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 مقدمة

ألنشييييلة اليييي  ا ييييللعق بييييا جلنيييية الرقابيييية علييييى حمفوظييييات اإلنرتبييييول   ل مييييو ز  عييييري ةصيييييلة إىل هييييلا التقريييييررمييييي ي
 .2017 عام

اإلنرتبيييييول اإللكيييييرتوين اتخصييييي   موقييييي  نشيييييرها عليييييى ى عامييييية النيييييا  عيييييربعليييييهيييييلث الو يقييييية  ومييييين اتقييييير  تعميييييي 
 .2018 مربنوف/تشرين الثاينللجنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول، بعد عر ها على اجلمعية العامة   

 

 
 

- - - - - - 
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 مقدمة

هيي هيةية مسيتقلة وحماييد  مسيرولة  مسييال عين التأنيد مين أن  )اللجنية  فوظيات اإلنرتبيولإن جلنة الرقابة عليى حم .1
 .قواعد اإلنرتبول اتعمول بال متتثلالبيانات الشخصية من قبل األمانة العامة  معاملة

 ليةمسرولة عن معاملة طلبات االطيال  عليى البيانيات اتعام  وتضلل  اللجنة بدو   قايب ودو  استشا ي، وهي  .2
  36)اتيياد   د القييانون األساسييي لونرتبييول  منظوميية اإلنرتبييول للمعلومييات، وتصييحيحها و/أو ةييلفها. و ييد  

  اليلي دليل ةي يز 3اللجنة إىل  انب النظام األساسي للجنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول )اتياد   وظائف
لرقابيييية علييييى اتعلومييييات والو ييييول إىل وةييييل   ةينييييظ حمييييل النظييييام ا ييييا  با 2017آ ا /مييييا    11النفييييا    

 حمفوظات اإلنرتبول. 

لييات اإلنرتبيول للرقابية   ميال معاملية البيانيات، مرا عة شاملة آل نتيجةاجلديد النظام األساسي وقد أتى هلا  .3
اتعام ليييييية   منظوميييييية اإلنرتبييييييول بييييييدز تعزيزهييييييا    ييييييوي التقييييييدم التكنولييييييو ي والزييييييياد    ةجيييييي  البيانييييييات 

تييوفس سييبل انتصيياز فعاليية و  ،ات. وهييو يهييدز إىل  ييمان امتثييال معامليية البيانييات لقواعييد اإلنرتبييولللمعلوميي
  .اإلنرتبولال  يعاملها  بالبيانات ا ا ة ب ما يتعلق   تقد مي الللبات 

وسيييسنز هيييلا التقريييير بشيييكل أساسيييي عليييى التحيييديات اجلدييييد  الييي  يتعييي  عليييى جلنييية الرقابييية عليييى حمفوظيييات  .4
شييتهلا.ا. وقييد رتبييول موا هتهييا، ويشييرب نيييف بييدأت اللجنيية بتلبيييق النظييام األساسييي اجلديييد الييلي  كيي  ااإلن
 أنشلة اللجنة.  تربزإةصايات  أيضا بلا التقرير قأُ فق

 

 تنظيم اللجنة .1

 ، نانق اللجنة مكونة من مخسة أعضاي ه :2017آ ا /ما    10نانون الثاين/يناير و  1ب  ما   الفرت   .5
o ؛د  فاييتش )نرواتيا ،  ئيسةالسي 

o  ؛البيانات محاية   لبس  ، مو يشيو ) مدهوب السيد 

o ؛البيانات محاية   لبس ، فرنسا) فريس ينيظ السيد 

o السيد ها يس )الواليات اتتحد  ، لبس   التعاون الشرطي الدويل؛ 

o اتعلومات تكنولو يا   لبس ، نندا) باتريك السيد.  

د مييي  ونظميييوا ا تماعيييا لييييوم واةييي  ،99واليييي  98)اليييدو تان اليييي  2017 عضييياي ميييرت    عييياموا تمييي  هيييرالي األ .6
جلديييد للجنيية الرقابيية علييى حمفوظييات االنظييام األساسييي  لتلبيييقبيي  ةييديثا، ميين أ ييل اإلعييداد األعضيياي اتنتخ  

 .  لكاإلنرتبول وتسهيل 

 مكونت  من سبعة أعضاي:  باتق اللجنة تتألف من هيةت ، 2017آ ا /ما    11واعتبا ا من  .7

بشأن مشا ي  اإلنرتبول  تُعىن بإ راي التدقيقات الالزمة وتستخل  النتائج ال  واتشو   هيةة اإلشراز 1.7
 وعملياتظ أو أنظمتظ ال  تنلوي على معاملة بيانات شخصية، وهي مكونة من  ال ة أعضاي: 
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o  البيانات؛السيد بسلوغ )مولدوفا ، حمام لبس   مال محاية 

o  ؛عضو لبس   مال محاية البيانات، السيد فريس ينيظ )فرنسا 

o   اتعاملة اإللكرتونية للبيانات.السيد مسا )اجلزائر ، عضو لبس   

اتسييييرولة عيييين معامليييية طلبييييات االطييييال  علييييى البيانييييات اتعام ليييية   منظوميييية اإلنرتبييييول  هيةيييية الللبييييات 2.7
 لفها، وهي مكونة من مخسة أعضاي ه : للمعلومات، أو تصحيحها، و/أو ة

o بسلوغ )مولدوفا ، حمام لبس   مال محاية البيانات؛  السيد 

o  السيد  بالو )فنلندا ، حمامية تشهلل اآلن أو سبق أن شهللق وظيفة  فيعة   القضاي أو االدعاي
 العام؛ 

o السيد ديسبوي )األ  نت  ، حمام لبس   ةقوق اإلنسان؛ 

o   حمام  و لرب    القانون اجلنائي الدويل؛  دوز،و السيد غو 

o  السيد ترينداد )أنهلوال ، حمام  و لرب  دولية مشهود    الشرون الشرطية، وخبا ة التعاون
 الشرطي الدويل. 

 ، السييد 2017ميا   آ ا / 29-27، 100أعضاي اللجنة اجلدد،   ا تماعه  األول )اليدو   اليي وقد انتخب  .8
 7وهيو يتيوىل  ئاسية هيةي  اللجنية، وفقيا تيا تين  علييظ اتياد  بي  أعضياي هيةية الللبيات. .ي  مين   ئيسيابسلوغ 

 من النظام األساسي للجنة. 

مين نظامهيا األساسيي، قواعيد اشيتهلا.ا اجلدييد  الي   25وأقرت اللجنة أيضا   ا تماعها األول، عمال باتاد   .9
  وةلق حملها: 2008ألهلق قواعد االشتهلال السابقة السا ية منل عام 

من قواعد االشتهلال، انتخبق اللجنة السيد  بالو نائبة للرئيس  9إىل  6وفقا تا تن  عليظ اتواد من  1.9
 هامظ   نل مر  تقتضي الظروز  لك.   مب لتضلل 

نق اللجنة من قواعد اشتهلا.ا، عي   11و 10من النظام األساسي للجنة واتادت   17عمال باتاد   2.9
   لتسهيل عملها   ما ب  دو اهتا: فعُ ، من ب  أعضاي نل من ا.يةت  اتكونت  .ا ار  أيضا مق

 السيد فريس ينظ مقر ا .يةة اإلشراز واتشو  ، والسيد  بالو مقر   .يةة الللبات.   

ن )  آ ا /مييييا  ، وةزيران/يونيييييو، وتشييييري 2017األعضيييياي اجلييييدد   اللجنيييية  ييييال  مييييرات   عييييام  وا تميييي  .10
 األول/أنتوبر . 

 

 مسائل عامة تتعلق بعمل لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول .2

  اعتميياد قواعييد اشييتهلا.ا اجلديييد .  2017 مييا  /متث ييل أول إ ييراي ا لتييظ اللجنيية   آ ا  :قواعــد اتشــت ال .11
ي اجلدييد، من أ ل تسهيل التلبيق الفو ي للنظام األساسيالن    شكل قواعد بسيلة ومقتضبة  وقد ُةر 

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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واعييد اإلنرتبييول مبيييدأ ، أ سييق ق1985  عييام منييل إنشييياي اللجنيية الســرية واألمــن: و الحيــاد واتقــتق،لية،  .12
منييل اعتميياد أول قواعييد الشييتهلا.ا   ا ييلت اللجنيية أيضييا، . و ، وعززتييظاسييتقاللية اللجنيية وأعضييائها وأمانتهييا

تيظ مداليلي اعت اجلديد األساسي النظام ويشدد، تدابس لضمان محاية هلث االستقاللية وفعاليتها. 1996عام 
 . نللك  لى مبدأ احليادعو بقو  على هلا اتبدأ  2016  عام  اللجنة

، األةكييييام واإل ييييرايات الناظميييية 2017وعييييززت اللجنيييية،   قواعييييد اشييييتهلا.ا اليييي  اعتمييييدهتا   آ ا /مييييا    .13
، علييى نييل عضييو   بييات يتعيي  بالتييايل مييثال.ييا نهيةيية وألعضييائها نييللك. ف ،االسييتقاللية واحليييادلضييمان  

ميين قواعييد االشييتهلال  2للك، تيين  اتيياد  نييواليتييظ.  توقييي  إعييالن  مسييي   هييلا ا صييو    بداييية  ،اللجنيية
تضيا ب فعليي أو متصيويف    اتصيا   لديظإ ا اعُترب أن ملف ما  د اسةعضو أن يشا ك   لعلى أنظ ال ميكن 

ةالييا عملييية و يول أعضياي اللجنية إىل اتعلومييات اتتصيلة بالللبيات علييى  تيدا   ميا يتعليق بياتلف اتعيي . و 
 . األعضايانسحاب ب اترتبلةالقيود عتبا    اال يأللحنو 

تييرتبط بشييكل و يييق باسييتقاللية اللجنيية  قواعييد ألييرى   النظييام األساسييي للجنيية وقواعييد اشييتهلا.ا وُو ييعق .14
 وملفاهتا.  ألنشلتهاواللاب  التكتمي  ،ومبدأ السرية ا،اللاب  اإللزامي لقرا اهتن  وأعضائها،

 حتديات  ديد  نتيجة تلبيق نظامها األساسي اجلديد.  : و دت اللجنة نفسها أمامتحديات جديدة .15

إن إنشيياي هيةتيي  للجنيية ييير ر   نيفييية تنظييي  عملهييا. وتييا نييان العديييد ميين اتسييائل اليي  تنظيير فيهييا  1.15
  ييدامهام نل مين ا.يةتي ، و يعق اللجنية إ راياهتيا عليى حنيو يضيمن تعاونيا   مناللجنة تدلل 

  ها.ب  هيةتي

د اللجنيية بشييكل دو ي اللجنيية. لييلا، تييزو   أنشييلةنظييام األساسييي مزيييدا ميين الشييفافية علييى يفييري ال 2.15
وترفقهيييا بشيييرب وتيييبلهله  بقرا اهتيييا  هيييلث القضييييةالييية تقيييد م األطيييراز   قضيييية ميييا مبعلوميييات تتعليييق ح

   ، و ليكمن قرا اهتا على موقعهيا اإللكيرتوين مهلفلة . وتنشر بشكل دو ي مقتلفاتمفص ل ومرب 
 للتوا ل على حنو أنثر تواترا م  األطراز.  اجلهود ال  تبل.ا إطا  

،  هنيا بيالقيود امتملية الي  يفر يها األطيراز طلبياهت  عنمبدأ تزويد مقد مي الللبات مبعلومات  إن 3.15
 يييمان و لث القيييود بييي االلتييزامحتقيييق تييوازن بييي  اللجنييية يتلليييب ميين اتعنيييون علييى هيييلث اتعلومييات، 

 لة وشفافة. إ رايات عاد

. ويعيود  ليك إىل تلبييق 2017  عيام أنشيلة اللجنية  توا ل ازديياد :للجنةاتزدياد المستمر في أنشطة ا .16
تفياق  الكبيس   ةجي  البيانيات اتعام لية عدد الللبات، إىل  انيب الاتتوا ل     تفا االو  نظامها األساسي

   مبعاملة البيانات. اد اتعنيعرب قنوات اإلنرتبول، األمر اللي ينعكس على عدد األفر 

التحيدي أييية أنيرب بيالنظر  هيلا يكتسييد   اللجنة بشيكل متوا يل إ راياهتيا وتكي فهيا. و ، حتُ ونتيجة لللك .17
مين النظيام األساسيي. ونانيق اللجنية  40عليهيا اتياد   الي  نصيقتعاملة الللبيات، إىل اتهل الزمنية القصس  

وا يلت العدييد مين التيدابس لتحسي  معامليية اتلقيى عليى عاتقهيا، لعميل عيبي ا قيد توقعيق هيلا اال تفيا   
 نما ونوعا على ةد سواي. الللبات،  
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، علييى العمييل   لييي  لهلييات اإلنرتبييول قيياد ين أشخا يياوعينييق  ،وزادت أمانيية اللجنيية أيضييا عييدد موظفيهييا .18
 أنشلة اللجنة.  ال  تهلليها االتف اجملتلخمويتمتعون خبرب     ،ميثلون األنظمة القانونية الرئيسية   العاملو 

توا يلق اللجنية بانتظيام مي  اتوظفية اتعنيية حمايية البيانيات : بحماية البيانـات ةالمعني ةالموظف الع،قة مع .19
   اإلنرتبول بدز تبادل ا ربات ومناقشة اتسائل  ات االهتمام اتشرتك.  

 

  والمشورة أنشطة هيئة اإلشراف .3

  و مشير  مين بينهيا، قواعيد بيانيات سق اللجنة عد  مشيا ي  تتعليق باسيتحدا  أو حتيدي د  ، 2017  عام  .20
 مشا ي  اتفاقات تعاون. إ افة إىل  ديد ملف حتليل استحدا  يتعلق ب

بليييييدان يهيييييدز إىل متكييييي  ال إمكانيييييية اسيييييتحدا  مليييييف حتلييييييلد سيييييق اللجنييييية  :Watchmaker مشـــــرو  .21
مشييبوه ،  ييالع     يين  أو اسييتخدام  وأة أفييراد معييروف  حتديييد هويييو  تعق ييب   اإلنرتبييول ميين األعضيياي

  ألشييييخا  البيومرتييييية. وسيييييت   لييييك بفضييييل تبييييادل اتعلومييييات الشخصييييية )ال سيييييما البيانييييات اتتفجييييرات
والبيانيييات  اليدويييية الصييين ،الكيميائيييية   يييالع     ييين  اتتفجيييرات أو اسيييتخدامها، مبيييا    ليييك اتتفجيييرات

 .، واتعلومات التقنية  ات الصلة باتتفجرات الكيميائية اليدوية الصن السفر و ائقاتتعلقة ب

  من نظام اإلنرتبول تعاملة البيانات معاملة البيانات اتتعلقة مبلفات التحليل. 72إىل  68حتك  اتواد من  .22

ساسيية مبفهيوم تُعتيرب بالهلية احلمعاملية بيانيات بيومرتيية ينلوي على أنظ  من ةي وهلا اتشرو  فريد من نوعظ  .23
 يرو ي ’’اعتيربت اللجنية أن معاملية هيلا النيو  مين البيانيات اإلنرتبول تعاملة البيانيات. و  من نظام 42اتاد  

متتثل للشرط اللي ين  عليظ نظام اإلنرتبيول تعاملية البيانيات  أهنا بالتايل أت و  ،‘‘ انعي العبوات لتصنيف
ولكنهيا  ن يرت  ‘‘.ت أييية نيربى عليى  يعيد العليوم اجلنائييةموائمية و ا’’والقا ي بأن تكون هلث البيانات 
بلريقيية تتيييي حتديييدها ’’لنييو  ميين البيانييات   ملييف التحليييل هييلا ا سييجيفلاألمانيية العاميية بأيييية  ييمان أن يُ 
  .‘‘، بأي شكل من األشكال، لهلاية متييزيةلاحلر  على أال تعام  ’’و ،‘‘على أهنا بيانات بالهلة احلساسية

لجنييية أيضيييا نظييير األمانييية العامييية إىل  يييرو   إ يييافة مليييف التحلييييل هيييلا إىل سيييجل قواعيييد البيانيييات ولفتيييق ال .24
ميين نظيام اإلنرتبييول تعامليية   1)33وفقيا تييا تيين  علييظ اتيياد   ،ميي  حتدييد موا ييفاتظ العاميية ،الشيرطية للمنظميية

  البيانات.

بييييول للمعلومييييات اجلنائييييية )قاعييييد  البيانييييات اتعام ليييية   منظوميييية اإلنرت  Watchmakerوسيسييييتخدم مشييييرو   .25
وبيانييييات أليييرى أةيلييييق  دميييية أغيييراي اتشييييرو  وُسيييج لق   ملييييف التحليييييل. بيانيييات اإلنرتبييييول االمسيييية  

مييين نظيييام اإلنرتبيييول تعاملييية البيانيييات، وال سييييما دقتهيييا، دعيييق  12البيانيييات مبفهيييوم اتييياد   نوعييييةولضيييمان 
  ب  ملف التحليل وقاعد  بيانات اإلنرتبول االمسية. اميكيةدينالعامة إىل إقامة  وابط  اللجنة األمانة  

هييي قاعييد  بيانييات  :)iARMS(منظومــة اإلنتربــول إلدارة قــج،ت األقــلحة المحظــورة واقتفــاء أ رهــا .26
تبادل اتعلومات والتعاون عليى إ يراي التحقيقيات بي  أ هيز  تسهيل بدز  2013  عام  بدأت باالشتهلال

اتشيروعة اتسييتخدمة  نيية األسيلحة النا ييية غيس اتشييروعة بي  البلييدان واألسيلحة النا يييةإنفيا  القييانون بشيأن ةر 
ق الو ييول اتباشيير إىل هييلث اتنظوميية حييلييي  اتكاتييب اترنزييية الوطنييية لونرتبييول  وتتمتيي  . ييرائ   ا تكيياب 
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ةالييية طلبيييات بإالييي  تسيييمي ‘‘ وةيييد  إدا   طلبيييات التعقيييب’’اترلفييية مييين  يييال  وةيييدات تشيييهليلية، تشيييمل 
التعقييب اليي  تقيييد مق بييا البلييدان األعضييياي   اإلنرتبييول للليييب معلومييات إ ييافية بشيييأن سييالب نيييا ي، إىل 

 الردود على هلث الللبات.  وتلقيموظف  حمددين معني  بإنفا  القانون، 

د  اللجنييية بشيييأن إد ا  ةقيييول  دييييد    وةيييد  إدا   طلبيييات التعقيييب   قاعييي طُليييب  أي، 2017  عيييام و  .27
معلوميييات شخصيييية تتعليييق باألشيييخا   وإ يييافة، ظواليييرد عليييي التعقيييبطليييب  اسيييتما يو   iARMSبيانيييات 
أو اشيرتوها أو  ميثال  ين عوها ، نمين.ي   يلة بيلث األسيلحةأسيلحة نا يية وبأشيخا  آليرين  ميتلكوناللين 

اسييتما   الييرد علييى طلييب  و د وهييا أو اسييتو دوها أو باعوهييا أو اةتازوهييا أو اسييتخدموها   هناييية اتليياز ) 
  . تعق ب

معلومييات إ ييافية بشييأن التحسييينات وعمليييات الو ييل  ميين أ ييل فهيي  الوظييائف اجلديييد ،طلبييق اللجنيية، و  .28
ميين بينهييا نتي ييب أعدتييظ األمانيية ، 2017أيلول/سييبتمرب  18و 11  اتقيير  . وتلقييق عييد  و ييائق   الفييرت  مييا بيي

قاعيد  بيانيات اترنيز اليوط  للمعلوميات اجلنائيية  ن أ يل تقصييميشرب اإل رايات ال  ينبهلي اتباعها العامة ل
 21ومييلنر  ميين مكتييب الشييرون القانونييية مر ليية  ،iARMSانلالقييا ميين قاعييد  بيانييات   الواليييات اتتحييد  
بقاعيييد  بيانيييات  iARMS بيانيييات و يييل قاعيييد ؛ وموافقييية اللجنييية التنفيليييية علييى 2014تشييرين الثييياين/نوفمرب 

 اجلديد .  iARMSلوظائف لقلات شاشة لمعلومات اجلنائية   الواليات اتتحد ، و اترنز الوط  ل

بليييدان  و يييولتتييييي إدا   أي  قييييود قيييد يفر يييها بليييد ميييا عليييى  iARMSوالةظيييق اللجنييية أن قاعيييد  بيانيييات  .29
وشييددت اللجنيية علييى  ييرو   ا ييا  التييدابس اتالئميية لضييمان ىل اتعلومييات الشخصييية اليي  سييجلها. إألييرى 

لتييزام مبييد  ةفيين البيانييات الشخصييية ليييس فقييط   مييا يتعلييق بالبيانييات اتسييجلة   وةييد  إدا   طلبييات اال
قاعيييد    ر  احلييي ليييي  لانيييات النصيييو التعقيييب فحسيييب، بيييل أيضيييا   ميييا يتعليييق بالبيانيييات اتسيييجلة   

تييييدقيقات و يييي  آليييييات إشييييراز مالئميييية تشييييمل إ ييييراي العاميييية أيضييييا إىل  . ودعييييق األمانيييية  iARMSبيانييييات 
 لدان األعضاي لقواعد اإلنرتبول. عشوائية بصو   منتظمة لضمان امتثال البيانات ال  تسجلها الب

ـــائق الســـفر المســـروقة والمفقـــودة .30 ـــات و  قاعيييد  بيانيييات و يييائق السيييفر  اسيييُتحد ق :(SLTD) قاعـــدة بيان
وسييائر أ هييز  إنفييا  القييانون  لونرتبييولللسييماب للمكاتييب اترنزييية الوطنييية  2002  عييام  اتسييروقة واتفقييود 

، استشيييا ت 2017ر. و  عيييام مييين  يييالةية أي  و يقييية سيييف التحققبييي،  نيييا.جر  ومراقبييية احليييدود) اتخو لييية
و ييائق السييفر اتسييروقة  بشييأن إ ييافة فةيية  ديييد  ميين و ييائق السييفر   قاعييد  بيانييات األمانيية العاميية اللجنيية  

 و ائق السفر اتلهلا .  واتفقود ، وهي

إنفيا  القيانون  أ هيز تمكي  اللجنة بأن قاعيد  بيانيات و يائق السيفر اتسيروقة واتفقيود  قيد أُنشيةق ل و ن رت .31
و ةبيق بياقرتاب األمانية العامية تزوييد  .من من  استخدام و يائق السيفر اتفقود /اتسيروقة بلريقية غيس مشيروعة
القاعد  اتلنو   مين أ يل تفيادي أي   أعضاي اإلنرتبول بقائمة حمدود  باألغراي اتالئمة لتسجيل بيانات  

 . تبي نهااألغراي اتالئمة ال   رى ستخدام، وطلبق أن تزويفد بقائمة اإساي  
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إسياي   ييةتني  إمكان مبا يكفي من الو وب ‘‘و ائق السفر اتلهلا ’’تعريف عبا     رو   وشددت اللجنة على .32
إ ا مل ال سيييما بييدز حتديييد مكييان شييخ  مييا  ييائق السييفر اتسييروقة واتفقييود ، اسييتخدام قاعييد  بيانييات و 

العامييية إىل تو ييييي الهليييري مييين قاعيييد  بيانيييات  يتسييينيف إ يييدا  نشييير  أو تعميييي  بشيييأنظ. ودعيييق أيضيييا األمانييية  
  إ يييرايات التشيييهليل اتوةيييد  لقاعيييد  و يييائق السيييفر اتسيييروقة واتفقيييود  ومييين معاملييية و يييائق السيييفر اتلهليييا ، 

 انات اتلنو  . البي

تييأوي األمانيية :  ICSE) اإلنتربــول الدوليــة لصــور اتقــت ،ل الجنســي ل  فــال قاعــدة بيانــات مــع ربطالــ .33
اليلي  Baseline  إطيا  مشيرو   قاعد  بيانات اإلنرتبول الدولية لصيو  االسيتهلالل اجلنسيي لألطفيالالعامة 

واإلبيييالغ  ،واد االعتيييداي اجلنسيييي عليييى األطفيييالا ا ييية مييين نشيييف مييييهيييدز إىل متكييي  الكيانيييات العامييية و 
 وتتضمن هلث القاعد  بيانات شخصية دون أي  بيانات امسية.  .وةلفها من شبكاهتا ،عنها

وأُد  ييق  ،اللجنيية بشييأن شييروط التعيياون ميي  الكيانييات ا ا يية   هييلا السييياقطُلييب  أي ، 2015و  عييام  .34
، ُأ يييفق ICSEو  إطيا  التلييوير اتسييتمر لقاعييد  بيانييات  ييياغتظ.  قتو يياهتا   االتفيياق اتوةييد الييلي متيي

اإلنرتبيييول  البلييدان األعضيياي  وبالتييايل مسييياعد  ميين أ ييل حتسييي  أدائهييا  علييى هيييلث األدا  وظييائف  ديييد 
 واتنظومييات اتتخصصيية   ICSE ييد االسييتهلالل اجلنسييي لألطفييال، ال سيييما عييرب الييربط بيي   علييى التحييرك

لقضيايا الي  يتعي  ةلهيا، وتيوفس ةليول متينية ا تبي   اإلسيرا    لا الربط حتدييدا   ه سه وسيُ البلدان.  هلث
 لتبادل التنبيهات واتعلومات الو فية والتواقي  الرقمية. ومعيا ية 

، بتييد يب األشييخا  ، اليي  حتييتفن بسييجل لعمليييات الييربطوأعربييق اللجنيية عيين سييرو ها بقيييام األمانيية العاميية .35
 مراقبية نوعيية البيانياتوجتري عمليية    إطا  هلا اتشرو . انات على اتستوى الوط ،جيل البياتكلف  بتس

نيل شيهر لال يلال  بيلث اتهمية. وأشيا ت اللجنية    ا موظفيعي   الي  ت   البلدان األعضاي و  األمانية العامية
الييييربط هييييلث  ملييييياتبتنفيييييل ع ICSEنييييللك إىل أيييييية إعييييالم مصيييياد  البيانييييات اتسييييجلة   قاعييييد  بيانييييات 

ميين نظييام اإلنرتبييول   6)55، عمييال باتيياد  اوبشييروطها، وإطييال  اجلمعييية العاميية علييى الرتالييي  اتمنوةيية .يي
 تعاملة البيانات. 

لشبكة الدولية للقضاء على اقت ،ل األ فال في الب اء وفي إنتـا  المـواد اإلباحيـة اتفاق التعاون مع ا .36
للجنييية بشيييأن مشيييرو  اتفييياق تعييياون مييي  منظمييية طُليييب  أي ا (:ATPEC) واتتجـــار بهـــم ألنـــرا  جنســـية

ECPAT االجتييييا   دز إىل مكافحييييةتنيييي  اسييييتهلالل األطفييييال ألغييييراي  نسييييية عييييرب بييييرامج هتيييي غييييس احلكومييييية
االعتيييدايات اجلنسيييية عليييى و  ، نسييييا  اسيييتهلالل األطفيييال   البهلييياي واسيييتهلال.و باألطفيييال ألغيييراي  نسيييية، 

 الل اجلنسي لألطفال   قلاعي السفر والسياةة. واالستهل ،األطفال عرب اإلنرتنق

مين نظيام اإلنرتبيول تعاملية البيانيات  28، نيانيا لا يا مبفهيوم اتياد  قواعيد اإلنرتبيول ، مبو بECPATوتُعترب  .37
ميكييين للمنظمييية إقامييية عالقيييات مييي  الكيانيييات ’’: اليييلي  يييدد شيييروط تعييياون اإلنرتبيييول مييي  نيانيييات لا ييية

عييييييياون معهيييييييا   ميييييييال معاملييييييية البيانيييييييات، مييييييي   أت  ليييييييك مفييييييييدا لتحقييييييييق ا ا ييييييية الييييييي  ترغيييييييب   الت
  .)... ‘‘أهدافها
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ويييين  مشيييرو  اتفييياق التعييياون هيييلا عليييى تبيييادل البيانيييات الشخصيييية البالهلييية احلساسيييية الييي  يتعييي  معاملتهيييا  .38
حتديييدا، دعييق  ميين نظييام اإلنرتبييول تعامليية البيانييات. و  هييلا السييياق 42عناييية، وفقييا تييا تيين  عليييظ اتيياد  ب

الشييييروط الضييييرو ية نيييللك العامييية إىل حتديييييد مسيييروليات األطييييراز بو ييييوب وعنايييية فائقيييية، و  األمانيييية   اللجنيييةُ 
 هيياضييمان االمتثييال لقواعييد اإلنرتبييول. ودعتاتعمييول بييا للضييمان أميين البيانييات وسييريتها، وآليييات اإلشييراز 

 إلنرتبول. ا حمفوظاتإىل  ECPATبسجل لعمليات و ول أيضا إىل االةتفاظ 

يسييعى اإلنرتبييول،   إطييا  اسييرتاتيجيتظ العاتييية تكافحيية  الجريمــة الســيبرية:المتعلــق ب Gatewayمشــرو   .39
اترتابليية، بشييكل مييأمون ميين اتعلومييات غييس  إىل تلقييي نميييات نبييس  ، 2017اجلرمييية السيييربية )شييباط/فرباير 

ت السييربية ومعلوميات بشيأن اجلرميية السييربية من مصاد  خمتلفة، وال سيما معلومات استخبا  عن التهديداو 
   حتليليية وإعيداد تقيا ير ،  األ يل مرتابليةمين نيانيات لا  يية، مين أ يل إقامية  يالت بي  بيانيات غيس 

إطييا  عملييياي وقييانوين وتقيي   جلرمييية السيييربية إىل و يي با اتتعلييق Gateway. ويهييدز مشييرو  هناييية اتليياز
 . ث تنفيفل   إطا  جلمي  األنشلة ال إ رائي و 

وطلبيييق األمانييية العامييية  أي اللجنييية بشيييأن هيييلا اتشيييرو  وأةاليييق إليهيييا مشيييرو  اتفييياق تعييياون  يييو  ي مييي   .40
إىل تسيهيل وتعزييز التعياون بي  اإلنرتبيول والكيانيات  هيلا الكيانيات ا ا ية. ويهيدز مشيرو  اتفياق التعياون

وحتدييييد اآللييييات اتعتميييد  لتزوييييد الليييرف  بعضيييهما ، ا ا ييية   ميييا يتعليييق مبنييي  اجلرميييية السييييربية ومكافحتهيييا
، والتهدييييييدات السييييييربية اإل راميييييية، جتاهيييييات اإل راميييييية   اجمليييييال السييييييربياليييييبعب بالبيانيييييات اتتعلقييييية باال

  األنشلة السيربية اإل رامية، وأي  معلومات ولربات إ افية تن  اجلرائ  السيربية أو التحقيق فيها.و 

العاميية إىل حتديييد اتعييايس اليي  يتعيي  علييى نيييان لييا  اسييتيفا ها ليصييبي شييريكا  األمانيية   أوال، دعييق اللجنييةُ  .41
لضييو  أي  نيييان لييا   ديييد لعملييية التحقييق ميين للفييية  ، ولضييمانGatewayلونرتبييول   إطييا  مشييرو  

ييرت اللجنيية بييأن اتيياد   ميين نظييام   3)1اجلهييات اتاحنيية بنجيياب قبييل توقييي  أي  اتفيياق ميي  اإلنرتبييول.  انيييا،  ن 
أي  بيانيات تتعليق بشيخ  طبيعيي ةُيد د ت ’’نما يلي: اإلنرتبول تعاملة البيانات تعر ز البيانات الشخصية  

للا، وبيالنظر إىل أهيداز اتشيرو ،  .‘‘هويتظ أو ميكن أن حُتد د عرب وسائل ميكن اللجوي إليها بشكل معقول
  اتخيياطر اترتبليية حماييية البيانييات، ال سيييما عنييد معامليية العاميية إىل األلييل   االعتبييا األمانيية   دعييق اللجنييةُ 

غس شخصية، وإىل التنبظ إىل أن ل  بيانات غيس شخصيية   الظياهر وحتليلهيا عليى نلياق واسي  قيد بيانات 
 أقا ب . بةساسة تتعلق بأفراد أو و شخصية   ديد  يردي إىل نشف بيانات

، أبيرم اإلنرتبيول 2014  عام  (:INHOPEنترن  الساننة )اتفاق التعاون مع الجمعية الدولية لخطوط اإل .42
م لييييي  اسييييتخد ييييمان ا   بييييدزINHOPEاتفيييياق تعيييياون ميييي  اجلمعييييية الدولييييية  لييييوط اإلنرتنييييق السييييالنة )

. و  مكافحيية اسييتهلالل األطفييال علييى اإلنرتنييق علييى حنييو أنثيير فعاليييةو  علييى أفضييل و ييظ اتعلومييات اتتييوفر 
إمكانييييية تعزيييييز التعيييياون بينهمييييا للسييييماب لونرتبييييول بييييإيواي منظوميييية  INHOPEو ، حيييي  اإلنرتبييييول2017عييييام 

 هلث اجلمعية. سجلتها والو ول إىل  و  وفيديوهات بالهلة احلساسية  INHOPEمعلومات 
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ينبهليييي أن يُلليييب منهيييا أن حتيييتفن بسيييجل حميييد   ، وواليتهيييا INHOPEو أت اللجنييية أنيييظ، بيييالنظر إىل طبيعييية  .43
اتفياق مشيرو  لها   إطا  هلا اتشرو . و أت أيضيا أنيظ مين الضيرو ي إ يافة أةكيام إىل للعمليات ال  تنف  

تييأوي اإلنرتبييول، بو ييفظ اجلهيية اليي   مو ييحة أنالبيانييات اليي  يييت  تباد.ييا،  أميين بشييأن INHOPEالتعيياون ميي  
لكاملية عين اتسيرولية ا INHOPEللتجهييزات،   ةي  تتحميل ، مسيرول عين األمين اتيادي منظومة اتعلومات
أنييظ قييد يكييون ميين الضييرو ي التعمييق   د اسيية نيفييية الكشييف عيين أي   نييللك   أت اللجنييةو أميين البيانييات. 

  إساي  استخدام للبيانات اترسلة.

 

 أنشطة هيئة الطلبات .4

طلبييا  1217تمرا   عييدد الللبييات اتو هيية إليهييا، ةييي  تلقييق ، شييهدت اللجنيية ا تفاعييا مسيي2017  عييام  .44
 .هاأو ةييلف بيانييات لتصييويب طلبييا 486، وط ييال  علييى حمفوظييات اإلنرتبييولطلبييا لال 671  ديييدا، ميين بينهييا

  طلبا. 90وا تف  أيضا عدد طلبات مرا عة القرا ات إىل 

تفا ييل عنهييا، ونتيائج التييدقيقات الي  أ رهتييا رِد   تييلييل هيلا التقرييير إةصيايات تتعلييق بيلث الللبييات، و تيو  .45
 اللجنة بشأهنا. 

النظيام مين  19اتياد  ن  تي ابة على محفوظات اإلنتربول إلـى قواعـد بيانـات اإلنتربـول:وصول لجنة الرق .46
نييي تييردي مهامهييا بفعالييية، و ييوب أن يتيياب للجنيية،   األساسييي للجنيية الرقابيية علييى حمفوظييات اإلنرتبييول علييى

وميات، بصيرز االطال  حرية وبشكل غس حمدود على لي  البيانات الي  تُعام يل   منظومية اإلنرتبيول للمعل
 .فيهاالنظر عن مكان هلث اتعاملة أو شكلها أو الوسيلة اتستخدمة 

 و ييعق ،بشييكل فعييال لضييمان لاعيية التييدقيقات اليي  جتريهييا اللجنيية. لييلاهييلا احلكيي  تلبيييق  وميين الضييرو ي .47
  لييك ، مبييا  ، بالتعيياون ميي  األمانيية العاميية، اإل ييرايات اتالئميية لضييمان تقصييي لييي  قواعييد البيانيياتاللجنيية

حتديييد مييا إ ا نانييق اتعلومييات اتتعلقيية بأةييد مقييد مي قواعييد البيانييات اتسييتقلة وملفييات التحليييل، ميين أ ييل 
 . اإلنرتبول حمفوظاتل   الللبات تعام  

، عييد  تييدابس لضييمان اللجنيية، ةر ييا منهييا علييى االلتييزام مبعيييا  نزاهيية اإل ييرايات ا ييلت :القــرارات المبــررة .48
ن  علييييظ نظامهيييا األساسيييي. و  هيييلا يييي، وفقيييا تيييا ة ميييا بقيييرا ات وا يييحة ومفص يييلةتزوييييد األطيييراز   قضيييي

سييمي مبو بهييا لألطييراز ميين هييلا النظييام اليي  حتييدد الشييروط اليي  يُ  35الصييدد، يتعيي  عليهييا االلتييزام باتيياد  
م د  تتيياب لييي  اتعلومييات اترتبليية بللييب مييا تقيي’’اتعلومييات  ات الصييلة بللييب مييا، أي أن لييى ع االطييال 

  .‘‘الللب ومصد  البيانات،  هنا بالقيود والشروط واإل رايات امدد    هلث اتاد 

 أيييةو النصيو  السيا ية  تفسيسوعملق اللجنة على تعزيز اجلهود ال  تبل.ا للتوا ل م  األطراز من أ ل  .49
د األطيراز عليى القيود على أسا  نيل ةالية عليى ةيد . وال تسيمي القواعيد للجنية بيإطال  أةي التعامل م 

 تيد   بييد أهنياجنية، هلا اتبدأ م  مما سيات الل ويتماشى . لكفري اللرز اآللر قيودا على البيانات إ ا 
النجيياب   حتقيييق تييوازن بيي  شييروط فترتتييب علييى هييلث القيييود، عنييدما تعامييل طلبييا مييا.  لتبعييات اليي ا بعناييية

  ولكن  رو ي.أمر معقد ، هو وةضو يةلة وشفافة السرية اتالزمة ألنشلة اإلنرتبول، و مان إ رايات عاد
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   مييين القيييانون األساسيييي لونرتبيييول 2عيييدد اتلفيييات الييي  تقتضيييي تقييييي  امتثا.يييا للمييياد   اسيييتمر :2لمـــادة ا .50
 األعضياي اعتبيا اتاشتهلال أ هز  الشرطة والنظ  القضائية   البلدان  بالتايليلرب . و 2017اال تفا    عام 

واتشيييكالت  ،م اللليييببييياةرتام ةقيييوق مقيييد   حميييدد  تتصيييل عب التميييييز بييي  مسيييائلمعقيييد  جتعيييل مييين الصييي
وانتهانات ةقوق األفراد   بليد ميا، ال سييما عنيدما ييرفب مكتيب مرنيزي وطي ، بو يفظ مصيد   ،النظامية

 البيانات، إطال  مقد م الللب اتع  على اتعلومات.

نحييوا  ييفة الال ةيي . تزايييدا ميين الللبييات ميين أفييراد مُ تتلقييى اللجنيية عييددا م :السياقــة المتعلقــة بــال،جئين .51
، ميي  أليييل قواعييد اإلنرتبيييول األلييرى   االعتبيييا  اتتعلقيية بيييالال ة  اإلنرتبيييول وتلب ييق   هييلث احلالييية سياسيية

ميين القييانون األساسييي مييثال ، وفقييا تييا و د   تقرييير اجلمعييية العاميية اترفييق بييالقرا  الييلي اعتمدتييظ  2)ناتيياد  
 . 2017  أيلول/سبتمرب  86العامة لونرتبول   دو هتا الي  اجلمعية

لتحديييد مييدى إمكانييية علييى أسييا  نييل ةاليية علييى ةييد ، و وتنظيير اللجنيية   نييل ميين هييلث الللبييات بعناييية  .52
اإلنرتبيول تلبيقيا  حمفوظياتمين لز بيانيات تتعليق بال ي  ميا تلبيق السياسة اتتعلقية بيالال ة . وعنيدما حُتي

رث بأنيييظ مليييزم بيييإعالم وتيييلن  جنييية البليييد اليييلي يستضييييف الال ييي  بيييللك، غ الل، تبل ييياللجنييية ييياد  عييين  قيييرا ل
 .الشخ  أو إلهلايها سحب  فة الال   عن الةقا قر ت سللاتظ الوطنية   ةالاإلنرتبول 

معاملة عد  طلبات تلرب مسألة االمتثال تبدأ ةياد اتنظمية، وفقيا تيا تين  علييظ وا لق اللجنة  :3المادة  .53
 من القانون األساسي.  3اد  ات

بسياسيي  مين نبيا  اتسيرول  السيابق ، إال أن معظمهيا يتعليق يتعلق للبات عدد قليل من هلث ال وإ ا نان .54
 جتا ية وأُدينوا جبرائ  اةتيال خمتلفة.بأشخا  ميا سون أنشلة 

ميين نظييام  12 ييوي اتيياد   :   نييل ميير  تعامييل اللجنيية طلبييا مييا، تييدقق   نوعييية البيانييات  نوعيــة البيانــات .55
 اإلنرتبول تعاملة البيانات. 

ات ةيييلز اتعلوميييات   إىل تلقائييييا ييييردي  ليييكهيييلث التيييدقيقات أن البيانيييات غيييس دقيقييية، ال  تبييي   وعنيييدما  .56
اإلنرتبييول، إمييا مباشيير  ميين قبييل اتكاتييب اترنزييية الوطنييية اليي    التوا ييل  حمفوظييات، بييل إىل حتييدي  الصييلة

 عاملة الللب، أو من قبل األمانة العامة.معها   إطا  م

مصيياد  البيانييات تعميمييا إىل    إطا هيياأ سييلق عاجلييق اللجنيية قضييايا : إقــاءة اقــتخدام قنــوات اإلنتربــول .57
اتنظمية قيد  فضيق    فييظ للليب توقييف شيخ  ميا،   الوقيق اليلي نانيقالبلدان األعضاي   اإلنرتبيول 

فيهييا إىل اسييتخدام  الشييخ  نفسييظ. وعاملييق أيضييا طلبييات أشييس  السييابق طلبييا إل ييدا  نشيير  محييراي بشييأن 
بعييد أن اعتُييرب أن طلييب التعمييي  أو النشيير  لتوقيييف قاعييد  بيانييات اإلنرتبييول لو ييائق السييفر اتسييروقة واتفقييود  

  شخ  ما ال ميتثل لقواعد اإلنرتبول.

تدعى النظير فيهيا مين قبيل اللجنية االمتثال لقواعد اإلنرتبيول، ميا اسي بشأنوقد أ ا ت هلث القضايا تسا الت  .58
 حمفوظيياتو  هييلث احليياالت، حُتييلز البيانييات  ات الصييلة )إ ا نانييق ال تييزال مسييجلة   واألمانيية العاميية. 

البلييييدان األعضيييياي   اإلنرتبييييول اليييي  تلقييييق أيضييييا  اإلنرتبييييول عنييييدما تعمييييد اللجنيييية إىل النظيييير فيهييييا ، وتبلييييغ
 اتنظمة .لا الهلري. بعدم إمكانية استخدام قنوات اتعلومات 
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، ةيييياالت تكييييون قييييد األساسييييي هيييياميييين نظام 42اد  توا ييييظ اللجنيييية بانتظييييام، بفعييييل اتيييي  لبــــات المراجعــــة: .59
مصييد  البيانييات مو يي   منهييا ويلييتمسالبيانييات أو عييدم امتثا.ييا،  أ ييد ت فيهييا قرا هييا النهييائي بشييأن امتثييال

 .قرا ها‘‘ مرا عة’’اللعن أو مقد م الللب 

ة   عدد متزايد من طلبيات اترا عية لقرا اهتيا. وتقتضيي د اسية هيلث الللبيات عنايية لا ية نظرت اللجن وقد .60
إسييياي   عليييى تفيييادي ،   الوقيييق نفسيييظ،مييي  احلييير ، ام ةقيييوق ليييي  األطيييراز   قضيييية ميييااةيييرت  لضيييمان

 .لي مل ين ل مللبظ   أعقاب أول استعراي للقضيةاستخدام اإل رايات من قبل اللرز ال

ـــات اتنتصـــ .61 أن حتيييدد سيييبل مييين النظيييام األساسيييي للجنييية عليييى أنيييظ ميكييين للجنييية  39تييين  اتييياد   اف: لب
ألنظمية السيا ية. البيانيات مل تعام يل وفقيا ل.يا أن   ا تبي   قد مي الللبيات، إتاتنظمة  متنحها انتصاز مالئمة

طرةييييييق مسييييييألة    عييييييد  طلبييييييات، نظامهييييييا األساسييييييي م، نظييييييرت اللجنيييييية، وفقييييييا ألةكييييييا2017و  عييييييام 
 )هيي  مين نظامهيا 4)39نتصياز. وطلبيق  أي األمانية العامية   هيلث احلياالت، وفقيا تيا تين  علييظ اتياد  اال

 األساسي. 

نحيق مين ليالل اللجنة عموميا،   ميا يتعليق بيلث احلياالت، أن سيبل االنتصياز اتالئمية قيد مُ قد اعتربت و  .62
إىل أن  فيهيا إ دا  األمانة العامية إفياد  تشيسو  اإلنرتبول حمفوظاتا ا  اإل رايات التصحيحية الضرو ية   

 اإلنرتبول.حمفوظات مقد م الللب اتع  غس مسجل   

ونظيييرت اللجنييية أيضيييا   ةييياالت حميييدد    فيهيييا نسيييا بيانيييات مقيييد مي الللبيييات مييين موقييي  اإلنرتبيييول عليييى  .63
 إال أهنيياعلييى الويييب،  هييلث البيانييات ميين موقيي  اإلنرتبييول قلفُةييولييةن الويييب إىل مواقيي  ألييرى علييى الويييب. 
التييدابس ا ميين األمانيية العاميية ا ييا  هييلث احليياالت، طلبييق اللجنيية أيضييبقيييق متييوفر    اتواقيي  األلييرى. و  

 الالزمة لللب ةلز البيانات اتعنية من اتواق  اتلنو  . 

ة وفهييي  أنيييرب مييين الشيييفافي تيييوفس مزييييدإىل التقييييد بالتزامهيييا  ها  إطيييا  سيييعي نشـــر مقتطفـــات مـــن القـــرارات: .64
 شرعق اللجنة بنشر مقتلفات مهلفلة من قرا اهتا بلهلات عمل اتنظمة األ ب .لقرا اهتا من قبل عامة النا ، 

 

 المقبلة الخطوات .5

التعرييييف بأنشيييلتها مبزييييد مييين الو يييوب، ال تنظييير اللجنييية ةالييييا   حتيييدي  موقعهيييا عليييى اإلنرتنيييق مييين أ يييل  .65
ي تعمل أيضا على و   دليل با تهاداهتيا القضيائية ا ا ية بشيأن سيما ما يتعلق منها مبعاملة الللبات. وه

 ُتلرب بشكل منتظ    إطا  الللبات الفردية. مسائل قانونية حمدد  

ي  بييدو ها االستشييا    مييا يتعلييق بالللبييات، تعتييزم اللجنيية اال ييلال  عيين الييدو  الييلي تضييلل  بييظ وفضييال  .66
لييبعب  مالزمييةليي  تبيي   أهنييا اأنشييلتها علييى اتخيياطر  قيير ت ترنيييزقييد و  نييامال لتقييدم دعيي  فعييال للمنظميية.

  ، نتلك اترتبلة بالتعامي  وملفات التحليل اجلنائي مثال. معاملة البياناتعمليات 

معيايس ألالقيية    و نباستقالليتها وةيادها،  اتتصلة نللك على موا لة تعزيز الضمانات   ةواللجنة مصمم .67
 ابس أمنية معزز  لالل دو اهتا، ومحاية سرية مداوالهتا واتصاالهتا. تد وا ا ، على النحو الوا ب ديد  

 
- - - - - -
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 التذييل
 2017 اإلحصاءات المتعلقة بالطلبات لعام

 

 2005 قنويا منذ عامالواردة عدد الطلبات الجديدة اتتجاه المتعلق ب أوت .

 

En 2005 En 2010 2015  عام 

1 217

2005  عام 2010  عام  2017  عام 

 
 

 

  2017 الطلبات الجديدة الواردة في عام  . انيا

 

  طلبا  ديدا أو طلب مرا عة. 1 217 تلقق اللجنة ،2017   عام

 الطلبات   ا نو أ (أ
 

 لبات أنر   لبات مراجعة  شكاو  لبات ا ،  

90

 



  GA-2018-87-REP-03 

 التذييل  
 
 

 

  17/18 الصفحة 

 
 

 

  الطلبات   بيعة (ب
 

88

66

22

مقّدمو  لبات صدرت بش نهم نشرة حمراء 

Requêtes/demandes recevables

حذف تصوي      مراجعة

مقتطفات من نشرات في موقع اإلنتربول على الوي  

مقّدمو  لبات وردت معلومات بش نهم في محفوظات اإلنتربول 

مقبولة  التماقات  لبات

 

 
 الرئيسية للبيانات المتعلقة بمقّدمي الطلباتالعشرة المصادر  ج(

 

الصين

Égypte

Inde

États-Unis

Émirats arabes unis

Turquie

Russie

مولدوفا

فن وي،
مصر

الهند
الوتيات المتحدة

ةاإلمارات العربية المتحد

تر يا
أو رانيا

روقيا

 
 

عام      داو التشس إىل اتصاد  الرئيسية للبيانات اتتعلقة بالللبات اجلديد  األ قام هلث لةن نانق : مالةظة
بشأن امتثال أو عدم امتثال البيانات الوا د  من هلث  اللجنة تعكس بالضرو   استنتا ات، إال أهنا ال 2017

 .البلدان واتعام لة   حمفوظات اإلنرتبول
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 2017 اقتنتاجات لجنة الرقابة في عام  . الثا

السا ية الللبات ال  و دت   عام  بشأن امتثال البيانات للقواعداللجنة تناولق االستنتا ات ال  أ د هتا 
 .وما قبل 2017

 عدد الطلبات التي جرت معاملتها (أ
 .(1)2017طلبا   عام  1058استكملق جلنة الرقابة معاملة  -

 

60

ا ، 

شكاو 

مراجعة

 
 

 اتقتنتاجات التي أصدرتها اللجنة بش ن شكاو   (ب

ممتثلة ةنير ممتثل
عدم تعاون

 
 

 المهلة المتوقطة  ( 
 . ر، بلهلق اتهلة اتتوسلة تعاملة طلب ما ستة أشه2017  عام  -

- - - - - - 

                                                           
 اللجنة.  التصا نلاق ال تدلل   طلبات استباقية أو طلبات  نانق الللبات األلرى ال   رت معاملتها إما  (1)


