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مقدمة
.1

الغرض من هذا التقرير تقدمي موجز عن أعمال جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول لعام .2014

.1

تشكيل اللجنة

.2

يف عام  ،2014كانت اللجنة مكونة من مخسة أعضاء ،على النحو التايل:







.2

السيد هوكس (آيرلندا) ،رئيسا حىت آب/أغسطس
السيدة فاييتش (كرواتيا) ،رئيسة بدءاً من أيلول/سبتمرب 2014
السيدة مدهوب (موريشيوس) ،خبية محاية بيانات
يسينيه (فرنسا) ،خبي محاية بيانات
السيد فر ّ
السيد يافوز (تركيا) ،خبي التعاون الشرطي الدويل ،حىت تشرين الثاين/نوفمرب 2014
السيد باتريك (كندا) ،خبي تكنولوجيا املعلومات.
2014

أساليب عمل للجنة

 .3عمالالب باملالالا ة  35مالالن قواعالالد عمالالا اللجنالالة ،عيَّنالالت اللجنالالة انين ال مالالن أعضالالائ ا لتيسالالي معاملالالة امللفالالات ال ال
نظرت في ا خبل وراهتا:



يسينيه ،مقررا ،إلجراء راسة أولية للطلبات الفر ية ال ستناقش يف الدورة؛
السيد فر ّ

السالاليد باتريالالك ،خبالاليا يف تكنولوجيالالا املعلومالالات ،إلج الراء لقالالاءات م ال إ ارات األمانالالة العامالالة املسالالةولة
عن املسائا التقنية والتشغيلية والقانونية املتعلقة مبعاملة البيانات الشخصية يف ملفات اإلنرتبول.

 .4والتقالى املقالالرر أمانالالة اللجنالالة مالالرة واحالدة علالالى األقالالا بال كالالا ورتال  .وأمضالالى خبالالي تكنولوجيالالا املعلومالالات مالالا
ال يقالالا عالالن يالالوم واحالالد وبالالدأ متديالالد الزيالالارات ال ال قالالام الالا إىل مالالا يصالالا إىل يالالوم  ،للتشالالاور م ال تلالالا اإل ارات
التابعة لألمانة العامة قبا انعقا ورات اللجنة.
.5

ويف عام  ،2014عقدت اللجنة نيبنية اجتماعات على مدى يوم مبقر املنظمة يف ليون.

 .6و عيالالت األمانالالة العامالالة إىل كالالا مالالن ورات اللجنالالة مالالن أجالالا اإلس ال ام مبزيالالد مالالن املعلومالالات عالالن املشالالاري
اجلارية.
 .7ولوحظت جمد ا زيا ة مستمرة يف عبء عمالا اللجنالة يف عالام  .2014وملواج الة هالذا الوضال  ،قالررت اللجنالة
أن تضالالاعا عالالد األيالالام ال ال خصص ال ا للالالدورة .فعالالوض أن تعقالالد اجتماعالالات علالالى مالالدى  6أيالالام كمالالا حصالالا يف
عام  ،2014ستعقد اللجنة اجتماعات على مدى  12يوما يف عام .2015
 .8ومبالالا أن هالالذل الزيالالا ة واض الالحة بشالالكا خ الالاد بالنسالالبة إىل عالالد الطلبالالات ال الوار ة مالالن األف الرا  ،فق الالد كيَّف الت
حتم َا هذل الزيا ة يف عبء العما وحتس َ كفاءة عمل ا.
اللجنة أساليب عمل ا مبنا يتيح هلا ُّ
لتحما عبء العمالا اإلضالايف هالذا اسالتعانت أمانالة اللجنالة مبحالامي إضالافي انينال ومبوظالا إ ار
 .9وتيسيا ُّ
إضايف.
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.3

دور اللجنة وأولوياتها

 .10يف عالالام  ،2014واصالاللت اللجنالالة االضالالطب مب ام الالا الالالثب أ الرصالالد وإسالالداء املشالالورة ومعاملالالة الطلبالالات
الفر ية ،وهي مجيع ا م ام إلزامية ومتساوية من حيث األيمهية.
 .11ونظالالرت اللجنالالة يف أيمهيالالة ورهالالا وم ام الالا يف ضالالوء آليالالات الرقابالالة الال يتبع الالا الفريالالا العامالالا لإلنرتبالالول يف مالالا
يتعلا مبعاملة البيانات من خبل قنوات اإلنرتبول .ويف هذا السياق علقت اللجنة أيمهية خاصة على ما يلي:
 الفرص الالة املتاح الالة لألمان الالة العام الالة كك الالا ملراجع الالة معاملت الالا للبيان الالات الشخص الالية ،م الالن أج الالا تعزي الالز وراملنظمة.
 حتديد التغيات ال من شالهناا أن تقالدم أكالرب مسالاعدة إىل األفالرا اجلالار معاملالة بيانالاهتم الشخصاليةمن قبا املنظمة.
 .12وأك الالدت اللجن الالة أن فري الالا اإلنرتب الالول العام الالا املع ال بآلي الالات اإلش الراح املق الالرت إنش الالايفل يف م الالا يتعل الالا مبعامل الالة
البيانالالات (انظالالر النقطالالة  6-7أ نالالال) أتالالا فرصالالة إلعالالا ة تقيالاليم التوعيالالة حمايالالة البيانالالات ،وحتس ال معامل الة املنظمالالة
للمعلومات الشخصية.
 .13بيد أن اللجنة أشالارت ،مال األسالا ،إىل أن منصالب موظالا اإلنرتبالول املعال حمايالة البيانالات مل يالر شالغله
بعالالد .ونظ الرا أليمهيالالة هالالذل الوظيفالالة ،أصالالرت اللجنالالة علالالى ضالالرورة تعي ال مرشالالح مناسالالب هلالالذا الالالدور يف أقالالرب وقالالت
ممكن.
 .14وطلالالب مالالن اللجنالالة ،بغيالالة متكين الالا مالالن القيالالام بعمل الالا بفعاليالالة ،أن تتشالالاور م ال األمانالالة العامالالة بشالالهنن تطبيالالا
قواعد وإجراءات معينة.
.4

استقاللية اللجنة

 .15اسالالرتعت اللجنالالة االنتب الالال إىل محايالالة ورهالالا واسالالتقبليت ا علالالى النحالالو املنصالالود علي م الا يف قواعالالد املنظمالالة
وإجراءاهتا الداخلية.
َّ
وذك ال الرت اللجنال الالة ب ال الهنن هلال الالا ا ال الالا يف الوصال الالول ا ال الالر وغال الالي افال الالدو إىل ملفال الالات اإلنرتبال الالول وا ال الالا يف ممارسال الالة
.16
ٍ
معاملة للمعلومات الشخصية.
اإلشراح على أ مشرو ينطو على
.5

األنظمة الواجبة التطبيق

.17

توفر النصود التالية األساس القانوين الرئيسي لعما اللجنة ومعاملة املعلومات عرب قنوات اإلنرتبول:





قواعد مراقبة املعلومات والوصول إىل ملفات اإلنرتبول؛
قواعد عما اللجنة ،ال اعتمدت عام 2008؛
القانون األساسي لإلنرتبول ،وال سيما املا تان  2و 3منه؛
نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
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 .18ويف سالالياق ال الدور االستشالالار املنالالوا باللجنالالة ،حضالالر ممثلوه الالا وشالالاركوا يف اجتماعالالات الفريالالا العامالالا م الالن
أجالالا تعالالديا نظالالام اإلنرتبالالول ملعاملالالة البيانالالات .وقالالد عرضالالت هالالذل التعالالديبت واعتمالالدت يف اجلمعيالالة العامالالة لعالالام
.2014
.19

.6

النصود اهلا فة إىل تطبيا الونيائا املذكورة أعبل.
وراعت اللجنة أيضا يف اضطبع ا مب ام ا الثب
َ
عمليات التحقق العشوائية

 .20ال تزال عمليات التحقالا العشالوائية ،الال جتري الا اللجنالة يف كالا ورة مالن وراهتالا ،هالي امل مالة األساسالية الال
تكفالالا اسالالتقبلية وفعاليالالة وظيفت الالا اإلشالرافية .ف الالي تسال ا حتديالالد مصالالا ر املخالالاطر ،وتتالاليح للجنالالة التوصال َالا إىل ف الالم
أفضا للمسائا ال تنطو علي ا معاملة املعلومات عرب قنوات اإلنرتبول ،وإسداءَ مشورة مفيدة للمنظمة.
 .21وحت الد اللجنالالة بوجالاله عالالام موضالالو عمليالالات التحقالالا العش الوائية يف ضالالوء املشالالاكا ال ال تواج الالا أو األسالالةلة
ال طرحت ا لدى معاملة الطلبات الفر ية.
نطاق عمليات التحقق العشوائية

1.6

 .22بغيالالة تقيالاليم تطبيالالا القواعالالد اجلديالالدة ،ركالالزت عمليالالات التحقالالا العشالوائية الال تقالالوم الالا اللجنالالة علالالى اجلوانالالب
التالية من معاملة البيانات:



2.6

حتديث املكاتب املركزية الوطنية للبيانات املسجلة يف قواعد بيانات اإلنرتبول؛
االمتثال ملعايي لنشر النشرات ا مراء والتعاميم.
نوعية النشرات الحمراء والتعاميم المتعلقة بالمطلوبين

 .23س الالبا للجن الالة أن أني ال الارت أوج الاله قل الالا تس الالاورها يف ض الالوء إتاح الالة منظوم الالة  I-linkألعض الالاء اإلنرتب الالول إمكاني الالة
الوصالالول املباشالالر والفالالور إىل طلالالب إصالالدار النش الرات ا م الراء والتعالالاميم ،قبالالا أن تكالالون األمانالالة العامالالة قالالد أجالالرت
عمليات التحقا من امتثال الطلب.
 .24ويف املاضالي شالالد ت اللجنالة كثاليا علالى ضالالرورة قيالالام املنظمالة مبراجعالالة سياسالاهتا الرقابيالة ،مساللطة الضالالوء علالالى
أا الا تعتالالرب أن مالالن امل الالم تالالوفي إمكانيالالة الوصالالول إىل البيانالالات املتص اللة بالالاملطلوب ال ال تقالالدم ا البلالالدان األعضالالاء يف
اإلنرتبول ،على أن يتم ذلك بعد إجراء األمانة العامة عمليات التحقا من االمتثال السليم.
 .25ونتيجة لذلك ،أبلغت األمانالة العامالة كالا املكاتالب املركزيالة الوطنيالة بهنناله اعتبالارا مالن  1أيلول/سالبتمرب ،2014
لالالدى تقالالدمي طلالالب يتعلالالا بضلقالالاء القالالب علالالى شالالخ مالالا س الواء عالالرب نشالالرة مح الراء أو تعمالاليم ،عالالن طريالالا املنظومالالة
 ،I-linkلن يظ ر الطلب تلقائيا يف  e-ASFوذلالك ريثمالا جتالر األمانالة العامالة عمليالات التحقالا مالن االمتثالال .كمالا
أبلغالالت املكات الالب املركزيالالة الوطني الالة بالالهنن ريفي الالة املل الالا يف  e-ASFلالالن تس الالر  ،يف مالالا يتعل الالا بالالالقيو افتمل الالة ،إال بع الالد
إجراء األمانة العامة عملية التحقا من االمتثال وعدم حتديد أ مسائا عدم امتثال.
 .26ورحب الت اللجنالالة ترحيبالالا كب اليا بتطبيالالا هالالذا اإلج الراء .وأكالالدت كالالذلك التطبيالالا الفعالالال هلالالذا اإلج الراء اجلديالالد،
من خبل عمليات التحقا العشوائية.
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3.6

موجز الوقائع

 .27واصالاللت اللجنالالة إجالراء عمليالالات التحقالالا العشالوائي يف مالالوجز الوقالالائ الالوار ة يف النشالرات .وأشالالارت إىل أنالاله
يف الكثالالي مالالن النش الرات ال ال ج الالرى التحقالالا من الالا ،اعت الالربت مالالوجزات الوق الالائ مفصالاللة وواض الالحة م الالا فيالاله الكفاي الالة.
وميكن اعتبار مالوجزات الوقالائ املقتضالبة مقبولالة إذا كانالت مشالاركة املعنيال يف الوقالائ واضالحة مالا يكفالي ،وهالو أمالر
ال حيد وما.
 .28بيالالد أن اللجنالالة ال تعتالالرب هالالذل امل الوجزات املقتضالالبة كافي الة يف كثالالي مالالن األحيالالان إذا مالالا كالالان سالالينظر في الالا يف
إط الالار ش الالكوى .ويف ض الالوء املعلوم الات املقدم الالة م الالن الط الالرح املق الالدم الطل الالب يف س الالياق ش الالكوى ،ال تك الالون م الالوجزات
الوقائ ا ائزة رضا األمانة العامة كافية ائما للجنة كي تقرر ما إذا كانت املعلومات ممتثلة لقواعد اإلنرتبول.
َّ
وذكرت اللجنة األمانةَ العامة بهنيمهية مواصاللة الطلالب مالن املكاتالب املركزيالة الوطنيالة بالهنن تقالدم مالوجزات وقالائ
.29
مفصلة وواضحة قبا إصدار النشرات ا مراء.
4.6

االحتفاظ بالمعلومات

 .30بنالالاء علالالى املعلومالالات ال ال حصالاللت علي الالا اللجنالالة أنينالالاء معاملالالة الطلبالالات الفر يالالة ،أشالالارت إىل حالال ٍالة أتلفالالت
في ا منظومة اإلنرتبالول للمعلومالات اجلنائيالة  ICISامللالا الشخصالي للطالرح املقالدم الطلالب ،إال أن البيانالات املتعلقالة
به ال تزال متاحة يف املنظومة .وبناء على ذلك ،أجرت مزيدا من عمليات التحقا العشوائي.
وذكالرت األمان الةَ العامالالة بهنن اله يف ا الالاالت ال ال حيالالتف في الالا بالبيانالالات لغال ٍ
َّ
الرض مشالالروٍ آخالالر (بالالاملعا املقصالالو
.31
يف املا ة  132من نظام اإلنرتبالول ملعاملالة البيانالات) ’’يالب أال تظ الر [هالذل البيانالات] يف قواعالد البيانالات الشالرطية
للمنظمة‘‘.
 .32وأش الالي ك الالذلك إىل أن التط الالورات التقني الالة اجلدي الالدة س الالتعاه ه الالذل القض الالية .ويف ض الالوء ذل الالك ،طلب الالت اللجن الالة
معلومات إضافية من األمانة العامة عن هذل املسهنلة مبا يتيح هلا مواصلة متابعة هذل القضية والنظر في ا.
5.6

استمارات اإللغاء

 .33أعربالالت اللجنالالة يف املاضالالي عالالن أوجالاله قلالالا تسالالاورها إزاء االسالالتمارة الال تسالالتخدم ا املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة
إللغالالاء عمليالالات التفتالاليش ،ف الالي تالالرى أن هالالذل االسالالتمارة تشالالج املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة علالالى حف ال املعلومالالات
بعد إلغاء التفتيش ،األمر الذ يتناىف م املا ة  3-51من نظام معاملة البيانات.
َّ
وذك الرت اللجنالالة األمان الةَ العامالالة بالالهنن االحتفالالاا باملعلومالالات يف ا الالاالت ال ال تلغالالى في الالا عمليالالات التفتالاليش
.34
ينبغالالي أن يكالالون اسالالتثناءً يتسالالم مبواصالالفات واضالالحة .وبهنخالالذ ذلالالك يف االعتبالالار ،عملالالت م ال األمانالالة العامالالة علالالى
وض صياغة جديدة تستخدم ا املكاتب املركزية الوطنية يف استمارة إللغاء عمليات التفتيش.

 6/26الصفحة

النشرات الحمراء التي لم تصدر

6.6

 .35قبا تطبيا األمانة العامة للعمليالات اجلديالدة للتحقالا مالن االمتثالال يف أيلول/سالبتمرب  ،2014أجالرت اللجنالة
عمليالالات حتقالالا عش الوائية مالالن النش الرات ا مالالراء ال ال طلالالب إصالالدارها ولك الالن مل تص الالدر .وق الد رحب الت إياب الالا ببي الالان
األمانالالة العامالالة ب الهنن العمالالا ج الا ٍر علالالى وض ال مبالالا ت توجي يالالة بشالالهنن إمكانيالالة من ال إصالالدار نشالالرة محالالراء يف ا الالاالت
ال حتوم في ا شكوك حول مدى امتثال املعلومات لقواعد اإلنرتبول.
 .36ول الالدى إجال الراء عملي الالات حتق الالا عشال الوائية بش الالهنن النشال الرات ا م الالراء الال ال مل تص الالدر ،ص الالا فت اللجن الالة مس الالهنلة
امللفات ال ذكرت في الا املكاتالب املركزيالة الوطنيالة أن العقوبالة القصالوى هالي ’’اإلعالدام‘‘ .وأشالارت إىل أناله يف هالذل
توجالاله إىل املكتالالب املركالالز الالالوط املعال  ،موضالالحة أناله اسالالتنا ا إىل نظالالام معاملالالة البيانالالات،
ا الالاالت كانالالت الرسالالائا َّ
كانالالت تطلالالب ضالالمانات ب الهنن تكالالون العقوبالالة ال ال يواج الالا الشالالخ املع ال عقوبالةً غالالي اإلعالالدام مالالن أجالالا إصالالدار
نشرة محراء.
 .37ورحب الالت اللجن الالة ب ال الضجراءات األمان الالة العام الالة يف التم الالاس ه الالذل التوض الاليحات اإلض الالافية ،وطلب الالت مزي الالدا م الالن
التفاصالاليا بشالالهنن املب الالا ت التوجي يالالة املتبعالالة يف إج الراء عمليالالات مراقبالالة اجلالالو ة ه الالذل .وقالالررت مواصالاللة معاجلالالة ه الالذل
املسهنلة.
.7

رصد القضايا التي تنطوي على معاملة البيانات الشخصية

 .38نظ الالرت اللجن الالة ،يف إط الالار عمل الالا ،وعل الالى النح الالو املنص الالود علي الاله يف قواع الالد اإلنرتب الالول ،يف مش الالاري تلفال الة
تنطالالو علالالى معاملالالة البيانالالات الشخصالالية وذلالالك الالدح التهنكالالد مالالن مواصالاللة تطبيالالا وتعزيالالز القواعالالد ال ال اعتمالالدها
اإلنرتبول.
النظر في المشاريع التي تنطوي على معاملة البيانات الشخصية

1.7
.39

يف هذا السياق ،يشما مصطلح ’’املشرو ‘‘ ما يلي:
-

2.7

كا مشاري اتفاقات التعاون؛
كا مشاري إنشاء قواعد البيانات ال تتضمن بيانات حمد ة؛
كالالا املشالالاري ’’الشالالرطية‘‘ ،مبعالالا أ نشالالاا متوقَّال املالالدة ،اةاضالالعة لبسالالتعراض الالالدور  ،اهلا ف الة إىل
من أو مكافحة اجلرمية عرب الوطنية.
ضرورة التشاور السليم بشأن المشاريع

 .40واصالاللت اللجنالالة إب الراز ا اجالالة إىل اخالالاذ اإلج الراءات الداخليالالة املبئمالالة مالالن أجالالا تيسالالي حتديالالد وتقيالاليم آنيالالار
املشالالاري املتعلقالالة مببالالا ت محايالالة البيانالالات املنصالالود علي الالا يف قواعالالد اإلنرتبالالول .وبنالالاء عليالاله ،واصالاللت رصالالد التهنكالالد
من اعتما األمانة العامة اإلجراءات املناسبة.
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 .41وجالالرى التهنكيالالد مالالن جديالالد علالالى أن اللجنالالة ال ميكن الالا أن تبالالد رأيالا مسالالتنيا لالالدى استشالارهتا إال إذا تالالوفرت
هل الالا معلوم الالات كافي الالة ع الالن املش الالرو املع ال ال  ،وال س الاليما يف عملي الالات معامل الالة البيان الالات .وأش الالارت اللجن الالة إىل أيمهي الالة
التشالالاور الفعالالال ويف الوقالالت املناسالالب م ال األمانالالة العامالالة بوصالالف ا ج الالة استشالالارية يف سالالياق املشالالاري ال ال تنطالالو
علالالى معاملالالة املعلومالالات .ويف ضالالوء مالالا تقالالدم ،جالالرى أيضالالا تسالالليط الضالالوء علالالى أيمهيالالة الالالدور الالالذ سالالية يه موظالالا
محاية البيانات الذ ما زال يتع توظيفه.
السياسة العامة بشأن إدارة المشاريع

3.7

 .42رحبالالت اللجن الالة بتنفي الالذ السياس الالة العامالالة املتعلق الالة ب الالض ارة املش الالاري يف اإلنرتبالالول ال ال هت الدح إىل وض ال إج الراء
رمسي بغية اتباعه لتحديد ما إذا كان هناك ’’مشرو ‘‘ ،ويف هذل ا ال ،ما هي اإلجراءات الواجب اتباع ا.
-

-

ه الالذل السياس الالة العام الالة مدعوم الالة بنم الالوذم عال الالام وباملب الالا ت التوجي ي الالة العملي الالة املطبق الالة عل الالى إ ارة كال الالا
مشاري األمانة العامة.
اس الالتحدنيت أيض الالا وح الالدات تعل الالم إلك الالرتوين و ورات تدريبي الالة م الالن أج الالا امل الالوظف املعنيال ال يف األمان الالة
العامة.

 .43والحظالالت اللجنالالة أن هالالذا اإلج الراء شالالاما جالالدا .غالالي أاالالا رأت أن اله ،لالاليس مالالن الواضالالح ،بشالالكا من جالالي،
بالنسبة إىل املشاري ال تنطو على معاملة البيانات الشخصية ،يف أ مرحلة ينبغي التشاور م اللجنة.
 .44ومبالالا أن األمانالالة العامالالة كانالالت تتالالوخى تطالالوير هالالذل اإلج الراءات اجلديالالدة ،قالالررت اللجنالالة أن تقالالدم انطباعاهتالالا
عن الالا بشالالكا مسالالتمر ،يف ضالالوء تعاطي الالا مال املشالالاري املختلفالالة .وإضالالافة إىل ذلالالك ،فالالضن تطبيالالا هالالذل اإلجالراءات ال
يالةنير مطلقالالا علالالى حالالا اللجنالالة يف أن تطلالالب أ معلومالالات إضالالافية مالالن مالالدير املشالالاري مالالن أجالالا أن تكالالون قالالا رة
على إسداء املشورة.
4.7
.45

اتفاقات التعاون
جرى التشاور م اللجنة بشهنن عد من مشاري اتفاقات التعاون املتعلقة مبعاملة البيانات الشخصية.

 .46ورأت أنالاله م الالن أجالالا االمتث الالال لنظالالام معامل الالة البيانالالات ال يكف الالي ملشالالاري اتفاق الالات التع الالاون أال ت الن عل الالى
اسالالتبعا تب الالا ل البيان الالات الشخص الالية .وعالالوض ذل الالك ،س اللطت الض الالوء علالالى ض الالرورة أن تتض الالمن مش الالاري اتفاق الالات
التعاون إشارات صرحية إىل مبا ت اإلنرتبول ماية البيانات يف ما يتصا بتبا ل البيانات الشخصية.
5.7

المشاريع التي تنطوي على استخدام قاعدة بيانات اإلنتربول

 .47قالررت اللجنالة أن تطلالب مالن األمانالة العامالة قائمالة بكالالا املشالاري املعروضالة علالى اجلمعيالة العامالة الال تنطالالو
على معاملة املعلومات الشخصية.
 .48ونظ الالرت اللجن الالة يف مش الالاري جدي الالدة ع الالدة تنط الالو عل الالى معامل الالة البيان الالات الشخص الالية يف جم الالاالت إجرامي الالة
تلفة ،من ا ما يلي:
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.49

التسلليم اإللكترونلي للمجلرمين :هتالدح هالذل املبالا رة إىل وضال أ وات تقنيالة وقانونيالة مالن أجالا تسالري
وتس يا إحالة طلبات تسليم اجملرم بدرجة كبية عرب قنوات االتصال املهنمونة التابعة لإلنرتبول.
خللا األسللا  :يتالاليح هالالذا املشالالرو تبالالا ل التوقيعالالات الرقميالالة املتعلقالالة مب الوا االعتالالداء علالالى األطفالالال م ال
قطالالا التكنولوجيالالا مالالن أجالالا من ال عالالرض هالالذل الصالالور علالالى اإلنرتنالالت .كمالالا يسالالعى إىل متك ال القيم ال
علالالى هالالذا القطالالا وعلالالى الشالالبكة مالالن التعالالرح إىل مالوا االعتالالداء علالالى األطفالالال واإلبالالبع عن الالا وإزالت الالا
من شبكاهتم.
( I-SECOMاتصللاالت اإلنتربللول المأمونللة السللترداد األصللول) :تشالالج هالالذل القنالالاة املشالالفرة افميالالة
بكلمالالة سالالر العالالامل يف جمالالال اسالالرت ا األصالالول علالالى تبالالا ل البيانالالات ا ساسالالة بشالالكا فالالور وعلالالى حنالالو
آمن لدعم التحقيقات عرب ا دو الوطنية.
 :I-Checkitهت الالدح ه الالذل املب الالا رة إىل املس الالاعدة يف كش الالا اجمل الالرم ال الالذين يس الالتخدمون وني الالائا الس الالفر
املبلَّال ال ع الالن فق الالدااا أو س الالرقت ا للحص الالول عل الالى خ الالدمات جتاري الالة مث الالا حج الالز ت الالذاكر الط الالائرات أو ف الالتح
حساب مصريف أو التسجيا يف الفندق.

وقدمت حتليب مفصب ومشورة بشهنن املشرو  I-Checkitالذ انتقا إىل مرحلة االختبار.

 .50وأبلغالالت اللجنالالة األمان الةَ العامالالة مالالرة أخالالرى ب الهنن املعلومالالات ال الوار ة يف قاعالالدة بيانالالات ونيالالائا السالالفر املسالالروقة
واملفقو ة ،وإن مل تكن ’’بيانات امسية‘‘ ،فضاا ال تزال تعترب ’’بيانات شخصية‘‘.
 .51وأشارت اللجنالة إىل توسالي نطالاق الغالرض األصاللي هلالذا املشالرو مالن مشالرو لتيسالي حتديالد البضالائ املقلَّالدة
إىل مش الالرو ي الالدح إىل إتاح الالة قاع الالدة بيان الالات وني الالائا الس الالفر املس الالروقة واملفق الالو ة عل الالى نط الالاق أوسال ال  ،وح الالىت إىل
كيانالات القطالالا اةالالاد يف اايالالة املطالالاح ،الال قالالد تعتمالد علالالى ونيالالائا السالالفر الصالالا رة عالالن ا كومالات .والحظالالت
أن هذا التوسي ميكن بشكا معقول أن يعترب مالن ضالمن امل مالة األساسالية لإلنرتبالول وهالي تيسالي التعالاون الشالرطي
الدويل يف جمال مكافحة اجلرمية.
 .52وم ال ذل الك ،أبالالرزت اللجنالالة لألمانالالة العامالالة عالالد ا مالالن املسالالائا ال ال ميكالالن أن تكالالون مالالدعاة للقلالالا وقالالدمت
توصيات من أجا اخاذ تدابي معينة من شهناا أن حتد من أوجه القلا هذل.
.53

وذكر أن اللجنة اعتربت من الضرور أن حيصا اإلنرتبول على ضمانات معينة بشهنن ما يلي:
مالالن خالالبل التحقالالا مالالن بطاقالالة هويالالة صالالا رة

’‘ 1

أن يكالالون املسالالتخدمون ملالالزم بتحديالالد هويالالة الشالالخ
عن حكومة،

’‘ 2

امتثال املشاري للقوان افلية واملعايي الدولية ماية حقوق اإلنسان،

’‘ 3

أن تكون مشاركة أ كيان يف املبا رة  I-Checkitقالد حظيالت مبوافقالة ساللطة وطنيالة أو حمليالة مايالة
البيانات ،عند االقتضاء.

.54

عرض على اجلمعية العامة يف عام .2015
َ
أشي إىل أن تقييما شامب للمشاري سي َ

.55

ويف الفرتة السابقة هلذا العرض ،أبرزت اللجنة جماالت معينة شد ت على ضرورة إيبء اهتمام ا.
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.56

ومن هذل اجملاالت:
’‘ 1
’‘ 2
’‘ 3

’‘ 4

حتديد املخاطر وإ ارهتا،
حتديد وتعي حدو مسةوليات ٍ
كا من اجل ات الفاعلة،
وض ال ال إج ال الراءات خطيال الالة واضال الالحة تطبَّ ال الا علال الالى اسال الالتخدام املبال الالا رة  I-Checkitوعلال الالى إ ارة زيال الالارات
موقع الالا ،مب الالا يف ذل الالك بش الالهنن الكش الالا ع الالن نت الالائت الزي الالارات للكيان الالات املختص الالة وبش الالهنن االحتف الالاا
بالبيانات يف حال كشفت الزيارة عن تهنكيد إيايب،
حتديد وتطبيا آليات رقابية يف كا مرحلة من مراحا املبا رة .I-Checkit

 .57أبالالدت اللجنالالة رأي الالا ومفالالا ل أنالاله يف ضالالوء اسالالتنتاجاهتا وتوصالالياهتا ينبغالالي وض ال اتفالالاق موحالالد م ال املكاتالالب
املركزية الوطنية ذات الصلة ويف ااية املطاح م الكيانات اةاصة الراغبة يف استخدام هذل املبا رة.
 .58وأصالالرت كالالذلك علالالى ضالالرورة وضال سياسال ٍالة واضالالحة لبحتفالالاا بالبيانالالات تلحال علالالى حنالالو مناسالالب األنالوا
املختلفة من البيانات ال جرى استحداني ا ومعاملت ا خبل تنفيذ هذل املبا رة.
 .59و ع الالت اللجن الالة األمان الالة العام الالة إىل مواص الاللة تق الالدمي انطباعاهت ال الا ع ال الن ه الالذل املب الالا رة ،وال س الاليما ع الالن أ آراء
تق الالدم ا س الاللطات وطني الالة أو حملي الالة ماي الالة البيان الالات ح الالول م الالا ميك الالن أن يث الالي قلق الالا وع الالن نت الالائت مراح الالا االختب الالار
اجلار  .ولدى تلقي هذل املعلومات ،حد ت اللجنة أاا ستواصا تقدمي مشورهتا وحتليل ا إىل هذا املشرو .
6.7

الفريق العامل المعني بآليات اإلشراف

 .60رحب الالت اللجن الالة ب الالالفريا العام الالا املق الالرت إنش الالايفل بش الالهنن آلي الالات اإلش ال الراح ب الالاإلنرتبول يف م الالا يتعل الالا مبعامل الالة
البيانات يف منظومة معلومات باإلنرتبول.
 .61وسالالبا هلالالا أن سالاللطت الضالالوء علالالى أناله ينبغالالي هلالذا الفريالالا أن ينظالالر يف مجيال التالالدابي الرقابيالالة املتاحالالة لألمانالالة
العامالالة يف مالالا يتصالالا مبعاملالالة البيانالالات الشخصالالية .والحظالالت اللجنالالة أناله ينبغالالي هلالالذا الفريالالا العامالالا أال يقصالالر تركيالالزل
على ورل يف معاملة الطلبات الفر ية ،با أيضا يف رصد معاملة املعلومات وإسداء املشورة.
 .62ونظالالرت اللجنالالة يف الفوائ الالد افتملالالة ال ال ميكالالن أن تتحقالالا ج الراء إنش الالاء هالالذا الفريالالا العامالالا ،وأش الالارت إىل
الفرصة ال تتيح ا التوصية ا الية املستندة إىل استنتاجاهتا لتتطور حيث تصبح قرارات ملزمة.
 .63وشد ت أيضا على الفوائد ال ميكالن جني الا مالن ضالمان مشالاركة اةالرباء اةالارجي يف هالذا الفريالا العامالا،
مشالالية إىل التقالالارير ال ال سالالبا أن أعالالدها مركالالز البحالالو واملعلومالالات وا قالالوق واجملتم ال ( )CRIDSواملنظمالالة الدوليالالة
للمحاكمات العا لة ( )FTIال صيغت بالتعاون م اللجنة.
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7.7

النظر في قضايا محددة متعلقة بمعاملة البيانات الشخصية

 .64واصالاللت اللجنالالة تسالالليط الضالالوء علالالى التطبيالالا الفعالالال للقواعالالد اجلديالالدة (نظالالام معاملالالة البيانالالات) .وركالالزت
اللجنالالة يف عمل الالا ،وال سالاليما يف ورهالالا االستشالالار  ،علالالى أيمهيالالة كفالالاءة وفعاليالالة مراقبالالة اجلالالو ة الداخليالالة ال ال جتري الالا
األمانالالة العامالالةَّ .
وذك الرت األمان الةَ العامالالة ب الهنن التطبيالالا السالالليم لنظ الالام محايالالة البيانالالات ق الالد يالالة إىل حتس ال جالالو ة
البيانالات اجلالار خزين الالا ومعاملت الالا مالن قبالالا املنظمالالة .وهالالذا بالدورل ميكالالن أن حيقالالا فوائالالد ملالن تتنالالاوهلم هالالذل البيانالالات
وألوجه االستخدام اجلار هلذل البيانات.
 .65وطرح الالت اللجن الالة جم الالد ا مف الالوم ’’االهتم الالام ال الالذ تث الاليل البيان الالات بالنس الالبة إىل التع الالاون الش الالرطي ال الالدويل‘‘،
ومفالالا ل ب الهنن هالالذا املف الالوم هالالو مبالالدأ عالالام ينطبالالا علالالى أ معلومالالات جتالالرى معاملت الالا عالالرب قنالوات اإلنرتبالالولَّ .
وذكالرت
األمان الةَ العامالالة ب الهنن تطبيالالا هالالذا املبالالدأ يتقالالرر علالالى أسالالاس األغ الراض مالالن املعلومالالات؛ وهالالو حمال َّالد للتعالالاون الشالالرطي
الدويل للبيانات وللطاب الدويل للبيانات.
 .66وأك الالدت اللجن الالة م الالرة أخ الالرى أن الاله م الالن أج الالا ض الالمان التنفي الالذ الفع الالال لنظ الالام معامل الالة البيان الالات م الالن الض الالرور
ملالالوظفي املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة الالالذين يعالالاملون معلومالالات شخصالالية أن خيضالالعوا لتالالدريب مبئالالم .و الالذل الصالالفة،
رحبالالت اللجنالالة بتحالالرك األمانالالة العامالالة حنالالو تعي ال مالالوظف مايالالة البيانالالات يف املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة ،وتالالدريب م
من قبا املنظمة .وشاركت اللجنة أيضا ،يف إطار عمل ا ،يف تدريب موظفي محاية البيانات هةالء.
.8

الطلبات الفردية

’’ .67الطل الالب الف الالر ‘‘ ه الالو طل الالب مق الالدم م الالن ش الالخ يس الالعى إىل الوص الالول إىل أ بيان الالات عنال اله مس الالجلة يف
ملفالالات اإلنرتبالالول ،س الواء انطالالوى ذلالالك علالالى حتديالالد مالالا إذا كانالالت هالالذل املعلومالالات موجالالو ة فعالالب ،أو علالالى طلالالب
حتديث أو شطب للمعلومات املعنية.
1.8

اإلجراءات العامة إلدارة الطلبات

 .68ال ي الزال كالالا مالالن إج الراءات إ ارة الطلبالالات و ور املشالالارك يف معاملالالة الطلالالب ،علالالى النحالالو املب ال يف التقالالارير
الس الالنوية ع الالن أنش الالطة جلن الالة الرقاب الالة عل الالى حمفوظ الالات اإلنرتب الالول لع الالامي  2012و ،2013عل الالى حال الاله م الالن ون تغي الالي.
( )http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/CCF/Publicationsالتقري ال ال ال الران
السنويان لعام  ،2012النقطة  ،1.8ولعام  ،2013النقطة .)1.7
 .69وأشالالارت اللجنالالة مالالرة أخالالرى إىل العالالد املتزايالالد الالالذ مالالا زال ير هالالا مالالن الطلبالالات الفر يالالة ،سالواء للوصالالول إىل
معلومالالات يف ملفالالات اإلنرتبالالول أو الذف ا من الالا .وقالالد واصالاللت تقيالاليم وتكييالالا إجراءاهت الا املتعلقالالة مبعاملالالة الطلب الات
الفر ية من أجا تلبية عبء عمل ا املتزايد هذا.
 .70ولوحظالالت أيضالالا زيالالا ة يف عالالد الطلبالالات املقدمالالة مالالن الصالالحافي واملنظمالالات غالالي ا كوميالالة الال تسالالعى إىل
الاالت يف الصالالحافة عالالن اللجنالالة واإلنرتبالالول ،كمالالا
النظالالر يف أنشالالطة اإلنرتبالالول واللجنالالة .وباتالالت تنشالالر اان بانتظالالام مقال ا
بات اإلنرتبول يتلقى بانتظام طلبالات تتعلالا مبعاملالة التعالاميم والنشالرات وبالدور اللجنالة واالسالتنتاجات الال خلصالت
إلي الالا .واس الالتجابةً هل الالذل الطلب الالات حاول الالت اللجن الالة أن تق الالدم توض الاليحات إض الالافية عال الن وره الالا اخ الالا املنظم الالة وعال الن
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عمل الالا يف معاملالالة الطلبالالات الفر يالالة .وسالالعت أيضالالا إىل تقالالدمي إيضالالاحات بشالالهنن القيالالو واإلجالراءات الال تتحالالرك يف
إطارها لدى االضطب بعمل ا.
 .71والحظالالت اللجنالالة زي الا ة يف التحالالديات يف جمالالال محايالالة املنظمالالة يف مالالا يتعلالالا مبسالالةولياهتا .وأكالالدت أن اله لالالدى
تلقالالي اللجنالالة طلب الا مالالا ،ينبغالالي أال مين ال ذلالالك األمان الةَ العامالالة أو ير ع الالا مالالن مواصالاللة االضالالطب بعمليالالات املراقبالالة
وتطبيا القواعد اةاصة ا.
 .72وأخيا ،ور ت طلبالات مالن عالد مالن املكاتالب املركزيالة الوطنيالة تطلالب مالن اللجنالة تقالدمي مزيالد مالن املعلومالات
املفصال الاللة عال الالن اسال الالتنتاجاهتا .وتوخي ال الاً للشال الالفافية ،وعنال الالد االقتضال الالاء ،قال الالدمت اللجنال الالة يف عال الالد مال الالن املناسال الالبات هال الالذل
َّ
املعلومات اإلضافية إىل املكاتب املركزية الوطنية املعنية.
2.8

مواصلة التركيز على القضايا الموضوعية

1.2.8

زيادة عدد الطعون في قرارات اللجنة

 .73إضالالافة إىل العالالد املتزايالالد مالالن الطلب الات اجلديالالدة ال ال تلقت الالا اللجنالالة ،يبالالدو أيضالالا أن هنالالاك زيالالا ة يف ع الالد
األط الراح ال ال تسالالعى إىل الطعالالن يف ق الرار للجنالالة .وتالالر هالالذل الطلبالالات إلعالالا ة النظالالر مالالن األط الراح املقدمالالة الطلالالب
ومن املكاتب املركزية الوطنية.
 .74ويف كث الالي م الالن األحي الالان توج الاله م الالرة أخ الالرى األط الراح املقدم الالة الطل الالب كتاب الا إىل اللجن الالة بع الالد أن تك الالون ه الالذل
األخ الالية ق الالررت أن املعلوم الالات املتعلق الالة ال الذل األط ال الراح ممتثل الالة لقواع الالد املنظم الالة وميك الالن االحتف الالاا الالا يف ملف الالات
اإلنرتبالالول .ويف هالالذل ا الالاالت تسالالعى اللجنالالة ،انسالالجاما مال املالالا ة  )1(19مالالن قواعالالد العمالالا ،إىل تالالوفي أ عناصالالر
جديالالدة ميكالالن أن تكالالون محلالالت اللجنالالة علالالى اةلالالود إىل نتيجالالة تلفالالة لالالو كانالالت هالالذل العناصالالر معروف الة عنالالدما
جرت معاملة الطلب.
 .75وكثاليا مالالا يطلالالب املكتالب املركالالز الالالوط السالاعي إىل الطعالالن يف توصالاليات اللجنالة ،إعالالا َة النظالالر يف ا الالاالت
ال ال وجالالدت في الالا اللجنالالة أن املعلومالالات املعنيالالة مل تكالالن ممتثل الة لقواعالالد املنظمالالة ،وأوصالالت ح الذف ا .ويف هالالذل ا الالالة
يطلب أيضا من املكتب املركز الوط تقدمي عناصر جديدة انسجاما م املا ة  19من قواعد عما اللجنة.
 .76ويرى التهنكيد لألطراح املقدمالة الطلالب واملكتالب املركالز الالوط أناله عنالدما تقالرر اللجنالة أن العناصالر كافيالة
وتوافالالا علالالى إعالالا ة النظالالر يف امللالالا ،ف الالذا ال يضالالمن أن اللجنالالة سالالتخل إىل نتيجالالة مغالالايرة لتلالالك ال ال خلصالالت
إلي ا أصب.
2.2.8

عناصر المشاركة الفعالة

 .77وكمالالا هالالو مب ال يف الفقالالرة  29لالالدى إج الراء عمليالالات التحقالالا املفاجةالالة ،الحظالالت اللجنالالة أنالاله ال ي الزال هنالالاك
جمال إل خالال حتسال علالى املعلومالات الال قالدمت ا املكاتالب املركزيالة الوطنيالة حيالث تبال املشالاركة الفعليالة لألفالرا يف
اجلرائم املذكورة.
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 .78ويف سالالياق معاملالالة الطلبالالات الفر يالالة وبالالالنظر إىل ا جالالت ال ال قالالدمت ا األط الراح املقدمالالة الطلالالب ،غالبالالا مالالا
كالان يتعال علالالى اللجنالة أن تطلالب مالالن املكتالب املركالالز الالوط مقالدم الطلالالب تقالدمي تفاصاليا إضالالافية عالن املشالالاركة
الفعلية املكملة للتفاصيا الوار ة يف موجز الوقائ .
 .79و َّ
املوجاله مالالن األمانالالة العامالالة إىل مجيال املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة
ذكالرت يف مناسالالبات عالالدة مبالا ور يف التعمالاليم َّ
يف  5نيسالالان/أبريا  2012بهننالاله ’’مالالن امل الالم جلميال البلالالدان األعضالالاء ال ال تقالالدم طلالالب إصالالدار نش الرة مح الراء وتعمالاليم
مالالن أجالالا إلق الالاء القالالب علالالى ش الالخ م الالا ،أن تالالوفر مالالا يكف الالي مالالن الوق الالائ لل الربط ب ال املطلالالوب والالالت م املوج الالة
إلي الاله‘‘ ،وبامل الالا ة (2.83ب )‘1’ ،م الالن نظ الالام معامل الالة البيان الالات الال ال تطل الالب ب الالهنن ’’يق الالدم [م الالوجز الوق الالائ ] وص الالفا
مقتضبا وواضحا لألنشطة اإلجرامية ال قام ا املطلوب (.‘‘)...
3.2.8

المادتان  2و 3من القانون األساسي لإلنتربول

 .80ظلالالت اللجنالالة تتلقالالى طلبالالات تلالتمس الطعالالن يف معلومالالات مسالالجلة يف ملفالالات اإلنرتبالالول ،سالالندا إىل املالالا ة
من القانون األساسي لإلنرتبول.

3

 .81وغالبالالا مالالا تثالالي هالالذل الطلبالالات مسالالائا معقالالدة يتعال علالالى اللجنالالة النظالالر في الالا .إذ تنظالالر اللجنالالة بعنايالالة يف كالالا
طلب على أساس كا حالة علالى حالدة ،بتطبيالا طريقالة الطالاب الغالالب .ورَّت اللجنالة جمالد ا بعالرض الطالاب املعقالد
يف كثي من األحيان هلذل الطلبات ال ت ِر ها وال تدف باملا ة .3
وتضمن عد متزايد من الطلبات ال جالرت معاملت الا مالن اللجنالة حججالا للطعالن يف معلومالات مسالجلة يف
.82
َّ
ملفات اإلنرتبول ،سنداً إىل املا ة  2من القانون األساسي لإلنرتبول.
 .83وتالالدف األطالراح املقدمالالة للطلالالب بالالهنن حقالالوق اإلنسالالان اةاصالالة الالا كانالالت ،أو سالالتكون أو ميكالالن أن تكالالون،
عرضالالة للخطالر نتيجالالة املعلومالالات املتعلقالالة الالم املسالالجلة يف ملفالالات اإلنرتبالالول .وكثاليا مالالا تتمحالالور هالالذل ا جالالت حالالول
حالالا الفالالر يف اإلج الراءات القانونيالالة الواجبالالة ويف حماكمالالة عا لالالة .وتنظالالر اللجنالالة يف كالالا هالالذل ال الدفو املقدمالالة إلي الالا،
وهال الالي تال الالدعو يف كثال الالي مال الالن األحيال الالان املكاتال الالب املركزيال الالة الوطنيال الالة واألط ال الراح املقدمال الالة الطلب ال الات إىل ت ال الوفي مزيال الالد مال الالن
التفاصالاليا واإليض الالاحات بش الالهنن القض الالايا املطروحالالة .وعل الالى أس الالاس ا ج الالت ال الوار ة املس الالتندة إىل امل الالا ة  ،2أوص الالت
اللجنة خبل عام  2014حجب أو حذح معلومات يف عد من ا االت.
 .84ويف ه الالذا السالالياق ،قالالررت اللجنالالة يف ع الالام  2014زي الالا ة الرتكي الالز علالالى الصالالفات املتنوع الالة املمنوحالالة لألط الراح
املقدمة الطلب لتوفي ا ماية ،وأشارت إىل أن هالذ الصالفات غالبالا مالا متالنَح الدح محايالة هالةالء األفالرا وحقالوق م.
ورحب الالت اللجن الالة ترحيب الالا ح الالارا مبوافق الالة اللجن الالة التنفيذي الالة عل الالى املب الالا ت التوجي ي الالة اجلدي الالدة بش الالهنن معامل الالة البيان الالات
قاربالالة العام الة ال ال تتّبع الالا املنظمالالة منسالالجمة م ال موقالالا اللجنالالة .وأشالالا ت اللجنالالة
املتعلقالالة بالالالبجة  ،مالالا ب ال َّ أن امل َ
كذلك ذا التطور ومن املتوخى أن يكون هلذل املبا ت التوجي ية آنيار إيابية على حقوق األفرا .
 .85وركالالزت اللجنالالة أيضالالا علالالى األسالالباب االسالالتثنائية ال ال محلالالت بلالالدا معينالا علالالى رفال تسالالليم أحالالد املطلالالوب .
ويف ح ال ظلالالت اللجنالالة تتلقالالى معلومالالات مفصالاللة عالالن هالالذل القضالالايا ،قالالررت مواصالاللة النظالالر في الالا وترتيب الالا حسالالب
األولوية يف معاملة الطلبات الفر ية.
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4.2.8

الحق في الوصول إلى الملفات

 .86واصالاللت اللجنالالة ،عمالالب مببالالدأ السالاليا ة الوطنيالالة والوصالالول غالالي املباشالالر إىل ملفالالات اإلنرتبالالول ،التشالالاور م ال
املكاتب املركزية الوطنية لطلب اإلذن بالكشا عن معلومات لألطراح املقدمة الطلب.
 .87والحظ الالت اللجن الالة تش الالديدا متزاي الالدا عل الالى حق الالوق األش الالخاد موض الالو البيان الالات ،وأيض الالا عل الالى املناقش الالات
اجلاري الالة ح الالول إص الالبحات محاي الالة البيان الالات باالحت الالا األورويب .ويف ض الالوء ذل الالك ،واص الاللت اللجن الالة ت الالذكي املكات الالب
املركزي الالة الوطني الالة والش الالر هل الالا بهنن اله ،م الالن أج الالا محاي الالة حق الالوق الف الالر  ،م الالن الض الالرور أن يق ال َّالدم إىل األطال الراح املقدم الالة
الطلالالب حالالدا أ ىن مالالن املعلومالالات علالالى األقالالا .وبيَّنالالت أن الغالالرض مالالن ذلالالك هالالو التهنكالالد مالالن أن األط الراح املقدمالالة
الطلالالب هالالي ،علالالى أقالالا تعالالديا ،علالالى علالالم بالالهن عالالاوى أو إج الراءات قانونيالالة سالالارية ضالالدها ،وهالالو مالالا قالالد يتطلالالب
من م السفر إىل بلد مع لتمثيا أنفس م.
 .88ونظالالرت اللجنالالة جمالالد ا يف إج الراءات تقالالدمي املعلومالالات إىل األف الرا الالالذين ال تشالالمل م معلومالالات مسالالجلة يف
ملفالالات اإلنرتبالالول .وقالالررت مواصالاللة ج و هالالا مالالن أجالالا ا صالالول علالالى إذن مالالن املكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة واألمانالالة
العامالة ،حسالالب االقتضالاء ،إلبالالبع األطالراح مقدمالالة الطلالب هالالذل بعالدم وجالالو أ معلومالات تتعلالالا الا مسالالجلة يف
ملفات اإلنرتبول.
 .89وبالالالنظر إىل مسالالةولية املنظمالالة عالالن اح الرتام حقالالوق اإلنسالالان وا فالالاا علالالى مصالالداقيت ا ،اعتالالربت اللجنالالة أن
ا الالا يف الوصالالول إىل ملفالالات اإلنرتبالالول يتسالالم بهنيمهيالالة بالغالة بالنسالالبة إىل ج و هالالا املتواصالاللة الراميالالة إىل حتسال محايالالة
حقوق الفر مبا ينسجم م املعايي الدولية.
3.8

دراسات حاالت إفرادية

 .90بغيالالة تقالالدمي نظالالرة معمقالالة عالالن عمالالا اللجنالالة إىل األط الراح املقدمالالة الطلالالب واملكاتالالب املركزيالالة الوطنيالالة وعامالالة
اجلم الالور واملس الالاعدة يف إطبع الالا عل الالى نط الالاق وعم الالا عملي الالات التحق الالا الال ال تق الالوم الالا ل الالدى معامل الالة الطلب الالات،
اقرتحت اللجنة نشر راسات حاالت إفرا ية.
 .91وتالالر نيالالب
اللجنة.
4.8

راسالالات الاالت إفرا يالالة يف التالالذييا  1تقالالدم أمثلالالة علالالى أن الوا الطلبالالات ال ال غالبالالا مالالا تتلقاهالالا

متابعة استنتاجات اللجنة

 .92يف شالالكا عالالام ،طبقالالت األمانالالة العامالالة علالالى الفالالور اسالالتنتاجات اللجنالالة .وم ال ذلالالك ،لالالدى بالالروز معلومالالات
جديالالدة بعالالد ورة معينالالة ،ميكالالن لألمانالالة العامالالة أن تسالالهنل اللجنالالة مالالا إذا كانالالت ترغالالب يف إعالالا ة النظالالر يف ملفالالات
معينالالة .وعنالالد اسالالتيفاء املعالالايي املنصالالود علي الالا يف املالالا ة  19مالالن قواعالالد عمالالا جلنالالة الرقابالالة علالالى اففوظالالات ،توافالالا
اللجنالة علالالى إعالا ة النظالالر يف ملفالات معينالالة وإن كانالالت إعالا ة النظالالر ال تالة بالضالالرورة إىل تنقاليح نتائج الالا األوليالالة،
على النحو املذكور يف الفقرة .71
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 .93ويف إح الالدى ا ال الالاالت ،طبقال الالت األمانال الالة العام الالة توصال الالية اللجنال الالة وحال الالذفت بيان الالات متعلقال الالة ب ال الالطرح املقال الالدم
الطلب .ويف أعقاب هذا ا ذح ،طلالب البلالد إصالدار نشالرة محالراء بشالهنن هالذا الشالخ تسالتند إىل الوقالائ والالت م
نفسال ا .وخبفالالا للقالرار الالذ اخذتالاله اللجنالالة سالالابقا ،قالالررت األمانالالة العامالالة معاملالالة املعلومالالات مالالرة أخالالرى .وحالذفت
النشالالرة أخ اليا بنالالاء علالالى طلالالب البلالالد املع ال بعالالد بضالالعة أسالالابي ألن أسالالاس الالالدعوى مل يعالالد صالالا ا .وقالالد عارضالالت
اللجنة بقوة إصدار هذل النشرة ا مراء.
5.8

اإلحصاءات

 .94توخيالالا لزيالالا ة الشالالفافية ،قالالدمت اللجنالالة إحصالالاءات حم َّدنيالالة عالالن أعماهل الا ،إىل جانالالب منشالالورات معروضالالة يف
موقع الالا الشالالبكي .واقرتحالالت أيضالالا نشالالر راسالالات حالالاالت إفرا يالالة كوسالاليلة لتقالالدمي نظالالرة مع َّمقالالة عالالن عمالالا اللجنالالة
(انظر النقطة  3.8والتذييا .)1
.95

وتر يف التذييا  2هلذا التقرير إحصاءات عن الطلبات الفر ية ال ور ت وجرت معاملت ا يف عام .2014

----------
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التذييل

1

دراسة الحالة اإلفرادية

1

الطلب:
تلقالالت جلنالالة الرقابالالة علالالى حمفوظالالات اإلنرتبالالول طلبالالا لبطالالب علالالى ملفالالات اإلنرتبالالول .وور هالالذا الطلالالب مالالن أحالالد
األفرا (السيد س ) الذين كان يشك يف وجو بيانات تتعلا به مسجلة يف ملفات اإلنرتبول من البلد ألا.
وقالالدم هالالذا الطلالالب إىل اللجنالالة عالالرب حمالالام يالالدعي بهننالاله ميثالالا السالاليد س ال  .وقالالدم افالالامي بداي الةً رسالالالة موقعالالة أصالاللية
ونسالالخة مالالن هويالالة الس اليد س ال  .وكتبالالت اللجنالالة إىل افالالامي املع ال تشالالر لالاله أنالاله كالالي يعتالالرب الطلالالب مقبالالوال ،يتع ال
عليالاله أن يقالالدم تالالوكيب أصالالليا ،أ ونييقالالة موقعالالة مالالن السالاليد س ال يالالهنذن في الالا ص الراحةً للمحالالامي ب الهنن يتصالالرح نيابالالة
عنه.
ورَّ افالالامي وقالالدم إىل اللجنالالة تالالوكيب أصالالليا .ولالالدى اسالالتبم هالالذل الونييقالالة ،كتبالالت اللجنالالة إىل افالالامي تبلغالاله بقبالالول
طلبه.
االعتبارات:
يف ملفالالات اإلنرتبالالول معلومالالات تتعلالالا بالسالاليد سال  ،أال أن هالالذل املعلومالالات مل تقال َّالدم مالالن البلالالد ألالالا .السالاليد سال
كان موضو نشرة محراء صدرت بناء على طلب من البلد باء.
وعليه ،اتصلت اللجنة باملكتب املركز الالوط للبلالد بالاء وطلبالت مالن املكتالب التهنكالد ممالا إذا كانالت الالدعاوى ضالد
السالاليد سال ومالالذكرة التوقيالالا يف حقالاله ال ال أصالالدرت النشالالرة ا مالالراء سالالنداً إلي الالا ال ت الزال سالالارية .وطلالالب أيضالالا مالالن
املكتالالب تقالالدمي نسالالخة مالالن مالالذكرة التوقيالالا .وطلالالب كالالذلك مالالن املكتالالب أن يقالالدم عناصالالر إضالالافية تب ال علالالى وجالاله
الدقة الدور افد الذ اضطل به السيد س يف األحدا ال تسببت بتوجيه الت م إليه.
وقدم املكتب املركز الوط للبلد باء إىل اللجنة ما طلبته من تهنكيدات وإيضاحات.
االستنتاجات والتوصيات:
اس الالتنا ا إىل املعلوم الالات املقدم الالة م الالن املكت الالب املرك الالز ال الالوط للبل الالد ب الالاء وعملي الالات التحق الالا األساس الالية ال ال أجرهت الالا
اللجنة ،فتح ملا هلذل القضية .وعرض امللا على أعضاء اللجنة خبل ورهتا البحقة.
ورأت اللجنة ،بعد نظرها يف املعلومات الال تلقت الا ويف ضالوء عمليالات التحقالا الواسالعة النطالاق الال أجرهتالا ،أن ال
سالالبب حيمل الالا علالالى االعتقالالا بالالهنن املعلومالالات املتعلقالالة بالسالاليد س ال قالالد عوملالالت يف ملفالالات اإلنرتبالالول علالالى حنالالو ال
ميتثا لقواعد اإلنرتبول.
الكشف عن المعلومات:
مراعاةً ملبدأ السيا ة الوطنيالة وإمكانيالة الوصالول غالي املباشالر إىل املعلومالات ،اتصاللت اللجنالة جمالد ا باملكتالب املركالز
ال الالوط للبل الالد ب الالاء لطل الالب اإلذن ب الالهنن تكش الالا للط الالرح مق الالدم الطل الالب املعلوم الالات املوج الالو ة يف ملف الالات اإلنرتب الالول
املقدمة من البلد باء.
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وأذن املكتالالب املركالالز الالالوط للجنالالة بالالهنن تكشالالا للسالاليد س ال بهننالاله كالالان موضالالو معلومالالات مسالالجلة يف ملفالالات
اإلنرتبالالول مقدمالالة مالالن البلالالد بالالاء ،وبهننالاله مطلالالوب بت مالة [ ]...وبالالهنن مالالذكرة توقيالا سالالارية املفعالالول صالالدرت يف حقالاله
بتاريخ [ ،]...وبهننه موضو نشرة محراء.
ومبالالا أن السالاليد سال كالالان يشالالك أساسالالا يف أنالاله كالالان مطلوبالالا بنالالاءً علالالى معلومالالات مقدمالالة مالالن البلالالد ألالالا ،اتصالاللت
اللجن الالة بالبل الالد أل الالا لطل الالب اإلذن بال الهنن تكش الالا للس الاليد سال ال ع الالن ع الالدم وج الالو معلوم الالات تتعل الالا ب الاله يف ملف الالات
اإلنرتبالالول مقدمالالة مالالن البلالالد ألالالا .وقالالد أذن املكتالالب املركالالز الالالوط للجنالالة ب الهنن تقالالدم هالالذل املعلومالالات إىل السالاليد
س .
مث كتبت اللجنة إىل السيد س وزو ته باملعلومات املذكورة أعبل.
دراسة الحالة اإلفرادية

2

الطلب:
الب مالالن شالالخ هالالو السالاليدة عال تسالالعى مالالن خبلالاله إىل الطعالالن يف معلومالالات تتعلالالا الالا مسالالجلة يف ملفالالات
ورَ طلال ا
اإلنرتبالالول .وكانالالت موضالالو نشالالرة محالراء صالالا رة عالالن البلالالد جالاليم ،وقالالد علمالالت بالالذلك بعالالد نشالالر مقتطالالا مالالن النشالالرة
ا مراء يف املوق الشبكي العمومي لإلنرتبول.
وقدمت السيدة ع إىل اللجنة رسالة موقعة أصلية ونسخة مالن بطاقالة هويت الا .وكتبالت إلي الا اللجنالة تبلغ الا بقبالول
طلب ا.
االعتبارات:
أور ت الساليدة عال يف رسالالت ا إىل اللجنالة عالد ا مالن ا جالت تفنالد في الا ملالاذا تعتقالد أن املعلومالات املتعلقالة الا غالي
ممتثلالالة لقواعالالد اإلنرتبالالول .وكانالالت ا جالالة الرئيسالالية ال ال اسالالتندت إلي الالا هالالي أن البلالالد ال رف ال تسالالليم ا إىل البلالالد
جيم بناء على الت م املوج ة إلي ا.
فاتصالاللت اللجنالالة باملكتالالب املركالالز الالالوط للبلالالد جالاليم وطلب الت منالاله تهنكيالالد أن الالالدعاوى املرفوعالالة ضالالد السالاليدة ع ال
وقر َار افكمة الذ استند إليه يف إصدار النشالرة ا مالراء ،ال تالزال سالارية .وطلبالت اللجنالة أيضالا مالن املكتالب تقالدمي
نسالالخة م الالن ق الرار افكم الالة ونس الالخة م الالن ال الن الق الالانوين ال الالذ وج الالت مبوجب الاله الت م الالة إىل الس الاليدة ع ال  ،وعناص الالر
أخرى تفيد عن مشاركت ا الفعلية يف األعمال اإلجرامية املت مة ا ،وتقدمي أجوبة على استفسارات اللجنة.
وور را مالالن املكتالالب املركالالز الالالوط للبلالالد جالاليم يةكالالد س الريان الالالدعاوى وق الرار افكمالالة .وقالالدم املكتالالب نسالالخة مالالن
ق الرار حمكمالالة وال الن القالالانوين الل الذين وج الالت مبوجب مالالا الالالت م إىل السالاليدة ع ال  .وإضالالافة إىل ذلالالك قالالدم مزيالالد مالالن
التفاص الاليا الدقيق الالة للوق الالائ ال ال أ ت إىل توجي الاله تل الالك االهتام الالات إىل الس الاليدة ع ال  ،وق الالد أوض الالحت ه الالذل الوق الالائ
ورها يف هذل اجلرمية وأجابت على استفسارات اللجنة.
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واتصالاللت اللجنالالة أيضالالا باملكتالالب املركالالز الالالوط للبلالالد ال .وأفالالا ت ب الهنن السالاليدة ع ال أبلغالالت اللجنالالة بالالهنن البلالالد
جاليم طلالب تسالليم ا مالن البلالد ال علالى أسالالاس الالت م املوج الة إلي الا ،إال أن الساللطات الوطنيالة للبلالد ال رفضالالت
طلب تسليم ا هذا.
وطلالالب مالالن املكتالالب املركالالز الالالوط أن يةكالالد مالالا إذا كالالان هالالذا األمالالر صالالحيحا ،ويف هالالذل ا الالال ،أن ي الوايف اللجنالالة
بالس الالبب ال الالذ ح الالدا بالس الاللطات الوطني الالة إىل رفال ال تس الالليم الس الاليدة عال ال  .وأبلال ال املكت الالب بقال الرار اجلمعي الالة العام الالة
لإلنرتبالالول  AGN/53/RES/7لعالالام  1984الالالذ يالالن علالالى أن اله ’’إذا رفض الت بع ال البلالالدان تسالالليم [أف الرا ] ،تبلَّال
ٍ
إضافة إىل اإلشعار األصلي‘‘.
املكاتب املركزية الوطنية األخرى بذلك يف
وأكد املكتب املركز الوط للبلد ال أن سلطاته الوطنية رفضت تسليم السيدة ع  ،بيد أنه ذكر أنه يتعذر
بيان األسباب.
االستنتاجات والتوصيات:
بنالالاء علالالى املعلومالالات املقدمالالة مالالن السالاليدة عال  ،واملكتالالب املركالالز الالالوط للبلالالد جالاليم واملكتالالب املركالالز الالالوط للبلالالد
ال ،فتح ملا هلذل القضية .وعرض امللا على أعضاء اللجنة خبل ورهتا البحقة.
ورأت اللجنال الالة ،بعال الالد النظال الالر يف املعلومال الالات ال ال ال تلقت ال الالا مال الالن الطال الالرف  ،أن ال سال الالبب حيمل ال الالا علال الالى االعتقال الالا بال الالهنن
املعلومات املتعلقة بالسيدة ع قد عوملت يف ملفات اإلنرتبول على حنو ال ميتثا لقواعد اإلنرتبول.
وم ال ذل الالك ،أوصالالت اللجن الالة ب الالهنن يض الالاح تنبي الاله إىل مل الالا الس الاليدة ع ال يب ال أن الس الاللطات الوطني الالة يف البل الالد ال
كانت رفضت تسليم ا استنا ا إىل الت م الوار ة يف النشرة ا مراء.
وطبقت األمانة العامة لإلنرتبول هذل التوصية الصا رة عن اللجنة.
الكشف عن المعلومات:
مراعالالا ًة ملبالالدأ السالاليا ة الوطنيالالة وإمكانيالالة الوصالالول غالالي املباشالالر إىل املعلومالالات ،اتصالاللت اللجنالالة جمالالدا باملكتالالب املركالالز
الوط للبلد جيم لطلب اإلذن بهنن تكشا املعلومات للطرح مقدم الطلب.
ومل الالا ك الالان مقتط الالا م الالن النش الالرة ا م الراء املتعلق الالة بالس الاليدة ع ال متاح الا للجم الالور ،أبلغ الالت اللجن الالة املكت الالب املرك الالز
الوط بهننه ما مل يب صراحة خبح ذلك يف غضالون اإلطالار الالزم املتالا  ،فالضن اللجنالة سالتبل الساليدة عال بهناالا
مطلوبة بناء علالى قالرار سالار املفعالول صالا ر عالن افكمالة بتالاريخ [ ،]...وتقالدم هلالا نسالخة مالن هالذا القالرار قضالائي
مشفوعة بتفاصيا موجز الوقائ الوار ة يف النسرة ا مراء الصا رة يف حق ا.
ومل ير أ ر من املكتب املركز الوط للبلالد جاليم ،ضالمن اإلطالار الالزم افالد مالن اللجنالة .وبنالاء علياله ،كتبالت
اللجنة إىل السيدة ع وقدمت إلي ا املعلومات املبينة أعبل.
كمالالا أبلغالالت اللجنالالة السالاليدةَ ع ال بالالهنن املعلومالالات املتعلقالالة الالا ال ال كانالالت مسالالجلة يف ملفالالات اإلنرتبالالول تب ال َّ أا الا
ممتثلة لقواعد املنظمة ،وأن مذكرة أضيفت إىل ملف ا تفيد بهنن سلطات البلد ال رفضت تسليم ا.
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دراسة الحالة اإلفرادية

3

الطلب:
ور طلالب مالالن شالالخ (الساليد صالالا ) كالالان الالرئيس السالابا للبلالالد هالالاء .وأوضالالح الساليد صالالا أن سالاللطات البلالالد واو
أبلغته بهنن البلد هاء أصدر نشرة محراء يف حقه .وسعى السيد صا إىل الطعن يف هذل النشرة ا مراء.
قدم السيد صا إىل اللجنالة كالا الونيالائا املطلوبالة لقبالول الطلالب؛ أ رسالالة موقعالة أصاللية ونسالخة مالن بطاقالة هويتاله
وتوكيا أصلي.
االعتبارات:
ف ال السالاليد صالالا يف رسالالائله املقدمالالة إىل اللجنالالة ب الهنن النشالالرة ا م الراء الصالالا رة يف حقالاله بنالالاء علالالى هتالالم االخالالتبس،
كانالت بالالداف سياسالالي .وا عالالى أن أ إجالراءات اخالالذها يف مالا يتصالالا الذل الالالت م قالالام الالا بصالالفته الرمسيالالة ويف إطالالار
تهن ية ورل بوصفه رئيسا للبلد هاء.
اتص الاللت اللجنالالة باملكت الالب املركالالز الالالوط للبل الالد ه الالاء وطلبالالت تهنكي الالد س الريان ال الالدعاوى املرفوعالالة ضالالد الس الاليد ص الالا
وسريان مذكرة التوقيا الال صالدرت النشالرة ا مالراء بنالاء علي الا ،ونسالخة مالن هالذل املالذكرة .وطلبالت اللجنالة كالذلك
من املكتب تقدمي ر و على ما يلي:
 ما إذا كان السيد صا يتمت با صانة إزاء األعمال ال قام ا ح كان رئيسا، مزيد من التفاصيا عن األعمال ال قام ا السيد صالا علالى وجاله الدقالة الال أ ت إىل توجياله الالت مإليه،
 الدليا على أنه استفا شخصيا من تلك األعمال.ر املكتالالب املركالالز الالالوط للبلالالد هالالاء علالالى هالالذل االستفسالالارات ،وأكالالد س الريان الالالدعاوى ومالالذكرة التوقيالالا ،وقالالدم
نسخة من مذكرة التوقيالا هالذل .وأفالا املكتالب أيضالا بالهنن ،الساليد صالا  ،مبوجالب الالن القالانوين الالوط  ،ال يتمتال
با صانة جراء األعمال ال قام ا ح كان رئيسا.
إال أن املعلومالالات ال ال قالالدم ا املكتالالب املركالالز الالالوط أكالالدت أن األعمالالال ال ال أ ت إىل توجيالاله الالالت م إليالاله كانالالت
أعم الالاال رمسي الالة ق الالام الالا يف إط الالار تهن يالالة واجبات اله بصالالفته رئيس الا .وإض الالافة إىل ذل الالك ،تع الالذر علالالى املكت الالب تق الالدمي أ
عناصر تب أن السيد صا استفا شخصيا من أعماله.
االستنتاجات والتوصيات:
بناء على املعلومات املقدمة من الساليد صالا واملكتالب املركالز الالوط للبلالد هالاء ،فالتح ملالا هلالذل القضالية ،وعالرض
على أعضاء اللجنة يف ورهتا البحقة.
نظرت اللجنة يف كا العناصر املتوفرة هلا ،وبناء على هذل العناصر ،اتبعت طريقة الطاب الغالب.
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تتب طريقة الطاب الغالب يف سياق القضايا ال تثالي أوجاله قلالا متعلقالة باملالا ة  3مالن أجالا الوقالوح علالى
م الالا إذا كان الالت هن الالاك أ عناص الالر سياس الالية يف املل الالا املعال ال تغل الالب عل الالى أ عناص الالر عا يال الة م الالن الق الالانون
اجلنائي ،أو العكس.
وبنالالاء علالالى هالالذل الطريقالالة ،قالالررت اللجنالالة أن املعلومالالات املتعلقالالة بالسالاليد صالالا يطغالالى علي الالا الطالالاب السياسالالي وأا الا،
بناء على ذلك ،ال متتثا لقواعد املنظمة.
وأوصت اللجنة حالذح املعلومالات املتعلقالة بالساليد صالا مالن ملفالات اإلنرتبالول ، ،وطبقالت األمانالة العامالة لإلنرتبالول
هذل التوصية الصا رة عن اللجنة.
الكشف عن المعلومات:
ملالالا كالالان السالاليد صالالا أنيبالالت علماله بوجالالو معلومالالات تتعلالالا بالاله مسالالجلة يف ملفالالات اإلنرتبالالول ،كشالالفت لالاله اللجنالالة أن
املعلومات ال كان يطعن ا قد حذفت.
وإضال الالافة إىل ذلال الالك ،ومبال الالا أن األمانال الالة العامال الالة لإلنرتبال الالول تضال الالطل بال الالدور تطبيال الالا توصال الاليات اللجنال الالة ،فلال الالدى حال الالذح
املعلومالالات املتعلقالالة بالسالاليد ص الالا  ،أبلغالالت األمانالالة العامالالة البلال َالد هالالاء ب الهنن هالالذل النشالالرة ا مالالراء ح الذفت بنالالاءً علالالى
توصية اللجنة.
----------
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التذييل

2

إحصاءات عام 2014

ألف .الطلبات الواردة في عام

2014

-

الطلالالب هالالو التمالالاس مقالالدم مالالن شالالخ إىل جلنالالة الرقابالالة علالالى حمفوظالالات اإلنرتبالالول يطعالالن فيالاله يف معاملالالة
البيانات املتعلقة به يف ملا اإلنرتبول ،أو ميارس حقه يف ا صول على هذل البيانات.

.1

السمات العامة للطلبات

-

تلقت اللجنة  575طلبا فر يا جديدا يف عام .2014
المقبولية
الطلبات املقبولة
الطلبات غي املقبولة
المجموع
نوع الطلب
شكاوى

مبا في ا الشكاوى ال تشي إىل املا ة

3

طلبات الوصول البسيط
()1
طلبات أخرى
المجموع

الكمية

النسبة المئوية

472

82

105

18

575

100

الكمية

النسبة المئوية

226

39,3

85

38

325

56,5

24

4,2

575

100

( )1تشالالي فةالالة ’’طلبالالات أخالالرى‘‘ إىل الطلبالالات املقدمالالة اسالالتباقا .وهالالي عالالا ة مالالا تكالالون تنبي الالات موج الالة إىل اللجنالالة
من األطراح املقدمة الطلب ال تعتقد بهنن الساللطات الوطنيالة سالتقدم طلالب تعالاون إللقالاء القالب علالي م عالرب
قنوات اإلنرتبول.
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ملفات اإلنتربول
مسجلة يف ملفات
غي مسجلة يف ملفات
اجملمو
سمات الشكاوى/ملفات اإلنتربول
مسجلة يف ملفات

تشما:
 املطلوب الشال الالخ ال ال الالذ ص ال الالدرت نش ال الالرة مح ال الالراء يفحقه
 النش ال الرات ا م ال الالراء الال ال ال نشال الالرت مقتطفال الالاتمن ا يف املوق الشبكي العمومي لإلنرتبول

غي مسجلة يف ملفات
المجموع

سمات طلبات الوصول/ملفات اإلنتربول
مسجلة يف ملفات

تشما:
 املطلوب الشال الالخ ال ال الالذ ص ال الالدرت نش ال الالرة مح ال الالراء يفحقه
 النش ال الرات ا م ال الالراء الال ال ال نشال الالرت مقتطفال الالاتمن ا يف املوق الشبكي العمومي لإلنرتبول

غي مسجلة يف ملفات
المجموع

سمات الطلبات األخرى
مسجلة يف ملفات

تشما:
 األشالالخاد ال الذين صالالدرت نشالالرة يف حق الالمأو قدم طلب إلصدار نشرة يف حق م

غي مسجلة يف ملفات
المجموع
.2

الكمية

النسبة المئوية

272

47

303

53

575

100

الكمية

النسبة المئوية

186

82

162

87

143

77

97

52

40

18

226

100

الكمية

النسبة المئوية

79

24

59

75

43

54

19

24

246

76

325

100

الكمية

النسبة المئوية

7

29

5

71

17

71

24

100

معاملة البيانات ،في ملفات اإلنتربول ،المتعلقة بل  272شخصا مسجال
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-

-

-

معظ الالم الطلب الالات ال ال ال  272املقدم الالة م الالن األش الالخاد املس الالجل يف ملف الالات اإلنرتب الالول يف ع الالام  2014ه الالي
موضو معلومات مسجلة يف قاعدة البيانات املركزية لإلنرتبول.
وبعض ال ا ه الالو موض الالو معلوم الالات متص اللة بع الالد وني الالائا س الالفرهم املس الالجلة يف قاع الالدة بيان الالات وني الالائا الس الالفر
املسالالروقة/املفقو ة .وال تتضالالمن قاعالالدة البيانالالات هالالذل سالالوى أرقالالام ونيالالائا اهلويالالة ال ال أبل ال عالالن سالالرقت ا أو
فقدااا ،وال تتضمن معلومات بهنمساء األشخاد.
وتتعلا بع الطلبات الفر ية مبركبات تر يف قاعدة بيانات املركبات االية املسروقة.
بع ال األش الالخاد هالالم غالالي مسالالجل يف ملفال ٍ
الات منظَّمالالة بالالا مالالذكورون يف رسالالائا ب ال املكات الالب املركزيالالة
الوطنية لإلنرتبول .وتصالنَّا هالذل امللفالات يف عالدا امللفالات املسالجلة قاعالدة البيانالات املركزيالة ولكالن لاليس
هلا تصنيا خاد.

قاعدة البيانات
قاعدة البيانات املركزية
قاعدة بيانات ونيائا السفر املسروقة واملفقو ة/املركبات االية املسروقة
اجملمو
حالة قاعدة البيانات المركزية

الكمية
264

97

8

3

272

الكمية

املطلوبون

مبا يف ذلك:
 النشرات ا مراء النشال الرات ا م الالراء الال ال نش الالرت مقتطف الالات من الالا يف املوقال الالشبكي العمومي لإلنرتبول
 -التعاميم من ون النشرات ا مراء

ال تصنيا معينا (ال بيانات منظَّمة)
املشتبه في م
السجا اجلنائي
املختفون
هتديد حمتما
الضحايا
اجملمو
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النسبة المئوية

100

النسبة المئوية

225

83

204

91

119

58

21

9

28

10

2

0,7

6

2,2

5

1,8

5

1,8

1

0,5

272

100

المصادر الرئيسية للبيانات المتعلقة باألشخاص الل  272المسجلين في ملفات اإلنتربول

.3
-

جت الالدر اإلش الالارة إىل أن ع الالد الطلب الالات املتعلق الالة ببل الالد معال ال ال يف الالرتض تلقائي الالا وج الالو مش الالكلة معامل الالة يف
ملفات معلومات اإلنرتبول املقدمة من هذا البلد.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

.4

حفظ الملفات في عام
·
·

.5

روسيا .......................................
اإلمارات العربية املتحدة 17 ......................
الواليات املتحدة األمريكية 17 ....................
اهلند 11 ........................................
ليبيا 11 .........................................
أوكرانيا 10 ......................................
فرنسا 8 .......................................
فنزويب 7 ......................................
مصر 6 .......................................
أوزبكستان 6 ..................................
30

2014

عد الطلبات اففوظة ........................
متوسط الوقت البزم ملعاملة الطلبات  6 ..........أش ر
430

الزيادة المسجلة في عدد الطلبات بين عامي

التفاصيل

 2007و2014

2007

الطلبات الواردة

النسبة
المئوية

2010

النسبة
المئوية

2013

النسبة
المئوية

2014

النسبة
المئوية

109

100

201

100

493

100

575

100

الشكاوى

47

43,1

123

61,2

204

41

226

39

61

56,0

133

66,2

259

52,5

272

47

19

17,4

32

15,9

71

14

127

22

15

13,8

57

28,4

104

21

119

21

العام

معلوم للات مس للجلة ع للن ه للذا الموض للوع ف للي
ملفات األمانة العامة
طلبللات تللدفع بتطبيللق المللادة  3مللن القللانون
األساسي لإلنتربول
ملخ ل للص ع ل للن النش ل للرة الحمل ل لراء مت ل للا ف ل للي
الموقع الشبكي لإلنتربول
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باء .استنتاجات اللجنة في عام
-

.1

2014

جنز  530طلبا يف عام .2014
أ َ
نجالالز مجي ال الطلبالالات ال ال
الطلبالالات ال ال أجنال َالزت ور ت يف عالالام  2014أو قبالالا ذلالالك ،وم ال ذلالالك ،مل ت َ
ور ت يف عام .2014

سمة الطلبات الل  212التي ُدرست خالل الدورات
-

الدر خالالبل الالالدورات الطلبالالات املقدمالالة مالالن األفالرا الالالذين
رسالت اللجنالالة  212طلبالالا أنينالالاء وراهتالا؛ ومل تال َ
ال بيانالالات عالالن م يف ملفالالات اإلنرتبالالول ،أو ال الالذين مل يعالالد هن الالاك أ بيانالالات عالالن م يف تالالاريخ انعق الالا
الدورة.
نوع الطلبات
شكاوى
طلبات الوصول
طلبات أخرى
اجملمو

.2

الكمية

النسبة المئوية

157

74

52

24,5

3

1,5

212

100

سمة استنتاجات اللجنة
-

-

مالالن الطلبالالات ال ال  212الال رسالالت خالالبل الالالدورة ،أجنال َالز  70( 149يف املائالالة) يف عالالام  .2014وتتعلالالا
اإلحصاءات التالية ذل الطلبات الال  .149وقد ور بعض ا قبا عام .2014
ميكن لطلب واحد أن يتعلا بهنشخاد عدة.
استنتاجات اللجنة
()1

طلبات ممتثلة

مبالالا في الالا مالالىت كالالان يلالالزم إ خالالال حتالالديث أو إضالالافة
معلومات
()2

طلبات غي ممتثلة
اجملمو

الكمية

النسبة المئوية

92

62

45

49

57

38

149

100

( )1فةالالة ’’الطلبالالات املمتثلالالة‘‘ ميكالالن أن تشالالي إىل امللفالالات ال ال أوصالالت اللجنالالة بض خالالال حتالالديث علالالى امللفالالات أو
بضضافة معلومات إلي ا.
( )2فةة ’’الطلبات غي املمتثلة‘‘ تشما الطلبات ال أوصت اللجنة حذح املعلومات املعنية من ا.
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-

-

ميكالالن للجنالالة أن تتخالالذ أيضالالا ق الرارات مةقتالالة .يف عالالام  ،2014أوصالالت اللجنالالة حجالالب  62ملفالالا ،كالالان بعض ال ا
منجزا يف ذلك ا .
نفذت األمانة العامة كا توصيات اللجنة والتدابي املةقتة والوقائية.
ملحوظة تتعلا بهنحد امللفات :يف أعقالاب توصالية اللجنالة ،حالذفت األمانالة العامالة بيانالات تتعلالا بهنحالد األفالرا
مالالن ملفاهت الا .وم ال ذلالالك ،فقالالد أعالالا ة األمانالالة العامالالة معاملالالة الطلالالب مالالرة أخالالرى بطلالالب مالالن البلالالدان وخبفالالا
للقرار السابا للجنة.
----------
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