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الصفحة 1

مقدمة
يتض م ه امملا الت ريممر نرضمما لنتممالج ن مماقاب لعنممة الراابممة نل م
و هري كانوه الثان /يناير و باق /براير . 2009
.1

فوممماب ا نتربممو

م

نمما 2008

تشكيل اللجنة

ينت أنضاء اللعنة الخ سة إل عنسياب ختلفة .واد بدأ تفويضه
اللعنة الفترة الت ي ير إليها الا الت رير نل الن و التال :
الوظيفة
رئيس

آلار /ارس  . 2008وكاه ت كي

األصيل
السيد ( Peter HUSTINXهولندة)

البديل
السيد ( Kevin O’Connorاستراليا)

ال رااب ا ورب ل اية البياناب
السيد ( Pierre LECLERCQفرنسا)

رليس ك ة ال راراب اإلدارية
السيد ( De GIVRYفرنسا)

عضو مع ّين
الحكومة
من
ست ار خري لدى ك ة الن ض
الفرنسية
خبير حماية السيد ( Claudio GROSSMANشيلي)
البيانات
ن يمممد كليمممة ال مممانوه ممم العا عمممة ا ريكيمممة ممم
وا نقه
حتى تشرين األول/أكتوبر:
عضو
اللجنة
السيد موزوني (المغرب)
التنفيذية
دينة الدار البيضاء
ال رااب العا  -وال ا ه
منذ تشرين األول/أكتوبر : 2008

السيدة ( SLETTEMARKالنرويج)

ست ممممارة اانونيممممة كبيممممرة مممم
البياناب

فت ممممية

حتى تشرين األول/أكتوبر : 2008
السيد ( Ki-Ryun PARKكوريا)
ال دير العا ل كتب ال ؤوه الخارعية.
عهاز ال رقة الوقنية الكورية
منذ تشرين األول/أكتوبر : 2008

السيد مجدي الشافعي (مصر)
رليس ال كتب ال ركزي الوقن

ست ار لدى

ك ة الن ض

ال اارة

السيد Eduardo Fernandez
( CERQUEIRAأنغوال)

فوض  -دير وقن
اإلدارة الوقنية ال ركزية للت ي اب
خبير في
تكنولوجيا
المعلومات

حتى آذار/مارس : 2008

حتى آذار/مارس : 2008

السيد ( Iacovos THEMISTOCLEOUSقبرص) النقيب سامح فاشا (األردن)
رلمميس دالممرة تكنولوعيمما ال علو مماب التابعممة للعهمماز
ال ركزي لل علو اب ال رقية ال برصية
منذ آذار/مارس : 2008

منذ آذار/مارس : 2008

السيدة ( Snježana GRIGICكرواتيا)

( José Luis Dίez AGUADOإسبانيا)

ؤوه تكنولوعيا ال علو اب
ست ارة
وكالة اية البياناب ال خصية الكرواتية

مممدير ال مممؤوه الك بيوتريمممة ممم اإلدارة
العا ة ل رقة ال رس ال دن

الصفحة 2

.2

دور اللجنة وأولوياتها

أرادب اللعنة أه تض ه ارسة ومالفها المثث ال ت ثلمة م الراابمة وت مدي ال مورة و عا لمة القلبماب
فوممماب
ال خصممية .ولكنهمما ل بكممرب ب نهمما ع تممزا تعق م ا ولويممة إل م قلبمماب وصممو ا ممراد إل م
ا نتربو  .وع تزا اللعنة تُعا قلباب ت دي ال ورة الت ت ُ يلها ا انة العا ة إليها كل ا دنب ال اعة
إل ساندتها .وتُعري اللعنة تداي اب تل الية ك دورة ه دوراتها (انمر البند .)1.6
وع تزا ال سال ال تصلة بال بادعب ال با رة أو باإل اعب الثنالية بيه ال كاتب ال ركزية الوقنية نبمر
بكة ا نتربو وغير للك ه ال سال ال تعل ة بتسعي السلقاب ال خولة لل علو اب با مرة م اوانمد
بياناب ا نتربو  ،وا سال لاب أا ية ال اريع الفنية العديدة لل نم مة ،تخضمع لدراسماب ع مة
تتقور ع تقور اله ال اريع (انمر البند .)1.5
إقار ال واند الت وضمعتها ال نم مة (انممر
ول بكرب اللعنة رارا وتكرارا ب ه ومالفها الثث تدخ
إقار الت ريعاب ال ُ قب ة نل البلداه ا نضاء ا نتربو .
البند  )7وع تدخ
وأ ارب أيضا إل دى تع بد ومالفها بيلة دولية كتلك الت تع
أنضالها ع ي لكوه الوسال ال انونية والفنية وال يدانية والع لية لاتها.
.3

يها ال نم ة نلم انتبمار أه ع يمع

استقاللية اللجنة وتعزيز وضعها

هد نا  2008تسعي اللعنة ال انوه ا ساس لألنتربو لتصبح ايلة ه ايلاب ال نم ة نل غرار
الع عية العا ة واللعنة التنفيلية وا انة العا ة وال كاتب ال ركزية الوقنيمة وال ست ماريه قب ما لل مادة 5
ه ال انوه ا ساس لألنتربو .
ويعتبر تسعيلها النما ال انون الداخل لل نم ة ر لة أساسية تُعزز الوضع ال انون للعنة وتععلها
رليممة ب ممك أ ض م  ،ك مما تعممزز اسممت ثليتها ال قلوبممة داء ع يممع ومالفهمما ال ت ثلممة م الراابممة وت ممدي
فوماب ا نتربو ب ا للك تدبر ال كاوى.
ال ورة وتدبر قلباب الوصو إل
فوماب ا نتربو بضرورة
وتُل ِّ بكر ال ادة  5ه النما الخاص بالراابة نل ال علو اب والوصو إل
أه ت ارس اللعنة ها ها باست ثلية ،وتنص ال ادة لاتها أيضا نل أع يَقلب أو ي ب أنضاء اللعنة ،نند
ارسة ها ه  ،تعلي اب ه أية عهة كانب ،ك ا ت ير نل أه دوراب اللعنة غل ة.
و نا  ، 2008اعت عب اللعنة أربع راب
وا دة كانوه الثان /يناير . 2009
.4

-

ر ال نم ة م ليموه ل مدة يمو يه .ك ما اعت عمب مرة

قواعد اشتغال اللجنة ودور أعضائها
أارب اللعنة  31ت ريه ا و /أكتوبر  2008قواعد اشتغالها العديدة .ودخلب اله ال واند يمز
النفممممال مممم  1ت مممممريه الثممممان /نو بر واممممم تيسممممرة نلممممم واممممع اللعنمممممة نلمممم اإلنترنمممممب:
. http://www.interpol.int/Public/ccf/default.asp

الصفحة 3

فومماب
وصيغب اله ال واند بقري ة تكف ض اناب لأل مخاص المليه يُقمالبوه بالوصمو إلم
ِّ
فوممماب ال نم ممة ،وتُيسممر اممدرا كا يمما ممه
ا نتربممو أو يتسمماءلوه نممه عا لممة ال علو مماب م
ال رونة لك ع يتعق أداؤاا بإعراءاب غير فيدة أو ليت سه تمدبراا لل لفماب نلم أ ضم وعم ،
ك ا تس ح اله ال واند بت ليص ه عا لة القلباب.
ويعب ت يي اله ال واند بانتمما إلضما ة أيمة تعمديثب امد تكموه ضمرورية لضم اه سمه ا متغا
اللعنة.
-

وإل عانب است دا اواند ا تغالها ،أنادب اللعنة ت ديد دور أنضالها وسكرتاريتها لك يتعزز
وارامما الضممروري ممع ال نم ممة وتممت كه ممه اعضممقث ب ها همما ب ممك كا م و عبمما وب نته م
اعست ثلية.
ولك توامب اللعنة نل ه العوانب ال انونيمة والع ليمة ل عا لمة ال علو ماب نبمر انماة ا نتربمو
ناايك نه العوانب الفنية ،اتف ب نل أه يلت م أ مد أنضمالها الخبمراء م أنم مة ال علو ماب م
بداية ك دورة ه دوراتها ب نضاء ه أعهزة ا انة العا ة ال كلفيه ب عا لة ال علو اب.
وو ا لل ادة  35ه اواند ا تغالها ،أصب ب اللعنة تُع ِّيبه
الوثالق واتخال ال راراب أثناء انع اد دوراتها.

داخلها ررا لتيسير وت سيه عا لة

سر تباد الرسال بيه رليس اللعنة وا يه العا لألنتربو ت ديد إقار ن
وأخيرا ،ي ب
اللعنة والت ديد نل است ثليتها.
.5

سكرتارية

متابعة المشاريع الجارية فيما يخص معاملة المعلومات ذات الطابع الشخصي

و ما لل ه مة ال ل ماة نلم نات هما ،اا مب اللعنممة ب راابمة ن م ال نم مة ب م ه ال ماريع العديمدة ال تصمملة
ب عا لة ال علو اب لاب القابع ال خص  ،واد ب ال ورة لها بهلا الخصوص.
1.5

المشاريع الفنية
اريع عديدة تصلة ب عا لة ال علو اب لاب

-

درسب اللعنة باات ا ا تست دث ال نم ة اليا ه
القابع ال خص .

-

ل تُقرح بخصموص بعمض امله ال ماريع أيمة تسماؤعب مددة .همله ال ماريع خاضمعة ل مروق
تنفيل نا ة ل وسة تران ب نته الوضوح التبعاب ال يدانية والفنية وال انونية ل عا لة ال علو اب.
وسوف تخضع اله ال اريع إل الت يي بعد انتهاء الفترة التعريبية لتنفيلاا.

-

مهرب أ ا اللعنة ماريع أخمرى أوسمع نقااما بوصمفها أدواب بتكمرة ي كمه أه تلبم ا تياعماب
التعاوه ال رق الدول وتيسر تدبر ندد ه ال سال ال انونية.
و ممع أه اللعنممة تنعممة با ا يممة اعسممتراتيعية لهممله ال مماريع ممه أعمم ت سمميه انليممة عا لممة
ال علو اب نبر اناة ا نتربو  ،إنها ترى أه ت يمي تم ثيراب امله ال ماريع م ال سمت ب يعمب أه
أوع نديدة.
تكوه أ ض بكثير ا ا نلي

الصفحة 4

وبهلا ال ك  ،واب اعنت ا إل را التنفيل العديدة التم تلم ال ر لمة التعريبيمة ال اليمة ،يعمب
إعراء ت لي ع ق لتبعاب تع ي ال نمو اب العديمدة وإنمداد كتيمب إر مادي دايمق بال عمايير التم
يعب نل ع يع ال ستخد يه ران اتهما ،ك ما يعمب اسمت دا أدواب عديمدة ن ليمة و نيمة واانونيمة
للراابة الساب ة والث ة نل ال علو اب ال ُ عا لة نه قريق اله ال نمو اب العديدة.
ولك تساند اللعنة ال نم ة نل التدبر العيد ل ا ينع نه اله ال اريع ه تبعاب ،ععتها نل
وضع دلي نهع لت يي تبعاب ال اريع كم ر لمة مه را لهما ،وإنمداد دليم لل سمتخد يه
ب ه القرالق العديدة ل عا لة البياناب ال ست اة ه اله ال اريع الفنية.
وأخيرا ،أ ارب اللعنة إل أه اله ال ماريع تتقلمب إ مث تموازه امانون ون لم يفتمرض تمدبر
التفاصممي ب ممك مماز ممه كم النمموا  .وأنربممب نممه رغبتهمما م تيسممير الوسممال واإلر مماداب
الضرورية لت ليص ال ه بيه تسعي البلد لقلب إصدار الن رة اواند بياناب ا نتربو وابول
لدى ا انة العا ة.
-

2.5

-

ورأب اللعنة أه تتابع نه كثب تقور العوانب الفنية وال انونية والع لية لهله ال اريع بالنمر إل
اعلتزا اب ال ل اة نل ناتق ا انة العا مة وال نم مة وع يمع الكيانماب ا خمرى ال خولمة اسمتخدا
نمو اب علو اب ا نتربو .
مشروع قواعد تطبيق نظام معاملة المعلومات
درسممب اللعنممة ال ممرو العديممد الخمماص ب وانممد تقبيممق نممما
اعستنتاعاب التالية:

عا لممة ال علو مماب وتوصمملب إل م

وا ب اللعنة نل النهج العا لل سمال ا نيمة و مددب نلم ا ا يمة الكبيمرة إلن ما ال نمو ماب
ا نية ل عا لة ال علو اب.
وأنربممب اللعنممة نممه ارتيا همما ه الن ممراب ال ممراء ع ي كممه أه تصممدر نممه ا عهممزة الوقنيممة
سمر
ال خولة ،ك ا أبدب ارتيا ها أيضا لل بادئ العديدة ال قب ة
عا التصنيف قال ا أنهما ع تُف َ
فوماب ا نتربو و ق وصو العهاب القالبمة إلم
بقري ة ت ُ يبد بدأ رية وصو اللعنة إل
تلك ال فوماب اللي يرتبق ارتباقا أساسيا ب وا ة صادر ال علو اب ال عنية.
وانتبمممرب اللعنمممة أه ا كممما ال تصممملة ب عا لمممة ال علو ممماب التممم تثيمممر تسممماؤعب لاب صممملة
بال ادة  3ه ال انوه ا ساس لألنتربو تيسر نهعا سمديدا ون ليما للنممر م ال لفماب ال عنيمة ب ما
يس ح بدراسة ك لف نل دة نل أساس خقوق توعيهية نا ة.
وأبدب اللعنة ع للمك رغبتهما م أه يُنممر عليما م التسماؤعب التم أثارتهما ي ما يخمص ت يم
ال علو اب والتعاوه ع الكياناب الخاصة واعتصاعب الثنالية بيه ال كاتب ال ركزية الوقنية نبر
اناة ا نتربمو وترتيبماب الع م نلم إ كانيمة اع تفمام بال علو ماب م اوانمد بيانماب ا نتربمو ،
و ناا ممتها م إقممار اععت انمماب ال بلممة للفريممق العا م ال خصممص ال عن م ب عا لممة ال علو مماب
وال كلممف بممإعراء ت يممي نممتم لل وانممد ال تصمملة ب عا لممة ال علو مماب واإلعممراءاب الت م وضممعتها
ا انة العا ة.

الصفحة 5

-

3.5

وأنربب اللعنة أيضا نه رغبتها م أه تُقلعهما ا انمة العا مة بانتمما نلم تقبيمق امله ال وانمد
وال اك الت تواعهها ضث ن ا تتخله ه تدابير را ة.
اتفاقات التعاون :مركز مكافحة اإلرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة وبلدان الجماعة
الكاريبية ATC-CIS - CARICOM

درسمممممب اللعنمممممة ال ث مممممح الرليسمممممية ل ممممماريع اتفااممممماب التعممممماوه مممممع الوكالمممممة العال يمممممة ل كا مممممة
ال ن ممقاب  WADAو ركممز كا ممة اإلرامماب التممابع لرابقممة الممدو ال سممت لة وبلممداه الع انممة الكاريبيممة
 . ATC-CIS-CARICOMوبالنمر إل العناصر الت وردتها ،انتبرب اللعنمة أه امله ال ماريع ترانم
نل ا يبدو ال بادئ العا ة ال قب ة نل عا لة ال علو اب.
.6

الطلبات الشخصية والتدقيقات التلقائية

1.6

عموميات

-

الطلبات الشخصية ا قلباب أرسلها أ خاص بهدف الوصمو إلم ما امد يخصمه
فوماب ا نتربو أو التساؤ نه تسعيلها اله ال فوماب.
ُ عا لة

مه علو ماب

خممث نمما  ، 2008تل ممب اللعنممة  177قلبمما رديمما عديممدا  84نهمما يخممص أ خاصمما وردب ب م نه
فوماب ا نتربو .
علو اب
-

تهدف التدقيقات التلقائية الت تعريها اللعنة إل ساندة ال نم ة نل ال فام نلم نمما ل عا لمة
ايمة ال نم مة مه أيمة مكاوى ت لمة
ال علو اب يض ه راناة بادئ اية البياناب ه أع
ي ا يخص انتهاك ال وق ا ساسية لأل خاص ال عنييه بال علو اب ال ُ عا لة.
وتندرج الا اإلقار الزياراب الت اا بها خبيمر م تكنولوعيما ال علو ماب إلم أعهمزة ا انمة
العا ة ال كلفة بالنوا الفنية أو الع لية ل عا لة ال علو اب .ونتيعة اله الزيماراب ،خلُمص الخبيمر
مبكة ا نتربمو و م اوانمد بياناتم
ال علو ات إل أه ث ة انقبا نا ب ه عا لة ال علو اب
تتس بال هنية وا اه ع أه اناك بعض الع لياب التم تثيمر تسماؤعب ع تمزا ايمد الب م (نمما
النسخة اع تياقية والت ييز بيه ا ر فة وإتثف ال علو اب) .ورغبب اللعنة أه يت كه خبيراا
ختلف أعهزة ا انة العا ة بانتما خث العا ال ب .
ه اعست رار ل اء العا ليه
وركممزب اللعنممة بصممفة أساسممية تممداي اتها التل اليممة نلمم
فوماب ا انة العا ة.

-

مماعب وقرالممق فممم ال علو مماب مم

و إقمار عا لمة القلبماب ال خصمية وتمداي اتها التل اليمة ،درسمب اللعنمة نمددا مه ال سمال التم
يتكرر لكراا والواردة أدناه.

الصفحة 6

2.6

المواعيد القصوى لتقييم إمكانية االحتفاظ بالمعلومات

نواب اللعنمة عمددا إلم العهمود التم تبمللها ا انمة العا مة لت سميه تمدبر ال لفماب ال خصمية التم ماه
ال وند ا اص ال دد لت يي ثء ة اع تفام بها .ويتيح ا ترا اله ال وانيد ال د مه خماقر ا تفمام
ا انة العا ة ب علو اب ادي ة ب بادرة نها و ه دوه برر واضح.
3.6

وقف عمليات البحث

أنربممب اللعنممة نممه ارتيا همما ل ع مم التممدابير اإلعراليممة التمم أصممب ب تتخمملاا ا انممة العا ممة لتممدبر
ال علو اب ال قلوبة بعد صمدور قلمب بوامف ن ليماب الب م نمه أ مد ا مخاص ال قلموبيه .وأوصمب
فوماتها إع إلا كانب ال نم ة خولة ال يا بمللك مه صمدر
اللعنة بعد اع تفام بتلك ال علو اب
فومماب ا انمة
ال علو اب وإلا كانب ث ة غاية علية بررة ب عقياب ددة تس ح باع تفام بها م
العا ة .وأ ارب اللعنة أيضا إل ضرورة تبريمر المدا ع وراء صمدور قلمب وامف ن ليماب الب م  ،نم
أ ر أساس ي كه أه يؤدي إل إلغاء ال علو اب ال عنية ب ا يتفق ع ال واند السارية.
4.6

تدبر الملفات المتصلة بالمشاريع

ع مب اللعنة أه اناك نددا ه ال سال ال تعل ة بتدبر لفاب تصلة ب اريع رقية .وبعد أه درسب
اللعنة أسباب اله الصعوباب ،ااتر ب نل ا انة العا مة نمددا مه ال لمو الرا يمة إلم تنسميق عا لمة
اله ال لفاب وض اه راناة ال واند ال قب ة وا تياعاب التعاوه ال رق الدوليمة ي ما يخمص تمدبر امله
ال اريع ال رقية .وستواص اللعنة تابعة اله ال س لة العا ال اد .
5.6

نشر المعلومات على موقع األنتربول على اإلنترنت

بعد دراسة أ د القلباب ،تبميه أه ال علو ماب لاب القمابع ال خصم التم يع هما ا نتربمو نمه قريمق
ت بعد ل ها ه فوماب
تيسرة ل ستخد اإلنترنب نبر ركاب الب
واع نل الويب تب
ا نتربو  ،ولللك ععب اللعنة ا انة العا ة نلم واصملة عهوداما لط اقمة بهمله ال مكلة مه ع يمع
عوانبها وقلبب إليها أع تن ر نل واعها نل اإلنترنب إع ال علو اب الضرورية صرا داء ه تها
وأه تت كل ه داثة ال علو اب الت تع ها.
6.6

الغاية من النشرات الزرقاء

است رب اللعنة تل قلباب ه أ راد أوافوا نل ال دود نل أساس ن راب زرااء أو ل عرد وعمود
فوماب ا نتربو  ،ع أه ليس اناك إعراءاب قلوبة ب ه ه صمدر
علو اب ب نه سعلة
اله ال علو اب .ونل أساس التوصياب الت أصدرتها اللعنمة ،اضمقرب ا انمة العا مة مرارا وتكمرارا
فومماب ا نتربمو
إل تلكير البلداه ا نضماء م ا نتربمو بالغايمة مه عا لمة امله ال علو ماب م
ددة نل أن يفترض ند اتخال أية إعراءاب اسرية ب ه نل أساس اله ال علو اب.
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7.6

الشهود

درسب اللعنة نددا ه ال لفاب ال تعل ة ب مهود وضمعه سماس .وأرادب اسمترناء انتبماه ا انمة العا مة
إل ضرورة الت كد ه اإل ارة بداة إل ا سيُتخل ه إعراءاب نند العثور نل مااد قلموب والتمزود
بعناصر ددة لاب الدة ل وسة بالنسبة إلم الهمدف ال ن مود ابم اتخمال امرار بت عيم ال ونمد ا اصم
لت يي إ كانية اع تفام ب لف ال ااد.
8.6

تعاون المكاتب المركزية الوطنية

نواب اللعنة عددا إل العهود الت تبللها ال كاتب ال ركزية الوقنية لت يم إلم ا انمة العا مة أو إليهما
فوماب ا نتربو
ال علو اب ال قلوبة لت يي انسعا ها ع ال واند ال قب ة نل عا لة ال علو اب
وعسممي ا ننممد ا يقممرح ا ممخاص ال عنيمموه تسمماؤعب ب م نها .وأبممدب اللعنممة أيضمما رأيمما ثل مما ل تممرح
الة ند رداا نل ا سللة الت قر تها ا انة العا ة،
ا انة العا ة بإبثغ صادر ال علو اب أه
سيت إتثف ال لفاب ال عنية ه فوماب ا نتربو لعد الت كه ه ت يمي انسمعا عا لتهما مع ال وانمد
ال قب ة.
.7

مراجع اللجنة

كلب النصوص التال لكراا ال واند ا ساسية ال قب ة
و راابة اله ال عا لة:
-

نا  2008نل

عا لة ا نتربو لل علو اب

ال واند العديدة ع تغا اللعنة،
تباد الرسال بيه الـ د ش ج  -أنتربو و كو ة الع هورية الفرنسية ي ا يخص تنممي الراابمة
فوماب الـ د ش ج  -أنتربو ،
الداخلية نل
نما عا لة ال علو اب للتعاوه ال رق الدول ،
اواند تقبيق نما عا لة ال علو اب للتعاوه ال رق الدول ( نل  1كانوه الثان /يناير ،)2008
فوماب ا نتربو ،
النما الخاص بالراابة نل ال علو اب والوصو إل
فوممماب
العممزء الثممان ممه النممما الخمماص بالتعمماوه ال ممرق الممدول والراابممة الداخليممة نل م
الـ د ش ج  -أنتربو ،
ال نما ب ه وصو نم ة دولية كو ية ال بكة اتصاعب اعنتربو واواند بيانات ،
ال انوه ا ساس للـ د ش ج  -أنتربو ،
فوماب الـ د ش ج  -أنتربو ،
النما الداخل للعنة الراابة نل
اعتفاق ال واع بيه لعنة الراابة وا انة العا ة للـ د ش ج  -أنتربو .
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