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 قدمةم

)قارررررررة الرتابرررررررة   اإلنرتبرررررررو  عمرررررررل قارررررررة الرتابرررررررة علررررررر   فو رررررررا وجز عرررررررت الغررررررررا ارررررررت دررررررر ا ال  ريرررررررر   ررررررر   اررررررر .1
يف األوىل  ا ورترررررررانع ررررررا  اارررررر  لررررررر  ان  رررررر  ااملاضررررررية  30 الرررررررسرررررراوا  عااررررررة عرررررررت الحملررررررة ، و  رررررر   2015 لعررررررا 
 .2016 حىت 1986 عا 

 الجديدة بداياتها حتى إنشائها من: اللجنة تطور مراحل .1

مهررررر  اررررت امل. وارررررق ال  رررر   يف  افيرررر  درررر ة املرحلرررررة ا ن  اليررررة، 2017عررررا  يف ج يرررر    رررررر ءنجلررررا  قارررررة املاررررت  .2
يف اواجمهررررة   يفرررري كجررررر  وكيرررر   أصرررراتياسررررا علرررر  اررررا كررررا  ا ررررو   اارررر  ملمهررررا  طررررور ع يررررةكيفاسرررر عراا  

   ال ح يا  املس مر .

. واررت  افررر طلبررا  األ اعاالررةو املجلررور ، ءسرر ا  الرصرر ، و امهررا  درر   اللجاررة لغرررا  افيرر   ررا  ل رر  أنجلرر   و  .3
   األمهية.حيث ات فمه    ساو  مجيعا د ة املمها  ات  افي  كل اإللزاا  

، فرررر    اررررق ال رررروة امل غرررر   مهرررراأنجلررررط مها وطري رررة عمللجاررررة الكيَّفررر  علررر  اررررر السررررا ،  و ويف الوتررر  نفسرررر ،  .4
اسرررر ح ا  ر  كاولوجيررررا املعلواررررا ، و ي طررررو مهررررا ار باطررررا و ي ررررا ب طررررور أنجلررررطة اإلنرتبررررو ،  ررررا في ار بطررررا ا طوردرررر

   لة حبماية البيانا .صال انونية ال ولية امل ووضق املعاي  جلاريق امل

 : أعوام تأسيسها1982-2000 1.1
بعرر اا   اسررُ ح   الرر  ‘‘ فو ررا  اإلنرتبررو رشررراة للرتابررة علرر  اإل دي ررة’’اسرر  للجاررة يف الب ايررة أُطلرر ع علرر  ا .5

حرارررة احررررتا  امل رررر  ا فررراملُ تررر  ضرررمعتع . و 1982ا فرررامل امل رررر ارررق فرنسرررا يف عرررا  علررر  اإلنرتبرررو  ال فررراوا  عرررا أ
ءرشررراة  دي ررة  دي ررة اسرر  لة متارسررمها  فو ررا  اإلنرتبررو  علرر   ا ليررة رتابررة علرر   اإلنرتبررو  ونرر َّ فو ررا   

   .ةوطاي

الا ررا   1982باع ما دررا يف عررا   ةال ا ليررتواعرر دا باررو  ا فررامل امل ررر يف  ح ررا علرر  ء را  ا مررة مث عملرر  امل .6
،  ا الا ررا وكررا  الغرررا اررت درر .  فو ررا  اإلنرتبررو علرر  الرتابررة ال ا ليررة بالرر وو و   الجلرررطال عرراو  ب اخلررا 
 ا ررل اا واررة ال عرراو  الرر  ىررر  اعاال مهررا و ااتلمهررا ة يمحايررة املعلواررا  الجلرررط... ’’  2)1 يف املررا  ور  كمررا 

. ‘‘ صوصرا ارت أجرل ىار  أي ت ير  ا رومل األفررا عما ، و أي ءسرا   اسر ارت اإلنرتبرو  يف  الجلرط  ال وو
باإلنكليزيرررة ءىل ال سرررمية  اامسمهررر غيررر  جرررر   ح رررا   رشرررراة الررراإل دي رررةالثررران ارررت دررر ة ال واعررر   اقرررز ُ وأنجلررر  
 .  ‘‘قاة الرتابة عل   فو ا  اإلنرتبو ’’ااالية 

املرفررر  رسرررا ل اليف  برررا    اونطرررامل صررراحيات  فو رررا  اإلنرتبرررو رشرررراة للرتابرررة علررر  اإل دي رررة    كرررويت ُحرررو  .7
 .  1982امل ر لعا   ا فاملب
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يف درر ا الصرر  ،  الرتابررة علرر   فو ا رر . و املعلواررا  و ملعاالررة األوىل تواعرر ة ، اع مرر  اإلنرتبررو  1985يف عررا  و  .8
ة يتواعرررر  يف محررررا  محايررررة البيانررررا  باع بررررارة اا مررررة رشرررررط  اع مرررر املا مررررا  الرررر  ا  اإلنرتبررررو  يف طليعررررة كرررر

    ولية.

اخلررررا  الا ررررا    مهررررا للبيانررررا الرررر  مكرررر  اعاال رررر   األن مررررةاررررت   أ ررررري  اإلنرتبررررو  أي ررررا محمرررروع واع مرررر   .9
الا رررا  اخلرررا  ب اعررر   بيانرررا  يف رررار  ا اارررة يف  ، و 1986األاانرررة العاارررة ) لررر  ة يعلوارررا  الجلررررطامل برررف اة

األاانرررررة العاارررررة للما مررررررة ال وليرررررة للجلرررررررطة اقاا يرررررة )اإلنرتبرررررو   ووصررررررو  املكا ررررر  املركزيررررررة الوطايرررررة املبارشررررررر 
    .1990) ءليمها

لما مررررة، ل إلنرتبررررو ، وال واعرررر  العااررررة  ا  الصررررلةاألساسرررر  لف ررررا عررررت ال ررررانو  ، ا ااررررا ال ا درررر ورشرررركل  .10
   .1986األوىل يف عا   اع     ورتعا اا األساس ال انون الر يس  لعمل اللجاة 

بررر  اإلنرتبرررو  املررر   يف ا فرررامل امل رررر  دررر ا املوضررروة صرررراحة  ءىل  ب ايرررة  أرشررر ع اسررر  الية اللجارررة، بارررا ي علررر   يفو  .11
 فو ررررا   الوصررررو  ءىلاملعلواررررا  و بالرتابررررة علرررر   الا ررررا  اخلررررا )أ  اررررت 5يف املررررا    ا ح ررررأُ ر ع وفرنسررررا، و 

ي خرر  مجيررق ’’ ا  علرر  أ  األارر  العررا يرري  واألاانررة العااررة الررمحلررا اإلرشررراة اإلنرتبررو  وا  فررامل املرر   برر  
 وو ي مهررررررا اسرررررر  الي مهااحرررررررتا  و  اإلرشررررررراة أنجلررررررطة دي ررررررةل ررررررما  حسررررررت سرررررر   ال ررررررروريةال رررررررارا  اإل اريررررررة 

   .‘‘حب اف مها

الررر ور يكمرررت أعررراة،  3املجلرررار ءليمهرررا يف الف رررر  فررررا  طلبرررا  األاعاالرررة برررة و اارررا ي علررر   مهرررا  املجلرررور  والرت ويف .12
  اللجاررة أي ررا وأسرر  . 1  رر ييلاإلنرتبررو  )ان ررر الفو ررا  البيانررا  املسررجلة يف  يف اراتبررة الر يسرر  للجاررة 

اررا  ل رر  ، 1986يف عررا  و األاانررة العااررة لإلنرتبررو  بجلرر   ءنجلررا  اجلرراريق وتواعرر  بيانررا  ج يرر  . املجلررور  ءىل 
 طلبا  فر ية.  محموع  عجلر 

 كاولوجيرررا اعلوارررا ، يف  بررر  و محايرررة البيانرررا ، يف   ا بررر  و  ر يا،الررر  دررر  جارررة  سرررة أع رررا وضرررم  الل .13
أ  يكررررو  قميررررق ، و افرنسرررريواطاررررا حرررر  اوا ع رررروأ  يكررررو  ارشرررررُت  اللجاررررة ال افي يررررة لإلنرتبررررو . و يف وع ررررو 

اانرررة ألكرررا  و ألع رررا  السررراب   واارررالي  للجارررة . اطررراة علررر  أمسرررا  ال 1 ررر ييل )ان رررر الاألع رررا  نررروا  
   يعمل ب وا  جز  . وال    أع ا  اللجاة  ا  ارا  يف الساة عل  ا   يوا . واح  او   اللجاة

علرر  سرربيل املثررا ، ف ور ا زايرر  يف اافرراى علرر  حصررانة اإلنرتبررو . برر  اللجاررة أي ررا اضررطلعويف وتر   حرر ،  .14
وجررو  يليررة ب يلررة باإلنرتبررو   حصررانةع ة بلرر ا  امل رريفالبرر  اإلنرتبررو  و ا اررة  ةا فاتررا  ا ررر يف لفرر اجلرراريقُ  ررردت 

   ل سوية املاازعا .

 تعزيز وضع اللجنة :2003-2015 2.1
 .  اي  رجي مها زا   سلطة اللجاة ومحا   اسؤولي .15
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مايرررررررة حب  املعايررررررر مفوضررررررر لل 25 الرررررررراملرررررررؤمتر الررررررر وو   اللجارررررررة ارررررررت تبرررررررل مررررررر علررررررر  الصرررررررعي  الررررررر وو، اع ُ ف .16
وضرررررررررعمها املسررررررررر  ل. وبلجارررررررررة الوجرررررررررو  بع مرررررررررا  يعررررررررررتة دررررررررر ا ا . و 2003 البيانرررررررررا  واخلصوصرررررررررية يف عرررررررررا 

ا رشرررركل  اليرررررا ارررردرررررو وطايررررة أو  وليررررة، و  فرررررومل دي ررررة   سررررلطةُ فيمهرررررا ع مرررر  وكانرررر  درررر ة درررر  املرررررر  األوىل الرررر   ُ 
   .اداا اح  

الا ررررا  اخلررررا  و الرررر وو،   ال عرررراو  الجلرررررطب الا ررررا  اخلررررا األصررررلية ) األن مررررةاسرررر عي  عررررت يف اإلنرتبررررو ، و  .17
الا رررا  اخلرررا  ب اعررر   بيانرررا  يف رررار  ا اارررة يف األاانرررة و  ،األاانرررة العاارررة لررر  ة يعلوارررا  الجلررررطامل برررف اة

بالا رررا    )اإلنرتبرررو   ووصررو  املكا ررر  املركزيرررة الوطايرررة املبارشرررر ءليمهررراالعااررة للما مرررة ال وليرررة للجلررررطة اقاا يرررة 
والوصررو   علر  املعلوارا  برةارتبال والا را  اخلرا  ،املعلوارا  ألررراا ال عراو  الجلررط  الرر ووالرة عا  اخلرا 
   عل  ال واو. 2004و 2003  يف عااا م اع ُ  فو ا  اإلنرتبو ، الل يت ءىل 

ألغررر  ا حرررا رررر اا َّ  ارررق ااكوارررة الفرنسرررية ا فررراملع أبرررر  اإلنرتبرررو  أل   عاارررا داارررا ي رررر للجارررة 2008وكرررا  عرررا   .18
باإلرشرراة علر    رمت أحكاارا  ر      علر  يعر  يمل درو ، و امل صل ب  لرسا لاو با    1982ا فامل امل ر لعا  

للما مررة، وم يرر ا يف املرروا   ةال ا ليرر ةال انونيرر  يف اهليكليررة اإلرشررراة و ا يُمرر. فرر ُ ر ع درر ا اإلنرتبررو فو ررا   
رشرر  ا للما مررة  ابعررا إلنرتبررو . ون يجررة لرر لح، أصرربح  اللجاررة جمهررازا  ررانو  األساسرر  لاررت ال 37و 36و 5

درررر ا وكررررا  املكا رررر  املركزيررررة الوطايررررة واملس جلرررراريت. و األاانررررة العااررررة و اللجاررررة ال افي يررررة و  اقمعيررررة العااررررة رشرررر  
 ةاررررق املمارسررررااسرررجما للجاررررة، لرررر ي زا  اررررت الررر ور البررررارز الرررر ي   رررطلق برررر  اا،  ررررانو  األساسررر ال عررر يل لل
ال  رررا ية واحملررراك  ال وليرررة ي رررا  اللجرررا  واهلاهلي رررا  و أي رررا، بجلررركل عرررا ،  كرررو  فيمهرررا  )الررر  بعرررة ال وليرررة امل
 ررررانو  اررررت ال 37و 36  ااملا  ررررأكرررر   فرعيررررة للما مررررا  ال وليررررة . وءضررررافة ءىل  لررررح، ر يسررررية أو دي ررررا  

ال يرررا  كرر   ررر مكت اررت قاررة الرتابرررة علرر   فو ررا  اإلنرتبرررو ، ودررو أارررر ضررروري   يةاسررر  الكفل ررا و األساسرر  
   .الوصو  ءىل احملفو ا  وف  ال  ر  عل  إلرشراة و يف ممارسة از و  امل داب ور 

 ررو اللجارررة ب   عاللجارررة حبيررث اسررر ُ جرررر   غيرر   كررويت ، ية اللجاررةضررما  اسررر  الوبغيرررة ءضررافة ءىل  لررح، و  .19
  توضرريررة اهليكلدرر ة  درر ا ال غيرر  أل وترر  ُأجررريع الرر وو.   لجلرررطاال عرراو   محررا  يف  بررخبال افي يررة لإلنرتبررو  

ررررر  أ  الغررررا ارررت ، راتعبرررةواهلي رررا  املاهلي رررا  املرات برررة بررر  تررراطق بسرررب  عررر   وجرررو  فصرررل اللجارررة  اسررر  ا ع 
  .  عاو  الجلرطتيو  وااافق ال اراعا  اللجاةضما  دو للجاة ال افي ية اوجو  ع و 

درررر ة ال غيرررر ا  يف األسرررراس ال ررررانون لعمررررل اللجاررررة، اع مرررر   اللجاررررة تواعرررر  يف أع ررررا  ، و 2008يف عررررا  و  .20
   ج ي  . ارش غا 

 وبل انرررر إلنرتبررررو  لوضررررق ي  البيانررررا  الررررن ررررا  اعاالررررة  2012ويف اآلونررررة األ رررر  ، اع مرررر  اإلنرتبررررو  يف عررررا   .21
اآل ر   بررال طور يف ارا ي علرر   عاالررة اررق املعرراي  الوطايرة واإلتليميررة لمعاالررة   مارشر  اعرراي  اجلررتكة لاألع را  

   البيانا  الجلخصية.
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 اعاالررةو ملجلررور  واملراتبررة أي الررثا  امهاامهررا ااألسرراس ال ررانون لعملمهررا، برر  اللجاررة، اسرر ا   ءىل درر ا  ووازنرر  .22
   ا وسط  مثانية أيا  يف الساة.مح معة  اا ، 1  ييل املب  يف الاحو الطلبا  الفر ية عل  ال

يف طلبررا  130 رسرر  زيررا   كبرر   يف عرر   الطلبررا  الفر يررة الرر   ل  مهررا اللجاررة )ُسررجل  ، 2006حبلررو  عررا  و  .23
عيارر  اللجاررة ا ررررا إلجرررا   راسررا   ،ءىل وجررو  ر ررياة ضررافاإلبو درر ة الزيررا  ، وبغيررة اسرر يعا   . 2006 عررا 

   اااتجل مها يف اقلسا . أولية للطلبا  الفر ية تبل

العاارررة لإلنرتبرررو   لإلنرتنررر  األاانرررةع  سرررارة ال غررر ا  ال كاولوجيرررة السرررريعة والامرررو املمحلررر  ويف الوتررر  نفسررر ،  .24
لجاررة درر ة ال غرر ا  ال ابعرر  . وترر   و  األع ررا برر  الررربط لرر سرر ثمار يف   ايررا  واجلرراريق ج يرر   لعلرر  ا

الفرير  العاارل اج ماعرا  ويف در ا الصر  ، ح رر ممثلرو اللجارة .  وردرا ا س جلراريوف ا ملا ي طلبر  عت كث ، 
الررر   اقمعيرررة العاارررةءىل  ا  دررر ة ال عررر يا  وتُرررأعمالررر .  يف واورشرررارك البيانرررا اعاالرررة  عررر يل ن رررا  املعررر  ب
 .2014عا  ا ليف  ورت ااع م ت

للجاررة ولوجيررا املعلواررا  ال ررابق  برر   كا بان  ررا جي مررق الرتابررة علرر  ال طررورا  ال كاولوجيررة، ممارسررة ل ررما  و  .25
لة صررررء ارا  األاانررررة العااررررة لإلنرتبررررو  املسررررؤولة عررررت املسررررا ل ال  ايررررة وال جلررررغيلية وال انونيررررة امل ممثلرررر  عررررت  اررررق
اقانرر  ال  رر  اررت ال  ررايا عررت لجاررة ي رر     ريرررا ءىل الا  اإلنرتبررو ، و و ررفلررة البيانررا  الجلخصررية يف  ا عا
   . عاقة البيانا صلة امل 

اللجاررة ل  رر   اعلواررا  ءضررافية جلسررا  ءىل  ااألاانررة العااررة أحيانرر  عيرريف املاضرر ،  ُ  رجرر  العررا   وكمررا  .26
 .  ت املجلاريق اقاريةع

 نحو لجنة جديدة: 2015 3.1
  د  لجاة ات  سة أع ا ال،   لف  2015يف عا   .27

   ر يسة  ، كروا يا)فايي ش  السي 

 بيانا ال محاية ب   يف )اوريجليوس ، و   دا لسي  ا   

 بيانا ال محايةيف   ب  )فرنسا ،  ييافريس   لسي ا 

 2015نوفم   جلريت الثان/ - اارسي ار/ال وو )   عاو  الجلرطاليف   )ااو ،  ب      االسي   ك    

  2015نوفم   جلريت الثان/ال وو )ات    عاو  الجلرطال ب  يف امل ح   ،  السي  داريا )الو يا    

   املعلواا .   كاولوجيايف السي  با ريح )كا ا ،  ب 

رتحيررر  وا ج مررراة لا لوت ررو صصررر   ا ررر املا مرررة يف ا يارررة ليررو . يف يوارررا 12 ور   اارر  اللجارررة ع رر   و  .28
 .   ح يثااإلنرتبو  املع   يف محاية البيانا   عت سؤو املب
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  لصرا  اعاالرة الطلبرا  الفر يرة، ودرو مرو  رشرعر  2010يف عرا  متيرل ايزا  عر   عمرل اللجارة وب أ  كفة  .29
اررق    كي ررالاللجاررة وترر   عرر َّ علرر  ، 2015اررت  لررح يف عررا  بجلرركل أكرر  ، و 2014يف عررا  ب ررو  لجاررة برر  ال

  لح. 

حررل ال  ررايا العال ررة و سررمهيل علرر  للجاررة لعااررة اانررة ااأللجاررة اررق العملرر  ر يسررة ويف فرررت  اررا برر  الرر ورا ،  .30
   .  اياء ار  ال

علر  ا صرا  و رل ، ايال  رلعر ا  اإلل سرمهيل  ر  امل ررر أي را أاانرة اللجارة ارر  علر  األترل بر  كرل  ور وال  ر   .31
ءجرررا ا  ج يرر   ترر ة ءىل  بسرريط طبيرر  اارر    اررق األاانررة عررت طريرر  ال يرر  اإللكرررتون أو اهلررا  ، لغرررا  

   االة الطلبا  الفر ية.اع

ال جلراور ارق بغيرة  ورا  اللجارة، انع را  تبرل اإلنرتبرو   زيارا ر  ءىل ا رر بر   كاولوجيرا املعلوارا  وأطا  أي ا  .32
 اراتب عمها. للجاة أو ا اجلور ع  س  ع   اجلاريقافَّ  فيمها  ال  وح ا  األاانة العااة لإلنرتبو  

 او ف . اللجاة سبعة  أاانةوبلغ ع   او ف   .33

إلرشرررراة علررر  ل املا مرررةءىل ءعرررا   الا رررر يف يليرررا    اع الررر 2014عرررا  لتررررار اقمعيرررة العاارررة لإلنرتبرررو  ونُفررر   .34
ارت  را  ءنجلرا  فرير  عاارل ع ر  أو  اج مراة لر  يف ، و لرح اعلوارا  اإلنرتبرو  ةارو ا الة البيانرا  يف ااعا
اع مرر  الفريرر  العااررل يف و املجلرراركة واإلسررمها  يف اج ماعررا  الفريرر  العااررل. ءىل للجاررة اعيرر   ُ و . 2015عررا  

اعاق مهررا يف اج ماعررا  حرر   ال  ررايا الرر  ي عرر  و رشررراة بجلرر   أربعررة اسرر ويا  اررت اإل اسرر ا اجا 39الب ايررة 
   .2015ل  اقمعية العااة يف عا  عد ة ا س ا اجا  ُعرض   ح ة. و 

ان صررراة فعالرررة،  سررربلءجيرررا  يليرررا  اإلرشرررراة،  رررا يف  لرررح الا رررر يف اسررر لة اسررر ح ا  وكخطرررو  أوىل  رررو  .35
 وصرريا  الرر  ترر ا مها الو  ا اجا  سررا أصرر ر  اقمعيررة العااررة ترررارا ي  رر  برر    واصررل األاانررة العااررة  افيرر  

اجلررررا  وال عرررااي  املزارررق اسررر عراا ال  ررري   ررر اب  أ رررر   اع مرررا   يابغررر  طلبرررا ، وب نررربالارررا ي علررر   اللجارررة يف
   ألاانة العااة.لاللجاة الزاة بجلكل فعا   يف وت  اااس . ون يجة ل لح، أصبح  ترارا ءجنازدا 

لعمرررررررل امل رررررررطلق برررررررر  . وميكرررررررت لجارررررررةسررررررراة علررررررر    سررررررريا الل 30يكو  تررررررر  ا ررررررر  ، سررررررر2016يف عرررررررا  و  .36
 ايف رررررري أ اررررررت تبررررررل األاانررررررة العااررررررة لإلنرتبررررررو   مهاوضررررررعاري إلجرررررررا ا  اق يرررررر   اقررررررلعلرررررر  اررررررر السررررررا  و 

ملراتبررررررة اااليررررررة األن مررررررة  ل  ررررررليررررررللجاررررررة  اج يرررررر  أساسرررررريا ءىل اع مررررررا  اقمعيررررررة العااررررررة لإلنرتبررررررو  ن ااررررررا
ر الكبرررررررر  للجاررررررررة اررررررررر  أ ررررررررر  يف عررررررررا  يال طررررررررو اررررررررت أ  يررررررررؤ ي ءىل ازيرررررررر   لررررررررح  اررررررررت رشرررررررر  و ملعلواررررررررا . ا

2017.   
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 يهااإلنتربول واإلشراف علمراقبة محفوظات  .2

احمل ملررة صررا ر املتواعرر  بيانررا  املا مررة، اررت أجررل م يرر  علرر  اللجاررة أ ا   وردررا يف اإلرشررراة الفعررا    واصررل .37
علرررر  أسرررراس املسررررا ل  ال رررر تي ا  ال ل ا يررررة لررررح أو ءزال مهررررا. ويجلررررمل  مهررررااملجلررررور  للحرررر  ااءسرررر ا  للمخرررراطر و 

ارررت تبرررل  عررراو  و يررر  ب ال ررر تي ا مهرررا  ررر ة تيااأ ارررا  جارررة وم ررر  اللالطلبرررا  الفر يرررة.  رررا  اعاالرررة احملررر    
حررىت عررا   ال رر تي ا  درر ةاامهجرر  بجلرركل اللجاررة ة واصررلورررر  ااإل ارا  املعايررة يف األاانررة العااررة لإلنرتبررو . 

العررر   امل زايررر  ارررت الطلبرررا  ا د مرررا  بالوتررر  املخصررر  هلررر ا الاجلرررا  ارررت أجرررل ف ررر  جرررر    لررري  ، 2015
   الفر ية.

 التدقيقات التلقائية 1.2
اجلراكل عار  اعاقرة    اك جلراة لروير    لرح عموارا ،  وراترايف كل  ور  ات  ب  تي ا   ل ا ية  و  اللجاة  .38

 ررري  بجلررركل فعرررا  أل رررا  رشررررايف  وردا اإلاضرررطاعمها بررر يفرررة أساسرررية عاررر  دررر  رشررركل  و الطلبرررا  الفر يرررة، و 
رررت اطر اخرررم يررر  اصرررا ر امل لرررة املعلوارررا  ارررت افمهررر  أف رررل لل  رررايا املطروحرررة يف اعاارررت  كرررويت للجارررة ومتكِّ

  ا  تاوا  اإلنرتبو .

 التدقيقات التلقائيةنطاق  1.1.2
 عل  اس ل   ر يسي   ال  تاا   ا  ال  تي ا  ال ل ا يةعل  ار السا ، ركز  اللجاة  .39

 ؛ املطلوب وال عااي  امل عل ة بنجلرا  اإلنرتبو ، و  سيما الاجلرا  اامرا ،  نوعية 

 البيانا .ا ح فاى ب   

 بجل    ب  تي ا   ل ا يةث دا الطلبا  الفر ية، تاا  اللجاة أي ا كث ا اا  باا  عل  ال  ايا ال   و  .40

 ؛ ‘‘ر اكا  وجو  اجملم ي  يف ساع   امل’’ حالة 

 ؛ فرتة العمل امل ع    ا   صاصا  اجلروة 

  ؛ ا فاتا  ال عاو  امل اة ات تبل اإلنرتبو يف سيامل ء ار  املعلواا  امل با لة 

 الجلمهو ؛امل عل ة بعلواا  الة املاعا   

 ر.ال صَّ امل عل ة بعلواا  الة املاعا   

 النشرات المتعلقة بالمطلوبين ونوعيةنشرات اإلنتربول، وال سيما النشرات الحمراء،  نوعية   2.1.2

أ  األاانررة   ح ررو اجلرررا . الوتررا ق الرروار   يف ال الخصررا طالرر    رر تي ا   ل ا يررةاللجاررة كثرر ا اررا أجررر   .41
للغايرررة ا   ررربة   الخصرررا افصرررلة بجلررركل كررراة وواضررر ، وأ   دررر ة امللخصرررا العاارررة كثررر ا ارررا كانررر   ع ررر  

   ألفرا  بجلكل واض   ا في  الكفاية.لاملجلاركة الفعالة اا ُح    ، ء ا ةكو  ا بول ميكت أ  
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يف عررت كثرر  املعلواررا  درر ة   راسررةكافيررة عارر  امل   رربة   امللخصررا درر ة للجاررة أ   ع رر  اررق  لررح،   جيرروز و  .42
كثر ا  ،جلركو الطررة الطالر  يف اليف ضرو  املعلوارا  الر  ي ر امها و و . اسيامل ا  عا ا  الروار   يف الجلرك

 اعارضرةارت أجرل اسر كما  طلر  ،   رضريةاُ أ  اع  ترا ألاانرة العاارة الوتا ق ال  سرب  ل الخصا اا كان  
 ثلررة كانرر  املعلواررا  يف الواتررق مم  ،، يف ضررو  ا  عررا ا أنرر  مرر  أ    عررا ا  امل  اررة، ومتكرر  اللجاررة اررت ا
    واع  اإلنرتبو .ل

ررررو افيررررا هلرررر .43   رررر   باملكا رررر  املركزيررررة الوطايررررة تيررررا   مهيررررة بالعااررررة  األاانررررةع  لجاررررةُ الر   ة املجلرررراكل، كثرررر ا اررررا  كَّ
   تبل ءص ار الاجلرا  اامرا .وحا وضو أكثر  فصيا وتا ق  الخصا 

ءجرررررا  عمليررررا  م رررر   ،2014سررررب م  أيلو /اررررت رشررررمهر ، اع بررررارا  لررررح، برررر أ  األاانررررة العااررررةءضررررافة ءىل و  .44
طلوب . ون يجرررررة لرررر لح،  ح رررر  اللجارررررة أ  الاجلررررررا  وال عررررااي  امل عل ررررة بررررامل ا ثررررا  اسررررب ة،    ح ررررة، 

كة الفعالرررة املجلرررار اسررر يفا  رشرررر  أكثرررر  فصررريا، وأ  وترررا ق  الخصرررا اح ررروا  ءىل الاجلررررا  اامررررا  متيرررل اآل  
 .  يف كث  ات األحيا  با  يلّبَّ املمكاة لألفرا  

 اارررر  األ   اررررت املعرررراي اسرررر ويف ، I-Linkاسرررر مارا  ءلزاايررررة يف وجررررو   انررررا  بسررررب  و ءضررررافة ءىل  لررررح، و  .45
الاجلررا  الر  يُا رر فيمهرا يف مجيرق  األن مرة السراريةطلوبة  وجر  واملعلواا  ال  ا ية املاهلوية  ح ي  ب امل عل ة

   للجاة.ال  تاا   ا ا األ    ال  تي ا  ال ل ا يةيف ءطار 

 بعرر  الاجلرررا  اامرررا الرروار   يف اقرررا   املزعواررة  طررور  اللجاررة لعرر    لرر  أوجرر  ال لرر   سرراور واررق  لررح،  .46
 ال  طال مها عمليا  ال ح  . 

 االحتفاظ بالبيانات 3.1.2

درررر   رررروو البيانررررا . و ح فرررراى ب واعرررر  اإلنرتبررررو  بجلرررر   ا  رررر رس ا ا ثررررا  لسرررراوا  اررررا برحرررر  اللجاررررة اارررر   .47
 رررراري  لرررر   ان  ررررا  املكا رررر  املركزيررررة الوطايررررة للمحفو ررررا  اررررت تبررررل  لزاارررر لاسرررر عراا اإلد مااررررا  اصررررا ا

 .   ا ساوا ا س عراا املم   عل  

البيانررا  ح فرراى ببجلرر   ا   رر تي ا   ل ا يررةأي ررا البيانررا ، أجريرر  ملعاالررة  اق يرر الا ررا  بعرر  برر   سررريا  و  .48
 عررراو  طلررر  بعررر  سرررح  طلررر   ابيررر  أو  بجلررركل اؤتررر  اا يرررةاق حفرررل السرررواب ) 52علررر  أسررراس املرررا    

 امل كور.  ات الا ا   وجي  الالبيانا  ألرراا ح فاى ب)ا  53 وو  و

صررلة  االبيانررا  عارر اا مل يكررت هلرربل فع  كثرر ا اررا كررا  ُيرر   ،  ح رر  اللجاررة أنررال رر تي ا  ال ل ا يررةواسرر اا ا ءىل  .49
   جبرا    ط  .

امل احرررة للمكا ررر  املركزيرررة الوطايرررة لسرررح   ابيررر   وو ا سررر مار  رة املسررر خ اة يف االلجارررة أ  الصررريوأكررر    .50
املعمررررو  برررر  بجلرررر   الا ررررا   ز بجلرررركل كرررراة البيانررررا ، وأ ررررا مل  ُررررب ح فرررراى علرررر  ااملكا رررر  درررر ة   رشررررجع
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م يرررر  الغرررررا الرررر ي لرررر   جلرررر  ءىل أنرررر  ا سرررر مار  حبيررررث    عرررر يلب لجاررررةُ الأوصرررر  و  ا ح فرررراى بالبيانررررا .
لمكا ررر  املركزيرررة الوطايرررة أو     جيررروز لأنرررءىل البيانرررا ، و  ء ررراةيابغررر  عرررا   ، ارررت أجلررر ُسرررجل  البيانرررا  

 ة ج ير   لرح  ر ر  رأ  يف ءاكا را   ا كرا ا ء  ءاؤت رباملعلوارا   ح فراى ا ار   و  هلا أ  ختالكيانا  امل
 مها. ل سجيل

    ر ا ح فاى بالبيانا . أ  ال  ميكت طر  ا   اخلر اقالعااة راوز  األاانةُ   ر     باللجاة أي ا   أوصو  .51

 بيانات شخصيةملة رصد القضايا التي تنطوي على معا 2.2
ي أل امل برررررو  عمواررررراالف رررررفاا   عريررررر ال سررررر خ   اللجارررررة ، ‘‘جلخصررررريةالبيانرررررا  ال’’ اررررر لو م يررررر   عاررررر  .52

الررر ي ميكرررت جلرررخ  وعليررر ، فرررف  ال . دوي ررر ميكرررت م يررر  ررر   اهلويرررة أو جلرررخ  طبيعررر  صرررل باعلوارررا    
بجلركل ابارشرر أو رر  ابارشرر،   سريما باإلرشرار  ءىل اسر  أو  سرمية، دوي ر   م ير اعرت ميكرت  دوم ي  دوي   

بصرررما  كهلوي ررر  الب نيرررة ) أكثرررر ارررت العواارررل احملررر   عاارررل أو  ، أو ءىل ارررثا سرررفرالو ي رررة كرتررر  دويرررة )أو 
 والبصمة الورا ية .  األصابق،

 المشاريع التي تنطوي على معاملة بيانات شخصية دراسة 1.2.2
املجلرررور  بجلررر   الع يررر  ارررت ءسررر ا  ءىل وا  علررر  ارررر السرررا اللجارررة يررر عالا رررا ،  ُ  وجررر  كمرررا درررو اطلرررو   .53

 ال   . اية وا فاتا  ال عاو    املجلاريق ال

 اا يل    ‘‘جلروةامل’’اصطل  يغط  ويف د ا السيامل،  .54

   اجلاريق ا فاتا  ال عاو ؛كل  

 ؛ جلاريق لباا  تواع  بيانا  موي بيانا      كل امل 

   بيانا ؛عل   ازيل املجلاريق ال   اطوي عل  ربط بي  و كل  

مهررر ة ءىل وي وري، سررر عراا  رررق  خيملررر  ، ا ، ودررر ا يعررر  أي نجلرررا  ا وترررق‘‘ةيالجلررررط’’ املجلررراريقكرررل  
   أو اكافحة اقرمية ع  الوطاية؛ ااق

نجلررررا  الفررررا  ج يرررر   أو أسررررالي  ج يرررر   ل عمرررري  اطرررروي علرررر  ء عاالررررة اسرررر لة أ ررررر  ا عل ررررة بامل ةيررررأ 
 املعلواا  الجلخصية.

 ءرسررااداي عرر  ل ررمانا  الازاررة الرر  دااررا ل زا يرر  فمهررو ا درر ا ال جلرراور يف السرراوا  األ رر  ، ااخنفررورررر   .55
األاانرة العاارة أو يف ارحلرة  ح رة ارت تبرل أترل ارت ب رجرة  لجارةاس جلر   ال، ارؤ راو اجلرروة.   أي بر ل   

  عا  لل ل . او اا يجلكل  ي  ، وداقجلاريق  صمي  امل
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تر  وضررع   األاانرة العاارة كرو  أ   ، رشرر عروضرةاملجلراريق املبجلر   اللجارة يرا  ءجيابيرة وبوجر  عرا ، أصر ر   .56
تررا ر  علررر  ءجرررا    يررري   يرررةقاررة  وجيمهيف  رررل  واعررر  اإلنرتبررو ، بدررر ة املجلرراريق   رررمت   ي رر  ءجرررا ا  رتابررة 
 وضوعة. أ وا  الرص  املج و   وري لكفا   و 

 ررررق خياعلواررررا  رشخصررررية أ  الررررة اعااطرررروي علررر  كررررل اجلررررروة ج يرررر  ي  يابغررر  لأنرررر اللجاررررة أي ررررا  أكررر و  .57
لرررة اة وال انونيرررة املر بطرررة  عاايررر  . وسيجلرررمل دررر ا ال  يررري  اقوانررر  العمليرررة وال‘‘  يررري  أ رررر محايرررة البيانرررا ’’ رلررر

 .    س عراضلجاة الءىل     َّ سياملعلواا ، و 

 علوارا      و ، ء ا زُ تااس جلرار  عار ء   ارت اوترق املط لرقأ   عطر  رأيرا  مهراميكا  اللجاة باسر مرار أنر  و ؤك   .58
األاانرررة ارررق البيانرررا . وأرشرررار  اللجارررة ءىل أمهيرررة ال جلررراور الرررة عمليرررا  اعا تاصرررة عرررخبكافيرررة عرررت املجلرررروة، و 

الرررة اس جلرررارا يف سررريامل املجلررراريق الررر   اطررروي علررر  اعاباع باردرررا فعرررا  ويف الوتررر  املااسررر  علررر   رررو العاارررة 
   معلواا .لل

 السياسة العامة إلدارة المشاريع 2.2.2
رمسيررة الجرررا ا  اإل ءعرر ا ء ار  املجلرراريق، والرر  ترر ة ءىل يف إلنرتبررو  العااررة لسياسررة ب طبيرر  اللجاررة   الرحبرر .59

   ا باعمها.ي ع  اا د  اإلجرا ا  ال  يف د ة ااا ، ، و ‘‘اجلروة’’ ا باعمها ل ح ي  اا ء ا كا  دااكزاق امل

يف عررا  وابررا ج  وجيمهيررة عمليررة تابلررة لل طبيرر  بامررو    ةا عوارر  كانررالعااررة  أ  درر ة السياسررة أرشررار  ءىل و  .60
 ورا  ب ا رررري  لررر عل  اإللكرررررتون و منو جيررررة لوحررر ا  كمرررا نودرررر  بفنجلررررا  اجلرررراريق األاانرررة العااررررة.   كرررلء ار   

   .   ريبية ملو ف  األاانة العااة املعاي

 كر يُررمل  بيانررا  رشخصررية،الررة اعااطرروي علرر  املجلرراريق الرر   يف اررا ي علرر  باللجاررة أنرر ،   واررق  لررح،  ح رر .61
 زويررررر دا  و  ا  اررررت اس عراضررررر. و ررررل ُيطلررررر  اامهررررا ءجرررررا  لجارررررةالارحلرررررة يابغرررر  اس جلررررار  أيررررة يف  بوضررررو 

   املعلواا  املااسبة.ب

 اتفاقات التعاون 3.2.2

بيانررا  الررة  اطرروي علرر  اعاالرر  ا فاتررا  ال عرراو  اجلرراريق بعرر   اررت صررل اررا ي  اللجاررة يفاررق  ال جلرراورجررر   .62
 العامليررررة ملكافحررررة اسرررر خ ا  املاجلررررطا الوكالررررة بو  و ايوروبررررو  ويسررررياناررررق الامل اررررة  فاتررررا  ا رشخصررررية، اثررررل 

درر ة ءىل وترر ة ا فاتررا  ال عرراو   رابطررة الرر و  املسرر  لة.الكاريبيررة واركررز اكافحررة اإلردررا  ال ررابق لواقماعررة 
   ب  ال و  أو املا ما . ال وو  لجلرطا سمهيل  با   املعلواا  وال عاو  

عارررر  و املعلواررررا . الررررة العااررررة املطب ررررة علررر  اعااملبرررا ج   يرررر   با  فاتررررا  دررر ة اللجاررررة عررررا   أ   وجررر  و  .63
 ررررمت   اسرررر  املسررررؤوليا  بجلرررركل اااسرررر  برررر  اعياررررة  برررر     خرررر  األاانررررة العااررررة  رررر اب    ال رررررور ، أوصرررر

   .اأي ا  افي   وصياتاتب  األطراة املعاية. ور 
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ارررا ي علررر  ب برررا    اللجارررة بان  رررا  ان بررراة األاانرررة العاارررة ءىل أ  أي رشررركل ارررت أرشررركا  ال عررراو  يفواسررررتع   .64
ف رط ارت حيرث ءجررا ا   ا ع برار،   يفؤ ر  يأ  ي عر   ءضرافية اسرؤوليةيجلركل محرا  املعلواا  الجلخصرية 

تواعررر  وجررر  املطلوبررة   وال  يررري عمليرررا  ال ح رر  ل كررأي رررا   برررلاملعلوارررا  امل با لررة يف دررر ا السرريامل، اعاالررة 
   اإلنرتبو .

 عراو  ن رل البيانرا  الا فاترا  لا ا  اعاالرة البيانرا ،   يكفر  أ  م رر  ا ا ثا ، بغية اللجاة أن    ح و  .65
ا فاتررررا  ال عرررراو  ءرشررررارا  صرررررية ءىل ابررررا ج ضرررررور    ررررم  ءىل ءىل جمهررررة أ ررررر ، بررررل أرشررررار   الجلخصررررية
   ب با   البيانا  الجلخصية.صل اا ي  ماية البيانا  يفااإلنرتبو  
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 م قواعد بيانات اإلنتربول المشاريع التي تنطوي على استخدا 4.2.2
 يف لفة، اثل ا   بيانا  رشخصية يف محا   جر الة اللجاة الع ي  ات املجلاريق ال   اطوي عل  اعا  رس  .66

   برررر  البلرررر ا  يف  -الرررر وو   لجلرررررطا، ال عرررراو  او اليرررر -يسرررريانابو   ترررر ة ءىل  سررررمهيل  بررررا   املعلواررررا
 ؛ املاط ة اآلسيوية

 I-SECOM (  بكلمرة اررور ة ميرتاا  اإلنرتبو  لا صا   امل اونرة يف محرا  اسررت ا  األصرو    تارا  اجلرفَّر 
لررر ع  اررر او  و  يفرررور بجلررركل لررر   برررا   البيانرررا  ااساسرررة صرررو  عاسررررت ا  األيف محرررا   جلرررجق العررراال  

   ال ح ي ا  ع  الوطاية؛

   يف الوتررر  اا ي ررر  يف محرررا   ا  ررر ا ررر   متكررر  املا مرررة ارررت    الوجررر اقمهررراز احملمرررو  ل ح يررر  مسرررا
  وا   اراتبة     ؛جلفوعة بالوج  ا م ي  مسا 

   برنررراا  طرررة طريررر   تي رررة إلنجلرررا  يالررر وو  ابرررا ر  لوضرررق  ر علررر  الصرررعي  الكررروار  ضرررحايا  دويرررةم يررر
 ؛بجلكل رمس  الكوار ضحايا  دويةل ح ي  

  ؛ اقرا   البحريةبلة صل ا ءنجلا  الفا  مليياطوي عل  ال رصاة البحرية  اكافحة اجلروة 

  عرررا ال كاولوجيررا ملاررق تطرراة ال واتيررق الرتميررة ملرروا  ا ع رر ا  علرر  األطفررا  اررق ي رري   بررا   األسرراس   ررط
 د ة الصور عل  ا نرتن .

ملسرررؤوليا  ءىل املكا ررر  املركزيرررة اعلررر  ن رررل   نطرررو ء  ا املجلرررروة األكثرررر مررر يا علررر  ارررر السرررا  I-linkرشررركَّل  .67
اللجارررررة أ ركرررررر  األمهيررررررة   ي عرررررر  اعاال مهرررررا. واررررررق أ  املعلواررررررا  الرررررحجررررر  زيرررررا   كبرررررر   يف علرررررر  الوطايرررررة و 

ضرررور  ااررر  علرر  أي ررا اررت   مسرر  كفررا   اإلنرتبررو  كما مررة، حرر ر بالاسرربة ءىل لمجلررروة لا سرررتا يجية 
املعلوارررررا  يف تواعررررر  بيانرررررا  الرررررة علررررر  اعاتررررر  ُأجريررررر  فعالرررررة  كفرررررل أ  عمليرررررا  م ررررر  وضرررررق ضرررررمانا  

سرررؤولية  اررا ي علرر   اآل ررار املرت بررة علررر  درر ة املجلرراريق يفءزا  تلرر  أي ررا أوجررر  نرتبررو . وأعربرر  اللجاررة عررت اإل
 .  املكا   املركزية الوطاية، واألاانة العااة كيف ل  األطراة املعاية )

ءجررررا  كيانرررا  ال طررراة اخلرررا  ارررا أ رررا  لاد ماارررا  اصرررا،  I-Checkit اللجارررة أي رررا اجلرررروة اإلنرتبرررو وأولررر   .68
اجلررا  ءجراارر . باضررطاعمه  ب ةرشرربمهة اسررب  ةأيرر  مررو  حرروهل  ألفرررا  ة واسررعة الاطررامل اامهجيررعمليررا  م رر  

اررررا ي علرررر   اصررررا ر ج يرررر   للمخرررراطر يفلرررر  درررر ا املجلررررروة أ  خياررررت رشرررر     اللجاررررة علرررر  الفررررور أ  واع رررر  
يف  جلرر ي  ررو   ااررر  ال ا مررةواترتحرر  علرر  امل جرر يجلرركل  بفيمهررا ا ررر ي عرر  البرراا ومل األساسررية لألفرررا  

 اسعادا د ا. 

يكونررررا اوضررررق  جيرررر  أ يف ا طرررراة والطعررررت يف ا ا ثررررا    األساسرررري  اللجاررررة ارررررارا أ  اا رررر أكرررر  كمررررا  .69
أي اجلرررروة ياطررروي علررر  تواعررر  بيانرررا  اسررر  لة م ررروي علررر    بالاسررربة ءىل  ا ررر . ورشررر    علررر  أنررراحررررتا  
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ارررت أجرررل  عررر  اا رررومل األساسرررية يويرررة البيانرررا  اسررر لة حلررر  عاللجارررة يجلررركل اطررراة اعلوارررا  رشخصرررية، 
 .  عليمها يف ا طاةلألفرا  

 القضايا األخرى موضع االهتمام المتعلقة بمعاملة البيانات الشخصية  5.2.2
  س عراا   وردا ا س جلاري، ءطار يف جر  ال جلاور اق اللجاة،  .70

  اا ر  بجلركل     صراِّ  السرريةوضرق ءجررا ا  امايرة السررية  أعربر  اللجارة عرت ار ياحمهرا لءجرا ا  محايرة
 لبيانا .عت او طب  ال  اب  األااية املااسبة ملاق الكجل  ر  املصر  ب  جر  اعاال مها البيانا  ال  

 اللجارررة عررر  ا ارررت ال  رررايا املر بطرررة أ رررار علررر  ارررر السرررا  ورا يرررة  البصرررمة وال األصرررابقبصرررما  الرررة اعا  
   بع   وصيا  اللجاة.بع    فَّ امل  و   حساسة.   ُي مل أ   كو الد ة البيانا  الة  عا

 أصرررر  اللجارررة علررر  ال رررزا  اإلنرتبرررو    ألاررر  امل حررر  محلرررا األارررت ال رررابق ل –إلنرتبرررو  الاجلررررا  اخلاصرررة ل
   املعلواا  الجلخصية.الة اا ي عل   عا يف ةي اع م  الا ا  احرتا  الب

ارو ف  و مايرة البيانرا  حب  عير  ارو ف  اعاير  سرمهيل لعمرل األاانرة العاارة بلجارة ال، رحب  2012يف عا  و  .71
مايرررة بيانرررا  اإلنرتبرررو  يف اكلَّررر  حباو ررر  كررر لح  عيررر  و  يف املكا ررر  املركزيرررة الوطايرررة اسرررؤول  عرررت األارررت

   .2015 عا  أوا ر

ة مارسررراملارررق  اسرررج   مايرررة البيانرررا  يف األاانرررة العاارررة  طرررو  ااط يرررةاو ررر  اكلررر  حبأ   عيررر    وأكررر  .72
اق يرر    طلبررا  ال وليررة املمايررة البيانررا  واررق ااملا مررا  ال وليررة األ ررر  الرر  اع مرر   سياسررا  امل بعررة يف 

الررر    طلررر  فو رررا   ا ال عيررر  أ  يسرررمهل ء ار  و اسررري  احملهلررر   يابغررر وأرشرررار  اللجارررة ءىل أنررريف دررر ا اجملرررا . 
   ي    ا  املا مة. اس و  محاية البيانا  الا  اليدو يسِّت بيانا  رشخصية، و الة اعا

 الطلبات الفردية .3

فو رررا  اسرررجلة يف  عاررر  لررر  أيرررة بيانرررا  عا طررراة لررر ما يفرررر  درررو طلررر  ور  ارررت  ‘‘الطلررر  الفرررر ي’’ .73
 .  ء افمهاأو  مهاطل  م يثل، أو بالفعل د ة املعلواا  لل  ك  ات وجو اإلنرتبو ، سوا  

الطلبررررا  الفر يررررة، ضرررررور  ءجيررررا  ال ررررواز  اعاالررررة اارررر  ءنجلررررا مها، عارررر   واجرررر  باسرررر مرار، اللجاررررة واررررا برحرررر   .74
   ال وو.  لجلرطارشرعية وفعالية ال عاو  ب  الصحي  ب  احرتا  ومحاية اا ومل األساسية للفر  و 

 ةتغير المطلبات بالمرتبطة الجراءات اإلتطور  1.3
اللرر ا  كرر  اررت تبررل اقممهررور، ألا د مررا ا   و 1 رر ييل )ان ررر اليف عرر   الطلبررا  الفر يررة أف رر  الزيررا   ااررا    .75

ءضررافة في ، اواملا مررا  ررر  ااكوايررة والصررح ارسرر  واخلرر ا  وال احملرراا ىل ازيرر  اررت ال رر تي  اررت تبررل أ يررا ء
 سرررويا  يف كيفيرررة ، ءىل  وجررر  ال رررانو  الررر وو ‘‘ةان صررراة فعالررر لسرررب’’ل ررروف     للجارررةاملسررر مر ءىل اقمهرررو  

   الطلبا .اعاالة 
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ل عاارررل ابارشرررر  ارررق األفررررا  علررر  االلجارررة و أبررر  علررر  ارررر السرررا . عيرررة  َّ ألطرررراة املاواصرررفا  ا  ررر   غررر  ف .76
رررل اآل ، أارررا ارررت جررررا   ال رررانو  العرررا .  لرررح  تريررر  يفررر را  أو رررر  وأاملطلررروب  قررررا   ت رررل  فكثررر ا ارررا  عاا 

يف جررررا     اطلرروب أو رجررا  أعمرررا  سررراب  ا  كواررراسرررا   و  أو ح وأارررت سياسرري   رررُ  اللجاررة طلبرررا  
بيانررررا  املسررررجلة يف ال ء رررراة ااررررا  ا خصصررررة يف محايررررة البيانررررا  و/أو يف طلرررر  اكا رررر   مه اح يررررا  متررررثل

   إلنرتبو . انو  األساس  لات ال 3أو  2اإلنرتبو  باا  عل  املا    فو ا   

، افصررلة جرر  تانونيررةالرر فق حب اطرروي رالبررا علرر  درر  طلبررا  األ رر   أكثررر  ع يرر ا، و وعررا   اررا  كررو  درر ة ال .77
   اق املكا   املركزية الوطاية.للرسا ل أكثر  با    طل  اا يوكميا  كب   ات الو ا  ، 

الفرررر  برررا  وءعيرررة علررر  أ   رسرررل ف رررط ءتررررارا باسررر ا  الطلررر   َّ يف ا صرررا تا ارررق األطرررراة املو أبررر  اللجارررة  .78
ال يررر  ارحليرررة، ورسرررا ل باللجارررة رسرررا ل ف وجررر  اليرررو ، أارررا ا   لرررح اااسررربا. طلبررر ، ء ا كرررءمترررا   جرررر  املعررر  

زاايررررة المهلررررة املكبرررر  ءىل حرررر   اللجاررررة ل صرررر  ءضررررافة ءىل  لررررح، تو ءىل األطررررراة املعايررررة. بارررررا  اإللكرررررتون، و 
اآل  عرررا   يف ر رررو  يررروا  عمرررل، يف حررر  أ  اإلطرررار با ررر   صررر ر إلتررررار اسررر ا  الطلبرررا  الفر يرررة، الررر  

   رشمهر واح .دو ال جلغيل تواع  الزا  املاصو  علي  يف 

حررررا   يف يف ؤترررر   امل ااجرررر  رررررر اختررررا  ترررررارا  اعياررررة )اثررررل املو  مهالر يسرررر  رررري  اللجاررررة ءجرررررا ا  و طبرررر   .79
 يف حيامها.  الطلبا اعاالة الفرتا  الفاصلة ب  ال ورا  ات أجل مس  

 ةسرا ر عرت  افعوضر. علر  البيانرا  اطراةلبسريطة اللطلبرا  ل  ج ير  ةابسرطا اربرة اللجاة أي را   ع م او  .80
لجارة ىرري الملعلوارا ، ا حجر طلبرا  بالاسربة ءىل اارا    ال فاصريل، كمرا درب هلرا امل ابلةفو ا  ا ثا  احملا

 .  تص  ع  يف ر و  فرت   َّ الطرة املىي  عل  اآل    ييما  سريعة و 

   ررمت اسرر ا اجا  أكثررر وليفيررة. أاررا اآل  فبا رر  ال رررارا   ا و   ا   رربة جرراللجاررة عررا  اسرر ا اجا وكانرر   .81
    ر .األ ولية ال  ا ية الملمارسا  اهلي ا  ال  ا ية أو رشب   اجلاب عل   و  فصيا، 

  ل رررر  اليررررو  اوضررررق طعررررت يف حرررر  با رررر  اللجاررررة لجاررررة الاسرررر ا اجا  نررررا را اررررا كانرررر  يف املاضرررر ، ارررا، ا  و  .82
 واملكا رر  املركزيررة الوطايررةامل  اررة للطلرر   ةاطررر اررت األ درر ة ا سرر ا اجا  عررا   الا ررر يفإلبان  ررا  طلبررا  

دارراك زا  يرر  ، و 2015يف عررا    وراتررااللجاررة سرر ة طلبررا  اررت درر ا الارروة  ررا  علرر  حرر  سرروا . وعاقرر  
   يف املس  بل. الكث  ات الطلبا  ال  ي ع  اس عراضمها

 موضوعية التركيز على القضايا المواصلة  2.3
   اإلنرتبو .ن مة   يي  ا ا ثا  ألاعياة متمهي ا للجاة بيانا  ر يسية س عرا ال ل   طل  فر ي،  ل    .83
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سرراع   ي رر او  امل رراا  أكثررر ختصصررا سرروا  اررت حيررث نوعمهررا أو طابعمهررا جرررا  وجررو  الطلبررا  ل طررور ون رررا  .84
رالبررررا با رررر  ُ طلرررر  املكا رررر  املركزيررررة الوطايررررة، و وجمهررررة ءىل وطبيعررررة األسرررر لة املعرررر    غرررر َّ أي ررررا األفرررررا ، ءىل 

 اع .  ال ات الا ر يف اللجاة تبل أ    مكت اعلواا  أكثر  فصيا ات املكا   املركزية الوطاية 

واملجلرررراركة الفعالرررررة ال مهررررا، اعاجررررر  الرررر عاو ، و تررررة البيانررررا  الررررر  ن ررررر اللجاررررة يف وجادرررررة أساسررررا ويرتكررررز  .85
   إلنرتبو .ا لل انو  األساس  لواا ثاهلامل كور ، فعا  لجلخ  املع  يف األل

  لإلنتربول األساسي القانون من 3و 2 المادتان 1.2.3

ءىل  با سررر اا لطعرررت يف املعلوارررا  املسرررجلة يف  فو رررا  اإلنرتبرررو  ءىل االلجارررة  ا مرررا طلبرررا   سرررع     ل ررر  .86
   إلنرتبو .ال انو  األساس  لات  3 املا  

علرر  و  3اإلنرتبررو  بجلرر   املررا   ممارسررا    ليررلعلرر  لجاررة ال، اع مرر   لإلنرتبررو  املع ررا  األن مررة ءضررافة ءىل و  .87
ة يف طب ررا، علرر  حرر  كررل طلرر  علرر  أسرراس كررل حالررة يف  بعاايررة باللجاررة. ون ررر  اخلاصررة  املعرراي ة محموعرر

   ل .اغ لح طري ة الطابق ال

ألطرراة ل روفر أ  علر  تر ر  اللجارة علر   فروعمه  ا زاير  امل  اة للطلبرا  بجلركل  ةاطر أي ا  ااو األويركز  .88
الرتكيرررز وتررر  زا  إلنرتبرررو .  رررانو  األساسرر  لارررت ال 2ان صررراة فعالررة، علررر  أسررراس  طبيررر  املررا    سررربلالطالبررة 

امل عل ررررة البيانررررا  بجلرررر   اعاالررررة املبررررا ج ال وجيمهيررررة اق يرررر   لألفرررررا   وجرررر  علرررر  احرررررتا  اا ررررومل األساسررررية 
  ملا مرررة كانرررة امل بعرررة ارررت االعااررر اربرررة أ  امل ، ارررا يبررر   2014 يف عرررا  للجارررة ال افي يرررةالررر  أترترررا ابرررالاج   
 اللجاة. اق اوت  ااسجمة 

البيانرا  املسرجلة يف  فو را  اإلنرتبرو  علر  أسراس ح فراى بطعرت يف ا الر   األطرراة الطالبرة   كرا رُ ومحل  .89
    اصة  ا. سواب  ت ا يةعل  وضق  لجاةع الإلنرتبو  األساس  ل انو  ات ال 2 املا  

 عرضررر  أو سررر  عرا أو ميكرررت أ    عررررا للخطرررر األساسرررية  ا   ح وتمهرررامل  ارررة للطلررر  بررراألطرررراة  ررر فق و  .90
علرر  حرر  الفررر  يف  فوة درر ة الررا اررا  ركررز كثرر  و سررجلة يف الفررا  اإلنرتبررو . امللمعلواررا  امل عل ررة  رر  لن يجررة 
اررا امل  ارة ءليمهررا، ورالبرا  فوة كررل در ة الرريف  اللجارة ا ررر  اكمررة عا لرة. و وفر  األصررو  ال انونيرة ويف  اكمرة 
  رر   ازيرر  اررت ال فاصرريل واإلي رراحا  بجلرر   امل  اررة للطلرر  ءىل املركزيررة الوطايررة واألطررراة  املكا رر ع  رر عو 

 طروحة. املسا ل امل

ال  رررارير ال طريررررة علرررر  أو ارررا لعاارررة بجلررر   ااالررررة يف بلررر  اللجارررة ءىل أ ررررا    ع مررر  علررر  البيانررررا  ا  أرشرررار و  .91
   .ا البل أي بل  ات يف   ل  الالعااة. وليا  ور اللجاة ءجرا    يي  
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 رانو  ارت ال 2، أنجلر   محموعرة ارت املعراي  ل  يري  البيانرا  يف ضرو  املرا   3املرا   ي علر  ب اراويف واق  لرح،  .92
وفررر  األصرررو  ال انونيرررة يف حالرررة محاكمرررة لاملسررر و  الررروط  ل حررررتا  علررر ءبررر ا  ا لررر  األساسررر . ورشررر    ع

 .  ان صاة فعا الااس يف ااصو  عل   ر  وعل  تءجرا ا  ال  اض  

صرفة  وااحراُ سرب  أ  ألفرا  الر يت   علر  براوضرق ءجررا ا   2015تررر  اللجارة يف عرا  أي ا يف د ا السيامل و  .93
   ايا. د ة الالب  يف امل رر سلطة ااح   ، و كالاج  )مميمه  

 عناصر المشاركة الفعالة  2.2.3
   صررر   اررة للطلرر  برر   عمليررا  ال ح رر  الرر    ررو   ررا األطررراة امل   اللجاررةُ ، رالبررا اررا  كررر  2015يف عررا   .94

إلنرتبررررو  وف ررررا يف اال انونيررررة املطب ررررة للجلرررررو  اإلنرتبررررو  فو ررررا  البيانررررا  يف  الررررة اعا اسرررر يفا علرررر  اراتبررررة 
األ لرررة، أو   راسرررةأو لجارررة ءجررررا  م يررر ، ارررت اليف الواترررق، لررريا الغررررا تانونررر  األساسررر . و ارررت  36للمرررا   

   السلطا  الوطاية املخ صة.ة اسؤولية مه ، فال  يةم ي  وجادة 

لألفرررا  يف اقرررا   ليررة مرر   املجلرراركة الفعالرر  املعلواررا  الرر    رر امها املكا رر  املركزيررة الوطايررة واررق  لررح، فررف   .95
 ي ع  اس عراض . ا  ا كان   ا ما با ا ر يسيا ال  اتمو 

رالبررا اررا كررا  ا  اررة الطلرر ،  امل  اررة اررت األطررراة فوة الطلبررا  الفر يررة، وبررالا ر ءىل الررالررة يف سرريامل اعاو  .96
املجلرراركة ءضررافية عررت  فاصرريل املعلواررا  أ    رر   املكا رر  املركزيررة الوطايررة اصرر ر اررت علرر  اللجاررة أ   طلرر  

   ة.يالفعل

 األاانررررة العاارررة قميررررق املكا ررر  املركزيررررة الوطايررررة يفال عمرررري  الصرررا ر عررررت أ  أرشرررار  ءىل ويف عررر   اااسرررربا   .97
ءصر ار نجلرر  طلر   ر    البلر ا  األع را  الر  ارت املمهر  قميرق ’’ارا يلر   يرا  علر   2012/أبريل نيسا  5

الررر   رررربط الجلرررخ  وترررا ق  ررروفر ارررا يكفررر  ارررت الأ  ، اررراءل رررا  ال رررب  علررر  رشرررخ   عمررري   ررر ة و  ا محرررر 
الررر   طلررر  أ  ن رررا  اعاالرررة البيانرررا   ارررت‘  1‘) ، 2-83 املرررا  كمرررا أ  ،  ‘‘ال مه  املوجمهرررة ءليررر بررراملطلرررو  

   .‘‘الجلخ  املطلو  )... ال  تا   ا نجلطة اإلجرااية لأل اوواضح   با ا اوصف’’ وتا قال الخ ي    

 التي توصلت إليها اللجنة االطالع على البيانات واإلبالغ بالنتائج  3.2.3
اإلنرتبرررو ، واصرررل  اللجارررة ءبرررا  علررر   فو رررا  يف ضرررو  ابرررا ج السررريا   الوطايرررة وا طررراة رررر  املبارشرررر  .98

ءىل ا  اررة الطلرر  البيانررا  باررا  علرر  طلرر  األطررراة ب رررور  اإل   بالكجلرر  عررت املكا رر  املركزيررة الوطايررة 
   أتص  ح  ممكت.

تررا ر  ا  اررة الطلرر  أ   كررو  ألطررراة ابغرر  ل، ية رروف  سرربل ان صراة فعالررأنرر  اررت أجررل ءىل اللجاررة   وأرشرار  .99
يف   ء  ااررررو . ا ارعررررة ااجررررة بااجررررةيف ضررررو  ابرررر أ  ا  ال انونيررررة اإلجرررررايف علرررر  ال م ررررق حب ررررومل ا سرررراوية 
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اررررت اإلعررررا  العررررامل  ا ررررومل  7املررررا    وجرررر  املسرررراوا  أاررررا  ال ررررانو  رشررررر  اررررت ح ررررومل اإلنسررررا  األساسررررية 
   إلنرتبو . انو  األساس  لات ال 2يف املا   دو ير  و  اإلنسا ،

 أ  الطلررر  ا ررر   الطررررة  بلرررغ أ  علررر  ترررا ر   كرررو  أ  للجارررة يابغررر  أنررر   لرررح يعررر  العمليرررة، املمارسرررة ويف .100
 ختفيفيرة  رروة داراك  كرت مل ارا أصرا، اعروفرا األارر در ا يكرت مل ء  اعلواا ،    مت اإلنرتبو   فو ا 

 ا رررر   بررررالطرة امل عل ررررة املوجررررو   املعلواررررا  مرررر   أ  للجاررررة عا  رررر  ويابغرررر . الجلرررررطة ب نجلررررطة صررررلة  ا 
 علررر  ترررا ر   كرررو  أ  هلرررا يابغررر  و فصررريا، ع انيرررة أكثرررر تررررارا  ءصررر ار يف  ررررر  اللجارررة أ  و رررا الطلررر ،

 اخللررو  علرر  اللجاررة محلرر  الرر  الرروط ، املركررزي املك رر  ترر امها الرر  بالعااصررر الطلرر  ا رر   الطرررة  يرر زو 
 .  اإلنرتبو  ألن مة مم ثل املل  أ  ءىل

، ا  اررة الطلرر  ألطررراةلبالكجلرر  عررت بيانررا  اعياررة      نرر  عارر اا    ررباملكا رر  املركزيررة الوطايررة   بلغرروأُ  .101
أكررر  يف طرررر  سرررردا اعرضرررة خلملا مرررة بوميكرررت أ   صرررب  الح رررومل األساسرررية ميكرررت أ  يجلررركل  لرررح ان مهاكرررا ل

ح ياجرا  ا جير  ءتاارة  رواز  بر  ابرا ج السريا   الوطايرة، و لر ا . ةن صراة فعالرضو  اااجة ءىل  وف  سبل ا
    و   ا اللجاة. حساسة ، اا يجلكل عملية عل  املعلواا  واا  يف ا طاة  الجلرط    لل عاو  احمل

 لكجلرررر  عررررت وجررررو املعلواررررا  أ  يرررر    بااصرررر ر  املك رررر  املركررررزي الرررروط اررررت طلرررر  اللجاررررة  كحرررر  أ  ، و  .102
ااكرررر  الصررررا ر عررررت أو ال وتيرررر  أاررررر اثررررل ال ررررانون للرررر عاو ،  األسرررراسع  لررررح البيانررررا . وميكررررت أ  يجلررررمل 

وتررا ق ال  رررية، واإلجرررا ا  امل خررر   بجلرر   امللررر  نجلررر ، واررروجز وجرررو  أي و احملكمررة، وطبيعررة اقرميرررة املعايررة، 
   ضافية.اإلعلواا  امل ح يثا  أو الاملع ، اثل 

ااررر  األ    لررح ءىل ءبررا  ب، ترر  يررؤ ي اللجارررة اررا  اإل  طلرر  ل املركررزي الرروط املك رر  سرر ج  ء ا مل يو  .103
   ات البيانا .

لجاررة املكا رر  املركزيررة زو  الالطلرر ،  را رر   لطررة لكجلرر  عررت البيانررا  الء ا رفر  املك رر  املركررزي الروط  و  .104
 علرر  ك رر  املركررزي الرروط رف ، و جلررجق املدرر ا الررزيرر  اررت ال وضرريحا  بجلرر   العواترر  املرت بررة علرر   الوطايررة 
 ءعرررا  بغيرررة’’ب نررر  املركزيرررة الوطايرررة  ر املكا ررر ع ت املعلوارررا . و ررر كِّ ارررحررر  أ   ولرررو علررر   طاةا برررأ  يررر    
 ااصرررانة وصرررو  ،ءليررر  با سررر ماة ءنصررراف  يف املعررر  الجلرررخ  حررر و  ال انونيرررة األصرررو  وفررر  احملاكمرررة ابرررا ج

 ا وتررررر  اإلنرتبرررررو  بان مهررررراك ي علررررر  ارررررا يف املعررررر  للجلرررررخ  ناجحرررررة  عرررررو  أليرررررة وىا برررررا   لإلنرتبرررررو  ال  رررررا ية
   .‘‘املعلواا  محموعة ات أ   حب   زوي ة ات ب    األساسية،

ال يو  الااىة عت سرية املعلوارا  بسرب  السريا   الوطايرة للر و  األع را  ميكرت أ  مر  ارت تر ر  اللجارة ء  و  .105
املسرراوا  يف اا ررومل ب ا اليررميررا ، وميكررت أ   املاط رركااررل   يردررا عررت   الطلرر ا  اررة لألطررراة اإلفصررا  علرر  

   اإلجرا ية.



 5201 لعام السنوي للجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول النشاطتقرير 

 

 19/35 الصفحة

الررر وو،   لجلرررطااإلنرتبررو  ألرررراا ال عررراو  يعاالمهرررا سررررية البيانررا  الرر  افرررتاا أمهيررة واررق أ  اللجاررة  فمهررر   .106
ءبرر ا  بال  كيرر  ي عرر  ءىل محايررة ح رروتمه ، السرراع  ا مررة يف  رروف  سرربل ان صرراة فعالررة لألفرررا  فكرر   رراج  امل

   بع  املرونة بجل   د ة املس لة.

ا رر   لطرررة لر وفَّ  ررء ا مل و الطلرر . ا  اررة مايررة ح ررومل األطررراة ار بطررة بجلرركل و يرر  حبمحايررة اإلنرتبررو  ء  و  .107
    عاو    ملة.جرا   حصان  طعت يف اإلنرتبو  يعرا نفس  لل، فف  ان صاة فعالة سبلالطل  

رفررر  اإلفصرررا  عرررت الررر  ميكرررت أ   رت ررر  علررر  عواتررر  الاملكا ررر  املركزيرررة الوطايرررة علررر  لررر ا، ف ررر  أُطلعررر  و  .108
أع را ، يف محايرة  كبلر ا ،   ؤ ير  الر ور الر يبباسر مرار  داملا مة ب سردا، ويابغر   ر ك  بالاسبة ءىل االبيانا  
   اإلنرتبو .

 العالقات مع األمانة العامة لإلنتربول  4.2.3
   .ةيف لف اراحليف الطلبا  الفر ية ب  اللجاة واملا مة ب وزيق املمها  امل عل ة ار  .109

 اللجارررة ملررريابصرررف مها دررر ة، ءىل ، وتررر ا يف اسررر عراا اارررا  .  ا الب ايرررة، كانررر  األاانرررة العاارررة طرفررريفو  .110
ركزيررة الوطايررة، ملكا رر  املن طررة ا  صررا  باكانرر  أي ررا فو اتررا. ودرر    ا ثررا  البيانررا  املسررجلة يف   افصررا

    افي دا ات تبل األاانة العااة.باس ا اجا  اللجاة و وصياتا، و ب ابلغمه كان  و 

اإلنرتبررو  وجرر  بلرر  ع ررو يف ءضررافة ءىل  لررح، عارر اا ي. و املمهررا  املرر كور  أعرراةب اللجاررة وحرر داو  ررطلق اآل   .111
 كانرررر   ء ا و  أي مليررررل أوو اررررت طلرررر  ءىل اللجاررررة ا  اليرررر ،   أو  عمرررري لل عرررراو  )أي نجلررررر  اج يرررر  اطلبرررر

   ات تبل طلبا بجل    لح الفر . ل   ت  اللجاة 

عرر   وجررو  ل  كرر  اررت أ  األاانررة العااررة لإلنرتبررو   افرر  اسرر ا اجاتا و وصررياتا. ورررر  االلجاررة  ا مررا ومرراو   .112
املمارسرة يف تررار  ة هلر ُوضرع  تواعر  ر  فا مة  افير   وصريا  اللجارة، ات املطل  حاليا للأي أساس تانون 

   .2015اقمعية العااة يف عا  خت    ا

، ةاعلوارا  ج ير   بعر  جلسرة اعيار  مهرر العاارة اسر ا اجا  اللجارة. وارق  لرح، عار اا  األاانرةُ عرا     اف  و  .113
 اعياة.  ءعا   الا ر يف الفا يف اللجاة اا ء ا كان   رر  س   ألاانة العااة أ   ميكت ل

علررر  اللجارررة،  وافررر  دررر ة األ ررر    ارشررر غا ارررت تواعررر   19ملاصرررو  عليمهرررا يف املرررا   املعررراي  الررر   اسررر يفا  و  .114
   اس ا اجاتا األولية.اراجعة ؤ ي بال رور  ءىل  ءعا   الا ر   وء  كان  ، اعياة ءعا   الا ر يف الفا 
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 تزايُد عدد طلبات إعادة النظر في قرارات اللجنة 5.2.3
عرر   األطررراة الرر   سررع  يبرر و أي ررا أ  اللجاررة،   الرروار   ءىل اق يرر  ا ءضررافة ءىل العرر   امل زايرر  اررت الطلبرر .115

األطرررراة ارررت دررر ة طلبرررا  ءعرررا   الا رررر  رررر  و  ي زايررر  درررو أي رررا.اللجارررة صرررا ر عرررت ءعرررا   الا رررر يف تررررار ءىل 
   واملكا   املركزية الوطاية. الطل ا  اة 

 كررو  درر ة األ رر   ترر   لصرر  اررر  أ ررر  ءىل اللجاررة بعرر  أ  ك ابررا   الطلرر وكثرر ا اررا  وجرر  األطررراة ا  اررة  .116
اإلنرتبررو . فو ررا  املا مررة وميكررت ا ح فرراى  ررا يف   لررح األطررراة مم ثلررة ألن مررة املعلواررا  امل عل ررة بءىل أ  

عااصررر  ة  رر   أيرر لجاررةاللجاررة،  طلرر  الارشرر غا  ن ررا    اررت 1)19ملررا   ، وانسررجااا اررق ايف درر ة ااررا  و 
ا  اعاالررة ءب رر ةدرر ة العااصررر اعروفررلررو كانرر  ل وصررل ءىل اسرر ا ا  يف لرر  علرر  ا مهرراميكررت أ  ممل كررا ج يرر    
   الطل .

طلررر  ءعرررا   الا رررر يف  غالبرررا ارررا ، فلجارررةاللطعرررت يف  وصررريا  الررر   سرررع  ءىل ا كا ررر  املركزيرررة الوطايرررةأارررا املو  .117
يف اثرررل . و بف افمهرررااملا مرررة، وأوصررر  مم ثلرررة ألن مرررة للجارررة أ  املعلوارررا  املعايرررة مل  كرررت  بررر َّ اارررا   الررر  
ن ررا  اررت  19 ملررا  انسررجااا اررق اكا رر  املركزيررة الوطايررة أي ررا   رر   عااصررر ج يرر   املطلرر    ،درر ة ااررا  

   لجاة.ال ارش غا 

عااصرررر  أ  داررراك كا ررر  املركزيرررة الوطايرررة أنررر  عاررر اا   ررررر اللجارررة وجيرررر  ال  كيررر  لألطرررراة ا  ارررة الطلررر  وامل .118
مهرررر ا   ي ررررمت أ  اللجاررررة س  وصررررل ءىل ن يجررررة ف، اعرررر  وافرررر  علرررر  ءعررررا   الا ررررر يف الرررر  وجررررو   و افيررررة كا

 .أصاعت  لح ال   وصل  ءليمها يف لفة 

 اإلحصاءات 3.3
اعروضررررة يف نرررر  ااجلررررورا  اعملمهررررا، ءىل ج ت ررررة عررررلجاررررة ءحصررررا ا    َّ الالجلررررفافية، ترررر ا   و يررررا لزيررررا    .119

 الجلبك .اوتعمها 

. وأعررر   2015يف عرررا  املعااعلرررة ءحصرررا ا  الطلبرررا  الفر يرررة الررروار   و   2 ررر ييل ال  ريرررر )ال ا وتررر  أُرف ررر   ررر .120
    .1  ييل )ال 1986 طوردا اا  عا   ب  اراحل اللجاة أي ا و ي ة 

 التذييالتقائمة  .4

 2015 عا  ءىل 1986 عا  لجاة اتال :1التذييل  

   2015عا   ا  ءحصا :2التذييل  
 
 

- - - - - -   
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 1التذييل 
 

 2015 عام إلى 1986 عام لجنة منال

 

 التواريخ الرئيسية  -ألف 

 ا فامل ا ر اق فرنسا ....................... اإلنرتبو   رتابة عل   فو ا رشر  ءنجلا  قاة وضق   1982

 اع م    اقمعية العااة ............................ ألو  بجل   اعاالة املعلواا  والرتابة الا ا  ا  1985

   فو ا احملرتابة عل  ال ور  األوىل للجاة ال  1986

 ات تبل املؤمتر ال وو للمفوض  املكلف  حبماية البيانا  فو ا احملرتابة عل  اع ما  قاة ال  2003

 اع م    اقمعية العااة  .......................................... ن ا  ج ي  ملعاالة املعلواا    2003

 اع م    اقمعية العااة  ..................................... ن ا  ج ي  للرتابة عل  املعلواا    2005

 اع م    اقمعية العااة  .................................... اعاالة املعلواا  ن ا   تواع   طبي   2007

    العااةاألاانة  اللجاة )وأتر   اع م   ................. فو ا احملرتابة عل  قاة ال تواع  ارش غا   2008

  ع يل ال انو  األساس  لإلنرتبو  .....................................اع م    اقمعية العااة  2008

الكيانرررا  الررر  ي ررر ل  اامهرررا اإلنرتبرررو ، ل عزيرررز اكانرررة اللجارررة  ءىل  فو رررا احملرتابرررة علررر  الأضررريف  قارررة )
 كمهي ة اس  لة لان صاة  ابعة للما مة 

)بجلررر    كرررويت اللجارررة   والوصرررو  ءىل  فو رررا  اإلنرتبرررو  الرتابرررة علررر  املعلوارررا ب اخلرررا  ا رررا ال عررر يل   2009
 اع م    اقمعية العااة 

 العااة اقمعية اع م     ................................................... اعاالة البيانا ن ا    2012

 اع م    األاانة العااة . .............................................. يلية ال ح   ات ا ا ثا    2012

 ات تبل األاانة العااة  ...................................... ءنجلا  فرة ضما  الاوعية والاجلرا    2013

 اع م تا اقمعية العااة  ...................................  ع يا  عل  ن ا  اعاالة البيانا ال  2014

 اع م    اقمعية العااة  ............................. لرتابة ل اإلنرتبو  بآليا الفري  العاال املع    2014
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 عضاء األ .باء
 

شاغل  الوظيفة البلد االسم الوالية
في هذا  النائب الوظيفة

 التاريخ الرقم المنصب
  Mr BIEVER   الر يا لكسم x  86  –  89 
  Mr HUSTINX الر يا دولا ا  x 86  – 89 
  Mr PETER  يف محاية  ب   سويسرا

 البيانا 
x  

86  –  89 
  Mr DELGADO LOPEZ ب  يف محاية  ءسبانيا 

 البيانا 
 x 

86  –  89 
  Mr FAUVET فرنسا فرنسا x  86  –  89 
1 86 - 89 Ms CHANET فرنسا فرنسا  x 86  –  89 
  Mr VAN HOVE اللجاة ال افي ية بلجيكا x  86  –  89 
  Mr AKELE  ال افي يةاللجاة  بات  x 86 - 10/86  

  x  10/86 - 89  

  Mr BABOVIC اللجاة ال افي ية يوروسافيا الساب ة  x 10/86 - 89 
  Mr WIESEL ب  يف  كاولوجيا  ا ما ية أملانيا مجمهورية 

 املعلواا 
x  

86  –  89 
  Mr TAWFIR GALAL ب  يف  كاولوجيا  اصر 

 املعلواا 
 x 

86  –  89 
  Mr BIEVER   الر يا لكسم x  89  –   91 
  Mr HUSTINX الر يا دولا ا  x 89  –  91 
  Mr  PETER  ب  يف محاية  سويسرا 

 البيانا 
x  

89  –  91 
  Mr DELGADO LOPEZ ب  يف محاية  ءسبانيا 

 البيانا 
 x 

89  –  91 
  Mr FAUVET فرنسا فرنسا x  89  –  91 
  Ms CHANET فرنسا فرنسا  x 89  –  91 
2 89 - 91 Mr  AKELE  اللجاة ال افي ية  بات x   89 – 09/90 

  Mr BABOVIC اللجاة ال افي ية يوروسافيا الساب ة  x 89 –  09/90 

  Mr ALVAREZ   اللجاة ال افي ية األرجا x  09/90 – 11/91 

  Mr PORTACCIO اللجاة ال افي ية ءيطاليا  x 09/90 – 11/91 
  x  11/91 
  Mr NARA UTAMA 

THAIB 
 ب  يف  كاولوجيا  ءن ونيسيا

 املعلواا 
x  

89  -  91 
  Mr HAUKAAS  ب  يف  كاولوجيا  الاروي 

 املعلواا 
 x 

89  -  91 
  Mr BIEVER   الر يا لكسم x  92  -  95 
  Mr HUSTINX الر يا دولا ا  x 92  -  95 
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شاغل  الوظيفة البلد االسم الوالية
في هذا  النائب الوظيفة

 التاريخ الرقم المنصب
  Mr  PETER  ب  يف محاية  سويسرا 

 البيانا 
x  

92  -  95 
  Mr DELGADO LOPEZ ب  يف محاية  ءسبانيا 

 البيانا 
 x 

92  -  95 
  Mr FAUVET فرنسا فرنسا x  92  -  95 
  Ms CHANET فرنسا فرنسا  x 92  -  95 
3 92 - 95 Mr PORTACCIO اللجاة ال افي ية ءيطاليا x  92  -  93 
  Mr ERIKSSON  اللجاة ال افي ية السوي  x 92  -  93 
  Mr LATIF  اللجاة ال افي ية باكس ا x  93  -  95 
  Mr MAHUNDI اللجاة ال افي ية  ازانيا  x 93  -  95 
  Mr GAYE  ب  يف  كاولوجيا  الساغا 

 املعلواا 
x  

92  -  95 
  Mr CRANE AVILA كاولوجيا  ب  يف  كولوابيا 

 املعلواا 
 x 

92  -  95 
  Mr THOMAS الر يا بلجيكا x  95  -  98 
  Mr SCHWEIZER الر يا سويسرا  x 95  -  98 
  Mr JACOB ب  يف محاية  أملانيا 

 البيانا 
x  

95  -  98 
  Mr AMARNATHAN  ب  يف محاية  اهلا 

 البيانا 
 x 

95  -  98 
4 95 - 98 Mr BERNARD فرنسا فرنسا x  95  -  98 
  Mr QUASTANA فرنسا فرنسا  x 95  -  98 
  Mr LATIF  اللجاة ال افي ية باكس ا x  95  -  98 
  Mr MAHUNDI اللجاة ال افي ية  ازانيا  x 95  -  98 
  Ms RESHEF ب  يف  كاولوجيا  ءسرا يل 

 املعلواا 
x  

95  -  98 
  Mr LOPEZ DE JUANA ب  يف  كاولوجيا  ءسبانيا 

 املعلواا 
 x 

95  -  98 
  Mr THOMAS الر يا بلجيكا x  98  -  01 
  Mr SCHWEIZER الر يا سويسرا  x 98  -  01 
  Mr JACOB ب  يف محاية  أملانيا 

 البيانا 
x  

98  -  01 
  Mr AMARNATHAN  ب  يف محاية  اهلا 

 البيانا 
 x 

98 
  Ms FRANCE    ب  يف محاية  اململكة امل ح 

 البيانا 
 x 

99  -  01 
5 98-01 Mr RICHARDOT اللجاة ال افي ية فرنسا x  98  -  99 
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شاغل  الوظيفة البلد االسم الوالية
في هذا  النائب الوظيفة

 التاريخ الرقم المنصب
  Mr ABBOT   اللجاة ال افي ية اململكة امل ح x  2000  -  01 
  Mr CHIHURI اللجاة ال افي ية زميبابوي  x 98  -  01 
  Mr BERNARD فرنسا فرنسا x  98  -  01 
  Mr QUASTANA فرنسا فرنسا  x 98  -  01 
  Ms RESHEF ب  يف  كاولوجيا  ءسرا يل 

 املعلواا 
x  

98  -  01 
  Mr LOPEZ DE JUANA ب  يف  كاولوجيا  ءسبانيا 

 املعلواا 
 x 

98 - 99 - 2000 

  Mr BEN MOHAMED ب  يف  كاولوجيا   ونا 
 املعلواا 

 x 
01 

  Mr HUSTINX الر يا دولا ا x  02  -  05 
  Mr RAKOVSKY الر يا اقممهورية ال جليكية  x 02  -  05 
  Ms FRANCE   ب  يف محاية  اململكة امل ح 

 البيانا 
x  

02  -  05 
  Ms SZURDAY ب  يف محاية  داغاريا 

 البيانا 
 x 

02  -  05 
  Mr GENTOT فرنسا فرنسا x  02  -  05 
6 02 - 05 Mr GIRAULT فرنسا فرنسا  x 02  -  05 
  Mr PARKER اللجاة ال افي ية كا ا x  02  -  05 
  Mr MOLINA FERRARO اللجاة ال افي ية أورورواي  x 02  -  05 
  Mr JASINKEVICS اللجاة ال افي ية   فيا  x 04 
  Mr THEMISTOCLEOUS   ب  يف  كاولوجيا  ت 

 املعلواا 
x  

02  -  05 
  Mr BLUDOV ب  يف  كاولوجيا  روسيا 

 املعلواا 
 x 

02  -  05 
  Mr HUSTINX الر يا دولا ا x  05  -  08 
  Mr O'CONNOR الر يا أسرتاليا  x 05  -  08 
  Mr GROSSMAN  ب  يف محاية  رشيل 

 البيانا 
x  

05  -  08 
  Mr De SCHUTTER ب  يف محاية  بلجيكا 

 البيانا 
 x 

05  -  08 
  Mr LECLERCQ فرنسا فرنسا x  05  -  08 
  Ms COMPAGNIE فرنسا فرنسا  x 05  -  08 
  Mr JASINKEVICS اللجاة ال افي ية   فيا x  04 
7 05 - 08 Ms LÉLÉ  اللجاة ال افي ية الكاا و x  05  -  06 
  Mr BOUSTANI  اللجاة ال افي ية لباا  x 05  -  06 
  Mr MAHMOUD اللجاة ال افي ية اقزا ر x  06  -  07 
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شاغل  الوظيفة البلد االسم الوالية
في هذا  النائب الوظيفة

 التاريخ الرقم المنصب
  Mr MOUZOUNI  اللجاة ال افي ية املغر x  07  -  08 
  Mr PARK اللجاة ال افي ية كوريا  x 06  -  08 
  Mr THEMISTOCLEOUS   ب  يف  كاولوجيا  ت 

 املعلواا 
x  

05  -  08 
  Mr FASHA   ب  يف  كاولوجيا  األر 

 املعلواا 
 x 

05  -  08 
  Mr HUSTINX الر يا دولا ا x  08  - 09/03 
  Mr HAWKES الر يا ييرلا ا x  18/03/09 -  

11/03/10 
  Mr O'CONNOR الر يا أسرتاليا  x 08/03/11 -  

10/03/11 

  Mr GROSSMAN  ب  يف محاية  رشيل 
 البيانا 

x  08/03/11 -  

10/03/11 
  Ms SLETTEMARK  ب  يف محاية  الاروي 

 البيانا 
 x 08/03/11 -  

10/03/11 
8 8 - 11 Mr LECLERCQ فرنسا فرنسا x  08/03/11 -  

10/03/11  
  Mr De GIVRY فرنسا فرنسا  x 08/03/11 -  

10/03/11  
  Ms GRGIC ب  يف  كاولوجيا  كروا يا 

 املعلواا 
x  08/03/11 -  

10/03/11  
  Mr DIAZ AGUADO ب  يف  كاولوجيا  ءسبانيا 

 املعلواا 
 x 08/03/11 -  

10/03/11  
  Mr ELSHAFEY ال افي ية اللجاة اصر x   09/10/08 - 

31/12/09 
  Mr CERQUEIRA  ال افي ية اللجاة أنغو  x 08/10/10 - 09 
  Ms BALLESTRAZZI ب  رشرط  فرنسا  x  10/01/01  - 

10/11/11   
  Mr AL OMARI   ب  رشرط  األر  x  10/11/11  -  

31/12/12 

  Mr HAWKES الر يا ييرلا ا x  11/03/11  - 

14/03/10 
  Mr MADHUB ب  يف محاية  اوريجليوس 

 البيانا 
x  11/03/11  - 

14/03/10 
9 11 - 14 Mr FRAYSSINET ب  يف محاية  فرنسا 

 البيانا 
x  11/03/11  - 

14/03/10 
  Mr PATRICK ب  يف  كاولوجيا  كا ا x  11/03/11  - 
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شاغل  الوظيفة البلد االسم الوالية
في هذا  النائب الوظيفة

 التاريخ الرقم المنصب
 14/03/10 املعلواا 

  Mr Al OMARI   ب  رشرط  األر  x  10/11/11  - 

13/11/10 
  Mr YAVUZ ب  رشرط   ركيا  x  13/11/11  - 

16/11/10 
  Mr HAWKES الر يا ييرلا ا x  14/03/10 - 

14/08/06  
  Ms VAJIC الر يا كروا يا x  14/09/02 -   

17/03/10 
10 14 - 17 Ms MADHUB ب  يف محاية  اوريجليوس 

 البيانا 
x  14/03/11 -  

17/03/10 
  Mr FRAYSSINET ب  يف محاية  فرنسا 

 البيانا 
x  14/03/11 -  

17/03/10 
  Mr PATRICK ب  يف  كاولوجيا  كا ا 

 املعلواا 
x  14/03/11 -  

17/03/10 
  Mr YAVUZ ب  رشرط   ركيا  x  13/11/11 -   

14/11/26 
  Ms KANE 15/03/05    ب  رشرط  ااو -   

14/11/04 
  Mr HARRIS    الو يا  امل ح

 األاريكية
   - 15/11/04    ب  رشرط 

16/11/10 
 

 اللجنة أدوار .جيم
اللجارررة يفصصرررا يف اع مررر  لررر وردا الرتررراح، وأضررري  ءليررر   ح رررا  وردرررا ا س جلررراري، وأ ررر ا يف الب ايرررة كرررا  وتررر  

، كررا  عمررل اللجاررة ا وازنررا بجلرركل جيرر  برر  امهاامهررا الررثا    ريبررا 1995اعاالررة الطلبررا  الفر يررة. واع بررارا  اررت عررا  
 ورا املجلرور  والرتابررة يف املر بررة ب ايررة ال حرو  يف عمررل اللجاررة لصرا  الطلبررا  الفر يرة، وحررل  2010در ة. ورشررمه  عرا  

 األ   . 
 

  الفردية طلباتال .دال
 

 
 
 
 

 800  أكثر من
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 2التذييل 
 

 2015 إحصاءات عام
 

 2015-2005 الفترةالطلبات في  ألف.
 

 التفاصيل
 لعاما

 

2005 
النسبة 
 المئوية

2010 
النسبة 
 المئوية

2014 
النسبة 
 2015 المئوية

النسبة 
 المئوية

 100 643 100 575 100 201 100 115 الطلبات الواردة

 44 280 39 226 61,2 123 20,9 24 الشكاوى

في محفوظات األمانة المعلومات المسجلة 
  بشأن مقدِّم الطلب العامة

42 36,5 133 66,2 272 47 327 51 

ماااان  3مسااااألة تطبيااااق المااااادة  تثياااارطلبااااات 
 ساسي لإلنتربولالقانون األ

16 13,9 32 15,9 127 22 133 21 

موقاع  علاى ُنشار مقتطاف منهاا نشرة حمراء
 على الويب إلنتربولا

11 9,6 57 28,4 119 21 132 21 

 .اللجاة ءىل طلبا أرسلوا ال يت األرشخا  ع   األرتا  متثل
 
 2015 عام فيات الواردة طلبال .باء

اعاالرررة يف   فيررر طعرررتياإلنرتبرررو    فو رررا ىل قارررة الرتابرررة علررر  ءرشرررخ  ي  اررر  ال مررراس درررو طلررر  ال -
 .يف ا طاة عل  د ة البيانا   ح في   ارسمييف ال  اإلنرتبو ، أو  ب امل عل ة بيانا  ال

   للطلبات ةالعامالسمة  .1

ىل عررر   ءو سررر ا  دررر ة األرترررا  . رشخصرررا 643بجلررر    2015يف عرررا   اج يررر  طلبرررا 552ل ررر  اللجارررة   -
  .األرشخا  املعاي 

 

 النسبة المئوية كميةال مقبوليةال
 73 469  بولةاملطلبا  ال

 27 174  بولةاملطلبا  ر  ال
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 100 643 المجموع

 

 النسبة المئوية كميةال نوع الطلب
   جلكاو ال

 44 280 3ءىل املا    يف املا ة اامها 39 أرشار 

 48 310 املعلواا ل  ع طاةلا ةبسيططلبا  

 8 53  1) طلبا  أ ر 

 100 552 المجموع

 
ءىل اللجاررة مها رسررلاسرر باتية. ودر   كررو  عمواررا  ابيمهرا  يءىل طلبررا  بجلرركل ر يسر   ‘‘أ ررر طلبرا  ’’ ررة  جلر  ف  1)

  طلرر   عرراو  اررت أجررل ءل ررا  ال ررب  علرريمه  اررت  ررا  تارروا     سرريع  رر و  أ  السررلطا  الوطايررة أرشررخا  
 .اإلنرتبو 

 
 المئويةالنسبة  كميةال محفوظات اإلنتربول فيالبيانات 

 

 البيانا  املسجلة يف احملفو ا  
 

 يف املا ة اامها ا بولة 77

327 51 

 49 316 البيانا  ر  املسجلة يف احملفو ا 

 100 643 مجموع األشخاص

 
 النسبة المئوية  الكمية الشكاوى

 

 الجلكاو  املسجلة يف احملفو ا  
 طلبا   225ات 
 يف املا ة اامها ا بولة  83 -

    رشخا  اطلوبب   عل  يف املا ة 92 -
 يف املا ة ص ر  نجلر  محرا  بجل  ا 78 -

اررررق ا  محررررر يف املا ررررة صرررر ر  بجلرررر  ا نجلرررررا   45 -
 عل  الوي  إلنرتبو اوتق ايف  ا  طفا  اامها

 
225 

 
80 

 20 55 الجلكاو  ر  املسجلة يف احملفو ا  
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 100 280 مجموع الطلبات 

 
  



 5201 لعام السنوي للجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول النشاطتقرير 

 

 32/35 الصفحة

 النسبة المئوية  الكمية طالع على المعلومات لال ةبسيططلبات 

 الطلبا  املسجلة يف احملفو ا 
   84 الرات الطلبا  

  ا بولةيف املا ة اامها  75 -

 يف املا ة اامها   عل   طلوب  70 -
اررررق ا  محررررر يف املا ررررة صرررر ر  بجلرررر  ا نجلرررررا   30 -

 عل  الوي  إلنرتبو ااوتق  يف ا  طفا  اامها

84 27 

 73 226 الطلبا  ر  املسجلة يف احملفو ا 

 100 310 مجموع االشخاص

 

 النسبة المئوية  الكمية طلبات أخرى 
 

 الطلبا  املسجلة يف احملفو ا 
   18 ات الطلبا  الر

 يف املا ة اامها ا بولة  22 -

يف املا رررة صررر ر  بجلررر  ا نجلررررا  أو طُلررر   44 -
 ءص ار نجلرا  بجل  ا

 
18 

 
34 

 66 35 الطلبا  ر  املسجلة يف احملفو ا 

 100 53 االشخاصمجموع 

 

 اإلنتربول محفوظاتفي ا شخص 643 با تعلقتبيانات معاملة  .2

  داررراك  سررربا  أ رررر ، كانررربأو  بف افمهررراطاة علررر  اعلوارررا  أو  امل عل رررة برررا 643 الررررارررت الطلبرررا   -
علوارا  ي علر   ، اع ممهرا 2015اإلنرتبرو  يف عرا  فو را  اسرجلة يف  رشخصا  327 بربيانا  ار بطة 
 . مسية املركزية لإلنرتبو  تاع   البيانا  ااسجلة يف 

السررررررفر يف تاعرررررر   بيانررررررا  و ررررررا    د جل  أرتررررررا  و ررررررا   سررررررفر ُسرررررري علرررررر  ب رشررررررخا  طلبررررررا  البعرررررر   -
عررت أُبلررغع الرر  ف ررط  سررجيل أرتررا  و ررا   اهلويررة درر ة دررو تاعرر   البيانررا  . والغرررا اررت املف ررو  /املسررروتة

 .  مسيةااعلواا  ود       مت أية . سرت مها أو ف  ا ا

. املسرروتةاملركبرا  اآلليرة يف تاعر   بيانرا    اركبراتب رشرخا   رر  بعر  الطلبرا  الفر يرة عل    وأ  ا،  -
ف را عرت ة، تو سرر أُبلرغع ب  را اركبرا   أرترا  ار بطرة در ة درو ف رط  سرجيل اع   البيانرا  والغرا ات ت

 .  مسيةااعلواا  ود       مت أية الاوة، واا ءىل  لح . اللو ، و ) مهافاوصأ
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 النسبة المئوية الكمية بياناتالقاعدة 
اا واررررررررررة اإلنرتبررررررررررو  ) ركزيرررررررررةاملبيانررررررررررا  التاعررررررررر   

  للمعلواا  اقاا ية
  

 /املف رررررو  و  املسرررررروتةالسرررررفر تاعررررر   بيانرررررا  و رررررا   
 املسروتةاملركبا  اآللية تاع   بيانا  

  

   اجملموة
 

منظوماااة ) مركزياااةالبياناااات القاعااادة الوضاااع فاااي 
 (اإلنتربول للمعلومات الجنائية

 النسبة المئوية الكمية

 اطلو  لل وتي 
  ا يف  لح  

 يف املا ة نجلرا  محرا  85 -

اررق ا  طفررا  يف املا ررة نجلرررا  محرررا   46 -
 اامها يف اوتق اإلنرتبو  عل  الوي 

282 88 

 5,6 18 السجل اقاا   

علرر  اعلواررا   طرراةاطلررو  م يرر  اكانرر  أو ا 
 2,5 8 بجل ن  

 1,8 6 اجل ب  في  

 0,9 3 كتت ي  مم

 0,6 2 اف و 

 100 319 المجموع

 
 اإلنتربولحفوظات في ممسجلة  طلبا 327 با المصادر الرئيسية للبيانات المتعلقة .3

اإلنرتبو  فو ا    يفالة اجلكلة اعا  ل ا يا وجو    يع ا بل جلمل ى ر اإلرشار  ءىل أ  ع   الطلبا  ال    -
 . املعلواا  امل  اة ات د ا البل   عل  ب

  



 5201 لعام السنوي للجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول النشاطتقرير 

 

 34/35 الصفحة

  بيانرررات  يف جلارررت األرشرررخا  الررر يت ُسرررامل بولرررة الررروار   ا سررر باتية أو الجلررركاو  بالطلبرررا  األرترررا    علررر   -
 . اإلنرتبو  فو ا  

 45 ........................................................................ روسيا 
 24 ....................................................................... أوكرانيا 

 23 ..................................................... الو يا  امل ح   األاريكية 

   19 ........................................................ اإلاارا  العربية امل ح 
  13 ........................................................................ اصر 

 13 ....................................................................... ءيطاليا 

  12 ......................................................................... اهلا 
 10 ....................................................................... فازويا 

 9 .........................................................................  ركيا 

 
 2015المحفوظة في عام الملفات  .4

 ال او   دو 2015يف عا    ف ع   امللفا  ال  حُ  -
  501 ....................................................... ع   الطلبا  احملفو ة  

  341.. ..............................................  2015  ا فيمها الطلبا  الوار   عا 
  أرشمهر 6 ..................................... املس غرمل ملعاالة الطلبا   الوت ا وسط 

 بجلر   تررارريثمرا يُ خر   2016 عرا  ف حمهرا أعير  2015 ُحف ر  عرا  الر  امللفرا  بعر  أ  ءىل اإلرشرار   رى -
  .فيمها الا ر ءعا  

 
 2015 عام في لجنةال استنتاجات .جيم

ا  ا يرر ارار تررلجاررة الاخترر   الرر  أو يف وترر  سرراب ،  2015لطلبررا  الرروار   يف عررا  بالجاررة ال ررر بط اسرر ا اجا   -
 بجل  ا. 

أعوا  ساب ة. وارت يف مها بع ت  ور  ، و 2015عا  املع و   لسا  اقطلبا  ا   198اا محموع  س  ر جر   -
 ة الطلبرا   رواإلحصرا ا  ال اليرة   علر  . 2015يف عرا    يف املا رة 86)اامها  170جر  ب    ،الطلبا  د ة
 .170 الر

  



 5201 لعام السنوي للجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول النشاطتقرير 

 

 35/35 الصفحة

 

 النسبة المئوية الكمية االستنتاجات بشأن الطلبات التي جرى بّتها
 62 106 1مم ثلة

 37 63 2ر  مم ثلة

 100 170 المجموع

 
ء راجمهرا عليمهرا بغيرة ءضرافا  بف  را  أو مها  حر يث، برر   لحأوص  اللجاة، ءىل امللفا  ال   ‘‘م ثلةامل’’لف ة  جل  ا  1

اررت   ا رر حبرر فمها بجلرركل ولكررت  ابياناترربا ح فرراى بالفررا  أوصرر  اللجاررة  سررعة  جلررمل أي ررافو ررا . ودرر   يف احمل
 عل  الوي  إلنرتبو ااوتق يف مرا  اا ا جلر الا ا  طفا 

 .املعاية املعلواا ات  حب فمهاطلبا  ال  أوص  اللجاة ال ‘‘املم ثلةر  ’’ف ة ال جلمل  2
 

 النسبة المئوية الكمية نوع الطلبات

  الجلكاو 

  يف املا ة 37 ح ة

140 
 

82 
 

 
  1ا طاة طلبا 

 املا ة يف 33 ح ة

 
 

30 
 

 
 

17 

 100 170 المجموع

 
 ميكت أ   جلكل اوضوة اعاالة.  طلبا  ا طاةالطلبا   ا  جلسة ء  ء ا كان   ة   ُ  رس د 1

طررررراة ال اؤتررررر    جررررر   حب، أوصررررر  اللجارررررة 2015يف عرررررا  . و تررررررارا  اؤت رررررةأ    خررررر  أي رررررا  للجارررررة ميكرررررت -
ارررررررت دررررررر ة يف املا رررررررة  79 حررررررر ةجرررررررر  البيانرررررررا ، اسررررررر عراا بعررررررر  و . الفرررررررا 65 ربيانرررررررا    علررررررر  برررررررعلررررررر  

  .البيانا  عل  ا طاةيف املا ة اامها مم ثلة وأعي   ءاكانية  21امللفا  يف ح  اع    
 حرتازية. لجاة ف ا عت ال  اب  املؤت ة وا ال وصيا  كل   األاانة العااةنف    -
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