال����دولي (من����ذ-
)،2008ر كانون الثاني/ینای1

النظام المتعلق بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات األنتربول،-

الج���زء الث���اني م���ن النظ���ام المتعل���ق بالتع���اون الش���رطي ال���دولي والرقاب���ة الداخلی���ة عل���ى محفوظ���ات -
أنتربول،-الـ م د ش ج 



م��ن جان��ب منظم��ة حكومی��ة النظام المتعلق بالوصول إلى شبكة االتص��االت وقواع��د بیان��ات األنترب��ول -
دولیة،

أنتربول،-النظام األساسي للـ م د ش ج -

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

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

---------


