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مقدمة
.1

.2

.3

.4

إن جلنة الرقابة عليى حمفوظيات اإلنرتبيول (اللجنية هيي هيةية مسيتقلة وحماييد مسيرولة مسييال عين التأنيد مين أن
معاملة البيانات الشخصية من قبل األمانة العامة متتثل لقواعد اإلنرتبول اتعمول با.
وتضلل اللجنة بدو قايب ودو استشا ي ،وهي مسرولة عن معاملة طلبات االطيال عليى البيانيات اتعاملية
منظوميية اإلنرتبييول للمعلومييات ،وتصييحيحها و/أو ةييلفها .و ييدد القييانون األساسييي لونرتبييول (اتيياد 36
وظائف اللجنة إىل انب النظام األساسي للجنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول (اتياد  3اليلي دليل ةييز
النف ييا  11آ ا /م ييا  2017وة ييل ةين ييظ حم ييل النظ ييام ا ييا بالرقاب يية عل ييى اتعلوم ييات والو ييول إىل
حمفوظات اإلنرتبول.
وقد أتى هلا النظام األساسي اجلديد نتيجة مرا عة شاملة آللييات اإلنرتبيول للرقابية ميال معاملية البيانيات،
ي ييوي التق ي ييدم التكنول ي ييو ي والزي ي يياد ةجي ي ي البيان ي ييات اتعامل ي يية منظوم ي يية اإلنرتب ي ييول
ب ي ييدز تعزيزه ي ييا
للمعلوم يات .وهييو يهييدز إىل ييمان امتثييال معامليية البيانييات لقواعييد اإلنرتبييول ،وتييوفس سييبل انتصيياز فعاليية
ما يتعلق بالبيانات ا ا ة ب ال يعاملها اإلنرتبول.
تقدمي الللبات
وسييسنز هييلا التقرييير بشييكل أساسييي علييى التحييديات اجلديييد ال ي يتع ي علييى جلنيية الرقابيية علييى حمفوظييات
اإلنرتبييول موا هتهييا ،ويشييرب نيييف بييدأت اللجنيية بتلبيييق النظييام األساسييي اجلديييد الييلي كي اشييتهلا.ا .وقييد
أُ فقق أيضا بلا التقرير إةصايات تربز أنشلة اللجنة.

.1

تنظيم اللجنة

.5

الفرت ما ب  1نانون الثاين/يناير و 10آ ا /ما
o
o
o
o
o

.6

.7

 ،2017نانق اللجنة مكونة من مخسة أعضاي ه :

السيد فاييتش (نرواتيا  ،ئيسة؛
السيد مدهوب (مو يشيو  ،لبس محاية البيانات؛
السيد فريسينيظ (فرنسا  ،لبس محاية البيانات؛
السيد ها يس (الواليات اتتحد  ،لبس التعاون الشرطي الدويل؛
تكنولو يا اتعلومات .
السيد باتريك (نندا  ،لبس

عييام ( 2017الييدو تان ال ي ي  98والي ي  ، 99ونظم يوا ا تماع ييا لي ييوم واة يد م ي
وا تم ي ه ييرالي األعضيياي م يرت
األعضيياي اتنتخب ي ةييديثا ،ميين أ ييل اإلعييداد لتلبيييق النظييام األساسييي اجلديييد للجنيية الرقابيية علييى حمفوظييات
اإلنرتبول وتسهيل لك.
واعتبا ا من  11آ ا /ما
1.7

 ،2017باتق اللجنة تتألف من هيةت مكونت من سبعة أعضاي:

هيةة اإلشراز واتشو ال تُعىن بإ راي التدقيقات الالزمة وتستخل النتائج بشأن مشا ي اإلنرتبول
وعملياتظ أو أنظمتظ ال تنلوي على معاملة بيانات شخصية ،وهي مكونة من ال ة أعضاي:
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o
o
o

2.7

.8

.9

.11

هية يية الللب ييات اتس ييرولة ع يين معامل يية طلب ييات االط ييال عل ييى البيان ييات اتعامل يية
للمعلومات ،أو تصحيحها ،و/أو ةلفها ،وهي مكونة من مخسة أعضاي ه :
 oالسيد بسلوغ (مولدوفا  ،حمام لبس مال محاية البيانات؛
 oالسيد بالو (فنلندا  ،حمامية تشهلل اآلن أو سبق أن شهللق وظيفة فيعة القضاي أو االدعاي
العام؛
 oالسيد ديسبوي (األ نت  ،حمام لبس ةقوق اإلنسان؛
 oالسيد غو ودوز ،حمام و لرب القانون اجلنائي الدويل؛
الشرون الشرطية ،وخبا ة التعاون
 oالسيد ترينداد (أنهلوال  ،حمام و لرب دولية مشهود
الشرطي الدويل.

وأقرت اللجنة أيضا ا تماعها األول ،عمال باتاد  25مين نظامهيا األساسيي ،قواعيد اشيتهلا.ا اجلدييد الي
ألهلق قواعد االشتهلال السابقة السا ية منل عام  2008وةلق حملها:

2.9

.2

منظوم يية اإلنرتب ييول

وقد انتخب أعضاي اللجنة اجلدد ،ا تماعه األول (اليدو ال ي  29-27 ،100آ ا /ميا  ، 2017السييد
بسلوغ ئيسيا .ي مين بي أعضياي هيةية الللبيات .وهيو يتيوىل ئاسية هيةي اللجنية ،وفقيا تيا تين علييظ اتياد 7
من النظام األساسي للجنة.

1.9

.10

السيد بسلوغ (مولدوفا  ،حمام لبس مال محاية البيانات؛
السيد فريسينيظ (فرنسا  ،عضو لبس مال محاية البيانات؛
السيد مسا (اجلزائر  ،عضو لبس اتعاملة اإللكرتونية للبيانات.

وفقا تا تن عليظ اتواد من  6إىل  9من قواعد االشتهلال ،انتخبق اللجنة السيد بالو نائبة للرئيس
لتضلل مبهامظ نل مر تقتضي الظروز لك.
عمال باتاد  17من النظام األساسي للجنة واتادت  10و 11من قواعد اشتهلا.ا ،عينق اللجنة
فع
أيضا مقر ا من ب أعضاي نل من ا.يةت اتكونت .ا ،لتسهيل عملها ما ب دو اهتاُ :
السيد فريسينظ مقر ا .يةة اإلشراز واتشو  ،والسيد بالو مقر .يةة الللبات.

وا تمي ي األعض يياي اجل ييدد
األول/أنتوبر .

اللجن يية ييال مي يرات

ع ييام  ( 2017آ ا /م ييا  ،وةزيران/يوني ييو ،وتشي يرين

مسائل عامة تتعلق بعمل لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول
قواعــد اتشــت ال :متثييل أول إ يراي ا لتييظ اللجنيية آ ا /مييا  2017اعتميياد قواعييد اشييتهلا.ا اجلديييد .
شكل قواعد بسيلة ومقتضبة من أ ل تسهيل التلبيق الفو ي للنظام األساسيي اجلدييد،
وقد ُةر الن
م ألل النظام األساسي نفسظ االعتبا  ،واتما سيات السيابقة للجنية واتعيايس السيا ية عليى هيةيات دوليية
ألرى مما لة .وةر ق اللجنة بشكل لا على تعزيز مان احلياد واالستقاللية.
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.12

.13

.14

.15

الحيــاد واتقــتق،لية ،والس ـرية واألمــن :منييل إنشيياي اللجنيية عييام  ،1985أ سييق قواعييد اإلنرتبييول مبييدأ
اسييتقاللية اللجنيية وأعضييائها وأمانتهييا ،وعززتييظ .وا ييلت اللجنيية أيضييا ،منييل اعتميياد أول قواعييد الشييتهلا.ا
عام  ،1996تدابس لضمان محاية هلث االستقاللية وفعاليتها .ويشدد النظام األساسي اجلديد اليلي اعتمدتيظ
اللجنة عام  2016بقو على هلا اتبدأ وعلى مبدأ احلياد نللك.
وع ييززت اللجن يية ،قواع ييد اش ييتهلا.ا الي ي اعتم ييدهتا آ ا /م ييا  ،2017األةك ييام واإل ي يرايات الناظم يية
لضييمان االسييتقاللية واحلييياد. ،ييا نهيةيية وألعضييائها نييللك .فبييات يتع ي بالتييايل مييثال ،علييى نييل عضييو
بداييية واليتييظ .نيللك ،تيين اتيياد  2ميين قواعييد االشييتهلال
اللجنيية ،توقيي إعييالن مسييي هييلا ا صييو
على أنظ ال ميكن لعضو أن يشا ك د اسة ملف ما إ ا اعتُرب أن لديظ تضيا ب فعليي أو متص يفيو اتصيا
ميا يتعليق بياتلف اتعي  .وتيدا ةالييا عملييية و يول أعضياي اللجنية إىل اتعلومييات اتتصيلة بالللبيات علييى
حنو يألل االعتبا القيود اترتبلة بانسحاب األعضاي.
وو ييعق النظييام األساسييي للجنيية وقواعييد اشييتهلا.ا قواعييد ألييرى ت يرتبط بشييكل و يييق باسييتقاللية اللجنيية
ُ
وأعضائها ،ناللاب اإللزامي لقرا اهتا ،ومبدأ السرية ،واللاب التكتمي ألنشلتها وملفاهتا.
تحديات جديدة :و دت اللجنة نفسها أمام حتديات ديد نتيجة تلبيق نظامها األساسي اجلديد.
1.15

2.15

3.15

.16

.17

إن إنشيياي هيةتي للجنيية ييير ر نيفييية تنظييي عملهييا .وتييا نييان العديييد ميين اتسييائل الي تنظيير فيهييا
اللجنة تدلل من مهام نل مين ا.يةتي  ،و يعق اللجنية إ راياهتيا عليى حنيو يضيمن تعاونيا ييدا
ب هيةتيها.
يفييري النظييام األساسييي مزيييدا ميين الشييفافية علييى أنشييلة اللجنيية .لييلا ،تييزود اللجنيية بشييكل دو ي
األط يراز قضييية مييا مبعلومييات تتعلييق حاليية تقييدم هييلث القضييية وتييبلهله بقرا اهتييا وترفقهييا بشييرب
مفصل ومرب  .وتنشر بشكل دو ي مقتلفات مهلفلة من قرا اهتا على موقعهيا اإللكيرتوين ،و ليك
إطا اجلهود ال تبل.ا للتوا ل على حنو أنثر تواترا م األطراز.
إن مبدأ تزويد مقدمي الللبات مبعلومات عن طلبياهت  ،هنيا بيالقيود امتملية الي يفر يها األطيراز
اتعنيييون علييى هييلث اتعلومييات ،يتللييب ميين اللجنيية حتقيييق ت يوازن ب ي االلت يزام ب يلث القيييود و ييمان
إ رايات عادلة وشفافة.

اتزدياد المستمر في أنشطة اللجنة :توا ل ازديياد أنشيلة اللجنية عيام  .2017ويعيود ليك إىل تلبييق
نظامها األساسي واال تفا اتتوا ل عدد الللبات ،إىل انيب التفياق الكبيس ةجي البيانيات اتعاملية
عرب قنوات اإلنرتبول ،األمر اللي ينعكس على عدد األفراد اتعني مبعاملة البيانات.
ونتيجة لللكُ ،حتد اللجنة بشيكل متوا يل إ راياهتيا وتكيفهيا .ويكتسيي هيلا التحيدي أييية أنيرب بيالنظر
إىل اتهل الزمنية القصس تعاملة الللبيات ،الي نصيق عليهيا اتياد  40مين النظيام األساسيي .ونانيق اللجنية
قيد توقعيق هيلا اال تفيا عيبي العميل اتلقيى عليى عاتقهيا ،وا يلت العدييد مين التيدابس لتحسي معامليية
الللبات ،نما ونوعا على ةد سواي.
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.18

.19

.3
.20

.21

.22
.23

.24

.25

.26

وزادت أمانيية اللجنيية أيضييا عييدد موظفيهييا ،وعينييق أشخا ييا قيياد ين علييى العمييل لي ي لهلييات اإلنرتبييول،
وميثلون األنظمة القانونية الرئيسية العامل ،ويتمتعون خبرب خمتلف اجملاالت ال تهلليها أنشلة اللجنة.
الع،قة مع الموظفة المعنية بحماية البيانـات :توا يلق اللجنية بانتظيام مي اتوظفية اتعنيية حمايية البيانيات
اإلنرتبول بدز تبادل ا ربات ومناقشة اتسائل ات االهتمام اتشرتك.
أنشطة هيئة اإلشراف والمشورة
عام  ،2017د سق اللجنة عد مشيا ي تتعليق باسيتحدا أو حتيدي قواعيد بيانيات ،مين بينهيا مشيرو
يتعلق باستحدا ملف حتليل ديد إ افة إىل مشا ي اتفاقات تعاون.
مشـ ــرو  :Watchmakerد سي ييق اللجني يية إمكانيي يية اسي ييتحدا ملي ييف حتليي ييل يهي ييدز إىل متك ي ي البلي ييدان
يين أو اسييتخدام
األعضيياي اإلنرتبييول ميين تعقييب وحتديييد هوي ية أف يراد معييروف أو مشييبوه  ،ييالع
اتتفجي يرات .وس يييت ل ييك بفض ييل تب ييادل اتعلوم ييات الشخص ييية (ال س يييما البيان ييات البيومرتي يية ألش ييخا
يين اتتفج يرات أو اسييتخدامها ،مبييا لييك اتتفج يرات الكيميائييية اليدوييية الصيين  ،والبيانييات
ييالع
اتتعلقة بو ائق السفر ،واتعلومات التقنية ات الصلة باتتفجرات الكيميائية اليدوية الصن .
حتك اتواد من  68إىل  72من نظام اإلنرتبول تعاملة البيانات معاملة البيانات اتتعلقة مبلفات التحليل.
وهلا اتشرو فريد من نوعظ من ةي أنظ ينلوي على معاملية بيانيات بيومرتيية تُعتيرب بالهلية احلساسيية مبفهيوم
اتاد  42من نظام اإلنرتبول تعاملة البيانيات .واعتيربت اللجنية أن معاملية هيلا النيو مين البيانيات ’’ يرو ي
لتصنيف انعي العبوات‘‘ ،و أت بالتايل أهنا متتثل للشرط اللي ين عليظ نظام اإلنرتبيول تعاملية البيانيات
والقا ي بأن تكون هلث البيانات ’’موائمية و ات أييية نيربى عليى يعيد العليوم اجلنائيية‘‘ .ولكنهيا نيرت
يجل هييلا النييو ميين البيانييات ملييف التحليييل ’’بلريقيية تتيييي حتديييدها
األمانيية العاميية بأيييية ييمان أن يُسي يف
على أهنا بيانات بالهلة احلساسية‘‘ ،و’’احلر على أال تعامل ،بأي شكل من األشكال ،لهلاية متييزية‘‘.
ولفتييق اللجنيية أيضييا نظيير األمانيية العاميية إىل ييرو إ ييافة ملييف التحليييل هييلا إىل سييجل قواعييد البيانييات
الشيرطية للمنظميية ،مي حتدييد موا ييفاتظ العاميية ،وفقيا تييا تيين علييظ اتيياد  1(33ميين نظيام اإلنرتبييول تعامليية
البيانات.
وسيس ييتخدم مش ييرو  Watchmakerالبيان ييات اتعامل يية منظوم يية اإلنرتب ييول للمعلوم ييات اجلنائي يية (قاع ييد
وس ييجلق مل ييف التحلي ييل.
بيان ييات اإلنرتب ييول االمسي يية وبيان ييات أل ييرى أةيل ييق دم يية أغي يراي اتش ييرو ُ
ولضييمان نوعي يية البيان ييات مبفه ييوم ات يياد  12م يين نظييام اإلنرتب ييول تعامل يية البيان ييات ،وال س يييما دقته ييا ،دع ييق
اللجنة األمانة العامة إىل إقامة وابط ديناميكية ب ملف التحليل وقاعد بيانات اإلنرتبول االمسية.
منظومــة اإلنتربــول إلدارة قــج،ت األقــلحة المحظــورة واقتفــاء أ رهــا) :(iARMSهييي قاعييد بيانييات
بدأت باالشتهلال عام  2013بدز تسهيل تبادل اتعلومات والتعاون عليى إ يراي التحقيقيات بي أ هيز
إنفيا القييانون بشيأن ةرنيية األسيلحة النا ييية غيس اتشييروعة بي البلييدان واألسيلحة النا ييية اتشيروعة اتسييتخدمة
ا تكيياب يرائ  .وتتمتي ليي اتكاتييب اترنزييية الوطنييية لونرتبييول حيق الو ييول اتباشيير إىل هييلث اتنظوميية
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و عييام  ،2017طُلييب أي اللجنيية بشييأن إد ا ةقييول ديييد وةييد إدا طلبييات التعقييب قاع يد
بيانييات  iARMSو اسييتما ي طلييب التعقييب والييرد علي يظ ،وإ ييافة معلومييات شخصييية تتعلييق باألشييخا
اللين ميتلكون أسيلحة نا يية وبأشيخا آليرين .ي يلة بيلث األسيلحة ،نمين ينعوها ميثال أو اشيرتوها أو
و دوهييا أو اسييتو دوها أو باعوهييا أو اةتازوهييا أو اسييتخدموها هناييية اتليياز ( اسييتما الييرد علييى طلييب
تعقب .
وطلبييق اللجنيية ،ميين أ ييل فهي الوظييائف اجلديييد  ،معلومييات إ ييافية بشييأن التحسييينات وعمليييات الو ييل
اتقيير  .وتلقييق عييد و ييائق الفييرت مييا بي  11و 18أيلول/سييبتمرب  ،2017ميين بينهييا نتيييب أعدتييظ األمانيية
العامة لشرب اإل رايات ال ينبهلي اتباعها مين أ يل تقصيي قاعيد بيانيات اترنيز اليوط للمعلوميات اجلنائيية
الواليييات اتتحييد انلالقييا ميين قاعييد بيانييات  ،iARMSومييلنر ميين مكتييب الشييرون القانونييية مر ليية 21
تش يرين الثيياين/نوفمرب 2014؛ وموافقيية اللجنيية التنفيلييية علييى و ييل قاعييد بيانييات  iARMSبقاعييد بيانييات
اترنز الوط للمعلومات اجلنائية الواليات اتتحد  ،ولقلات شاشة لوظائف  iARMSاجلديد .
والةظييق اللجنيية أن قاعييد بيانييات  iARMSتتيييي إدا أي قيييود قييد يفر ييها بلييد مييا علييى و ييول بلييدان
ألييرى إىل اتعلومييات الشخصييية الي سييجلها .وشييددت اللجنيية علييى ييرو ا ييا التييدابس اتالئميية لضييمان
االلت يزام مبييد ةفيين البيانييات الشخصييية ليييس فقييط مييا يتعلييق بالبيانييات اتسييجلة وةييد إدا طلبييات
التعق ييب فحس ييب ،ب ييل أيض ييا م ييا يتعل ييق بالبيان ييات اتس ييجلة ليي ي لان ييات النص ييو احل ير قاع ييد
بيان ييات  .iARMSودع ييق األمان يية العام يية أيض ييا إىل و ي ي آلي ييات إشي يراز مالئم يية تش ييمل إ ي يراي ت ييدقيقات
عشوائية بصو منتظمة لضمان امتثال البيانات ال تسجلها البلدان األعضاي لقواعد اإلنرتبول.
قاع ــدة بيان ــات و ــائق الس ــفر المس ــروقة والمفق ــودة ( :)SLTDاس ييتُحد ق قاع ييد بيان ييات و ييائق الس ييفر
اتسييروقة واتفقييود عييام  2002للسييماب للمكاتييب اترنزييية الوطنييية لونرتبييول وسييائر أ هييز إنفييا القييانون
اتخول يية (ن ييا.جر ومراقب يية احل ييدود  ،بي يالتحقق م يين ييالةية أي و يق يية س ييفر .و ع ييام  ،2017استش ييا ت
األمانيية العاميية اللجنيية بشييأن إ ييافة فةيية ديييد ميين و ييائق السييفر قاعييد بيانييات و ييائق السييفر اتسييروقة
واتفقود  ،وهي و ائق السفر اتلهلا .
و نرت اللجنة بأن قاعيد بيانيات و يائق السيفر اتسيروقة واتفقيود قيد أُنشيةق لتمكي أ هيز إنفيا القيانون
من من استخدام و يائق السيفر اتفقود /اتسيروقة بلريقية غيس مشيروعة .و ةبيق بياقرتاب األمانية العامية تزوييد
أعضاي اإلنرتبول بقائمة حمدود باألغراي اتالئمة لتسجيل بيانات القاعد اتلنو مين أ يل تفيادي أي
تزود بقائمة األغراي اتالئمة ال رى تبينها.
إساي استخدام ،وطلبق أن يف
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وشددت اللجنة على رو تعريف عبا ’’و ائق السفر اتلهلا ‘‘ مبا يكفي من الو وب تني إمكانيية إسياي
اسييتخدام قاعييد بيانييات و ييائق السييفر اتسييروقة واتفقييود  ،ال سيييما بييدز حتديييد مكييان شييخ مييا إ ا مل
يتسي يفين إ ييدا نشيير أو تعمييي بشييأنظ .ودعييق أيضييا األمانيية العاميية إىل تو يييي الهلييري ميين قاعييد بيانييات
و ييائق السييفر اتسييروقة واتفقييود وميين معامليية و ييائق السييفر اتلهلييا  ،إ يرايات التشييهليل اتوةييد لقاعييد
البيانات اتلنو .
الـربط مــع قاعــدة بيانــات اإلنتربــول الدوليــة لصــور اتقــت ،ل الجنســي ل فــال (: ICSEتييأوي األمانيية
العامة قاعد بيانات اإلنرتبول الدولية لصيو االسيتهلالل اجلنسيي لألطفيال إطيا مشيرو  Baselineاليلي
يهييدز إىل متك ي الكيانييات العاميية وا ا يية ميين نشييف م يواد االعتييداي اجلنسييي علييى األطفييال ،واإلبييالغ
عنها ،وةلفها من شبكاهتا .وتتضمن هلث القاعد بيانات شخصية دون أي بيانات امسية.
و عييام  ،2015طُلييب أي اللجنيية بشييأن شييروط التعيياون مي الكيانييات ا ا يية هييلا السييياق ،وأُد ييق
تو يياهتا االتفيياق اتوةييد الييلي متيق ييياغتظ .و إطيا التلييوير اتسييتمر لقاعييد بيانييات  ،ICSEأُ يييفق
وظييائف ديييد علييى هييلث األدا ميين أ ييل حتس ي أدائهييا وبالتييايل مسيياعد البلييدان األعضيياي اإلنرتبييول
علييى التحييرك ييد االسييتهلالل اجلنسييي لألطفييال ،ال سيييما عييرب ال يربط ب ي  ICSEواتنظومييات اتتخصصيية
هلث البلدان .وسيُسه هلا الربط حتدييدا اإلسيرا تبي القضيايا الي يتعي ةلهيا ،وتيوفس ةليول متينية
ومعيا ية لتبادل التنبيهات واتعلومات الو فية والتواقي الرقمية.
وأعربييق اللجنيية عيين سييرو ها بقيييام األمانيية العاميية ،الي حتييتفن بسييجل لعمليييات اليربط ،بتييد يب األشييخا
اتكلف بتسجيل البيانات على اتستوى الوط  ،إطا هلا اتشرو  .وجتري عمليية مراقبية نوعيية البيانيات
البلدان األعضاي و األمانية العامية الي تعي موظفيا نيل شيهر لال يلال بيلث اتهمية .وأشيا ت اللجنية
ن ييللك إىل أيي يية إع ييالم مص يياد البيان ييات اتس ييجلة قاع ييد بيان ييات  ICSEبتنفي ييل عملي ييات الي يربط ه ييلث
وبشييروطها ،وإطييال اجلمعييية العاميية علييى الرتالييي اتمنوةيية  .يا ،عمييال باتيياد  6(55ميين نظييام اإلنرتبييول
تعاملة البيانات.
اتفاق التعاون مع الشبكة الدولية للقضاء على اقت ،ل األ فال في الب اء وفي إنتـا المـواد اإلباحيـة
واتتجــار به ــم ألن ــرا جنس ــية ( :)ECPATطُلييب أي اللجنيية بشييأن مش ييرو اتفيياق تعيياون م ي منظميية
 ECPATغ ييس احلكومي يية تني ي اس ييتهلالل األطف ييال ألغي يراي نس ييية ع ييرب بي يرامج هتي يدز إىل مكافح يية االجت ييا
باألطفييال ألغ يراي نسييية ،واسييتهلالل األطفييال البهليياي واسييتهلال .نسيييا ،واالعتييدايات اجلنسييية علييى
األطفال عرب اإلنرتنق ،واالستهلالل اجلنسي لألطفال قلاعي السفر والسياةة.
وتُعترب  ،ECPATمبو ب قواعيد اإلنرتبيول ،نيانيا لا يا مبفهيوم اتياد  28مين نظيام اإلنرتبيول تعاملية البيانيات
الييلي ييدد شييروط تعيياون اإلنرتب ييول م ي نيانييات لا يية’’ :ميكيين للمنظميية إقاميية عالقييات م ي الكيانييات
ا ا ي ي يية ال ي ي ي ترغ ي ي ييب التع ي ي يياون معه ي ي ييا م ي ي ييال معامل ي ي يية البيان ي ي ييات ،م ي ي ي أت ل ي ي ييك مفي ي ي ييدا لتحقي ي ي ييق
أهدافها(.‘‘ ...
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وييين مشييرو اتفيياق التعيياون هييلا علييى تبييادل البيانييات الشخصييية البالهليية احلساسييية ال ي يتع ي معاملتهييا
بعناييية ،وفقييا تييا تيين عليييظ اتيياد  42ميين نظييام اإلنرتبييول تعامليية البيانييات .و هييلا السييياق حتديييدا ،دعييق
اللجني يةُ األمان يية العام يية إىل حتدي ييد مس ييروليات األطي يراز بو ييوب وعناي يية فائق يية ،ون ييللك الش ييروط الض ييرو ية
لضييمان أميين البيانييات وس يريتها ،وآليييات اإلش يراز اتعمييول بييا لضييمان االمتثييال لقواعييد اإلنرتبييول .ودعتهييا
أيضا إىل االةتفاظ بسجل لعمليات و ول  ECPATإىل حمفوظات اإلنرتبول.
مشــرو  Gatewayالمتعلــق بالجريمــة الســيبرية :يسييعى اإلنرتبييول ،إطييا اس يرتاتيجيتظ العاتييية تكافحيية
اجلرمييية السيييربية (شييباط/فرباير  ، 2017إىل تلقييي نميييات نبييس ميين اتعلومييات غييس اترتابليية ،بشييكل مييأمون
ومن مصاد خمتلفة ،وال سيما معلومات استخبا عن التهديدات السييربية ومعلوميات بشيأن اجلرميية السييربية
مين نيانيات لا يية ،مين أ يل إقامية يالت بي بيانيات غيس مرتابلية األ يل ،وإعيداد تقيا ير حتليليية
هناييية اتليياز .ويهييدز مشييرو  Gatewayاتتعلييق باجلرمييية السيييربية إىل و ي إطييا عملييياي وقييانوين وتق ي
وإ رائي جلمي األنشلة ال تنفيفل إطا ث.
وطلبييق األمانيية العاميية أي اللجنيية بشييأن هييلا اتشييرو وأةالييق إليه ييا مش ييرو اتفيياق تعيياون ييو ي م ي
الكيانيات ا ا ية .ويهيدز مشيرو اتفياق التعياون هيلا إىل تسيهيل وتعزييز التعياون بي اإلنرتبيول والكيانيات
ا ا يية مييا يتعلييق مبن ي اجلرمييية السيييربية ومكافحتهييا ،وحتديييد اآلليييات اتعتمييد لتزويييد اللييرف بعضييهما
الي ييبعب بالبيان ي ييات اتتعلق ي يية باالجتاه ي ييات اإل رامي ي يية اجمل ي ييال الس ي يييربي ،والتهدي ي ييدات الس ي يييربية اإل رامي ي يية،
واألنشلة السيربية اإل رامية ،وأي معلومات ولربات إ افية تن اجلرائ السيربية أو التحقيق فيها.
أوال ،دعييق اللجنيةُ األمانيية العاميية إىل حتديييد اتعييايس الي يتعي علييى نيييان لييا اسييتيفا ها ليصييبي ش يريكا
ديييد لعملييية التحقييق ميين للفييية
لونرتبييول إطييا مشييرو  ،Gatewayولضييمان لضييو أي نيييان لييا
اجلهييات اتاحنيية بنجيياب قبييل توقي ي أي اتفيياق م ي اإلنرتبييول .انيييا ،نييرت اللجنيية بييأن اتيياد  3(1ميين نظييام
اإلنرتبول تعاملة البيانات تعرز البيانات الشخصية نما يلي’’ :أي بيانيات تتعليق بشيخ طبيعيي ةُيددت
هويتظ أو ميكن أن ُحتدد عرب وسائل ميكن اللجوي إليها بشكل معقول‘‘ .للا ،وبيالنظر إىل أهيداز اتشيرو ،
دعييق اللجنيةُ األمانيية العاميية إىل األلييل االعتبييا اتخيياطر اترتبليية حماييية البيانييات ،ال سيييما عنييد معامليية
بيانات غس شخصية ،وإىل التنبظ إىل أن ل بيانات غيس شخصيية الظياهر وحتليلهيا عليى نلياق واسي قيد
يردي إىل نشف بيانات ديد شخصية وةساسة تتعلق بأفراد أو بأقا ب .
اتفاق التعاون مع الجمعية الدولية لخطوط اإلنترن الساننة ( :)INHOPEعام  ،2014أبيرم اإلنرتبيول
اتف يياق تع يياون مي ي اجلمعي يية الدولي يية ل ييوط اإلنرتن ييق الس ييالنة ( INHOPEب ييدز ييمان اس ييتخدام ليي ي
اتعلومييات اتتييوفر علييى أفضييل و ييظ ومكافحيية اسييتهلالل األطفييال علييى اإلنرتنييق علييى حنييو أنثيير فعالييية .و
ع ييام  ،2017حي ي اإلنرتب ييول و INHOPEإمكاني يية تعزي ييز التع يياون بينهم ييا للس ييماب لونرتب ييول ب ييإيواي منظوم يية
معلومات  INHOPEوالو ول إىل و وفيديوهات بالهلة احلساسية سجلتها هلث اجلمعية.

الصفحة12/18

GA-2018-87-REP-03

التذييل
.43

.4
.44

.45

.46

.47

.48

و أت اللجن يية أن ييظ ،ب ييالنظر إىل طبيع يية  INHOPEوواليته ييا ،ينبهل ييي أن يُلل ييب منه ييا أن حت ييتفن بس ييجل حم ييد
للعمليات ال تنفلها إطا هلا اتشرو  .و أت أيضيا أنيظ مين الضيرو ي إ يافة أةكيام إىل مشيرو اتفياق
التعيياون مي  INHOPEبشييأن أميين البيانييات الي يييت تباد.ييا ،مو ييحة أن اإلنرتبييول ،بو ييفظ اجلهيية الي تييأوي
منظومة اتعلومات ،مسيرول عين األمين اتيادي للتجهييزات ،ةي تتحميل  INHOPEاتسيرولية الكاملية عين
أميين البيانييات .و أت اللجنيية نييللك أنييظ قييد يكييون ميين الضييرو ي التعمييق د اسيية نيفييية الكشييف عيين أي
إساي استخدام للبيانات اترسلة.
أنشطة هيئة الطلبات
عييام  ،2017شييهدت اللجنيية ا تفاعييا مسيتمرا عييدد الللبييات اتو هيية إليهييا ،ةي ي تلقييق  1217طلبييا
ديييدا ،ميين بينهييا  671طلبييا لالطييال علييى حمفوظييات اإلنرتبييول ،و 486طلبييا لتصييويب بيانييات أو ةييلفها.
وا تف أيضا عدد طلبات مرا عة القرا ات إىل  90طلبا.
وتي ِرد تييلييل هيلا التقرييير إةصيايات تتعلييق بيلث الللبييات ،وتفا ييل عنهييا ،ونتيائج التييدقيقات الي أ رهتييا
اللجنة بشأهنا.
وصول لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول إلـى قواعـد بيانـات اإلنتربـول :تين اتياد  19مين النظيام
األساسييي للجنيية الرقابيية علييى حمفوظييات اإلنرتبييول علييى و ييوب أن يتيياب للجنيية ،نييي تييردي مهامهييا بفعالييية،
االطال حرية وبشكل غس حمدود على لي البيانات الي تُعاميل منظومية اإلنرتبيول للمعلوميات ،بصيرز
النظر عن مكان هلث اتعاملة أو شكلها أو الوسيلة اتستخدمة فيها.
وميين الضييرو ي تلبيييق هييلا احلكي بشييكل فعييال لضييمان لاعيية التييدقيقات الي جتريهييا اللجنيية .لييلا ،و ييعق
اللجنيية ،بالتعيياون مي األمانيية العاميية ،اإل يرايات اتالئميية لضييمان تقصييي ليي قواعييد البيانييات ،مبييا لييك
قواعييد البيانييات اتسييتقلة وملفييات التحليييل ،ميين أ ييل حتديييد مييا إ ا نانييق اتعلومييات اتتعلقيية بأةييد مقييدمي
الللبات تعامل حمفوظات اإلنرتبول.
القـرارات المبــررة :ا ييلت اللجنيية ،ةر ييا منهييا علييى االلتيزام مبعيييا نزاهيية اإل يرايات ،عييد تييدابس لضييمان
تزويييد األط يراز قضييية مييا بق يرا ات وا ييحة ومفصييلة ،وفقييا تييا ي ين عليييظ نظامهييا األساسييي .و هييلا
الصييدد ،يتع ي عليهييا االلت يزام باتيياد  35ميين هييلا النظييام ال ي حتييدد الشييروط ال ي يُسييمي مبو بهييا لألط يراز
االطييال علييى اتعلومييات ات الصييلة بللييب مييا ،أي أن ’’تتيياب لي ي اتعلومييات اترتبليية بللييب مييا تق يدم

الللب ومصد البيانات ،هنا بالقيود والشروط واإل رايات امدد

.49

هلث اتاد ‘‘

.

وعملق اللجنة على تعزيز اجلهود ال تبل.ا للتوا ل م األطراز من أ ل تفسيس النصيو السيا ية وأييية
التعامل م القيود على أسا نيل ةالية عليى ةيد  .وال تسيمي القواعيد للجنية بيإطال أةيد األطيراز عليى
البيانات إ ا فري اللرز اآللر قيودا على لك .ويتماشى هلا اتبدأ م مما سيات اللجنية ،بييد أهنيا تيد
بعناييية التبعييات ال ي ترتتييب علييى هييلث القيييود ،عنييدما تعامييل طلبييا مييا .فالنجيياب حتقيييق ت يوازن ب ي شييروط
السرية اتالزمة ألنشلة اإلنرتبول ،و مان إ رايات عادلة وشفافة وةضو ية ،هو أمر معقد ولكن رو ي.
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المــادة  :2اسييتمر عييدد اتلفييات ال ي تقتضييي تقيييي امتثا.ييا للميياد  2ميين القييانون األساسييي لونرتبييول
اال تفا عام  .2017ويلرب بالتايل اشتهلال أ هز الشرطة والنظ القضائية البلدان األعضياي اعتبيا ات
معقييد جتع ييل ميين الص يعب التمييييز ب ي مس ييائل حمييدد تتص ييل بيياةرتام ةق ييوق مقييدم اللل ييب ،واتش ييكالت
النظامية ،وانتهانات ةقوق األفراد بليد ميا ،ال سييما عنيدما ييرفب مكتيب مرنيزي وطي  ،بو يفظ مصيد
البيانات ،إطال مقدم الللب اتع على اتعلومات.
السياقــة المتعلقــة بــال،جئين :تتلقييى اللجنيية عييددا متزايييدا ميين الللبييات ميين أف يراد ُمنح يوا ييفة الال ة ي .
وتلبييق هييلث احلاليية سياسيية اإلنرتبييول اتتعلقيية بييالال ة  ،م ي ألييل قواعييد اإلنرتبييول األلييرى االعتبييا
(ناتيياد  2ميين القييانون األساسييي مييثال  ،وفقييا تييا و د تقرييير اجلمعييية العاميية اترفييق بييالقرا الييلي اعتمدتييظ
اجلمعية العامة لونرتبول دو هتا الي  86أيلول/سبتمرب .2017
وتنظيير اللجنيية نييل ميين هييلث الللبييات بعناييية وعلييى أسييا نييل ةاليية علييى ةييد  ،لتحديييد مييدى إمكانييية
تلبيق السياسة اتتعلقية بيالال ة  .وعنيدما ُحتيلز بيانيات تتعليق بال ي ميا مين حمفوظيات اإلنرتبيول تلبيقيا
لق يرا يياد ع يين اللجن يية ،تبلي يغ اللجن يية البل ييد ال ييلي يستض يييف الال ي ي ب ييللك ،وت ييلنرث بأن ييظ مل ييزم ب ييإعالم
اإلنرتبول ةال قر ت سللاتظ الوطنية الةقا سحب فة الال عن الشخ أو إلهلايها.
المادة  :3وا لق اللجنة معاملة عد طلبات تلرب مسألة االمتثال تبدأ ةياد اتنظمية ،وفقيا تيا تين
اتاد  3من القانون األساسي.

علييظ

وإ ا نان عدد قليل من هلث الللبات يتعلق بسياسيي مين نبيا اتسيرول السيابق  ،إال أن معظمهيا يتعليق
بأشخا ميا سون أنشلة جتا ية وأُدينوا جبرائ اةتيال خمتلفة.
نوعيــة البيانــات :نييل ميير تعامييل اللجنيية طلبييا مييا ،تييدقق
اإلنرتبول تعاملة البيانات.

نوعييية البيانييات

ييوي اتيياد  12ميين نظييام

وعنييدما تب ي هييلث التييدقيقات أن البيانييات غييس دقيقيية ،ال ي ييردي ل ييك تلقائيييا إىل ةييلز اتعلوم ييات ات
الصييلة ،بييل إىل حتييدي حمفوظييات اإلنرتبييول ،إمييا مباشيير ميين قبييل اتكاتييب اترنزييية الوطنييية ال ي التوا ييل
معها إطا معاملة الللب ،أو من قبل األمانة العامة.
إقــاءة اقــتخدام قنــوات اإلنتربــول :عاجلييق اللجنيية قضييايا أ سييلق إطا هييا مصيياد البيانييات تعميمييا إىل
البلدان األعضاي اإلنرتبيول للليب توقييف شيخ ميا ،الوقيق اليلي نانيق فييظ اتنظمية قيد فضيق
السييابق طلبييا إل ييدا نشيير مح يراي بشييأن الشييخ نفسييظ .وعاملييق أيضييا طلبييات أشييس فيهييا إىل اسييتخدام
قاعييد بيانييات اإلنرتبييول لو ييائق السييفر اتسييروقة واتفقييود بعييد أن اعتُييرب أن طلييب التعمييي أو النشيير لتوقيييف
شخ ما ال ميتثل لقواعد اإلنرتبول.
وقد أ ا ت هلث القضايا تسا الت بشأن االمتثال لقواعد اإلنرتبيول ،ميا اسيتدعى النظير فيهيا مين قبيل اللجنية
واألمانيية العاميية .و هييلث احليياالتُ ،حتييلز البيانييات ات الصييلة (إ ا نانييق ال تيزال مسييجلة حمفوظييات
اإلنرتب ييول عن ييدما تعم ييد اللجن يية إىل النظ يير فيه ييا  ،وتبل ييغ أيض ييا البل ييدان األعض يياي اإلنرتب ييول ال ي ي تلق ييق
اتعلومات بعدم إمكانية استخدام قنوات اتنظمة .لا الهلري.
الصفحة14/18

GA-2018-87-REP-03

التذييل
.59

.60

.61

.62

.63

.64

.5
.65

.66

.67

لب ــات المراجع ــة :توا ييظ اللجن يية بانتظ ييام ،بفع ييل اتي ياد  42م يين نظامه ييا األساس ييي ،ة يياالت تك ييون ق ييد
أ ييد ت فيهييا قرا هييا النهييائي بشييأن امتثييال البيانييات أو عييدم امتثا.ييا ،ويلييتمس منهييا مصييد البيانييات مو ي
اللعن أو مقدم الللب ’’مرا عة‘‘ قرا ها.
وقد نظرت اللجنة عدد متزايد من طلبيات اترا عية لقرا اهتيا .وتقتضيي د اسية هيلث الللبيات عنايية لا ية
لض ييمان اة ييرتام ةق ييوق لي ي األط يراز قض ييية م ييا ،م ي احل يير  ،الوق ييق نفس ييظ ،عل ييى تف ييادي إس يياي
استخدام اإل رايات من قبل اللرز اللي مل ينل مللبظ أعقاب أول استعراي للقضية.
لب ــات اتنتصـ ـاف :ت يين ات يياد  39م يين النظ ييام األساس ييي للجن يية عل ييى أن ييظ ميك يين للجن يية أن حت ييدد س ييبل
انتصاز مالئمة متنحها اتنظمة تقدمي الللبيات ،إ ا تبي .يا أن البيانيات مل تعاميل وفقيا لألنظمية السيا ية.
و ع ي ييام  ،2017نظ ي ييرت اللجن ي يية ،وفق ي ييا ألةك ي ييام نظامه ي ييا األساس ي ييي ،ع ي ييد طلب ي ييات طرة ي ييق مس ي ييألة
االنتصياز .وطلبيق أي األمانية العامية هيلث احلياالت ،وفقيا تيا تين علييظ اتياد ( 4(39ه ي مين نظامهيا
األساسي.
وقد اعتربت اللجنة عموميا ،ميا يتعليق بيلث احلياالت ،أن سيبل االنتصياز اتالئمية قيد ُمنحيق مين ليالل
ا ا اإل رايات التصحيحية الضرو ية حمفوظات اإلنرتبول وإ دا األمانة العامية إفياد تشيس فيهيا إىل أن
مقدم الللب اتع غس مسجل حمفوظات اإلنرتبول.
ونظييرت اللجنيية أيضييا ةيياالت حمييدد فيهييا نسييا بيانييات مقييدمي الللبييات ميين موق ي اإلنرتبييول علييى
الويييب إىل مواقي ألييرى علييى الويييب .ولييةن ُةيلفق هييلث البيانييات ميين موقي اإلنرتبييول علييى الويييب ،إال أهنييا
بقيييق متييوفر اتواق ي األلييرى .و هييلث احليياالت ،طلبييق اللجنيية أيض يا ميين األمانيية العاميية ا ييا التييدابس
الالزمة لللب ةلز البيانات اتعنية من اتواق اتلنو .
نشــر مقتطفــات مــن الق ـرارات :إطييا سييعيها إىل التقيييد بالتزامهييا تييوفس مزيييد ميين الشييفافية وفه ي أنييرب
لقرا اهتا من قبل عامة النا  ،شرعق اللجنة بنشر مقتلفات مهلفلة من قرا اهتا بلهلات عمل اتنظمة األ ب .
الخطوات المقبلة
تنظيير اللجنيية ةاليييا حتييدي موقعهييا علييى اإلنرتنييق ميين أ ييل التعريييف بأنشييلتها مبزيييد ميين الو ييوب ،ال
سيما ما يتعلق منها مبعاملة الللبات .وهي تعمل أيضا على و دليل با تهاداهتيا القضيائية ا ا ية بشيأن
مسائل قانونية حمدد تُلرب بشكل منتظ إطا الللبات الفردية.
وفضييال عيين الييدو الييلي تضييلل بييظ مييا يتعلييق بالللبييات ،تعتييزم اللجنيية اال ييلال بييدو ها االستشييا ي
نييامال لتقييدم دع ي فعييال للمنظميية .وقييد قيير ت ترنيييز أنشييلتها علييى اتخيياطر ال ي تب ي أهنييا مالزميية لييبعب
عمليات معاملة البيانات ،نتلك اترتبلة بالتعامي وملفات التحليل اجلنائي مثال.
واللجنة مصممة نللك على موا لة تعزيز الضمانات اتتصلة باستقالليتها وةيادها ،نو معيايس ألالقيية
ديد على النحو الوا ب ،وا ا تدابس أمنية معزز لالل دو اهتا ،ومحاية سرية مداوالهتا واتصاالهتا.
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اإلحصاءات المتعلقة بالطلبات

لعام 2017

أوت  .اتتجاه المتعلق بعدد الطلبات الجديدة الواردة قنويا منذ

عام 2005

1 217

عام

2017

انيا .الطلبات الجديدة الواردة في

عام

2015

20102010
عام
En

2005
عام
En
2005

عام 2017

عام  ،2017تلقق اللجنة  1 217طلبا ديدا أو طلب مرا عة.
أ) أنوا الطلبات

90

لبات أنر

لبات مراجعة
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ب) بيعة الطلبات
التماقات مقبولة
لبات
Requêtes/demandes
recevables

مق ّدمو لبات وردت معلومات بش نهم في محفوظات اإلنتربول
88
مق ّدمو لبات صدرت بش نهم نشرة حمراء
66

مقتطفات من نشرات في موقع اإلنتربول على الوي
22
مراجعة

ج)

تصوي حذف

المصادر العشرة الرئيسية للبيانات المتعلقة بمق ّدمي الطلبات
الصين

مولدوفا
فن وي،
مصر
Égypte
Inde
الهند

المتحدة
الوتيات
États-Unis
Émirats
 arabesالمتحدة
unisات العربية
اإلمار
Turquie
تر يا

أو رانيا
Russie
روقيا

مالةظة :لةن نانق هلث األ قام تشس إىل اتصاد الرئيسية للبيانات اتتعلقة بالللبات اجلديد الوا د عام
 ،2017إال أهنا ال تعكس بالضرو استنتا ات اللجنة بشأن امتثال أو عدم امتثال البيانات الوا د من هلث
البلدان واتعاملة حمفوظات اإلنرتبول.
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الثا .اقتنتاجات لجنة الرقابة في

عام 2017

تناولق االستنتا ات ال أ د هتا اللجنة بشأن امتثال البيانات للقواعد السا ية الللبات ال و دت
 2017وما قبل.
أ) عدد الطلبات التي جرت معاملتها
استكملق جلنة الرقابة معاملة  1058طلبا

-

عام

.(1)2017

ا ،

شكاو

60

مراجعة

ب) اتقتنتاجات التي أصدرتها اللجنة بش ن شكاو

نير ممتثلة

عدم تعاون

ممتثلة

) المهلة المتوقطة
-

عام  ،2017بلهلق اتهلة اتتوسلة تعاملة طلب ما ستة أشهر.
------

)(1

نانق الللبات األلرى ال

رت معاملتها إما طلبات استباقية أو طلبات ال تدلل
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