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   قدمةم

   .2014عام لاإلنرتبول حمفوظات على الرقابة أعمال جلنة عن الغرض من هذا التقرير تقدمي موجز  .1

   اللجنة شكيلت .1

 :  مخسة أعضاء، على النحو التايلمكونة من اللجنة كانت ،  2014يف عام  .2

 2014حىت آب/أغسطس  ايرلندا(، رئيسهوكس )آ السيد   

 2014أيلول/سبتمرب بدءاً من  كرواتيا(، رئيسةفاييتش ) السيدة   

 محاية بياناتة موريشيوس(، خبي مدهوب ) السيدة   
 خبي محاية بيانات(، فرنسافريّسينيه ) السيد   

  2014السيد يافوز )تركيا(، خبي التعاون الشرطي الدويل، حىت تشرين الثاين/نوفمرب   

 .السيد باتريك )كندا(، خبي تكنولوجيا املعلومات 

 للجنةعمل أساليب  .2

اللجنالالة انينالال  مالالن أعضالالائ ا لتيسالالي معاملالالة امللفالالات الالال  عيَّنالالت للجنالالة، عمالالا امالالن قواعالالد  35املالالا ة عمالالب ب .3
 اهتا:  ور خبل نظرت في ا 

 ؛تناقش يف الدورةسال  الفر ية لطلبات ل راسة أولية ا، إلجراء مقرر فريّسينيه،  السيد 

 ،املسالالالةولة األمانالالالة العامالالالة إ ارات مالالال  إلجالالالراء لقالالالاءات  ،تكنولوجيالالالا املعلومالالالاتيف  اخبالالالي  السالالاليد باتريالالالك
 يف ملفات اإلنرتبول.البيانات الشخصية عاملة القانونية املتعلقة مبو املسائا التقنية والتشغيلية عن 

مالالا  خبالالي تكنولوجيالالا املعلومالالاتتال . وأمضالالى التقالى املقالالرر أمانالالة اللجنالالة مالالرة واحالدة علالالى األقالالا بالال  كالالا  ور و  .4
لتشالالاور مالال   تلالالالا اإل ارات ليالالوم ، إىل مالالا يصالالالا إىل الزيالالارات الالالال  قالالام  الالا  متديالالد يالالوم واحالالالد وبالالدأال يقالالا عالالن 

 اللجنة.التابعة لألمانة العامة قبا انعقا   ورات 

 قر املنظمة يف ليون.مب  يومى مدعلى ، عقدت اللجنة نيبنية اجتماعات 2014يف عام و  .5

زيالالالد مالالالن املعلومالالالات عالالالن املشالالالاري  مالالالن أجالالالا اإلسالالال ام مبو عيالالالت األمانالالالة العامالالالة إىل كالالالا مالالالن  ورات اللجنالالالة  .6
   اجلارية.

الوضال ، قالررت اللجنالة هالذا ملواج الة . و 2014زيا ة مستمرة يف عبء عمالا اللجنالة يف عالام ولوحظت جمد ا  .7
يف كمالالا حصالالا أيالالام   6تعقالالد اجتماعالالات علالالى مالالدى  أنفعالالوض لالالدورة. صصالال ا لأن تضالالاعا عالالد  األيالالام الالال  خ

   .2015يوما يف عام  12ى مدت على اجتماعاستعقد اللجنة ، 2014عام 

ت فالالالكيَّ فقالالالد  هالالالذل الزيالالالا ة واضالالالحة بشالالالكا خالالالاد بالنسالالالبة إىل عالالالد  الطلبالالالات الالالالوار ة مالالالن األفالالالرا ، مبالالالا أن و  .8
   .ة عمل اكفاء  لزيا ة يف عبء العما وحتس َ حتمَُّا هذل ا  ا مبنا يتيح هلا أساليب عمل اللجنة

وظالا إ ار  مبو   انينال    إضالافييحالاممبلجنالة الأمانالة هالذا اسالتعانت عبء العمالا اإلضالايف لتحمُّا  اوتيسي  .9
 .إضايف
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 هاوأولويات للجنةادور  .3

 الطلبالالاتمعاملالالة املشالالورة و إسالالداء الرصالالد و أ  الالالثب    الالامب امواصالاللت اللجنالالة االضالالطب  ، 2014 يف عالالام .10
   يمهية.ة ومتساوية من حيث األلزاميالفر ية، وهي مجيع ا م ام إ

يف مالالا إلنرتبالالول لالفريالالا العامالالا   يتبع الالا يف ضالالوء آليالالات الرقابالالة الالال  الالاوم ام هالالاظالالرت اللجنالالة يف أيمهيالالة  ور ون .11
 ما يلي:  أيمهية خاصة على ت اللجنة يف هذا السياق علقو  اإلنرتبول.قنوات من خبل البيانات عاملة مب تعلاي

 ور لبيانالالالات الشخصالالالية، مالالالن أجالالالا تعزيالالالز ملراجعالالالة معاملت الالالا للألمانالالالة العامالالالة ككالالالا تاحالالالة الفرصالالالة امل -
 .  املنظمة

الشخصالية  مبيانالاهتار  معاملالة األفالرا  اجلال تقالدم أكالرب مسالاعدة إىلالتغيات ال  من شالهناا أن حتديد  -
 نظمة. ملا امن قب

عاملالالالة مبإنشالالالايفل يف مالالالا يتعلالالالا آليالالالات اإلشالالالراح املقالالالرت  املعالالال  بالعامالالالا  اإلنرتبالالالولأكالالالدت اللجنالالالة أن فريالالالا و  .12
ة املنظمالالالة ملالالالمايالالالة البيانالالالات، وحتسالالال  معاالتوعيالالالة حأتالالالا  فرصالالالة إلعالالالا ة تقيالالاليم ( أ نالالالال 6-7البيانالالات )انظالالالر النقطالالالة 

 .  لمعلومات الشخصيةل

شالغله ر مل يال عال  حمايالة البيانالاتاملاإلنرتبالول ، إىل أن منصالب موظالا مال  األسالا أشالارت، اللجنةبيد أن  .13
تعيالالال  مرشالالالح مناسالالالب هلالالذا الالالالدور يف أقالالالرب وقالالالت ة ضالالرور علالالالى نظالالالرا أليمهيالالالة هالالالذل الوظيفالالة، أصالالالرت اللجنالالالة و بعالالد. 
 .  ممكن

 طبيالالاتبشالالهنن تشالالاور مالال  األمانالالة العامالالة أن ت لقيالالام بعمل الالا بفعاليالالة،متكين الالا مالالن ابغيالالة ، لالالب مالالن اللجنالالةوط   .14
 معينة.  قواعد وإجراءات

   اللجنةية استقالل .4

 ا يف قواعالالالد املنظمالالالةمالالالاملنصالالالود علي يت ا علالالالى النحالالالو اسالالالتقبل ورهالالالا و اللجنالالالة االنتبالالالال إىل محايالالالة اسالالالرتعت  .15
   الداخلية. اوإجراءاهت

الالالالال .16 ممارسالالالالالة ا الالالالالر وغالالالالالي افالالالالالدو  إىل ملفالالالالالات اإلنرتبالالالالالول وا الالالالالا يف الوصالالالالالول هنن هلالالالالالا ا الالالالالا يف بالالالالالرت اللجنالالالالالة وذكَّ
 لمعلومات الشخصية. معاملٍة ل نطو  علىي  و مشر أ  اإلشراح على 

 التطبيق ةالواجب ةنظماأل .5

 قنوات اإلنرتبول:عرب املعلومات معاملة لعما اللجنة و الرئيسي توفر النصود التالية األساس القانوين  .17

  ؛ ىل ملفات اإلنرتبولإصول و والقواعد مراقبة املعلومات 
   ؛ 2008مدت عام قواعد عما اللجنة، ال  اعت 

 منه؛ 3و 2وال سيما املا تان ، إلنرتبولالقانون األساسي ل 

 نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات  . 



        

 
 
 

 5/26 الصفحة

مالالالن  لفريالالالا العامالالالااجتماعالالالات ايف وا وشالالالاركهالالالا ، حضالالالر ممثلو املنالالالوا باللجنالالالة دور االستشالالالار الالالاليف سالالالياق و  .18
جلمعيالالالة العامالالالة لعالالالام يف ا مالالالدتاعت  و هالالالذل التعالالالديبت . وقالالالد ع رضالالالت نظالالالام اإلنرتبالالالول ملعاملالالالة البيانالالالات تعالالالدياأجالالالا 
2014.   

 .  الونيائا املذكورة أعبلطبيا إىل تا فة اهل الثب  النصودَ   ا ام ا مباضطبعأيضا يف  للجنةراعت او  .19

 عمليات التحقق العشوائية .6
األساسالية الال   ةامل مالا، هالي  الا اللجنالة يف كالا  ورة مالن  وراهتالير جتالال  ال تزال عمليات التحقالا العشالوائية،  .20

إىل ف الالم  للجنالالة التوصالالاَ تتالاليح حتديالالد مصالالا ر املخالالاطر، و ف الالي تسالال ا . يةاإلشالالرافت الالا وفعاليالالة وظيف يةتكفالالا اسالالتقبل
   منظمة.مشورة مفيدة للإسداَء قنوات اإلنرتبول، و عرب املعلومات معاملة نطو  علي ا تأفضا للمسائا ال  

األسالالةلة واج  الالا أو تيف ضالالوء املشالالاكا الالال  موضالالو  عمليالالات التحقالالا العشالالوائية اللجنالالة بوجالاله عالالام  د وحتالال .21
 الفر ية.  طلباتال  طرحت ا لدى معاملة ال

 عمليات التحقق العشوائية   نطاق  1.6

وانالالب اجلعلالالى  اللجنالالةركالالزت عمليالالات التحقالالا العشالالوائية الالال  تقالالوم  الالا القواعالالد اجلديالالدة، طبيالالا تقيالاليم تبغيالالة  .22
 :  البياناتمن معاملة  التالية

 ؛لبيانات املسجلة يف قواعد بيانات اإلنرتبولحتديث املكاتب املركزية الوطنية ل 
  اء والتعاميم. االمتثال ملعايي لنشر النشرات ا مر 

 والتعاميم المتعلقة بالمطلوبين   اءنوعية النشرات الحمر  2.6
إمكانيالالالالة اإلنرتبالالالالول ألعضالالالالاء  I-linkإتاحالالالالة منظومالالالالة يف ضالالالالوء أوجالالالاله قلالالالالا تسالالالالاورها رت اأنيالالالالسالالالالبا للجنالالالالة أن  .23
أجالالرت قالالد األمانالالة العامالالة أن تكالالون قبالالا نشالالرات ا مالالراء والتعالالاميم، طلالالب إصالالدار الإىل فالالور  الباشالالر و املوصالالول ال

   .الطلب متثالالتحقا من اعمليات 

الضالالوء علالالى  ةساللط، مةيالالباالرقا سياسالاهتراجعالالة اللجنالة كثالاليا علالى ضالالرورة قيالالام املنظمالة مبشالالد ت يف املاضالي و  .24
يف  لة بالالاملطلوب  الالال  تقالالدم ا البلالالدان األعضالالاءصالالامل الالم تالالوفي إمكانيالالة الوصالالول إىل البيانالالات املتتعتالالرب أن مالالن  اأاالال

   التحقا من االمتثال السليم.عمليات  األمانة العامةإجراء بعد على أن يتم ذلك اإلنرتبول، 

، 2014أيلول/سالبتمرب  1اعتبالارا مالن بهنناله الوطنيالة كالا املكاتالب املركزيالة مانالة العامالة  ونتيجة لذلك، أبلغت األ .25
 املنظومالالالة  عالالن طريالالالاتعمالالاليم، أو ة محالالراء نشالالالر عالالالرب سالالواء مالالالا شالالخ  لالالدى تقالالالدمي طلالالب يتعلالالالا بضلقالالاء القالالالب  علالالالى 

I-link ، لن يظ ر الطلب تلقائيا يفe-ASF  كمالا االمتثالالعمليالات التحقالا مالن  األمانالة العامالةجتالر  ريثمالا وذلالك .
إال بعالالالد مالالالا يتعلالالالا بالالالالقيو  افتملالالالة،  ، يفلالالالن تسالالالر  e-ASFيف امللالالالا ريفيالالالة بالالالهنن  الوطنيالالالةأ بلغالالالت املكاتالالالب املركزيالالالة 

   مسائا عدم امتثال.أ  حتديد عدم التحقا من االمتثال و عملية األمانة العامة إجراء 

اجلديالالد،  اإلجالالراء االفعالالال هلالالذطبيالالا كالالذلك التكالالدت  اإلجالالراء. وأهالالذا ترحيبالالا كبالاليا بتطبيالالا اللجنالالة  تورحبالال .26
   .عمليات التحقا العشوائيةمن خبل 
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 موجز الوقائع  3.6
وأشالالارت إىل أنالاله  نشالالرات. مالالوجز الوقالالائ  الالالوار ة يف اليف عشالالوائي التحقالالا الواصالاللت اللجنالالة إجالالراء عمليالالات  .27
. وقالالالائ  مفصالالاللة وواضالالالحة مالالالا فيالالاله الكفايالالالةالمالالالوجزات اعت الالالربت ، من الالالا تحقالالالاجالالالرى الالالالال  نشالالالرات كثالالالي مالالالن الاليف 

يكفالي، وهالو أمالر مالا  واضالحةاملعنيال  يف الوقالائ  مشالاركة ذا كانالت قتضالبة مقبولالة إامللوقالائ  مالوجزات ا اعتباروميكن 
 ال حيد   وما.

 في الالالا يفسالالالي نظر يف كثالالالي مالالالن األحيالالالان إذا مالالالا كالالالان ة قتضالالالبة كافيالالالاملوجزات هالالالذل املالالالعتالالالرب تاللجنالالالة ال بيالالالد أن  .28
مالالالوجزات ، ال تكالالالون الطلالالالب يف سالالالياق شالالالكوىاملقالالالدم ت املقدمالالالة مالالالن الطالالالرح ايف ضالالالوء املعلومالالالو إطالالالار شالالالكوى. 

   تقرر ما إذا كانت املعلومات ممتثلة لقواعد اإلنرتبول.كي  ائما للجنة  كافية رضا األمانة العامة  ائزة الوقائ  ا 

وقالائ  تقالدم مالوجزات بالهنن املكاتالب املركزيالة الوطنيالة مواصاللة الطلالب مالن هنيمهية بالعامة  األمانةَ  رت اللجنة  وذكَّ  .29
 مراء. مفصلة وواضحة قبا إصدار النشرات ا 

 االحتفاظ بالمعلومات  4.6
أتلفالالت  أشالالارت إىل حالالالةٍ الفر يالالة،  الطلبالالاتملالالة عاماملعلومالالات الالال  حصالاللت علي الالا اللجنالالة أنينالالاء بنالالاء علالالى  .30

البيانالات املتعلقالة ، إال أن الطلالباملقالدم لطالرح للالا الشخصالي امل ICIS منظومة اإلنرتبالول للمعلومالات اجلنائيالةفي ا 
 عشوائي.العمليات التحقا من  اوبناء على ذلك، أجرت مزيداملنظومة.  ال تزال متاحة يف به

الال .31 الالتف  في الالا بهننالالبالعامالالة  رت األمانالالةَ وذكَّ قصالالو  بالالاملعا امل) خالالرآ مشالالرو ٍ لغالالرٍض البيانالالات ه يف ا الالاالت الالال  حي 
 ةيبيانالات الشالرطاليف قواعالد  [هالذل البيانالات]يالب أال تظ الر ( ’’نظام اإلنرتبالول ملعاملالة البيانالات من 132يف املا ة 

 ‘‘.  لمنظمةل

. ويف ضالالالالوء ذلالالالالك، طلبالالالالت اللجنالالالالة قضالالالاليةسالالالالتعاه هالالالالذل ال تطالالالالورات التقنيالالالالة اجلديالالالالدةالأن إىل كالالالالذلك أشالالالالي  و  .32
 قضية والنظر في ا. متابعة هذل ال تيح هلا مواصلةمبا يهذل املسهنلة عن معلومات إضافية من األمانة العامة 

 استمارات اإللغاء  5.6
املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة   اسالالتخدمعالالن أوجالاله قلالالا تسالالاورها إزاء االسالالتمارة الالال  تأعربالالت اللجنالالة يف املاضالالي  .33
الوطنيالالة علالالى حفالال  املعلومالالات املكاتالالب املركزيالالة تشالالج  سالالتمارة االل تالالرى أن هالالذ، ف الالي لغالالاء عمليالالات التفتالاليشإل

 .  نظام معاملة البيانات من 3-51بعد إلغاء التفتيش، األمر الذ  يتناىف م  املا ة 

الالال .34 في الالالا عمليالالالات التفتالالاليش لغالالالى العامالالالة بالالالهنن االحتفالالالاا باملعلومالالالات يف ا الالالاالت الالالال  ت   األمانالالالةَ  اللجنالالالة   رتوذكَّ
عملالالالت مالالال  األمانالالالة العامالالالة علالالالى بهنخالالالذ ذلالالالك يف االعتبالالالار، و  .ةضالالالحاواصالالالفات و يتسالالالم مب ينبغالالالي أن يكالالالون اسالالالتثناءً 

   لغاء عمليات التفتيش.يف استمارة إلالوطنية  ا املكاتب املركزية ستخدمتغة جديدة اوض  صي
  



        

 
 
 

 7/26 الصفحة

   التي لم تصدر اءالنشرات الحمر  6.6

، أجالرت اللجنالة 2014يف أيلول/سالبتمرب  مالن االمتثالالللعمليالات اجلديالدة للتحقالا األمانة العامة طبيا قبا ت .35
ببيالالالان إيابالالالا  ترحبالالالد صالالالدر. وقالالالتمل  ولكالالالنإصالالالدارها  لالالالبط    الالالالاء ا مالالالر نشالالالرات مالالالن العشالالالوائية حتقالالالا عمليالالالات 

يف ا الالاالت اء محالالر نشالالرة إصالالدار  منالال مبالالا ت توجي يالالة بشالالهنن إمكانيالالة ٍر علالالى وضالال  االعمالالا جالالهنن بالالاألمانالالة العامالالة 
 .  اإلنرتبوللقواعد ملعلومات امدى امتثال حول شكوك حتوم في ا  ال 

اللجنالالالة مسالالالالهنلة ، صالالالالا فت صالالالدراء الالالال  مل تا مالالالالر بشالالالالهنن النشالالالرات  ةعشالالالوائيقالالالا إجالالالراء عمليالالالالات حتولالالالدى  .36
هالذل أناله يف وأشالارت إىل ‘‘. اإلعالدام’’ يعقوبالة القصالوى هالأن الالوطنيالة املكاتالب املركزيالة في الا ذكرت امللفات ال  

الاله إىل املكتالالب املركالالز  الرسالالائا كانالالت ا الالاالت   ،  نظالالام معاملالالة البيانالالاته اسالالتنا ا إىل أنالال، موضالالحة املعالال  الالالوط توجَّ
إصالالدار غالالي اإلعالالدام مالالن أجالالا املعالال  عقوبالالًة الشالالخ    الالايواج الالال  عقوبالالة تكالالون الهنن بالالضالالمانات كانالالت ت طلالالب 

 اء.محر نشرة 

مالالالالن  امزيالالالالد، وطلبالالالالت ضالالالالافيةاإلتوضالالالاليحات يف التمالالالالاس هالالالالذل الاألمانالالالالة العامالالالالة ضجراءات ورحبالالالالت اللجنالالالالة بالالالال .37
معاجلالالالة هالالالذل مواصالالاللة . وقالالالررت هالالالذل مراقبالالالة اجلالالالو ة عمليالالالاتيف إجالالالراء تبعالالالة املبالالالا ت التوجي يالالالة امل بشالالالهننالتفاصالالاليا 

   املسهنلة.

    البيانات الشخصيةمعاملة رصد القضايا التي تنطوي على  .7

ة مشالالالالاري   تلفالالالال، يف اإلنرتبالالالالولقواعالالالالد ، وعلالالالالى النحالالالالو املنصالالالالود عليالالالاله يف  الالالالايف إطالالالالار عملنظالالالالرت اللجنالالالالة،  .38
عتمالالدها االقواعالالد الالال  التهنكالالد مالالن مواصالاللة تطبيالالا وتعزيالالز  الالدح وذلالالك  البيانالالات الشخصالاليةملالالة تنطالالو  علالالى معا

 اإلنرتبول. 

 النظر في المشاريع التي تنطوي على معاملة البيانات الشخصية  1.7
 ما يلي: ‘‘ املشرو ’’يف هذا السياق، يشما مصطلح  .39

 ؛ تعاونالمشاري  اتفاقات كا  -

 ؛ بيانات حمد ةال  تتضمن بيانات القواعد إنشاء مشاري  كا  -

إىل ة  فالالابسالالتعراض الالالدور ، اهلمتوقَّالال  املالالدة، اةاضالالعة لمبعالالا أ  نشالالاا ، ‘‘ةيالشالالرط’’كالالا املشالالاري   -
 .  من  أو مكافحة اجلرمية عرب الوطنية

 ضرورة التشاور السليم بشأن المشاريع   2.7
مالالالن أجالالا تيسالالي حتديالالالد وتقيالاليم آنيالالالار املبئمالالة إلجالالالراءات الداخليالالة اا اجالالة إىل اخالالاذ إبالالالراز واصالاللت اللجنالالة  .40

لتهنكالالد ارصالالد  تاملشالالاري  املتعلقالالة مببالالا ت محايالالة البيانالالات املنصالالود علي الالا يف قواعالالد اإلنرتبالالول. وبنالالاء عليالاله، واصالالل
 .  اإلجراءات املناسبة األمانة العامة  امن اعتم
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 تإذا تالالوفر ا إال رهتااستشالاللالالدى  امسالالتني  ارأيالالتبالالد  أن   الالاجديالالد علالالى أن اللجنالالة ال ميكنكيالالد مالالن هنجالالرى التو  .41
البيانالالالالات. وأشالالالالارت اللجنالالالالة إىل أيمهيالالالالة معاملالالالالة ، وال سالالالاليما يف عمليالالالالات املعالالالال  عالالالالن املشالالالالرو كافيالالالالة هلالالالالا معلومالالالالات  

يف سالالياق املشالالاري  الالال  تنطالالو  ية ستشالالار بوصالالف ا ج الالة ااألمانالالة العامالالة مالال  التشالالاور الفعالالال ويف الوقالالت املناسالالب 
ة يه موظالالا سالاليط الضالالوء علالالى أيمهيالالة الالالدور الالالذ  يسالاللجالالرى أيضالالا تيف ضالالوء مالالا تقالالدم، و املعلومالالات.  معاملالالةعلالالى 

 الذ  ما زال يتع  توظيفه.   محاية البيانات

 السياسة العامة بشأن إدارة المشاريع   3.7
دح إىل وضالالال  إجالالالراء هتالالال  الالالال اإلنرتبالالالوليف رحبالالالت اللجنالالالة بتنفيالالالذ السياسالالالة العامالالالة املتعلقالالالة بالالالض ارة املشالالالاري   .42

 .  اإلجراءات الواجب اتباع ايف هذل ا ال، ما هي ، و ‘‘مشرو ’’لتحديد ما إذا كان هناك  اتباعهبغية رمسي 

كالالالالا املبالالالالا ت التوجي يالالالالة العمليالالالالة املطبقالالالالة علالالالالى إ ارة  بنمالالالالوذم عالالالالام و العامالالالالة مدعومالالالالة بالسياسالالالالة هالالالالذل  -
   مشاري  األمانة العامة.

مانالالالالة يف األ ملالالالالوظف  املعنيالالالال مالالالالن أجالالالالا اإلكالالالالرتوين و ورات تدريبيالالالالة اسالالالالت حدنيت أيضالالالالا وحالالالالدات تعلالالالالم  -
 العامة.

، من جالالاليه، لالالاليس مالالالن الواضالالالح، بشالالالكا أنالالالرأت غالالالي أاالالا جالالالدا. والحظالالت اللجنالالالة أن هالالالذا اإلجالالالراء شالالالاما  .43
   البيانات الشخصية، يف أ  مرحلة ينبغي التشاور م  اللجنة.ملة املشاري  ال  تنطو  على معابالنسبة إىل 

انطباعاهتالالالا  هالالذل اإلجالالالراءات اجلديالالالدة، قالالررت اللجنالالالة أن تقالالالدمتطالالالوير تتالالالوخى كانالالت األمانالالالة العامالالالة  أن مبالالا و  .44
هالالذل اإلجالالراءات ال طبيالالا مالال  املشالالاري  املختلفالالة. وإضالالافة إىل ذلالالك، فالالضن تتعاطي الالا مسالالتمر، يف ضالالوء عن الالا بشالالكا 

أن تكالالون قالالا رة   مالالن أجالالا اللجنالالة يف أن تطلالالب أ  معلومالالات إضالالافية مالالن مالالدير  املشالالاريحالالا يالالةنير مطلقالالا علالالى 
   املشورة.على إسداء 

 اتفاقات التعاون 4.7
 البيانات الشخصية.ملة عد  من مشاري  اتفاقات التعاون املتعلقة مبعابشهنن للجنة جرى التشاور م  ا .45

ن  علالالالى ال تالالالأاتفاقالالالات التعالالالاون ملشالالالاري  ال يكفالالالي  نظالالالام معاملالالالة البيانالالالاتل ورأت أنالالاله مالالالن أجالالالا االمتثالالالال .46
مشالالالاري  اتفاقالالالات ضالالالرورة أن تتضالالالمن الضالالالوء علالالالى  تلطوعالالالوض ذلالالالك، سالالالاسالالالتبعا  تبالالالا ل البيانالالالات الشخصالالالية. 

   بتبا ل البيانات الشخصية.صا ماية البيانات يف ما يت شارات صرحية إىل مبا ت اإلنرتبول إالتعاون 

 المشاريع التي تنطوي على استخدام قاعدة بيانات اإلنتربول  5.7
اجلمعيالة العامالة الال  تنطالالو  عروضالة علالى املشالاري  املكالالا األمانالة العامالة قائمالة بمالن قالررت اللجنالة أن تطلالب  .47

   املعلومات الشخصية.معاملة على 

إجراميالالالالة  البيانالالالالات الشخصالالالية يف جمالالالالاالتملالالالالة نظالالالرت اللجنالالالالة يف مشالالالالاري  جديالالالدة عالالالالدة تنطالالالالو  علالالالى معاو  .48
 :  ما يليمن ا ، ة تلف
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 تسالالري  مالن أجالا : هتالدح هالذل املبالا رة إىل وضال  أ وات تقنيالة وقانونيالة لمجلرميناإللكترونلي لتسلليم ال
 املهنمونة التابعة لإلنرتبول. تصال االقنوات عرب  ةكبي بدرجة  وتس يا إحالة طلبات تسليم اجملرم  

  االعتالالداء علالالى األطفالالال مالال  املتعلقالالة مبالالوا  لتوقيعالالات الرقميالالة تبالالا ل ا: يتالاليح هالالذا املشالالرو  خللا األسللا
القيمالالال  يسالالالعى إىل متكالالال  كمالالالا هالالالذل الصالالالور علالالالى اإلنرتنالالالت.  عالالالرض التكنولوجيالالالا مالالالن أجالالالا منالالال    قطالالالا 

ت الالا وإزالواإلبالالبع عن الالا ألطفالالال مالالن التعالالرح إىل مالالوا  االعتالالداء علالالى االشالالبكة علالالى هالالذا القطالالا  وعلالالى 
 م. من شبكاهت

 I-SECOM (سللترداد األمأمونللة الاتصللاالت اإلنتربللول ال)ميالالةافشالالفرة املقنالالاة الهالالذل تشالالج   :صللول 
حنالالو بشالالكا فالالور  وعلالالى تبالالا ل البيانالالات ا ساسالالة صالالول علالالى كلمالالة سالالر العالالامل  يف جمالالال اسالالرت ا  األب

   دعم التحقيقات عرب ا دو  الوطنية.لآمن 

 I-Checkit ونيالالالالائا السالالالالفر مون سالالالالتخديهالالالالذل املبالالالالا رة إىل املسالالالالاعدة يف كشالالالالا اجملالالالالرم  الالالالالذين : هتالالالالدح
فالالالالتح  وألالالالالى خالالالالدمات جتاريالالالالة مثالالالالا حجالالالالز تالالالالذاكر الطالالالالائرات عصالالالالول حللت ا أو سالالالالرقااا فقالالالالدبلَّالالالال  عالالالالن امل

   حساب مصريف أو التسجيا يف الفندق.

 ختبار.االمرحلة  إىلقا تنذ  اال I-Checkit شرو املومشورة بشهنن  مفصب حتليبمت وقد .49

املسالالروقة  ونيالالائا السالالفرقاعالالدة بيانالالات املعلومالالات الالالوار ة يف  هننبالالالعامالالة مالالرة أخالالرى  اللجنالالة األمانالالةَ أبلغالالت و  .50
   .‘‘بيانات شخصية’’عترب ت  زال تال ، فضاا ‘‘بيانات امسية’’كن مل توإن ، واملفقو ة

قلَّالدة البضالائ  املحتديالد تيسالي ل  و ذا املشالرو  مالن مشالر هلالوأشارت اللجنالة إىل توسالي  نطالاق الغالرض األصاللي  .51
، وحالالالالىت إىل  علالالالالى نطالالالالاق أوسالالالال  ونيالالالالائا السالالالالفر املسالالالالروقة واملفقالالالالو ةإتاحالالالالة قاعالالالالدة بيانالالالالات  إىلي الالالالدح   و ىل مشالالالالر إ

. والحظالالت اتالالال  قالالد تعتمالد علالالى ونيالالائا السالالفر الصالالا رة عالالن ا كومالال، كيانالات القطالالا  اةالالاد يف اايالالة املطالالاح
الشالرطي تيسالي التعالاون وهالي إلنرتبالول لامل مالة األساسالية مالن ضالمن عترب أن ي  معقول وسي  ميكن بشكا أن هذا الت

   مكافحة اجلرمية.الدويل يف جمال 

وقالالالدمت كالالالون مالالالدعاة للقلالالالا ألمانالالالة العامالالالة عالالالد ا مالالالن املسالالالائا الالالال  ميكالالالن أن تلاللجنالالالة بالالالرزت ك، أومالالال  ذلالالال .52
 .   هذلأوجه القلا من شهناا أن حتد من معينة توصيات من أجا اخاذ تدابي 

 :  على ضمانات معينة بشهنن ما يليأن حيصا اإلنرتبول من الضرور  اعتربت كر أن اللجنة وذ   .53

هويالالة صالالا رة بطاقالالة تحديالالد هويالالة الشالالخ  مالالن خالالبل التحقالالا مالالن ب  ن ملالالزمو املسالالتخدميكالالون أن  ‘1’
 ، عن حكومة

   حقوق اإلنسان، امتثال املشاري  للقوان  افلية واملعايي الدولية  ماية  ‘2’
مايالة   ساللطة وطنيالة أو حمليالةحظيالت مبوافقالة قالد  I-Checkit با رةيف املكيان  أ  مشاركةأن تكون   ‘3’

   ند االقتضاء.البيانات، ع

   .2015عام يف  ض على اجلمعية العامةعرَ سي   للمشاري  شامبتقييما ن أشَي إىل أ .54
 

  ا. إيبء اهتمامجماالت معينة شد ت على ضرورة أبرزت اللجنة  ،ذا العرضهلويف الفرتة السابقة  .55
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 :  ومن هذل اجملاالت .56

   حتديد املخاطر وإ ارهتا، ‘1’
 ، من اجل ات الفاعلة مسةوليات كاٍ حتديد وتعي  حدو   ‘2’
 إ ارة زيالالالالالاراتعلالالالالالى و  I-Checkitاملبالالالالالا رة  ا علالالالالالى اسالالالالالتخدام وضالالالالال  إجالالالالالراءات خطيالالالالالة واضالالالالالحة تطبَّالالالالال ‘3’

االحتفالالالاا بشالالالهنن و ختصالالالة لكيانالالالات امللالكشالالالا عالالالن نتالالالائت الزيالالالارات بشالالالهنن مبالالالا يف ذلالالالك موقع الالالا، 
 ، إيايبحال كشفت الزيارة عن تهنكيد بالبيانات يف 

 .I-Checkit كا مرحلة من مراحا املبا رةقابية يف  آليات ر طبيا وتحتديد  ‘4’

وحالالالد مالالال  املكاتالالالب اتفالالالاق ما ينبغالالالي وضالالال  وتوصالالالياهت اأنالالاله يف ضالالالوء اسالالالتنتاجاهترأي الالالا ومفالالالا ل اللجنالالالة أبالالالدت  .57
 .  يف استخدام هذل املبا رة ةغباالكيانات اةاصة الر م  ويف ااية املطاح ذات الصلة الوطنية املركزية 

نالالوا  مناسالالب األعلالالى حنالالو لبحتفالالاا بالبيانالالات تلحالال  واضالالحة سياسالالٍة وضالال  ضالالرورة علالالى لك كالالذأصالالرت  و  .58
    هذل املبا رة.تنفيذ خبل   جرى استحداني ا ومعاملت ا ختلفة من البيانات الامل

اء عالالالالن أ  آر وال سالالالاليما ، ن هالالالالذل املبالالالالا رةعالالالال اىل مواصالالالاللة تقالالالالدمي انطباعاهتالالالالإو عالالالالت اللجنالالالالة األمانالالالالة العامالالالالة  .59
االختبالالالار  نتالالالائت مراحالالالايثالالالي قلق الالالا وعالالالن ميكالالالن أن حالالالول مالالالا  مايالالالة البيانالالالات سالالاللطات وطنيالالالة أو حمليالالالة تقالالالدم ا 
   هذا املشرو . ا إىل وحتليلهتا تقدمي مشور  تلقي هذل املعلومات، حد ت اللجنة أاا ستواصاولدى اجلار . 

 الفريق العامل المعني بآليات اإلشراف   6.7
مبعاملالالالالة  تعلالالالالابالالالالاإلنرتبول يف مالالالالا ي بشالالالالهنن آليالالالالات اإلشالالالالراحإنشالالالالايفل رحبالالالالت اللجنالالالالة بالالالالالفريا العامالالالالا املقالالالالرت   .60

   اإلنرتبول.بمعلومات  ةمو نظمالبيانات يف 

املتاحالالة لألمانالالة الرقابيالالة نظالالر يف مجيالال  التالالدابي يذا الفريالالا أن ينبغالالي هلالال هالضالالوء علالالى أنالال تأن سالاللطهلالالا وسالالبا  .61
 لال يقصالالر تركيالالز أالفريالالا العامالالا  ه ينبغالالي هلالالذاوالحظالالت اللجنالالة أنالال البيانالالات الشخصالالية. ملالالةمبعاصالالا مالالا يت العامالالة يف

   املشورة.إسداء املعلومات و معاملة أيضا يف رصد با الطلبات الفر ية، ملة على  ورل يف معا

إىل وأشالالالارت هالالالذا الفريالالالا العامالالالا، الالالال  ميكالالالن أن تتحقالالالا جالالالراء إنشالالالاء نظالالالرت اللجنالالالة يف الفوائالالالد افتملالالالة و  .62
   قرارات ملزمة.حيث تصبح تتطور ل ااستنتاجاهتاملستندة إىل ا الية  ةالتوصيالفرصة ال  تتيح ا 

فوائد ال  ميكالن جني الا مالن ضالمان مشالاركة اةالرباء اةالارجي  يف هالذا الفريالا العامالا، الوشد ت أيضا على  .63
( واملنظمالالة الدوليالالة CRIDSجملتمالال  )وا قالالوق وا املعلومالالاتو  مشالالية إىل التقالالارير الالال  سالالبا أن أعالالدها مركالالز البحالالو 

 اللجنة.م  بالتعاون صيغت  ال ( FTI) عا لةالمحاكمات لل
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   النظر في قضايا محددة متعلقة بمعاملة البيانات الشخصية 7.7

(. وركالالالزت نظالالالام معاملالالالة البيانالالالات) لقواعالالالد اجلديالالالدةل فعالالالالالتطبيالالالا الالضالالالوء علالالالى تسالالالليط واصالالاللت اللجنالالالة  .64
الداخليالالة الالال  جتري الالا مراقبالالة اجلالالو ة االستشالالار ، علالالى أيمهيالالة كفالالاءة وفعاليالالة  هالالاوال سالاليما يف  ور ،  الالا عملاللجنالالة يف

الالال. األمانالالالة العامالالالة جالالالو ة يالالالة   إىل حتسالالال  قالالالد محايالالالة البيانالالالات لنظالالالام لسالالالليم طبيالالالا اهنن التبالالالالعامالالالة  رت األمانالالالةَ وذكَّ
هالالذل البيانالالات  ملالن تتنالالاوهلمفوائالالد حيقالالا مالن قبالالا املنظمالالة. وهالالذا بالدورل ميكالالن أن معاملت الالا و  الالا نيز ار  خالبيانالات اجلالال

   ذل البيانات.هلاجلار   ستخدامألوجه االو 

، ‘‘الالالالدويل يالشالالالرطبالنسالالالبة إىل التعالالالاون البيانالالالات االهتمالالالام الالالالذ  تثالالاليل ’’مف الالالوم وطرحالالالت اللجنالالالة جمالالالد ا  .65
الالجتالالرى معاملت الالا عالالرب ومالالات مبالالدأ عالالام ينطبالالا علالالى أ  معلاملف الالوم هالالو هنن هالالذا ومفالالا ل بالال رت قنالالوات اإلنرتبالالول. وذكَّ
 يتعالالالاون الشالالالرطهالالالو حمالالالدَّ  للاملعلومالالالات؛ و غالالالراض مالالالن علالالالى أسالالالاس األيتقالالالرر هنن تطبيالالالا هالالالذا املبالالالدأ بالالالالعامالالالة  األمانالالالةَ 

 وللطاب  الدويل للبيانات. الدويل للبيانات

  ضالالالرور مالالالن ال لبيانالالالاتنظالالالام معاملالالالة ال أكالالالدت اللجنالالالة مالالالرة أخالالالرى أنالالاله مالالالن أجالالالا ضالالالمان التنفيالالالذ الفعالالالالو  .66
 ، الالالذل الصالالالفةو  تالالالدريب مبئالالالم.أن خيضالالالعوا ل معلومالالالات شخصالالاليةالالالالذين يعالالالاملون الوطنيالالالة املكاتالالالب املركزيالالالة  ملالالالوظفي

 م مايالالة البيانالالات يف املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة، وتالالدريب  تعيالال  مالالوظف حنالالو األمانالالة العامالالة تحالالرك رحبالالت اللجنالالة ب
   محاية البيانات هةالء. ، يف تدريب موظفي اعمل، يف إطار أيضااللجنة شاركت و املنظمة. من قبا 

   الفردية الطلبات .8

مسالالالالجلة يف ه إىل الوصالالالول إىل أ  بيانالالالالات عنالالالى يسالالالالعشالالالخ  مالالالالن مقالالالدم طلالالالالب هالالالو  ‘‘الفالالالالر   الطلالالالب’’ .67
طلالالالب علالالالى ، أو فعالالالبة حتديالالالد مالالالا إذا كانالالالت هالالالذل املعلومالالالات موجالالالو علالالالى ذلالالالك انطالالالوى سالالالواء ، ملفالالات اإلنرتبالالالول

 .  لمعلومات املعنيةلحتديث أو شطب 

   اإلجراءات العامة إلدارة الطلبات 1.8

تقالالارير الالطلالالب، علالالى النحالالو املبالال  يف معاملالالة إجالالراءات إ ارة الطلبالالات و ور املشالالارك  يف ال يالالزال كالالا مالالن  .68
  ون تغيالالالالي.علالالالالى حالالالالاله مالالالالن ، 2013و 2012حمفوظالالالالات اإلنرتبالالالالول لعالالالالامي علالالالالى الرقابالالالالة جلنالالالالة أنشالالالالطة السالالالالنوية عالالالالن 

(governance/CCF/Publications-and-INTERPOL/Structure-http://www.interpol.int/About )التقريالالالالالالالالالران 
   (.1.7، النقطة 2013، ولعام 1.8، النقطة 2012لعام السنويان 

سالالواء للوصالالول إىل ، مالالن الطلبالالات الفر يالالةالالالذ  مالالا زال ير هالالا العالالد  املتزايالالد إىل اللجنالالة مالالرة أخالالرى شالالارت وأ .69
 اتالطلبالالعاملالالة املتعلقالالة مب اواصالاللت تقيالاليم وتكييالالا إجراءاهتالالقالالد و  ا من الالا. ذفأو  الال ملفالالات اإلنرتبالالوليف معلومالالات 

  ا املتزايد هذا.من أجا تلبية عبء عملالفر ية 

في  واملنظمالالات غالالي ا كوميالالة الالال  تسالالعى إىل اعالالد  الطلبالالات املقدمالالة مالالن الصالالحزيالالا ة يف ولوحظالالت أيضالالا  .70
، كمالالا اللجنالالة واإلنرتبالالول . وباتالالت ت نشالالر اان بانتظالالام مقالالاالتا يف الصالالحافة عالالنأنشالالطة اإلنرتبالالول واللجنالالة يفالنظالالر 

سالتنتاجات الال  خلصالت االدور اللجنالة و بات اإلنرتبول يتلقى بانتظام طلبالات تتعلالا مبعاملالة التعالاميم والنشالرات وبال
ن عالالال ورهالالالا  اخالالالا املنظمالالالة و ن هلالالالذل الطلبالالالات حاولالالالت اللجنالالالة أن تقالالالدم توضالالاليحات إضالالالافية عالالالواسالالالتجابًة إلي الالالا. 

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/CCF/Publications
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تتحالالرك يف الطلبالالات الفر يالالة. وسالالعت أيضالالا إىل تقالالدمي إيضالالاحات بشالالهنن القيالالو  واإلجالالراءات الالال  معاملالالة يف  الالا عمل
 .    بعمل اضطبإطارها لدى اال

ه لالالدى أنالال تمالالا يتعلالالا مبسالالةولياهتا. وأكالالد التحالالديات يف جمالالال محايالالة املنظمالالة يفيف ا ة والحظالالت اللجنالالة زيالال .71
راقبالالالة املمالالالن مواصالالاللة االضالالالطب  بعمليالالالات ير ع الالالا العامالالالة أو  األمانالالالةَ ذلالالالك نالالال  ميينبغالالالي أال ا مالالالا، طلبالالال اللجنالالالةتلقالالالي 

   وتطبيا القواعد اةاصة  ا.

طلالب مالن اللجنالة تقالدمي مزيالد مالن املعلومالات ت الوطنيالةاملكاتالب املركزيالة طلبالات مالن عالد  مالن ور ت وأخيا،  .72
هالالالالالذل  يف عالالالالالد  مالالالالالن املناسالالالالالبات اللجنالالالالالةقالالالالالدمت لشالالالالالفافية، وعنالالالالالد االقتضالالالالالاء، وتوخيالالالالالاً ل. اعالالالالالن اسالالالالالتنتاجاهتاملفصَّالالالالاللة 

   املعنية. الوطنيةاملكاتب املركزية  املعلومات اإلضافية إىل

 مواصلة التركيز على القضايا الموضوعية  2.8
 عدد الطعون في قرارات اللجنةزيادة  1.2.8

اجلديالالالدة الالالال  تلقت الالالا اللجنالالالة، يبالالالدو أيضالالالا أن هنالالالاك زيالالالا ة يف عالالالد   اتإضالالالافة إىل العالالالد  املتزايالالالد مالالالن الطلبالالال .73
املقدمالالة الطلالالب عالالا ة النظالالر مالالن األطالالراح إلهالالذل الطلبالالات وتالالر  األطالالراح الالال  تسالالعى إىل الطعالالن يف قالالرار للجنالالة. 

   الوطنية.ومن املكاتب املركزية 

تكالالالون هالالالذل إىل اللجنالالالة بعالالالد أن ا كتابالالالاملقدمالالالة الطلالالالب  مالالالرة أخالالالرى األطالالالراح توجالالاله كثالالالي مالالالن األحيالالالان يف  و  .74
وميكالالالالن االحتفالالالالاا  الالالالا يف ملفالالالالات املنظمالالالالة  لقواعالالالالداألطالالالالراح ممتثلالالالالة  ذلاملتعلقالالالالة  الالالالقالالالالررت أن املعلومالالالالات األخالالالالية 

تالالوفي أ  عناصالالر عمالالا، إىل المالالن قواعالالد ( 1)19مالال  املالالا ة ، انسالالجاما جنالالةتسالالعى الل يف هالالذل ا الالاالتو إلنرتبالالول. ا
ة عنالالالدما هالالالذل العناصالالالر معروفالالاللالالالو كانالالالت إىل نتيجالالالة  تلفالالالة لالالالود علالالالى اةميكالالالن أن تكالالالون محلالالالت اللجنالالالة جديالالالدة 

 .  الطلبجرت معاملة 

النظالالر يف ا الالاالت  توصالاليات اللجنالة، إعالالا ةَ السالاعي إىل الطعالالن يف  املكتالب املركالالز  الالالوط وكثاليا مالالا يطلالالب  .75
يف هالالذل ا الالالة  ا. و ذفحالاللقواعالالد املنظمالالة، وأوصالالت  ةتثلالالكالالن ممن املعلومالالات املعنيالالة مل تاللجنالالة أفي الالا الالال  وجالالدت 

   من قواعد عما اللجنة. 19م  املا ة انسجاما تقدمي عناصر جديدة  املكتب املركز  الوط من طلب أيضا ي  

 أن العناصالر كافيالة تقالرر اللجنالةأناله عنالدما  املكتالب املركالز  الالوط و  الطلالباملقدمالة ألطراح لالتهنكيد  ىوير  .76
غالالايرة لتلالالك الالال  خلصالالت إىل نتيجالالة مسالالتخل   الالذا ال يضالالمن أن اللجنالالة ، فوافالالا علالالى إعالالا ة النظالالر يف امللالالاتو 

 .  أصبإلي ا 

     عناصر المشاركة الفعالة 2.2.8

فاجةالالة، الحظالالت اللجنالالة أنالاله ال يالالزال هنالالاك التحقالالا املإجالالراء عمليالالات لالالدى  29وكمالالا هالالو مبالال  يف الفقالالرة  .77
يف ة لألفالرا  يالتبال  املشالاركة الفعلحيالث املعلومالات الال  قالدمت ا املكاتالب املركزيالة الوطنيالة علالى حتسال   خالال جمال إل
 املذكورة.  اجلرائم
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، غالبالالالا مالالالا  الطلالالالباملقدمالالالة ا جالالالت الالالال  قالالالدمت ا األطالالالراح بالالالالنظر إىل الطلبالالالات الفر يالالالة و معاملالالالة يف سالالياق و  .78
ن املشالالاركة إضالالافية عالتقالدمي تفاصاليا مقالدم الطلالالب  ركالالز  الالوط مالالن املكتالب امل طلالبأن ت اللجنالةكالان يتعال  علالالى 

   يف موجز الوقائ .للتفاصيا الوار ة  لةة املكم  يالفعل

الالو  .79 الالا ور  يف التعمالاليم يف مناسالالبات عالالدة مبالالت ر ذكَّ ه مالالن األمانالالة العامالالة إىل مجيالال  املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة املوجَّ
وتعمالاليم  رة محالالراءالالال  تقالالدم طلالالب إصالالدار نشالالميالال  البلالالدان األعضالالاء مالالن امل الالم جل’’بهننالاله  2012نيسالالان/أبريا  5يف 

الالالالت م املوج الالالة و  ربط بالالال  املطلالالالوبللالالال أن تالالالوفر مالالالا يكفالالالي مالالالن الوقالالالائ مالالالا،  القالالالب  علالالالى شالالالخ مالالالن أجالالالا إلقالالالاء 
ا وصالالالالف[ مالالالالوجز الوقالالالالائ يقالالالالدم ]’’بالالالالهنن  الالالالال  تطلالالالالب نظالالالالام معاملالالالالة البيانالالالالاتمالالالالن  ‘(1’)ب، 2.83املالالالالا ة ب، و ‘‘إليالالالاله

 )...(‘‘.    املطلوبال  قام  ا لألنشطة اإلجرامية  اواضحو  امقتضب

   من القانون األساسي لإلنتربول 3و 2المادتان  3.2.8

 3املالالا ة ، سالالندا إىل تمس الطعالالن يف معلومالالات مسالالجلة يف ملفالالات اإلنرتبالالولتلالالظلالالت اللجنالالة تتلقالالى طلبالالات  .80
   إلنرتبول.القانون األساسي لمن 

كالالا يف  بعنايالالة . إذ تنظالالر اللجنالالة نظالالر في الالاال اللجنالالةيتعالال  علالالى غالبالالا مالالا تثالالي هالالذل الطلبالالات مسالالائا معقالالدة و  .81
املعقالد  ب اطالد ا بعالرض الت اللجنالة جمالور َّ طريقالة الطالاب  الغالالب. طلب على أساس كا حالة علالى حالدة، بتطبيالا 

 .  3 املا ةهلذل الطلبات ال  ترِ  ها وال  تدف  ب يف كثي من األحيان

لطعالن يف معلومالات مسالجلة يف ا لاللجنالة حججال  جالرت معاملت الا مالن عد  متزايد من الطلبات الوتضمَّن  .82
 القانون األساسي لإلنرتبول.من  2إىل املا ة  ملفات اإلنرتبول، سنداً 

 ،سالالتكون أو ميكالالن أن تكالالوناةاصالالة  الالا كانالالت، أو  حقالالوق اإلنسالالانلالالب بالالهنن طقدمالالة للاألطالالراح املوتالالدف   .83
هالالذل ا جالالت حالالول وكثالاليا مالالا تتمحالالور سالالجلة يف ملفالالات اإلنرتبالالول. املر نتيجالالة املعلومالالات املتعلقالالة  الالم خطالالعرضالالة لل

إلي الالا، املقدمالالة دفو  هالالذل الالاليف كالالا اللجنالالة نظالالر حماكمالالة عا لالالة. وتيف حالالا الفالالر  يف اإلجالالراءات القانونيالالة الواجبالالة و 
مزيالالالالد مالالالالالن وفي إىل تالالالالات الطلبالالالالاملقدمالالالالة األطالالالالراح و الوطنيالالالالة املكاتالالالالب املركزيالالالالة يف كثالالالالي مالالالالن األحيالالالالان هالالالالي تالالالالدعو و 

، أوصالالالت 2املالالالا ة وعلالالالى أسالالالاس ا جالالالت الالالالوار ة املسالالالتندة إىل املطروحالالالة. بشالالالهنن القضالالالايا التفاصالالاليا واإليضالالالاحات 
 .  أو حذح معلومات يف عد  من ا االتجب ح 2014خبل عام اللجنة 

ألطالالالراح ملتنوعالالالة املمنوحالالالة لالصالالالفات ازيالالالا ة الرتكيالالالز علالالالى  2014يف هالالالذا السالالالياق، قالالالررت اللجنالالالة يف عالالالام و  .84
الهالذ الصالفات  أن، وأشارت إىل توفي ا مايةل الطلباملقدمة  ح  الدح محايالة هالةالء األفالرا  وحقالوق م. نَ غالبالا مالا مت 
البيانالالالالات معاملالالالة ديالالالدة بشالالالالهنن اجلتوجي يالالالالة البالالالا ت علالالالالى املمبوافقالالالة اللجنالالالالة التنفيذيالالالة ترحيبالالالا حالالالالارا اللجنالالالالة ورحبالالالت 

موقالالا اللجنالالة. وأشالالا ت اللجنالالة  منسالالجمة مالال  املنظمالالة الالال  تّتبع الالا  ةالعامالالقارَبالالة أن امل مالالا بالال َّ املتعلقالالة بالالالبجة ، 
    ذا التطور ومن املتوخى أن يكون هلذل املبا ت التوجي ية آنيار إيابية على حقوق األفرا .كذلك 

. املطلالالوب أحالالد لالالى رفالال  تسالالليم ا عمعينالال ابلالالدمحلالالت سالالتثنائية الالال  االسالالباب األوركالالزت اللجنالالة أيضالالا علالالى  .85
وترتيب الالالا حسالالالب   الالالا، قالالالررت مواصالالاللة النظالالالر فيقضالالالايااللجنالالالة تتلقالالالى معلومالالالات مفصالالاللة عالالالن هالالذل الويف حالال  ظلالالالت 

 الفر ية. الطلباتمعاملة يف ة ولوياأل
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 الحق في الوصول إلى الملفات  4.2.8
التشالالاور مالال  ، ىل ملفالالات اإلنرتبالالولإ غالالي املباشالالرالوصالالول السالاليا ة الوطنيالالة و عمالالب مببالالدأ  اللجنالالة، واصالاللت  .86

 لب.الطاملقدمة ألطراح لطلب اإلذن بالكشا عن معلومات لالوطنية املكاتب املركزية 

املناقشالالالالات علالالالالى يضالالالالا ، وأالبيانالالالالاتاألشالالالالخاد موضالالالالو  علالالالالى حقالالالالوق تشالالالالديدا متزايالالالالدا والحظالالالالت اللجنالالالالة  .87
املكاتالالالالب ، واصالالالاللت اللجنالالالالة تالالالالذكي ذلالالالالكيف ضالالالالوء و االحتالالالالا  األورويب. ب اجلاريالالالالة حالالالالول إصالالالالبحات محايالالالالة البيانالالالالات

املقدمالالالة األطالالالراح إىل م قالالالدَّ يمالالالن أجالالالا محايالالالة حقالالالوق الفالالالر ، مالالالن الضالالالرور  أن ه، هننالالالهلالالالا بشالالالر  الو  املركزيالالالة الوطنيالالالة
قدمالالة األطالالراح املالتهنكالالد مالالن أن  هالالوذلالالك نالالت أن الغالالرض مالالن بيَّ علالالى األقالالا. و  أ ىن مالالن املعلومالالات احالالدالطلالالب 

ها، وهالالو مالالا قالالد يتطلالالب سالالارية ضالالدقانونيالالة  علالالى علالالم بالالهن   عالالاوى أو إجالالراءاتعالالديا، تعلالالى أقالالا ، هالالي طلالالبال
   تمثيا أنفس م.ل م السفر إىل بلد مع  من

معلومالالالات مسالالالجلة يف الالالالذين ال تشالالالمل م  ألفالالالرا إىل اإجالالالراءات تقالالالدمي املعلومالالالات  يفجمالالالد ا ظالالالرت اللجنالالالة ون .88
األمانالالالة و ج و هالالالا مالالالن أجالالالا ا صالالالول علالالالى إذن مالالالن املكاتالالالب املركزيالالالة الوطنيالالالة مواصالالاللة وقالالالررت . ملفالالالات اإلنرتبالالالول

يف مسالالجلة تتعلالالا  الا أ  معلومالات لالب هالالذل بعالدم وجالالو  الطمقدمالالة األطالراح إلبالالبع العامالة، حسالالب االقتضالاء، 
 .  ملفات اإلنرتبول

اللجنالالالة أن ا، اعتالالالربت احالالالرتام حقالالالوق اإلنسالالالان وا فالالالاا علالالالى مصالالالداقيت عالالالن وبالالالالنظر إىل مسالالالةولية املنظمالالالة  .89
الراميالالة إىل حتسالال  محايالالة املتواصالاللة  هالالاج و ة بالنسالالبة إىل بالغالال هنيمهيالالةاإلنرتبالالول يتسالالم با الالا يف الوصالالول إىل ملفالالات 

   م  املعايي الدولية.مبا ينسجم حقوق الفر  

 دراسات حاالت إفرادية   3.8
الوطنيالالة وعامالالة املقدمالالة الطلالالب واملكاتالالب املركزيالالة  األطالالراحإىل  عمالالا اللجنالالةنظالالرة معمقالالة عالالن  ميتقالالدبغيالالة  .90

الطلبالالالالات، التحقالالالالا الالالالال  تقالالالالوم  الالالالا لالالالالدى معاملالالالالة نطالالالالاق وعمالالالالا عمليالالالالات يف إطبع الالالالا علالالالالى اجلم الالالالور واملسالالالالاعدة 
 .  شر  راسات حاالت إفرا يةناقرتحت اللجنة 

هالالا اتلقغالبالالا مالالا تقالالدم أمثلالالة علالالى أنالالوا  الطلبالالات الالال  ت 1يف التالالذييا ت إفرا يالالة اال الالنيالالب   راسالالات وتالالر   .91
  .  اللجنة

 متابعة استنتاجات اللجنة   4.8
معلومالالالات لالالالدى بالالالروز األمانالالالة العامالالالة علالالالى الفالالالور اسالالالتنتاجات اللجنالالالة. ومالالال  ذلالالالك، طبقالالالت عالالالام، شالالالكا  يف .92

لفالالات يف مللجنالالة مالالا إذا كانالالت ترغالالب يف إعالالا ة النظالالر تسالالهنل األمانالالة العامالالة أن ميكالالن لجديالالدة بعالالد  ورة معينالالة، 
توافالالا ، اففوظالالاتعلالالى الرقابالالة جلنالالة عمالالا مالالن قواعالالد  19املعالالايي املنصالالود علي الالا يف املالالا ة وعنالالد اسالالتيفاء نالالة. يمع

وليالالة، األ  الالاة   بالضالالرورة إىل تنقاليح نتائجتالإعالا ة النظالالر ال معينالالة وإن كانالالت  اللجنالة علالالى إعالا ة النظالالر يف ملفالات
   .71على النحو املذكور يف الفقرة 
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املقالالالالدم طرح البيانالالالالات متعلقالالالالة بالالالال تاألمانالالالالة العامالالالالة توصالالالالية اللجنالالالالة وحالالالالذفطبقالالالالت ويف إحالالالالدى ا الالالالاالت،  .93
ت م سالتند إىل الوقالائ  والالتبشالهنن هالذا الشالخ   اءمحالر ة نشالر إصالدار ويف أعقاب هذا ا ذح، طلالب البلالد ب. للطا

ت ذفاملعلومالالات مالالرة أخالالرى. وح الالملالالة معا قالالررت األمانالالة العامالالةا، اللجنالالة سالالابقذ  اخذتالاله لقالالرار الالالوخبفالالا ل.  انفسالال
وقالالد عارضالالت . اعالالد صالالا يلالالدعوى مل اأسالالاس ألن  بعالالد بضالالعة أسالالابي املعالال  بنالالاء علالالى طلالالب البلالالد النشالالرة أخالاليا 

 ا مراء.نشرة لجنة بقوة إصدار هذل الال

 اإلحصاءات  5.8
نيالالة قالالدمت اللجنالالة إحصالالالاءات حم ،زيالالا ة الشالالفافيةتوخيالالا ل .94 معروضالالالة يف ، إىل جانالالب منشالالورات اعالالن أعماهلالالدَّ

عمالالا اللجنالالالة  قالالة عالالنمَّ نظالالرة معوسالاليلة لتقالالالدمي كالشالالبكي. واقرتحالالت أيضالالا نشالالالر  راسالالات حالالاالت إفرا يالالة    الالاموقع
   .(1والتذييا  3.8 )انظر النقطة

 .2014يف عام   ور ت وجرت معاملت ا الالفر ية ذا التقرير إحصاءات عن الطلبات هل2 التذييا وتر  يف  .95
 
 

---------- 
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 1التذييل 
 1فرادية الحالة اإلدراسة 

 :طلبال
هالالذا الطلالالب مالالن أحالالد وور  علالالى ملفالالات اإلنرتبالالول. طالالب  نرتبالالول طلبالالا لباإل حمفوظالالاتعلالالى الرقابالالة جلنالالة تلقالالت 

 .  ألا شك يف وجو  بيانات تتعلا به مسجلة يف ملفات اإلنرتبول من البلدكان ي( الذين  سيد س األفرا  )ال
 يةرسالالالالة موقعالالالة أصالالالل افالالالامي بدايالالالةً السالالاليد سالالال . وقالالالدم  ميثالالالا هننالالالهي بحمالالالام يالالالدععالالالرب هالالالذا الطلالالالب إىل اللجنالالالة وق الالالدم 

يتعالال  ، الطلالالب مقبالالوالكالالي ي عتالالرب أنالاله  تشالالر  لالاله  عالال امللجنالالة إىل افالالامي سالال . وكتبالالت اليد سالاللاونسالالخة مالالن هويالالة 
نيابالالة هنن يتصالالرح للمحالالامي بالال صالالراحةً في الالا يالالهنذن موقعالالة مالالن السالاليد سالال   ونييقالالةا، أ  أصالاللي قالالدم تالالوكيبعليالاله أن ي

   عنه.
تبلغالالاله بقبالالالول اللجنالالالة إىل افالالالامي ، كتبالالالت اسالالالتبم هالالالذل الونييقالالالةا. ولالالالدى أصالالاللي للجنالالالة تالالالوكيباوقالالالدم إىل  افالالالامي ر َّ و 

 ه. طلب
 :االعتبارات
السالاليد سالال   البلالالد ألالالا. مالالن م املعلومالالات مل تقالالدَّ هالالذل ن بالسالاليد سالال ، أال أ تعلالالاتمعلومالالات اإلنرتبالالول  يف ملفالالات

   البلد باء.من طلب بناء على  تصدر اء محر نشرة موضو  كان 
لتهنكالد ممالا إذا كانالت الالدعاوى ضالد ااملكتالب مالن لبلالد بالاء وطلبالت ل اللجنة باملكتب املركز  الالوط ت ، اتصليهوعل

سالالارية. وط لالالب أيضالالا مالالن ال تالالزال اء سالالنداً إلي الالا مالالر   أ صالالدرت النشالالرة ا الالاليف حقالاله التوقيالالا سالال  ومالالذكرة  السالاليد
علالالى وجالاله بالال  عناصالالر إضالالافية تأن يقالالدم املكتالالب مالالذكرة التوقيالالا. وط لالالب كالالذلك مالالن  نسالالخة مالالن مياملكتالالب تقالالد

 .  الت م إليهبتوجيه األحدا  ال  تسببت السيد س  يف ضطل  به االذ  افد  ور الدقة الد
 .  إيضاحاتما طلبته من تهنكيدات و اللجنة إىل  لبلد باءلاملكتب املركز  الوط  وقدم 

 :االستنتاجات والتوصيات
ساسالالالية الالالال  أجرهتالالالا األالتحقالالالا وعمليالالالات  لبلالالالد بالالالاءلاملعلومالالالات املقدمالالالة مالالالن املكتالالالب املركالالالز  الالالالوط  اسالالالتنا ا إىل 

 بحقة. امللا على أعضاء اللجنة خبل  ورهتا الوع رض ذل القضية. هللا ، ف تح ماللجنة
ال  أنا، نطالاق الال  أجرهتالال ةواسالعالالتحقالا يف ضالوء عمليالات يف املعلومات الال  تلقت الا و  هابعد نظر ورأت اللجنة، 

ملفالالات اإلنرتبالالول علالالى حنالالو ال سالال  قالالد عوملالالت يف  سالاليدبالالعتقالالا  بالالهنن املعلومالالات املتعلقالالة حيمل الالا علالالى اسالالبب 
 نرتبول.لقواعد اإلتثا مي

 :معلوماتالكشف عن ال
املكتالب املركالز  ا ب ، اتصاللت اللجنالة جمالدىل املعلومالاتإ صالول غالي املباشالرو بدأ السيا ة الوطنيالة وإمكانيالة المراعاًة مل
اإلنرتبالالالالول الطلالالالالب املعلومالالالالات املوجالالالالو ة يف ملفالالالالات مقالالالالدم لطالالالالرح لكشالالالالا تطلالالالالب اإلذن بالالالالهنن للبلالالالالد بالالالالاء ل الالالالالوط 

  املقدمة من البلد باء.
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معلومالالالات مسالالالجلة يف ملفالالالات سالالال  بهننالالاله كالالالان موضالالالو   لسالالاليدلكشالالالا بالالالهنن توأذن املكتالالالب املركالالالز  الالالالوط  للجنالالالة 
حقالاله  يفا سالالارية املفعالالول صالالدرت بالالهنن مالالذكرة توقيالالو ة ]...[ ت مالالبهننالاله مطلالالوب ، وبمقدمالالة مالالن البلالالد بالالاء اإلنرتبالالول

 اء. محر نشرة هننه موضو  بو ]...[،  تاريخب
، اتصالاللت البلالالد ألالالامقدمالالة مالالن علالالى معلومالالات بنالالاًء يف أنالاله كالالان مطلوبالالا سالال  كالالان يشالالك أساسالالا  السالاليدومبالالا أن 

ملفالالالالات يف عالالالالدم وجالالالالو  معلومالالالالات تتعلالالالالا بالالالاله سالالالال  عالالالالن  لسالالالاليدهنن تكشالالالالا للطلالالالالب اإلذن بالالالالألالالالالا البلالالالالد بلجنالالالالة ال
سالالاليد هنن تقالالالدم هالالالذل املعلومالالالات إىل البالالالاملكتالالالب املركالالالز  الالالالوط  للجنالالالة  أذنألالالالا. وقالالالد  مقدمالالالة مالالالن البلالالالد اإلنرتبالالالول
 س . 

 .املعلومات املذكورة أعبلزو ته بو سيد س  لجنة إىل المث كتبت ال
 
 

 2اإلفرادية  دراسة الحالة
 :طلبال

تتعلالالا  الالا مسالالجلة يف ملفالالات معلومالالات  تسالالعى مالالن خبلالاله إىل الطعالالن يف  عالالالسالاليدة شالالخ  هالالو مالالن  طلالالبا  ور َ 
النشالالرة مقتطالالا مالالن قالالد علمالالت بالالذلك بعالالد نشالالر محالالراء صالالا رة عالالن البلالالد جالاليم، و نشالالرة كانالالت موضالالو  . و اإلنرتبالالول
 .  إلنرتبولالعمومي لاملوق  الشبكي يف ا مراء 

تبلغ الا بقبالول  اللجنالةبطاقالة هويت الا. وكتبالت إلي الا نسخة مالن موقعة أصلية و لجنة رسالة الإىل ع   السيدةوقدمت 
 .  طلب ا

 :االعتبارات
غالي املعلومالات املتعلقالة  الا تفن الد في الا ملالاذا تعتقالد أن د ا مالن ا جالت عال يف رسالالت ا إىل اللجنالةعال   الساليدةأور ت 
تسالالليم ا إىل البلالالد  فالال ر  البلالالد  السالالتندت إلي الالا هالالي أن ا جالالة الرئيسالالية الالال  انرتبالالول. وكانالالت لقواعالالد اإلممتثلالالة 
   الت م املوج ة إلي ا.بناء على جيم 

عالال   ضالالد السالاليدةاملرفوعالالة أن الالالدعاوى  تهنكيالالدت منالاله لجنالالة باملكتالالب املركالالز  الالالوط  للبلالالد جالاليم وطلبالالفاتصالاللت ال
املكتالب تقالدمي مالن وطلبالت اللجنالة أيضالا سالارية. تالزال  ال اء،ا مالر نشالرة اليف إصدار إليه  ندست  ا  ذافكمة ال وقرارَ 

عناصالالالر عالالال ، و  السالالاليدةمبوجبالالاله الت مالالالة إىل ج الالالت الالالالذ  و  ن  القالالالانوين نسالالالخة مالالالن الالالالو  قالالالرار افكمالالالةمالالالن نسالالالخة 
   على استفسارات اللجنة.تقدمي أجوبة و ة  ا، ت ماملة يف األعمال اإلجرامية يالفعلت ا مشاركتفيد عن أخرى 

املكتالالب نسالالخة مالالالن قالالالدم و الالالدعاوى وقالالرار افكمالالة. سالالالريان ةكالالد يلبلالالد جالاليم ل املكتالالب املركالالز  الالالالوط  مالالنوور  ر ا 
مزيالالد مالالن ق الالدم  إضالالافة إىل ذلالالكعالال . و  السالاليدة إىلمبوجب مالالا الالالت م ج الالت و   نذيلالالالن  القالالانوين قالالرار حمكمالالة والالال

هالالالذل الوقالالالائ  عالالال ، وقالالالد أوضالالالحت  السالالاليدةإىل االهتامالالالات توجيالالاله تلالالالك التفاصالالاليا الدقيقالالالة للوقالالالائ  الالالال  أ ت إىل 
   ة.على استفسارات اللجن ت ورها يف هذل اجلرمية وأجاب
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أبلغالالالت اللجنالالالة بالالالهنن البلالالالد عالالال   هنن السالالاليدة. وأفالالالا ت بالالالاللجنالالالة أيضالالالا باملكتالالالب املركالالالز  الالالالوط  للبلالالالد  الواتصالالاللت 
رفضالالت  لبلالد  اللالساللطات الوطنيالة ، إال أن علالى أسالالاس الالت م املوج الة إلي الا البلالد  ال ا مالن تسالليمطلالب جاليم 

  ا هذا. طلب تسليم

اللجنالالة ا، ويف هالالذل ا الالال، أن يالالوايف صالالحيحا األمالالر هالالذ مالالا إذا كالالانأن يةكالالد  املكتالالب املركالالز  الالالوط مالالن  لالالبوط  
 قالالالالرار اجلمعيالالالالة العامالالالالةباملكتالالالالب عالالالال . وأ بلالالالال   رفالالالال  تسالالالالليم السالالالاليدةإىل السالالالاللطات الوطنيالالالالة الالالالالذ  حالالالالدا ببالسالالالالبب 
تبلَّالال  ، ]أفالالرا [تسالالليم  بعالال  البلالالدانت إذا رفضالال’’ه الالالذ  يالالن  علالالى أنالال 1984لعالالام  AGN/53/RES/7لإلنرتبالالول 

 ‘‘.  إىل اإلشعار األصلي يف إضافةٍ بذلك الوطنية األخرى املكاتب املركزية 

ه يتعذر ذكر أنالسيدة ع ، بيد أنه  الوطنية رفضت تسليم هلبلد  ال أن سلطاتل املكتب املركز  الوط وأكد 
 .األسباببيان 

 :االستنتاجات والتوصيات
لبلالالد ل املكتالالب املركالالز  الالالوط و لبلالالد جالاليم لاملكتالالب املركالالز  الالالوط  عالال ، و  املعلومالالات املقدمالالة مالالن السالاليدةبنالالاء علالالى 

 بحقة. لى أعضاء اللجنة خبل  ورهتا العامللا وع رض ذل القضية. هلملا ، ف تح  ال

العتقالالالالالا  بالالالالالهنن حيمل الالالالالا علالالالالالى اسالالالالالبب ال  أنمالالالالالن الطالالالالالرف ، نظالالالالالر يف املعلومالالالالالات الالالالالال  تلقت الالالالالا البعالالالالالد ورأت اللجنالالالالالة، 
 نرتبول. لقواعد اإلتثا ملفات اإلنرتبول على حنو ال مية ع  قد عوملت يف سيدبالقة املعلومات املتعل

  أن السالالاللطات الوطنيالالالة يف البلالالالد  العالالال  يبالالال   السالالاليدةملالالالا إىل نبيالالاله ومالالال  ذلالالالك، أوصالالالت اللجنالالالة بالالالهنن يضالالالاح ت
   ا مراء.نشرة الوار ة يف ال م استنا ا إىل الت  اتسليمت رفضكانت 

   إلنرتبول هذل التوصية الصا رة عن اللجنة.لاألمانة العامة وطبقت 

 :معلوماتالكشف عن ال
املكتالالب املركالالز  ، اتصالاللت اللجنالالة جمالالدا بىل املعلومالالاتإ صالالول غالالي املباشالالرو بالالدأ السالاليا ة الوطنيالالة وإمكانيالالة المراعالالاًة مل
 .  الطلبمقدم لطرح املعلومات لكشا تطلب اإلذن بهنن جيم للبلد ل الوط 

ملكتالالالب املركالالالز  اللجم الالالور، أبلغالالالت اللجنالالالة ا متاحالالالعالالال   ا مالالالراء املتعلقالالالة بالسالالاليدةالنشالالالرة مقتطالالالا مالالالن وملالالالا كالالالان 
عال  بهناالا  الساليدةسالتبل  اللجنالة تالا ، فالضن ما مل يب  صراحة خبح ذلك يف غضالون اإلطالار الالزم  املبهننه  الوط 

 سالخة مالن هالذا القالرار قضالائيهلالا ن]...[، وتقالدم  اريخبتالافكمالة سالار  املفعالول صالا ر عالن قالرار مطلوبة بناء علالى 
 ة يف حق ا.  ر اصاء المر نسرة ا تفاصيا موجز الوقائ  الوار ة يف المشفوعة ب

كتبالت   ياله، مالن اللجنالة. وبنالاء علد  اإلطالار الالزم  افالضالمن لبلالد جاليم، ل مل ير  أ  ر  من املكتب املركز  الوط و 
   ل.أعببينة علومات املامل ا يلإوقدمت ع   اللجنة إىل السيدة

 ا أاالالالبالالالهنن املعلومالالات املتعلقالالالة  الالالا الالال  كانالالالت مسالالجلة يف ملفالالالات اإلنرتبالالول تبالالال َّ عالال   السالالاليدةَ  كمالالا أبلغالالالت اللجنالالة  
 رفضت تسليم ا. ال وأن مذكرة أضيفت إىل ملف ا تفيد بهنن سلطات البلد ، لقواعد املنظمةممتثلة 
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 3 اإلفرادية راسة الحالةد
 :طلبال

 سالاللطات البلالالد واوصالالا  أن  الساليد. وأوضالالح لبلالالد هالالاءلالالالرئيس السالابا صالالا ( كالالان  الساليدشالالخ  )مالالن  طلالبور  
 هذل النشرة ا مراء. الطعن يف صا  إىل  السيداء يف حقه. وسعى محر أصدر نشرة  البلد هاءبهنن أبلغته 

بطاقالة هويتاله ة ونسالخة مالن أصالليموقعالة  أ  رسالالة؛ الونيالائا املطلوبالة لقبالول الطلالب كالاإىل اللجنالة   صا  السيد قدم
 .  توكيا أصليو 

 :االعتبارات
االخالالالتبس،  بنالالاء علالالى هتالالم صالالا رة يف حقالاله الا مالالراء نشالالالرة هنن البالال املقدمالالة إىل اللجنالالةرسالالائله يف صالالا   السالاليد فالال  
بصالالفته الرمسيالالة ويف إطالالار قالالام  الالا ذل الالالت م صالالا  الالا يتمالال خالالذها يفا بالالداف  سياسالالي. وا عالالى أن أ  إجالالراءات تكانالال

 هاء.  لبلدا لرئيستهن ية  ورل بوصفه 

صالالالا   ضالالالد السالالاليداملرفوعالالالة الالالالدعاوى سالالالريان  وطلبالالالت تهنكيالالالدهالالالاء  لبلالالالدلملكتالالالب املركالالالز  الالالالوط  اتصالالاللت اللجنالالالة با
اللجنالة كالذلك  تطلبالمالن هالذل املالذكرة. و  ونسالخةاء بنالاء علي الا، ا مالر نشالرة الصالدرت الال  سريان مذكرة التوقيا و 

 ما يلي: تقدمي ر و  على من املكتب 
 ، ح  كان رئيساإزاء األعمال ال  قام  ا ا صانة صا  يتمت  ب لسيدما إذا كان ا -

ت م توجياله الالإىل ت  أ  الالصالا  علالى وجاله الدقالة  السيداألعمال ال  قام  ا مزيد من التفاصيا عن  -
   إليه،

 تلك األعمال. الدليا على أنه استفا  شخصيا من  -

، وقالالالدم ومالالذكرة التوقيالالاالالالالدعاوى سالالريان االستفسالالارات، وأكالالد هالالالذل علالالى  لبلالالالد هالالاءل املكتالالب املركالالز  الالالوط ر  
 ال يتمتال  لالوط ،ن  القالانوين االال صالا ، مبوجالب الساليد، هننبالاملكتالب أيضالا مذكرة التوقيالا هالذل. وأفالا  نسخة من 
   .ارئيسكان ح     قام  ا الجراء األعمال با صانة 

الالالت م إليالاله كانالالت توجيالاله الالال  أ ت إىل عمالالال أن األ تكالالدأ املكتالالب املركالالز  الالالوط  املعلومالالات الالال  قالالدم اإال أن 
املكتالالالب تقالالالدمي أ  تعالالالذر علالالالى ، ا. وإضالالالافة إىل ذلالالالكرئيسالالالبصالالالفته  هواجباتالالاليالالالة هن قالالالام  الالالا يف إطالالالار ترمسيالالالة  أعمالالالاال

   استفا  شخصيا من أعماله.صا   عناصر تب  أن السيد

 :االستنتاجات والتوصيات
 ع الرضالقضالية، و ف التح ملالا هلالذل ، للبلالد هالاءاملكتالب املركالز  الالوط  صالا  و  على املعلومات املقدمة من الساليدبناء 

 بحقة.   ورهتا اليف لى أعضاء اللجنة ع

 .اتبعت طريقة الطاب  الغالب لى هذل العناصر،بناء عهلا، و وفرة العناصر املت كانظرت اللجنة يف  
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مالن أجالا الوقالوح علالى  3املالا ة قلالا متعلقالة بال  تثالي أوجاله يف سياق القضايا ت تب  طريقة الطاب  الغالب 
القالالالالانون ة مالالالالن عناصالالالالر عا يالالالالاملعالالالال  تغلالالالالب علالالالالى أ   أ  عناصالالالالر سياسالالالالية يف امللالالالالاهنالالالالاك مالالالالا إذا كانالالالالت 

   اجلنائي، أو العكس.
 ا،السياسالالي وأاالال طالالاب صالالا  يطغالالى علي الالا الالسالاليد بقالالررت اللجنالالة أن املعلومالالات املتعلقالالة ل الطريقالالة، هالالذوبنالالاء علالالى 

 .  قواعد املنظمةال متتثا ل، بناء على ذلك

إلنرتبالول لاألمانالة العامالة ، وطبقالت اإلنرتبالول، ملفالات مالن صالا   اللجنة حالذح املعلومالات املتعلقالة بالساليدوأوصت 
 الصا رة عن اللجنة.  هذل التوصية

 :معلوماتلكشف عن الا
ن أاللجنالالة  ، كشالالفت لالالهتتعلالالا بالاله مسالالجلة يف ملفالالات اإلنرتبالالولمعلومالالات بوجالالو   هأنيبالالت علمالالصالالا   السالاليدملالالا كالالان 

   ذفت.قد ح  ال  كان يطعن  ا املعلومات 

حالالالالالذح ، فلالالالالالدى توصالالالالاليات اللجنالالالالالةتطبيالالالالالا  تضالالالالالطل  بالالالالالدور األمانالالالالالة العامالالالالالة لإلنرتبالالالالالولومبالالالالالا أن إضالالالالالافة إىل ذلالالالالالك، و 
الالال اءا مالالالر ل النشالالالرة هنن هالالالذبالالالهالالالاء  البلالالالدَ  األمانالالالة العامالالالةبالسالالاليد صالالالا ، أبلغالالالت  املعلومالالالات املتعلقالالالة علالالالى  ذفت بنالالالاءً ح 

 .  توصية اللجنة

 
---------- 
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 2التذييل 
 

 2014 إحصاءات عام
 

   2014في عام الواردة الطلبات ألف. 
يف معاملالالالة  يطعالالالن فيالالاله نرتبالالالول اإل حمفوظالالالاتعلالالالى الرقابالالالة مالالالن شالالالخ  إىل جلنالالالة هالالالو التمالالالاس مقالالالدم الطلالالالب  -

   البيانات.صول على هذل حقه يف ا  ارسميأو ، اإلنرتبولعلقة به يف ملا البيانات املت

   لطلباتل العامةالسمات  .1

   .2014يف عام  اجديدا فر ي طلبا 575 تلقت اللجنة -

 

 النسبة المئوية كميةال مقبوليةال
 82 472 قبولةاملطلبات ال

 18 105 قبولةاملطلبات غي ال

 100 575 المجموع

 

 النسبة المئوية كميةال نوع الطلب
 39,3 226   شكاوى

 38 85 3مبا في ا الشكاوى ال  تشي إىل املا ة 

 56,5 325 الوصول البسيط طلبات 

 (1) طلبات أخرى
24 4,2 

 100 575 المجموع

 
اللجنالالة تنبي الالات موج الالة إىل عالالا ة مالالا تكالالون وهالالي . اإىل الطلبالالات املقدمالالة اسالالتباق‘‘ طلبالالات أخالالرى’’تشالالي فةالالة  (1)

إللقالاء القالب  علالي م عالرب تقدم طلالب تعالاون سالهنن الساللطات الوطنيالة بعتقد تال  املقدمة الطلب من األطراح 
 .قنوات اإلنرتبول
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 النسبة المئوية كميةال ملفات اإلنتربول

 47 272 مسجلة يف ملفات

 53 303 غي مسجلة يف ملفات

 100 575 اجملمو 

 النسبة المئوية كميةال الشكاوى/ملفات اإلنتربولسمات 

 82 186 مسجلة يف ملفات

     :تشما

 87 162    املطلوب -

اء يف محالالالالالالر ت نشالالالالالالرة الشالالالالالالخ  الالالالالالالذ  صالالالالالالدر  -
 حقه

143 77 

ن شالالالالالرت مقتطفالالالالالات الالالالالال  اء ا مالالالالالر النشالالالالالرات  -
 إلنرتبولمومي لاملوق  الشبكي العمن ا يف 

97 52 

 18 40 غي مسجلة يف ملفات

 100 226 المجموع

 
 النسبة المئوية كميةال اإلنتربول ملفات/الوصولسمات طلبات 

 24 79 مسجلة يف ملفات

     :تشما

 75 59    املطلوب -

اء يف محالالالالالالر ت نشالالالالالالرة الشالالالالالالخ  الالالالالالالذ  صالالالالالالدر  -
 حقه

43 54 

ن شالالالالالرت مقتطفالالالالالات الالالالالال  اء ا مالالالالالر النشالالالالالرات  -
 إلنرتبولمومي لاملوق  الشبكي العمن ا يف 

19 24 

 76 246 غي مسجلة يف ملفات

 100 325 المجموع

 
 المئويةالنسبة  كميةال الطلبات األخرى سمات

 29 7 مسجلة يف ملفات

     :تشما

ت نشالالالرة يف حق الالالم صالالالدر ذين األشالالالخاد الالالال -
 ق دم طلب إلصدار نشرة يف حق مأو 

5 71 

 71 17 غي مسجلة يف ملفات

 100 24 المجموع

 

  مسجالا خصش 272المتعلقة بل  ،اإلنتربولملفات في  ،لبياناتاعاملة م .2
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هالالالالي  2014املقدمالالالالة مالالالالن األشالالالالخاد املسالالالالجل  يف ملفالالالالات اإلنرتبالالالالول يف عالالالالام  272 الالالالالالالطلبالالالالات معظالالالالم  -
  .إلنرتبولل ركزيةاملبيانات الموضو  معلومات مسجلة يف قاعدة 

ونيالالالائا السالالالفر قاعالالالدة بيانالالالات لة بعالالالد  ونيالالالائا سالالالفرهم املسالالالجلة يف صالالالموضالالالو  معلومالالالات مت ا هالالالو بعضالالالو  -
أرقالالام ونيالالالائا اهلويالالالة الالال  أبلالالال  عالالالن سالالالرقت ا أو سالالالوى ال تتضالالالمن قاعالالالدة البيانالالات هالالالذل و املسالالروقة/املفقو ة. 

 بهنمساء األشخاد. معلومات ال تتضمن فقدااا، و 
 املركبات االية املسروقة. يف قاعدة بياناتتر  ركبات مببع  الطلبات الفر ية وتتعلا 

يف رسالالالائا بالالال  املكاتالالالب املركزيالالالة ون مالالالذكور بالالالا مالالالة منظَّ  يف ملفالالالاتٍ   غالالالي مسالالالجلهالالالم  بعالالال  األشالالالخاد -
يس ولكالن لال ة البيانالات املركزيال ةاملسالجلة قاعالدامللفالات هالذل امللفالات يف عالدا  وتصالنَّا الوطنية لإلنرتبول. 

 خاد. هلا تصنيا 
 

 النسبة المئوية كميةال بياناتالقاعدة 

 97 264 ركزيةاملبيانات القاعدة 

 3 8 املركبات االية املسروقة/واملفقو ةونيائا السفر املسروقة قاعدة بيانات 

 100 272 اجملمو 

 
 

 النسبة المئوية كميةال قاعدة البيانات المركزيةحالة 

 83 225 نو املطلوب
     مبا يف ذلك:
 91 204 اء ا مر النشرات  -
املوقالالالال  ن شالالالالرت مقتطفالالالالات من الالالالا يف الالالالال  اء ا مالالالالر النشالالالالرات  -

   إلنرتبولمومي لالشبكي الع
119 58 

 9 21 اءا مر التعاميم من  ون النشرات  -
 10 28 ال تصنيا معينا )ال بيانات منظَّمة(

 0,7 2 املشتبه في م

 2,2 6 نائياجلسجا ال

 1,8 5 املختفون

 1,8 5 هتديد حمتما

 0,5 1 الضحايا

 100 272 اجملمو 

 
  



        

 
 
 

 24/26 الصفحة

 ت اإلنتربول ملفاالمسجلين في  272الل األشخاص ب المصادر الرئيسية للبيانات المتعلقة .3

 وجالالالالو  مشالالالالكلة معاملالالالالة يفتلقائيالالالالا فالالالالرتض ال يعالالالال  جتالالالالدر اإلشالالالالارة إىل أن عالالالالد  الطلبالالالالات املتعلقالالالالة ببلالالالالد م -
 .  اإلنرتبول املقدمة من هذا البلدملفات معلومات 

   30 .......................................   روسيا ·
   17 ......................   اإلمارات العربية املتحدة ·

   17 ....................   الواليات املتحدة األمريكية ·
   11 ........................................   اهلند ·

   11 .........................................  ليبيا ·

   10 ......................................   أوكرانيا ·

   8 .......................................   فرنسا ·

   7 ......................................   فنزويب ·

   6 .......................................   مصر ·
   6 ..................................   أوزبكستان ·

 

   2014حفظ الملفات في عام  .4

   430 ........................ ة عد  الطلبات اففوظ ·
   أش ر 6 .......... بزم ملعاملة الطلبات وقت الالمتوسط  ·

 
   2014و 2007 يعامبين عدد الطلبات زيادة المسجلة في ال .5

 
   التفاصيل

 2007 العام
النسبة 
 المئوية

2010 
النسبة 
 المئوية

2013 
النسبة 
 المئوية

2014 
النسبة 
 المئوية

 الواردة الطلبات
109 100 201 100 493 100 575 100 

 شكاوىال
47 43,1 123 61,2 204 41 226 39 

هلللذا الموضلللوع فلللي علللن معلوملللات مسلللجلة 
 ملفات األمانة العامة

61 56,0 133 66,2 259 52,5 272 47 

القللانون مللن  3المللادة طلبللات تللدفع بتطبيللق 
 إلنتربولاألساسي ل

19 17,4 32 15,9 71 14 127 22 

فلللللي  متلللللا لخلللللص علللللن النشلللللرة الحملللللراء م
 إلنتربولل الموقع الشبكي

15 13,8 57 28,4 104 21 119 21 
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   2014للجنة في عام ااستنتاجات . باء
   .2014يف عام  طلبا 530أ جنَز  -

  مجيالال  الطلبالالات الالالمل ت نَجالالز ومالال  ذلالالك، قبالالا ذلالالك، أو  2014يف عالالام الطلبالالات الالال  أ جنالالَزت ور ت  -
 .  2014يف عام ت ور 

 
   خالل الدوراتالتي ُدرست  212الل الطلبات سمة  .1

طلبالالات املقدمالالة مالالن األفالالرا  الالالذين الالالالدورات ا؛ ومل ت الالدَر خالالبل أنينالالاء  وراهتالالطلبالالا  212لجنالالة ت ال رسالال -
انعقالالالا  يف تالالالاريخ عالالالن م أو الالالالذين مل يعالالالد هنالالالاك أ  بيانالالالات نرتبالالالول، ملفالالالات اإلبيانالالالات عالالالن م يف ال 

   الدورة.

 
 النسبة المئوية الكمية اتنوع الطلب

 74 157 شكاوى

 24,5 52 طلبات الوصول

 1,5 3 طلبات أخرى

 100 212 اجملمو 

 
   استنتاجات اللجنةسمة  .2

وتتعلالالا  .2014يف عالالام ( املائالالةيف  70) 149أ جنالالَز  خالالبل الالالدورة،الالال    رسالالت  212مالالن الطلبالالات الالالال  -
   .2014قبا عام  ا بعض. وقد ور  149 الطلبات الال ذل اإلحصاءات التالية 

 بهنشخاد عدة.  تعلا يطلب واحد أن ميكن ل -
 

 النسبة المئوية الكمية استنتاجات اللجنة

 62 92   (1)طلبات ممتثلة

مبالالا في الالا مالالىت كالالان يلالالزم إ خالالال حتالالديث أو إضالالافة 
 معلومات

45 49 

(2)طلبات غي ممتثلة
 57 38 

 100 149 اجملمو 

 
أوصالالالت اللجنالالالة بض خالالالال حتالالالديث علالالالى امللفالالالات أو إىل امللفالالالات الالالال  ميكالالالن أن تشالالالي ‘‘ طلبالالالات املمتثلالالالةال’’فةالالالة  (1)

 بضضافة معلومات إلي ا. 
 .من ا املعلومات املعنية حذح تشما الطلبات ال  أوصت اللجنة  ‘‘ ةاملمتثلالطلبات غي ’’ ةةف (2)
 



        

 
 
 

 26/26 الصفحة

عضالال ا ، كالالان بملفالالا 62جالالب أوصالالت اللجنالالة ح، 2014 يف عالالام. قالالرارات مةقتالالةأيضالالا  أن تتخالالذ ميكالالن للجنالالة -
 .   ذلك ا  منجزا يف 

 .  الوقائيةو التدابي املةقتة و  توصيات اللجنةكا األمانة العامة  نفذت  -

بهنحالد األفالرا   تعلالاتيف أعقالاب توصالية اللجنالة، حالذفت األمانالة العامالة بيانالات ات: لفهنحد املتعلا بتملحوظة  -
وخبفالالالا البلالالالدان مالالالن طلالالالب بمالالالرة أخالالالرى معاملالالالة الطلالالالب األمانالالالة العامالالالة قالالالد أعالالالا ة . ومالالال  ذلالالالك، فامالالالن ملفاهتالالال

 .للجنةللقرار السابا 
 

---------- 

 
 


