
   

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2018 لعام اإلنتربول لجنة الرقابة على محفوظاتعن نشاط تقرير 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  باإلنكليزية :األصلي النص

 CCF/110/12/d461المرجع:  النص العربي : باإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسيةيُنشر



 
 

 

 

  المحتويات الصفحة
 

 3 ............................................................................................................... تمهيدية مالحظات

 3 .......................................................................................... باللجنة تتعلق عامة مسائل .1

 3 ................................................................................................ للجنة القانوني اإلطار 1.1

 4 ........................................................................................... وتشكيلتها اللجنة وظائف 2.1

 4 .......................................................................................................... اللجنة دورات 3.1

 5 ......................................................................................................... العمل أساليب 4.1

 5 ................................................................................... والمشورة اإلشراف هيئة أنشطة .2

 6 .......................................................................... اللجنة بها تضطلع التي المشورة مهمة 1.2

 9 ......................................................................... اللجنة بها لعتضط التي اإلشراف مهمة 2.2

 10 ............................................................................................... الطلبات هيئة أنشطة .3

 12 ................................................................................... المقبلة والخطوات اإلنجازات .4

 14 .................................................................................................. الرئيسية التحديات .5
 

 

 (2018)إحصاءات لجنة الرقابة لعام  التذييل 
 
 



 
 

 

 مالحظات تمهيدية
اجلديد للجنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول )اللجنة( حيز  األساسي دخول النظام علىبعد عام ونصف  .1

ا من معروفبعضها مل يكن وحتديات يومية  يف االزدياد مستمرحجم عمل اللجنة جمددا  واجهتالنفاذ، 
 . قبل

بنشاط اإلنرتبول األساسي أو بالطلبات اليت وردت من مقّدمي إما وكان للعديد من العوامل املرتبطة  .2
الوطين أو اإلقليمي، أو باملبادرات اليت  هدها األطر القانونية على املستوىأو بالتغريات اليت تشالطلبات، 

يف أنشطة اللجنة اليت  ابري ك  الكيانات اإلقليمية أو الدولية، أو بالتدقيق املتزايد من عامة الناس، أثرا اختذهتا
 ازدادت بشكل كبري. 

مجيع األطراف يف التأكد من فهم يف  2018ل أحد التحديات الرئيسية اليت واجهتها اللجنة يف عام ومتثّ  .3
 هنم معهاا والقيود املفروضة عليها، وضمان تعاو ختصااات اللجنة واحاحياهتال فهما واضحا ملف ما

 د مينعها من االضطحاع مبهامها على النحو الواجب.  ما ق واالمتناع عن القيام بأيّ بشكل فعال، 

إلادار استنتاجات ذات نوعية جيدة يف الوقت العملية  التدابريويف هذا السياق، اختذت اللجنة بعض  .4
عند احلاجة  دائمااملعلومات املطلوبة عدم توفر و لقصوى اليت ُحددت هلا امعظم املهل  برغم قصراملناسب، 

تبني اإلجراءات املناسبة اليت على حنو يتيح هلا وهلذه الغاية، حترص اللجنة دائما على تنظيم عملها . إليها
يتعني اختاذها ووضعها موضع التنفيذ، حىت ضمن مهل قصرية. ففي الواقع، لكي تتمكن اللجنة من 

متتثل  أن االت عملها الثحاثة على النحو الواجب وبشكل فعال، جيب أن تكون قادرة علىجضطحاع مباال
من  يف أّي وقتو واملبادئ التوجيهية السارية، وأن تستطيع التكيف بسرعة  العامة والسياسات لألنظمة
 .  حمددة مسائل معاجلة حتياجات أومن أجل تلبية اال األوقات

وتعزز قواعد اشتغاهلا هذه األحكام  د،بدأ احليااألساسي على مبدأ االستقحالية مقرتنا مبويشدد نظام اللجنة  .5
أحد أعضائها يف دراسة ملف ما إذا اعُترب أن مثة تضارب  عدم مشاركةوجوب  واإلجراءات إذ تنص على

مي لعمل اللجنة لطابع التكتلبدأ السرية و اهتماما خااا ملهذه القواعد وتويل فعلي أو متصور يف املصاحل. 
بدأي ليس فقط مها وأمانتها ئأعضا احرتامويف هذا السياق، اختذت اللجنة أيضا تدابري لضمان وملفاهتا. 

 .على حد سواء أيضا السرية والسرية املهنيةإمنا احلياد واالستقحالية األساسيني، و 

والسياق الذي تنّفذ فيه جنة عمل اللويشرح هذا التقرير السنوي للجنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول  .6
بوظائفها الثحاث املتمثلة يف الرقابة وإسداء املشورة ومعاملة الطلبات.  عهااضطحاإىل كيفية أنشطتها. ويشري 

ينبغي ويعطي أيضا حملة عامة عن التدابري اليت تتخذها اللجنة وكيف تعتزم مواجهة التحديات املتنامية اليت 
 غ األهداف اليت وضعتها لنفسها. التغلب عليها من أجل بلو  هلا

 مسائل عامة تتعلق باللجنة  .1

 اإلطار القانوني للجنة  1.1

يشمل اإلطار القانوين األساسي للجنة النظام األساسي للجنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول، والقانون  .7
بة على حمفوظات وقواعد تشغيل جلنة الرقا ،األساسي للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(



 
 

 

والنصوص القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة اإلنرتبول، ونظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات، إىل جانب 
 املتعلقة بتطبيق هذه الوثائق.  

 وظائف اللجنة وتشكيلتها 2.1

لنظام امن  3املادة إىل جانب  الثحاث القانون األساسي لإلنرتبول وظائف اللجنة من 36حتدد املادة  .8
وحل يف  2017آذار/مارس  11الذي دخل حّيز النفاذ يف  ة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبولاألساسي للجن

 .حينه حمل النظام اخلاص بالرقابة على املعلومات والواول إىل حمفوظات اإلنرتبول

 : هيئتان هبذه الوظائف الثحاث وتضطلع .9

اليت  أنظمتهو  هوعملياتاإلنرتبول  ق من امتثال مشاريعهيئة اإلشراف واملشورة اليت جتري تدقيقات للتحق -
هذه  شأنتشمل معاملة بيانات شخصية يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات، وتقّدم املشورة إىل املنظمة ب

 املسائل كافة؛ 

لة يف منظومة اإلنرتبول ىل البيانات املعام  إ الواولهيئة الطلبات املسؤولة عن معاملة طلبات  -
 و/أو تصحيحها أو حذفها.   للمعلومات،

 ، كانت اللجنة مكونة من سبعة أعضاء هم:2017، كما يف عام 2018ويف عام  .10

 هيئة اإلشراف واملشورة: -

o السيد بريلوغ )مولدوفا(، الرئيس؛ 

o  ؛خبري يف جمال محاية البياناتفريّسينيه )فرنسا(، مقرر هذه اهليئة و السيد 
o  ملعاملة اإللكرتونية للبياناتالسيد مريا )اجلزائر(، خبري يف جمال ا.  

 هيئة الطلبات:  -

o  السيد بريلوغ )مولدوفا(، الرئيس؛ 
o ذات خربة يف القضاء/االدعاء  هذه اهليئة، حمامية ةالرئيس ومقرر  ةالسيدة بالو )فنلندا(، نائب

 العام؛

o  ،)حمام خبري يف حقوق اإلنسان؛ السيد ديسبوي )األرجنتني 
o  خبري يف القانون اجلنائي الدويل؛  السيد غورودوف )روسيا(، حمام 

o  السيييييد ترينييييداد )أنغييييوال(، حمييييام ذو خييييربة دولييييية مشييييهودة يف الشييييؤون الشييييرطية، و اايييية التعيييياون
   الشرطي الدويل. 

 دورات اللجنة  3.1

نيسان/أبريل، و شباط/فرباير، -)كانون الثاين/يناير 2018اجتمع أعضاء اللجنة أربع مرات يف عام  .11
أسبوعا،  دورةكل   تيف ليون )فرنسا(. واستغرقين األول/أكتوبر( يف مقر املنظمة تشر متوز/يوليو، و و 

مع أقسام األمانة العامة املعنية باملشاريع، وملسائل أخرى. وقد  جتماعاتلحا اوُخّصص أول يوم منه
 اقشها أعضاء اللجنة. نمث ، الدورةأُدرجت هذه املشاريع واملسائل يف جدول أعمال 



 
 

 

 العملأساليب  4.1

اءة العالية املكونة من خرباء من ذوي الكف تلقت جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول املساعدة من أمانتها .12
 ضرورية لعملال االختصاص يتمتعون  ربة عمل يف خمتلف جماالتممن موظفني مدنيني يف اجملال القانوين و 

ول األربع، ومتثل األنظمة القانونية الرئيسية يف قادرة على العمل بلغات عمل اإلنرتب وأمانة اللجنةاللجنة. 
نفسها اليت حيظى هبا أعضاء اللجنة يف ما يتعلق  العامل. وفضحا عن ذلك، حتظى أمانة اللجنة باحلماية

 . يهم يف هذا اإلطارعلالتقيد جبميع االلتزامات السارية ب، وهي ملزمة الستقحالية واحلياد والسرية واألمنبا

 الوثائق لكي ينظروا فيها. وقدت هلم عدألقرارات، و ا اختاذ ةعملي ئهاأعضاعلى للجنة أمانة ا توسهل .13
التقيد من ويض احاحياهتا ملقرريها ورئيسها، تفبفضل و  متكنت اللجنة، بفضل هذه املساعدة العملية،

ملناقشة ايف الوقت الك ألعضائها ما أتاح بالتايللفات، نظر يف املاملهل القصوى احملددة للبسهولة أكرب ب
 يف االجتماعات.  املعروضة عليهماملسائل األكثر أمهية  ودراسة

كل اجتماع من ، ال سيما قبل  اللجنة واستشار رئيس اللجنة بشكل دوري أمانتها  صوص عمل .14
يف ما اهتا. واستشارت أمانة اللجنة أيضا الرئيس واملقررين بوترية أسبوعية بشأن تفويض سلطاهتم اجتماع
، وزودت األعضاء كافة بتقارير أسبوعية وشهرية )مع رفعت إليهم تقارير يف هذا الشأنرات و بني الدو 

 وضة( ومبحاضر مفصلة لكل اجتماع. االمتثال للقيود املفر 

وعملت اللجنة على حتديث قواعد اشتغاهلا لضمان قدرهتا على العمل وفقا ملا ينص عليه نظامها األساسي   .15
دليل ممارسات كوإدارية  هيئتيها. وطورت أيضا أدوات قضائية كل من من خحال  وأيضا واحد،  كجهاز
 ا وأمانتها. ئهتكنولوجيا املعلومات لتسهيل عمل أعضاوقراراهتا السابقة، إىل جانب أدوات اللجنة 

الواول بشكل دائم إىل وثائق العمل  هلااملنصة اآلمنة واملخصصة للجنة اليت تتيح  حتديث بانتظاموجيري  .16
اول يف حال انسحب إدارة القيود املفروضة على الو الوثائق املفيدة. وتتيح املنصة للجنة من  وغري ذلك

الوفاء لألعضاء كما تسمح ،  حمدد مسألة ما أو النظر يف ملف أحد أعضاؤها من املشاركة يف دراسة
 ذات الصلة باالستقحالية واحلياد. بالتزاماهتم 

، إال اهليئة اليت ينتمون إليهاإال على املسائل اليت تعمل عليها  تالتصويألعضاء ه ال ميكن لنأوبالرغم من  .17
 ، وميكنيف دورات اللجنة نمالتئتأهداف اللجنة، و  تحقيقلمعا  تعمحانمها  مرتابطة، و نيأن أنشطة اهليئت

و ردية املفروضة أاالمتثال للقيود الف شريطةة األخرى )ئيف النقاشات الدائرة يف اهلي لكل منهما أن تسهم
 باالستقحالية واحلياد(.  الشروط ذات الصلة

تزويد مقدمي و  ملفاهتا، من خحال متابعةوقد عملت اللجنة على حتسني اجلهود اليت تبذهلا للتواال  .18
خمتلفة  ومربرة، وتطوير أدوات عمل مفصلة الطلبات واملكاتب املركزية الوطنية واألمانة العامة باستنتاجات 

  تعمل معهم.   الذينبادئ توجيهية لألطراف وم ،كإجراءات تشغيل موحدة

 أنشطة هيئة اإلشراف والمشورة  .2
تسعى هيئة اإلشراف واملشورة بشكل رئيسي إىل مساعدة املنظمة يف أّي مشروع يشمل معاملة بيانات  .19

نظام بذلك يف احلاالت اليت ينص عليها  تقومهي واإلجراءات السارية. و  باألنظمةالتقيد شخصية لضمان 



 
 

 

رتبول ملعاملة البيانات ويف كل مرة تطلب فيها األمانة العامة من اللجنة رأيها، أو مببادرة من اللجنة اإلن
تدقيقات عشوائية إذا تبينت هيئة الطلبات مشكلة   إجراءمثحايمكن فنفسها يف شكل تدقيقات عشوائية. 

 . تطلباأحد ال عند النظر يفما 

قادرة على  اقانونيني وخرباء يف تكنولوجيا املعلومات، ما يعين أهن وتتكون هيئة اإلشراف واملشورة من خرباء .20
، حراا على تعلق ببنية منظومة اإلنرتبول للمعلومات وحمتواهايف ما يحلول  تبني اعوبات حمتملة وتقدمي

  تطويرها وإدارهتا مبا يتماشى مع قواعد اإلنرتبول.

سجيل بيانات ما يف حمفوظات اإلنرتبول، بل يقتصر وال يقوم دور اللجنة على حتديد ما إذا كان يتعني ت .21
املنظمة. لذا، يف احلاالت  ألنظمةعلى حتديد ما إذا كانت البيانات املسجلة يف حمفوظات اإلنرتبول متتثل 

ما إذا كان يتعني ليس للجنة أن حتدد اليت ال تتوفر فيها أّي بيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات، 
 يف حمفوظات اإلنرتبول.  معنيلق بطلب تسجيل بيانات تتع

اإلنرتبول والتزايد يف حجم األنشطة املتعلقة مبعاملة البيانات يف زيادة  ألنظمةوتستمر املراجعة املتواالة  .22
عدد املشاريع واألنشطة اليت يتعني عليها النظر فيها. نسبة إىل  اهليئة امللقى على عاتقالعمل  حجم

من البيانات الشخصية، ما يطرح عدد أكرب تزداد تعقيدا وتشمل معاملة  صلةذات ال فاملشاريع واملسائل
مسائل قانونية متعددة. وملا كان نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات يفرض على األمانة العامة استشارة اللجنة 

التزايد و ينفذها اإلنرتبول تطوير املشاريع اليت  سيواالبشأن أّي أنشطة تشمل معاملة بيانات شخصية، 
هيئة اإلشراف واملشورة التابعة  مللقى على عاتقالعمل احجم التأثري بشكل كبري يف يف  ها،املستمر يف عدد

  للجنة.

 التي تضطلع بها اللجنة  المشورةمهمة  1.2

من النظام األساسي للجنة، تعطي اللجنة رأيها، يف إطار مهمة املشورة  (2)26وفقا ملا تنص عليه املادة  .23
أّي مسائل أخرى تشمل يف مجيع املسائل املشار إليها يف نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات و  يفة إليها، املوكل

 األمانة العامة.  من معاملة بيانات شخصية، إما مببادرة شخصية منها، أو بناء على طلب

ت دارااإلتمعت اللجنة ب، اج2018ويف ما يتعلق جبميع املشاريع املذكورة أدناه اليت جرى النظر فيها يف عام  .24
من األمانة  منتظم، وطلب أعضاؤها بشكل املتنوعة األمانة العامة، ودرست العديد من الوثائقاملعنية يف 

 ومات إضافية والرد على أسئلتهم. العامة تزويدهم مبعل



 
 

 

 التي تعمل عليها األمانة العامة ملفات التحليل بشأن اللجنة  التي أصدرتها راءاآل (أ

 استحداثمن نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات، طلبت األمانة العامة رأي اللجنة بشأن  (4)68ادة وفقا للم .25
 ملفات التحليل التالية: 

مشرتك بني اإلنرتبول، والوكالة  هو مشروع ENERGIA: ENERGIAملف التحليل المتصل بمشروع  .26
تحاليل استخبارية ىل تزويد البلدان باملشروع إ هذا العاملية ملكافحة املنشطات، وجامعة لوزان. ويهدف

تسىن، يف إطار ملف حتليل حمدد لكي ي ة لألداء واالجتار هبا. وقد اسُتحدثتتعلق بإنتاج العقاقري احملسن
قدر أكرب من البيانات واستثمار املعلومات املتوفرة على حنو أفضل. وأوات اللجنة يف  املشروع، معاملة

 ة من اإلنرتبول إىل جامعة لوزان.نقل مبوجبها البيانات املغفلتُ  استنتاجاهتا بتحديد الشروط اليت

ملنع ومكافحة  أُنشئهو مشروع  خدراتاملتصل باململف التحليل : لمخدراتالمتصل با ملف التحليل .27
لغرض من ملف لاملشاركة فيه العديدة االجتار باملخدرات. وشددت اللجنة على أمهية ضمان احرتام البلدان 

اللجنة إىل أهنا ستواال نقاشاهتا مع األمانة  وأشارتغري محائم للبيانات.  كشفا ملنع أّي  التحليل هذ
 املتعلقة مبلف التحليل هذا.  العامة لضمان أمن االتصاالت

: الغرض من ملف التحليل هذا هو تقدمي الدعم ألسواق غير المشروعةالمتعلق با تحليلالملف  .28
نع ومكافحة االجتار باملنتجات الصيدالنية والطبية ء يف اإلنرتبول ملالبلدان األعضاللسلطات املختصة يف 

األحياء الربية، ومنتجات األحياء الربية واملوارد الطبيعية. السلع غري املشروعة واملقلدة، و غري املشروعة، و 
ألنشطة لتعزيز فهم االصحات القائمة  بنَي جمع املعلومات من مصادر خمتلفة وتُ ستُ  ،ق هذا الغرضيتحقلو 

واألساليب اإلجرامية وأبرز أعضائها، ، ااإلجرامية عرب احلدود، واملنظمات اإلجرامية الضالعة فيها، وهيكلياهت
 . املستخدمة ومسالك التهريب

واالت اللجنة دراسة مشروع  :(Gateway ملف التحليل المتعلق بالجريمة السيبرية )مشروع .29
Gatewayتني اإلطار التشغيلي والقانوين والتقين واإلجرائي الذي ميكن . ويرمي هذا املشروع إىل بلورة ومت

أن يتلقى بشكل مأمون بيانات ومعلومات عن التهديدات  دعما لبلدانه األعضاء، لإلنرتبول من خحاله،
واجلرمية السيربية من شركاء خارجيني )ال سيما أولئك الذين ال ينتمون إىل أجهزة إنفاذ القانون(. ويف إطار 

، أنشأت األمانة العامة ملف حتليل جنائي جُتمع فيه املعلومات السيربية وُتصّنف Gateway مشروع
أولت اللجنة اهتماما خااا للشروط اليت ميكن لإلنرتبول مبوجبها إطحاع  يف إطار هذا املشروع، وتعام ل. و 

 كيانات خااة على بياناته. 

  مبرمة بين اإلنتربول وكيانات دولية أوا اللجنة بشأن اتفاقات التعاون الالتي أبدتهاآلراء  (ب
 خاصة  كيانات

من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات، طلبت األمانة العامة رأي اللجنة بشأن  (3)28و (3)27 تنيعمحا باملاد .30
االتفاقات املتعلقة مبعاملة بيانات شخصية من قبل كيانات خااة أو كيانات دولية. ويف هذا السياق، 

اجملموعة ، وأفريبول، و INVEXمن اللجنة إبداء رأيها بشأن مشاريع  2018لعامة يف عام طلبت األمانة ا
 اخلماسية ملنطقة الساحل وفقا ملا ورد أدناه.   



 
 

 

منذ عدة سنوات، وهو يتعلق بالتعاون بني اإلنرتبول وشركات  INVEXمشروع  اسُتحدث: INVEXمشروع  .31
يانات املسجلة يف قاعدة بيانات املركبات اآللية البوضمان نوعية  تصنيع السيارات من أجل حتديث

وقطع الغيار املسروقة. ويهدف املشروع إىل تزويد  املسروقة ، وكشف املركبات اآلليةمنتظمبشكل  ،املسروقة
أجهزة إنفاذ القانون ودوائر تسجيل املركبات يف العامل بأداة فعالة ملكافحة االسترياد/التصدير غري املشروع 

اليت  املتعلقة باملركبات . ولتحقيق ذلك، جيري تبادل البياناتآللية املسروقة وقطع الغيار املسروقةللمركبات ا
مع شركات تصنيع السيارات. وقد أادرت اللجنة العديد  ،الواردة من البلدان املشاركةجيري البحث عنها و 

عمليات تنزيل على ااة و لتعاون مع الكيانات اخلعلى ا السارية والقواعدمن التوايات بشأن الشروط 
رأيا إجيابيا بشأن املرحلة اجلديدة اللجنة  أعطت. ويف أعقاب تنفيذ األمانة العامة هلذه التوايات، البيانات

 من املشروع. 

مكافحة ’’لمساعدة يف لمذكرة تفاهم  2011: أبرم اإلنرتبول ومفوضية االحتاد األفريقي يف عام أفريبول .32
وواال ‘‘. إنشاء القنوات املناسبة لحاتصال وتبادل البيانات’’، و‘‘قة أفريقيايف منطاألنشطة اإلجرامية 

اإلنرتبول النقاشات مع مفوضية االحتاد األفريقي وآلية االحتاد األفريقي للتعاون الشرطي )أفريبول( لتحديد 
ر، استشريت . ويف هذا اإلطاأهدافهأن تدعم تفعيل أفريبول و للمنظمة فيها كن اليت ميضافية السبل اإل

تبادل  وإمكانية يتعلق بالتعاون مع أفريبولاإلنرتبول و اللجنة بشأن مشروع اتفاق بني االحتاد األفريقي 
نص ، عوضا عن البيانات. وأثارت جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول مسائل تتعلق بتنفيذ املشروع

عامة بشأن خمتلف اخلطوات الضرورية ملرحلة مشروع االتفاق نفسه. وستواال بالتايل التنسيق مع األمانة ال
 تنفيذ املشروع. 

اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل هي إطار مؤسسي للتنسيق  :المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل .33
بشأن مشروع استشريت اللجنة قد . و والتعاون اإلقليمي بني بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر

منع وقمع هبدف بول واجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل يشمل معاملة بيانات شخصية اتفاق بني اإلنرت 
األعمال اإلرهابية وغريها من أشكال اجلرمية العابرة للحدود. ووافقت اللجنة على هذا املشروع ودعت 

بول واجملموعة بأي مشاريع جتريبية مؤقتة قد تنَفذ بني اإلنرت  لعامة إىل إحاطتها علما بشكل منتظماألمانة ا
  اخلماسية ملنطقة الساحل.  

 اآلراء التي أبدتها اللجنة بشأن إنشاء قاعدة بيانات أو تعديلها  (ج

: اسيييُتحدثت قاعيييدة بيانيييات وثيييائق السيييفر املسيييروقة قاعددددة بياندددات ولدددائق السدددفر المسدددروقة والمفقدددودة .34
إنفاذ القانون املخولية كسيلطات اهلجيرة وسائر أجهزة  يف األساس للسماح للمكاتب املركزية الوطنيةواملفقودة 

ع اسيييتخدام وثيييائق السيييفر املفقيييودة أو ومراقبييية احليييدود، بيييالتحقق مييين ايييحاحية أّي وثيقييية سيييفر مييين أجيييل منييي
الوثيائق ’’ملسروقة بطريقة غري مشروعة. واستشريت اللجنية بشيأن اسيتحداث فئية جدييدة مين الوثيائق تيدعى ا

. وأعربت اللجنة عن قلقهيا مين واملتلفةواملتضررة فر املنتهية الصحاحية وتشمل وثائق الس‘‘ اليت أُبطل مفعوهلا
سييوء اسييتخدام هييذه الفئيية أو عييدم تربييير السييبب يف إبطييال مفعييول وثيقيية مييا. وحييّدثت بالتييايل األمانيية العاميية 

واملفقيييودة مييين أجيييل توضييييح  اعيييدة بيانيييات اإلنرتبيييول لوثيييائق السيييفر املسيييروقةقإجيييراءات التشيييغيل املوحيييدة ل
 اإلنرتبول.  ألنظمةالشروط السارية على نوعية البيانات املعام لة يف قاعدة البيانات هذه اليت يتعني أن متتثل 



 
 

 

بشأن مشروع جديد يهدف إىل تسهيل معاملة   اللجنة: استشريت مشروع منظومة اإلنتربول للتحليل .35
، وتعزيز القدرة على التعاون مع لصلةاذات ستخبار االكميات كبرية من البيانات وحتليلها، وتبيان قرائن 

 هذا املشروع.من املقبلة  راحلامل النظر يفالبلدان األعضاء. وأادرت اللجنة توايتها األوىل وستواال 

 التي تضطلع بها اللجنة  اإلشرافمهمة  2.2

اليت  اإلشرافيف إطار مهمة من نظامها األساسي، و ( 1)26وفقا ملا نصت عليه املادة يتعني على اللجنة،  .36
 بأنظمة، إجراء عمليات التدقيق الحازمة لكفالة تقيد معاملة البيانات الشخصية من ِقبل املنظمة تضطلع هبا
اختاذ قرارات ملزمة للمنظمة بشأن التدابري الحازمة لتصويب مجيع حاالت يتعني عليها أيضا و  .اإلنرتبول
حتسني معاملة البيانات الشخصية من ِقبل متثال ألنظمة اإلنرتبول، وإادار توايات بشأن كيفية االعدم 
 .املنظمة

اإلنرتبول يستحدث ملفات  بالنظر إىل أن: التدقيقات العشوائية التي ُتجرى على ملفات التحليل .37
أولت اللجنة اهتماما خااا لنتائج التدقيقات العشوائية الشهرية اليت جتريها األمانة العامة لكل ملف  حتليل،

املعام لة يف امللفات نوعية البيانات  الرامية إىل التحقق منمان فعالية التدقيقات حتليل جنائي من أجل ض
النتائج اليت ُعرضت عليها، ودعت  ا ألنظمة املنظمة. وأعربت اللجنة عن رضاها عنامتثاهل املذكورة ومن

 األمانة العامة إىل تزويدها بنتائج التدقيقات اليت سُتجرى الحقا كل ستة أشهر. 

من موقع اإلنرتبول  ت اللجنة املسائل اليت أثارها حفظ املعلومات احملذوفةشناق الويب:حات صفحفظ  .38
تبع تحرص على أن يضرورة اختاذ التدابري املحائمة لنظرت يف و مواقع إلكرتونية أخرى.  على الويب يف

ومات على الويب لحد من إمكانية نسخ مواقع حفظ املعللنسب ملعاجلة هذه املسألة و اإلنرتبول النهج األ
. ويف هذا السياق، دعت اللجنة األمانة العامة إىل تطبيق التدابري التالية يف على الويب لصفحات اإلنرتبول
 أسرع وقت ممكن: 

يهدف إىل  بنداحتديث شروط استخدام موقع اإلنرتبول على الويب يف أسرع وقت ممكن لتضمينها  -
رتبول على الويب بدون إذن، إذ إن النص احلايل لشروط منع استخدام البيانات الواردة يف موقع اإلن

ن م أو نقلها لنشرات الصادرةلاالستخدام قابل للتأويل وغري اارم مبا يكفي لتفادي النسخ احملتمل 
 على الويب؛  موقع آخرقبل 

وقع منع زواحف الشبكة من فهرسة ملاألمانة العامة  تضعها ضرورة حتسني التدابري الفنية اليت النظر يف -
 ؛ هيف الذاكرة الوسيطة وحفظ أجزاء من اإلنرتبول على الويب وختزينه

لنشرات احملذوفة، يف ما يتعلق با ةواستباقي ةمنتظمتنفيذ تدقيقات إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية  -
املعلومات احلساسة املنشورة على اإلنرتنت أو على الشبكة وتسريبات املعلومات لوسائط اإلعحام، و 

   اخلفية )بالتعاون مع املكتب املعين بالسرية(. 

تتعلق باستخدام ’’وأخرى ‘‘ سياسة عامة تتعلق باخلصواية’’يف هذا اإلطار، وضعت األمانة العامة و  .39
ضا شروط استخدام موقع ونشرهتما على موقع اإلنرتبول على الويب. وُحدِّثت أي‘‘ سجحات التصفح

 .  يف االعتبار توايات اللجنة مع أخذاإلنرتبول على الويب 



 
 

 

قدرة منظومة اإلنرتبول للمعلومات على االمتثال : تويل اللجنة اهتماما خااا لالبياناتاختراقات  .40
مة فعالة العامة بوضع سياسة عا األمانة   ملستلزمات سرية البيانات وأمنها. ويف هذا الصدد، أوات اللجنةُ 

اإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف حال وقوع حادث أمين، بغية  حتَددحبيث  البيانات اتلرد على اخرتاقل
بأي حوادث أمنية.  البيانات رضمان استحداث هنج متسق وفعال إلدارة اخرتاقات البيانات وإبحاغ مصاد

 وال تزال هذه املسألة قيد الدراسة. 

 أنشطة هيئة الطلبات .3

 ما يلي:  2018اللجنة يف عام تلقت  .41

و تصحيحها أو أىل بيانات معاملة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات، إ للواولطلبا جديدا  594 1 -
 حذفها؛ 

 فراد أو املكاتب املركزية الوطنية املعنية هبا. األطلبا ملراجعة قراراهتا أحيلت إما من قبل  177 -

هبذه الطلبات، وتفاايل عنها، ونتائج التدقيقات اليت أجرهتا  وترِد يف تذييل هذا التقرير إحصاءات تتعلق .42
 .اللجنة بشأهنا

أن  أيضا للجنةأابح بإمكان ا لطلبات الفردية وطلبات املراجعة،اعدد االزدياد املستمر يف وباإلضافة إىل  .43
 طلباتعدة  بشكل متزايد، ويف العام نفسه،. وهي تتلقى نفسه مقّدم الطلب من لباتعدة طتتلقى 

. بشأن طلبه هاا هنائيا منقد تلقى رد يكون هذا الشخص بعد أن من الشخص نفسه،بيانات  واول إىللل
وأال متنعها من االضطحاع استغحال آلياهتا املتعددة إىل  هذه الطلباتؤدي ال تأوحترص اللجنة على 

 موارد للنظر فيها. هذه من وقت و  واولطلبات ال تستغرقهبوظائفها على النحو الواجب، بالنظر إىل ما 

العمل امللقى على عاتق هيئة الطلبات إىل عوامل عدة ذُكرت آنفا. وجتدر  عود التزايد املستمر يف عبءوي .44
يف السنوات القليلة املاضية واليت متثلت  اإلنرتبول وبلدانه األعضاءأمهية اخلطوة اليت اختذها  إىلأيضا اإلشارة 

 .محاية البيانات الشخصية واخلصواية إلقليمي والدويل من أجلعلى املستويني اجديدة أنظمة وضع يف 
أن عددا أكرب من  ما يعين بالتايل  هذا اجملال،بالتخصص يفعدد أكرب من احملامني دأ ونتيجة لذلك، ب

هذا ثري يو معاملة اإلنرتبول للبيانات الشخصية وأنشطة اللجنة. كيفية   تفحصوناملراقبني اخلارجيني ي
 يتعني معاجلتها. شواغل التفحص 

، )انظر 2017: كما أشري إليه يف تقرير اللجنة السنوي لعام لى قواعد بيانات اإلنتربولإاللجنة  وصول .45
ىل إ ودون أّي قيوداللجنة حبرية  واول(، اختذت اللجنة واألمانة العامة تدابري لضمان 47و 46البندين 

لكي أيضا اإلجراءات املحائمة  اللجنة ووضعتلومات. مجيع البيانات اليت تعام ل يف منظومة اإلنرتبول للمع
يف حمفوظات اإلنرتبول. ومع  ما طلب حتدد ما إذا كانت جتري معاملة معلومات تتعلق مبقّدمتتمكن من أن 

، بدأت اللجنة نقاشات إضافية مع األمانة العامة لتسهيل 2018استحداث ملفات التحليل يف عام 
 . ههذىل ملفات التحليل الواول إ

طلبات سبق للجنة أن نظرت فيها مرة واحدة على  هي طلبات املراجعة :خصوصيات طلبات المراجعة .46
بل مقدمي الطلبات بعد أن تكون اللجنة األقل واختذت قرارا هنائيا بشأهنا. وحتال طلبات املراجعة إما من قِ 



 
 

 

يانات، بعد حذف هذه البيانات بل مصدر الب، أو من قِ قد خلصت إىل أن البيانات متتثل ألنظمة اإلنرتبول
  استنادا إىل قرار اادر عن اللجنة. 

 42عندما تتلقى اللجنة طلبات للمراجعة، تتحقق أوال من استيفاء هذه الطلبات للمعايري الواردة يف املادة و  .47
من مقدم الطلب تزويدها مبعلومات من نظامها األساسي. وهلذه الغاية، تطلب اللجنة يف أغلب األحيان 

، 2017يف تقريرها السنوي لعام إليه . ومع أن اللجنة حترص بشكل كبري، كما أشارت دعما لطلبه ضافيةإ
يف مراجعة قراراهتا يف  أيضا ال أهنا قد تنظرإ على أال متس اإلجراءات املرعية الطابع اإللزامي لقراراهتا،

حمتمل لقاعدة أو إجراء، أو يف تصحيح انتهاك مثحا  التالية: عندما يبدو من الضروريحمددة هي ظروف 
 معلومة ما أو إساءة تطبيق ألحكام العدالة. غياب حال وقوع خطأ يف االستنتاجات بسبب 

، تدعو اللجنة اجلهة اليت أحالت طلب املراجعة إىل اإلجراءات العادلةوفضحا عن ذلك، وبغية االلتزام مببدأ  .48
وفيت املعايري لطلب. وإذا استُ ل اليت أحيلت دعماإلذن بإطحاع الطرف اآلخر على البيانات اجلديدة ا

نظمتها ألمن النظام األساسي للجنة، تقّيم اللجنة عندئذ مدى امتثال البيانات  42الواردة يف املادة 
 . 42املادة  واليت متتثل ألحكاميف الطلب  الواردةباالستناد إىل الوقائع 

وعند ‘‘. مجيع األطراف يف القضية’’تسري على  من نظامها األساسي 42وقد أوضحت اللجنة أن املادة  .49
النظر يف قضية ما، ميكن للجنة أن تستشري األمانة العامة بوافها اجلهة اليت تدير عملية معاملة البيانات 

ولكن يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات، وبالتايل املسؤولة عن ضمان التقيد بالشروط على النحو الواجب. 
القضية، حىت لو  مصدر البيانات موضع الطعن، ال تكون بالتايل طرفا يفهي  العامةاألمانة تكن إذا مل 
لذا، وعلى الرغم من أنه ميكن لألمانة العامة لفت انتباه اللجنة إىل  للجنة استشارهتا كما سبق ذكره. أمكن

ال أنه ال إىل اختاذ قرار خمتلف لو كانت معروفة، إها تدفعكان من املمكن أن   اكتشاف وقائع جديدة
التحقق من عن ما. ولكن ذلك ال يعفي األمانة العامة من مسؤوليتها  ملفميكنها أن تطلب مراجعة 

 لة يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات لألنظمة السارية. البيانات املعام   امتثال

 نظرت اللجنة يف طلبات جديدة للتعاون الشرطي :للتعاون الشرطي بعد حذف بيانات ةجديد اتطلب .50
أشخاص سبق أن قدموا ملفات تتعلق بوردت من مكاتب مركزية وطنية وأحالتها إليها األمانة العامة بشأن 

فرتض باألمانة العامة أن تنظر يف الطلبات رت اللجنة بأنه كان يُ طلبات إىل اللجنة. ويف هذه احلاالت، ذكّ 
يد للتعاون الشرطي ميتثل ألنظمة اإلنرتبول. الواردة من املكاتب املركزية الوطنية وأن حتدد ما إذا الطلب اجلد

اللجنة يف بادئ األمر من أن الطلب اجلديد للتعاون الشرطي ليس طلبا  حتققت يف حاالت االمتثال،و 
تزويدها بعد ذلك مصدر البيانات، كما هو احلال بالنسبة لطلبات املراجعة، إىل  تملراجعة قرارها، ودع

 طرفا يف القضية.  أن يكون الشخصيتسىن هلذا لكي  عينالشخص املب باملعلومات ذات الصلة

: تواال هيئة الطلبات مواجهة ومعاجلة مسائل قانونية المسائل القانونية الرئيسية التي جرت معالجتها .51
 . 2017وحتديات مشاهبة لتلك اليت وردت يف التقرير السنوي للجنة لعام 

للطعن يف احرتام اإلجراءات القانونية الواجبة على  نرتبولالقانون األساسي لإلمن  2حيتج األطراف باملادة و  .52
من نظام اإلنرتبول ملعاملة  34من القانون األساسي واملادة  3املستوى الوطين. وحيتجون أيضا باملادة 

أو كذلك يف يكون ذلك يف قضايا االحتيال  االبيانات للطعن يف الطابع السياسي لإلجراءات، وغالبا م
 من القانون األساسي. 2باملادة  قضايا ذات الة



 
 

 

تلف عن االمتناع عن )وهو خي رفض التسليمعلى  رتتبةاآلثار املتؤخذ يف االعتبار يف هذا السياق كثريا ما و  .53
 أم ال للنظر يف طلب ما. اليت قد تكون مفيدة  (ستند إىل أسس إجرائيةيي ذالالتسليم 

من نظام اإلنرتبول ملعاملة  10املنصوص عليه يف املادة  عاملةمبدأ التقيد بالغرض احملدد للميف احرتام  ويُنظ ر .54
 هي التالية: حاالت عدة البيانات يف

ستشيري اللجنية بشيكل منهجيي البليد ت، بسياسة اإلنرتبول املتعلقة بالحاجئنياحلاالت ذات الصلة يف  1.54
 خييذ يف االعتبيياراملضيييف، وحتييرص علييى تطبيييق سياسيية اإلنرتبييول يف ضييوء األنظميية السييارية، مييع األ

 التقيد بالغرض احملدد للمعاملة؛ مبدأ حتديدا

اجلنح الييت ال القضايا املتعلقية بييف يف االعتبار مبدأ التقيد بالغرض احملدد للمعاملة أخذ وميكن أيضا  2.54
يف  تسييتدعي أو القضييايا اليييت ال ،تفتقيير إىل بعييد دويل إذ إهنييا إطارهييا تسييتدعي تسييليم املطلييوبني يف

 .  إطارها تسليم املطلوبني يفا حد ذاهت

 يف ما يتعلقمن نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات  12و 11تطبيق املادتني بشكل متكرر وتواال اللجنة  .55
 إال أنذات الصلة بنوعية البيانات،  املسائلوال يثري دائما مقدمو الطلبات  .تهاونوعيالبيانات  مبشروعية

عند معاملة طلب ما. ويف هذا السياق، حترص اللجنة النوعية  قق مناللجنة تعمد بشكل منهجي إىل التح
ضمان دقة وحتديث البيانات اليت تشكل األساس القانوين لطلب تعاون شرطي دويل، كالبيانات على 

املتعلقة مبذكرات التوقيف وقرارات احملاكم. وهلذه الغاية، قد تطلب اللجنة إىل املكتب املركزي الوطين مصدر 
)كنسخ عن مذكرات  النشرات احلمراء أو التعاميمتستند إليها طلبات وثائق اليت الات تزويدها بالبيان

 . التوقيف أو قرارات احملاكم(

ظييام اإلنرتبييول ملعامليية البيانييات ميين ن 83بشييكل منييتظم يف املييادة  مقييدمو الطلبييات طعيينيوفضييحا عيين ذلييك،  .56
ة مييعيدم خطيورة جر إثبيات ب األمير يتعليقال سييما عنيدما ، و الشروط الضرورية إلايدار نشيرة محيراءاليت تتناول 

مييين نظيييام اإلنرتبيييول ملعاملييية  99عنهيييا. وباملثيييل، حييييتج مقيييدمو الطلبيييات بامليييادة  نيييائيأو غيييياب الطيييابع اجل ميييا
نوعيييية البيانيييات أو يف ، فائيييدهتا للتعييياون الشيييرطي اليييدويل لطعييين يفل ،تعييياميمحالييية الإذات الصيييلة بالبيانيييات 

 . مشروعيتهاو 

النظيير يف الطلبييات علييى أسيياس كييل حاليية علييى حييدة مشيياورات واسييعة بييني اللجنيية واألطييراف يتطلييب عييادة و  .57
ر تييذكّ لييذا، . اللجنية ، وردود سييريعة عليى استفسيياراتللحصيول علييى إيضياحات ومعلومييات أو وثيائق إضييافية

تنييوب عنهييا،  بييأن دورهييا ال يقييوم علييى أن حتييل حمييل حمكميية وطنييية ذات سيييادة أو أن منييتظماللجنيية بشييكل 
إذ إن السيلطات الوطنيية املعنيية  ،إجراءات وقضيايا وطنيية يف إطاروبأهنا ال متلك الصحاحية الختاذ أّي تدابري 

 هي وحدها املخولة القيام بذلك. 

 اإلنجازات والخطوات المقبلة  .4

بيأن قيرارات  2018يف عيام  : أقيرت هيئية حتكييم دولييةللجندةتوفرهدا ااإلقرار بسبل االنتصاف الفعالة التدي  .58
إلايحاحات الييت أجرهتيا اللجنية لتعزييز لاإلجيابيية هو خري دليل على اآلثار  اللجنة هنائية وملزمة. وهذا اإلقرار
تواايل اللجنية االضيطحاع بوظائفهيا املتعلقية سسيبل انتصياف فعالية. و  تيوفريدورها كهيئة مسيتقلة قيادرة عليى 

 توفري سبل انتصاف فعالة لألطراف. ب



 
 

 

قييد و كمييا أشييري إلييه سييابقا، تييويل اللجنيية اهتمامييا خااييا السييتقحاليتها وحيادهييا،   واألخالقيددات: االسددتقاللية .59
ويف . ةاألساسيييبييادئ امل وأمانتهييا هبييذه ااسييتحدثت أدوات داخلييية وتوجيهييات إجرائييية لضييمان التييزام أعضييائه

غيييري املتوافقييية  اهيييذا اإلطيييار، عمليييت اللجنييية عليييى تعيييديل قواعيييد اشيييتغاهلا لتقيييدمي إيضييياحات بشيييأن أنشيييطته
مجييييع التيييدابري الضيييرورية لضيييمان عيييدم بيييذلك تتخيييذ ل ،نسيييحاباال يتعيييني فيهيييا عليييى أعضيييائهاوالقضيييايا الييييت 

 . وجود أّي تضارب فعلي أو متصور يف املصاحل

عليى ايفتها  دإضافة عنيوان فرعيي جدييالتأكيد على استقحاليتها،  يف وفضحا عن ذلك، قررت اللجنة، زيادة .60
، هيييو التيييايل: سيييحاهتا وعليييى موقعهيييا عليييى الوييييب، مييين أجيييل اإلشيييارة بشيييكل واضيييح إىل دورهيييااحلاليييية يف مرا

  ‘‘.ومحايتها سلطة اإلنرتبول املستقلة للرقابة على البيانات الشخصية’’

عيرب إجيراءات تشيمل واللجنة مصممة كذلك على مواايلة تعزييز الضيمانات املتصيلة باسيتقحاليتها وحيادهيا،  .61
تييدابري أمنييية معييززة خييحال دوراهتييا، ومحاييية  عتمييادقييية جديييدة علييى النحييو الواجييب، واوضييع معييايري أخحامييثحا 
 أنشطتها وطابعها التكتمي، مبا يف ذلك مداوالهتا واتصاالهتا. سرية 

مواايلة  عليهياالعمل امللقيى عليى عياتق اللجنية، يتعيني  ءمع تزايد عب :إدارة عبء العمل وتعزيز الشفافية .62
بالتيايل اخُتيذت قيد . و ميع تيوخي االتسياق والدقية واخليربةوبشكل سيريع النحو الواجب  على لفاتاملالنظر يف 

 .  وتوقيتها ابني دورات اللجنة، ما أدى إىل حتسني نوعية قراراهتيف ما لضمان الفعالية تدابري عملية 

عمليية اختياذ قراراهتيا  وقيد كّيفيت ،اللجنة بشكل منتظم إجراءاهتيا الداخليية تعمموباإلضافة إىل قراراهتا املربرة،  .63
كيفييية االضيييطحاع بأنشييطتها. ووضيييعت نظامييا يتييييح هلييا تفيييويض بعييض املهيييام إىل رئيسيييها   لتبسيييط وتسيييهيل

طريقيية سييابقا. و  حتييَدد اليييت امللفيياتواضيييع و امل بشييأناختيياذ القييرارات يف مييا بييني الييدورات  مييا يتيييحومقرريهييا، 
القييرارات إىل املقيررين واليرئيس الختياذ  ملفيات حمييددةض تفيو وهيي، إذ هليئيييت اللجنية.  ة جيدامفييدذه العميل هي

ختصيييص املزيييد ميين الوقييت واملييوارد للمسييائل األكثيير تعقيييدا ا يتسييىن هليي يف مييا بييني الييدورات، بشييأهنا ضييروريةال
 نظر فيها خحال الدورات. تاليت 

 هييذا امللييفعلومييات عيين وضييع لتزويييدهم مبأيضييا بشييكل منييتظم مييع األطييراف يف ملييف مييا وتتوااييل اللجنيية  .64
 اليت تتبعها. إلجراءات لوتزودهم بشرح مفصل وتوضيحات  اليت اختذت، وإجراءات املتابعة

جتهاداهتيا القانونيية بشيأن مسيائل حميددة أثيريت يف سيياق الطلبيات المارسياهتا و ملوتواال اللجنة تطوير دليل  .65
ملقيدمي موجهية  أدوات جدييدةاسيُتحدثت قيد منيه. و الفردية. وهيي تعيد أيضيا كتيبيا وسيتعمد إىل نشير أجيزاء 

إحاليية الطلبييات  ئ توجيهييية واسييتمارات جديييدة لتسييهيلتشييمل مبييادو  ،الطلبييات وللمكاتييب املركزييية الوطنييية
 تدرجييا بتصرف األطراف. هذه األدوات  وستوضع .إىل اللجنة

 يف تؤدييه اليدور اليذياللجنة، إىل جانيب  اضطلعت :جهود اإلنتربول الرامية إلى تحسين معاملة البيانات .66
تعليييق بتقيييدمي املشييورة لتيييوفري الييدعم الفعيييال للمنظميية. وهليييذه الغايييية، كيييامحا يف مييا ي  بييدورهاالطلبيييات، معامليية 

عيرب قنيوات اإلنرتبيول.  على امتحاك املعيارف والفهيم الكيافيني ملعاملية البيانيات الشخصيية دائما اللجنة صحتر 
فرقة العاملة بشيأن مسيائل تتعليق مبعاملية البيانيات إلنرتبول، وحضرت دورات األليف اجتماعات  وقد شاركت

سيتمر يف التواايل وستحبمايية البيانيات،  ةاإلنرتبيول املعنيي ةموظفي الشخصية. وعززت اللجنة أيضيا تعاوهنيا ميع
 شرتك.املهتمام االسائل ذات امللتبادل اخلربات ومناقشة  حتديدا، واألمانة العامة املنظمةمع  بانتظام



 
 

 

 يةالتحديات الرئيس .5

، إيييحاء اهتميام خيياص امللقيى عليى عيياتق هيئتيهيا عمييلالإضيافة إىل إدارة التزايييد يف حجيم يتعيني عليى اللجنيية،  .67
لإلنرتبيييول بشيييأن املشييياريع واإلجيييراءات الييييت الرقييياا واملشيييورة الييييت تقيييدمها  هيييادور أوال،  لمسيييألتني التييياليتني:ل

تييوفري سييبل انتصيياف فعاليية  نيييا، قييدرهتا علييىوثا ،تنطييوي علييى معامليية بيانييات شخصييية عييرب قنييوات اإلنرتبييول
 ه.اللجنة اهتماما خااا للمسائل املذكورة أدنا تولألألفراد. وهلذه الغاية، 

ميييا بشيييكل متزاييييد  مليييف: يسيييتخدم األطيييراف يف معلومددداتال كشدددفالقيدددود المتزايددددة المفرو دددة علدددى   .68
قييييد ال يييييتمكن األطييييراف ميييين . ونتيجيييية هلييييذه القيييييود، للطييييرف اآلخيييير علوميييياتامل كشييييفحقييييوقهم يف تقييييييد  

 ىل بعض املعلومات اليت استندت إليها اللجنة الختاذ قرار ما. واول إال

وىل، تييدعو اللجنيية عييادة اجلهيية اليييت تفييرض القيييود إىل النظيير يف مييا إذا كانييت القيييود املفروضيية ويف املرحليية األ .69
ت أمامهيا. وإذا أُبقيي عليى القييود، فيإن لإلجراءاالوجاهي الطابع  كيفية تأثريها يف  نسبة إىلمحائمة ومعقولة، 

لطييرف اآلخيير، لاملعلوميات كشييف فيرض قيييود عليى  الطييرف اليذي يرغييب يف بانتظيام  راللجنية ملزميية بيأن تييذكّ 
مين النظيام  (3)35وكميا ورد يف امليادة تربيير هيذه القييود عليى النحيو الواجيب وشيرح قراراتيه. املتعلقية ب بواجباته

ميين األالقيييود بواحييد أو أكثيير ميين األسييباب التالييية: )أ( اييون األميين العييام أو األساسييي للجنيية، يتعييني تربييير 
وحرييييات مقيييدم  محايييية حقيييوق)ب( محايييية سيييرية حتقييييق أو محاحقييية قضيييائية؛ )ج( أو منيييع اجلرميييية؛  اليييوطين

؛ و/أو )د( متكيني اللجنية أو املنظمية مين أداء مهامهميا عليى حنيو سيليم. وفضيحا عين أطيراف ثالثية الطلب أو
يبقييى أمييرا أّي قيييد يُفييرض علييى كشييف املعلومييات ميين النظييام األساسييي للجنيية،  (4)35، وعمييحا باملييادة ذلييك

هييذا القيييد أن يشييري إىل مييا إذا كييان فييرض وعلييى الطييرف الييذي يطلييب  ،وجيييه بشييكل تربيييرهاسييتثنائيا يتعييني 
علوميات املعليى كشيف وينبغيي تربيير فيرض قييود  ميثحا. بعض املعلومات البديلة كامللخصات إتاحةاإلمكان ب

 قوق األطراف. حب مساساد يعترب صلة بطلب ما بشكل وجيه وشرح السبب يف ذلك، إذ إن ذلك قالذات 

وعنيييدما تقيييوم اللجنييية بتحلييييل التربييييرات املقدمييية للقييييود الييييت يُطليييب فرضيييها، حتييياول جاهيييدة محايييية حقيييوق  .70
 سيبل انتصياف فعالية. ليذا، ينبغيي أن مين أجيل تيوفري الوجاهييةاحلفاظ على جيوهر اإلجيراءات األطراف، مع 

 املعلن. غرضها واملتناسبة مع  تقتصر القيود على تلك الضرورية

يف االعتبييار  أخييذ ذلييكويف غييياب أّي أسييباب أو تربيييرات، ييينص النظييام األساسييي للجنيية علييى أن بإمكاهنييا  .71
تيوازن معقيول  حتيول دون قييامود تقّيم اللجنة ميا إذا كانيت القييعند النظر يف طلب ما. ومن الناحية العملية، 

ألنشييطة اإلنرتبييول، واليييت هتييدف أيضييا إىل  ةملحازميياسييرية واجييب مراعيياة شييروط البييني حقييوق مقييدم الطلييب و 
. ويف حاالت كهذه، قد ختلص اللجنة إىل أن االحتفياظ بالبيانيات يف حمفوظيات املعنيني ضمان محاية األفراد

 اإلنرتبول ال ميتثل لألنظمة السارية. 

لكيي تيتمكن اللجنية  :المحدددة للدرد علدى األسدئلة التدي تطرحهدا اللجندةلبات تمديد المهدل القصدوى ط .72
أن يييردوا بسييرعة علييى األسييئلة مييا  ملييفميين معامليية طلييب مييا علييى النحييو الواجييب، يتعييني علييى األطييراف يف 

اللجنيية عمومييا علييى  . وتوافييقهييل النظامييية القصييرية املفروضيية عليهييايف ضييوء امل اليييت تطرحهييا اللجنيية، ال سيييما
يطليييب طيييرف ميييا الييييت ُحيييددت يف األايييل إلحالييية املعلوميييات. ولكييين عنيييدما  القصيييوى طلبيييات متدييييد املهيييل

متديدا للمهلة القصوى إلحالة املعلومات دون أن يربر ذليك تربييرا معقيوال، قيد ييؤدي ذليك إىل إبطياء معاملية 
ة طليييب التمدييييد. وليييئن كيييان مييين األمهيييية املليييف عليييى النحيييو املناسيييب. ويف هيييذه احلييياالت، قيييد تيييرفض اللجييي



 
 

 

كن للجنة، عنيد االقتضياء، تزوييد األطيراف بإيضياحات مبكان الرد بسرعة وفعالية على أسئلة اللجنة كافة، مي
 بشأن املعلومات اليت حتتاجها من أجل مساعدهتم يف الرد على أسئلتها بشكل سريع.   

 لكرتوين التايل:رجى زيارة املوقع اإليعن اللجنة، ملزيد عرفة اومل .73
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 التذييل
 2018 ات لعاماإلحصاءات المتعلقة بالطلب

 

 2005عدد الطلبات الجديدة منذ عام المتعلق باالتجاه  أوال. 

يظهر الرسم البياين أدناه االجتاه املتعلق بعدد الطلبات اجلديدة الواردة سنويا إىل جلنة الرقابة على  .1
 .2005حمفوظات اإلنرتبول منذ عام 

 
 
 2018عام طلبات الجديدة الواردة في ال . لانيا

مقدمي من  288 1طلبا جديدا أو طلب مراجعة وردت من  594 1، تلقت اللجنة 2018يف عام  .2
 دد. اجلطلبات ال

  594 1طبيعة الطلبات الجديدة الد  (أ)
 

 
 

 ،ملعرفة ما إذا كانت مثة بيانات مسجلة يف حمفوظات اإلنرتبول هي طلبات الوصولطلبات  .3
 على هذه البيانات. االطحاع بالتايلو 



 
 

 

 تصحيح و/أو حذف بيانات )إن وجدت( مسجلة يف حمفوظات اإلنرتبول.ل الشكاوى هي طلبات .4

لقرارات اللجنة ترِد إما من مقدمي الطلبات أو من مصادر البيانات اليت ُحذفت يف  طلبات المراجعة .5
 أعقاب قرار اختذته اللجنة يف هذا الشأن.

إىل اللجنة ألغراض  ولكنها حتال ‘‘ شكاوى’’هي طلبات تقدم عموما على أهنا  الطلبات األخرى .6
اإلجراءات اليت تستهدف مقدم الطلب أخرى قد ال تدخل يف نطاق احاحياهتا )كطلبات إلغاء 

 على الصعيد الوطين(.

  وطلبات الوصول الجديدة الجديدة مواصفات الشكاوى (ب)
 

 
 من قواعد اشتغال 30ملادة الشروط املنصوص عليها يف ا  تستوف  يت/مل: استوفمقبولة/غير مقبولة .7

 جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول.

مة اإلنرتبول : ُسجلت/مل ُتسَجل بيانات ذات الة مبقدمي الطلبات يف منظو معروفة/غير معروفة .8
 للمعلومات. 

ات وُسجلت يف منظومة اإلنرتبول : ادرت نشرة أو تعميم بشأن مقدمي الطلبنشرة/تعميم .9
 للمعلومات.

ُنشر مقتطف من النشرة الصادرة بشأن مقّدم الطلب على  :موقع اإلنتربول العمومي على الويب .10
 موقع اإلنرتبول العمومي على الويب. 

 
 2018لالثا: استنتاجات اللجنة لعام 



 
 

 

بشأن امتثال البيانات ألنظمة اإلنرتبول بالطلبات اليت وردت  تتعلق االستنتاجات اليت أادرهتا اللجنة .11
 أو ما قبله.  2018يف عام 

 عاَملةعدد الطلبات الم (أ)
إما عرب إادار قرارات هنائية بشأهنا أو عرب  ملفا، 422 1معاملة  2018استكملت اللجنة يف عام  .12

 إعحاهنا غري مقبولة.

طلب  97طلب واول، و 741شكوى، و 536اليت اسُتكملت  422 1ومشلت هذه الطلبات الي  .13
 من الطلبات األخرى.   48مراجعة و

 الشكاوى تحليل مفّصل الستنتاجات اللجنة بشأن (ب)
طلبا مقبوال من مقدمي طلبات ُسجلت  346، 2018اليت عوملت يف عام  536مشلت الشكاوى الي  .14

 بيانات ختصهم يف حمفوظات اإلنرتبول. 

أن البيانات املطعون فيها  إىل اللجنة خلصت فيهاطلبا بشأن ملفات  70ومشلت الطلبات املقبولة  .15
 ربت بالتايل ممتثلة ألنظمته. يف حمفوظات اإلنرتبول، واعتُ  تستويف املعايري القانونية الضرورية حلفظها

أن البيانات املطعون فيها ال تستويف ، 346من الشكاوى الي  167 يف ما يتعلق بي ،واعتربت اللجنة .16
 املعايري القانونية، وأنه يتعني بالتايل حذفها من حمفوظات اإلنرتبول إذ إهنا ال متتثل ألنظمة املنظمة. 

املكاتب املركزية الوطنية مصدر البيانات  ترسلمن هذه الشكاوى املقبولة، مل  40علق بي ويف ما يت .17
املطعون فيها الردود املحائمة على األسئلة اليت طرحتها اللجنة، فُحذفت بالتايل البيانات من حمفوظات 

لبيانات املطعون ملف آخر، قررت األمانة العامة أو املكتب املركزي الوطين مصدر ا 69اإلنرتبول؛ ويف 
 فيها حذف البيانات من حمفوظات اإلنرتبول قبل أن تتخذ اللجنة قرارها يف هذا الصدد. 

جييييب الواييييول إىل البيانييييات املسييييجلة يف ميييين الشييييكاوى املقبوليييية، حُ  112 مييييا يتعلييييق بييييي : يفمحاحظيييية .18
مليية امللفييات حمفوظييات اإلنرتبييول اليييت ختييص مقييدمي الطلبييات كييإجراء احييرتازي، بانتظييار اسييتكمال معا

   امتثاهلا ألنظمة اإلنرتبول. بشأنبالنظر إىل بروز شكوك جدية 
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