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الجنرال
فرنسيس أ .بيهانزين
مفوض الشؤون السياسية والسلم
واألمن يف الجماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا

يف سياق سعينا إىل دخول مرحلة هامة (تبادل املعلومات الجنائية) ترمي إىل تحسني إدارة مكافحة الجريمة
املنظمة بشكل عام واإلرهاب بشكل خاص يف غرب أفريقيا ،ال يسعنا سوى إبداء شديد امتناننا للمنظمة
الدولية للرشطة الجنائية (اإلنرتبول) التي ،بفضل خربتها العريقة التي تشارف عىل املائة عام (- 2020
 )1923يف مجال التحقيقات الرشطية ،تضع يف متناول الدول األعضاء الـ  15يف الجماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا وموريتانيا «منظومة املعلومات الرشطية لغرب أفريقيا» (وابيس) املمولة من االتحاد
األوروبي .غري أن تنفيذ برنامج وابيس ،الذي وُضع أصال للمساعدة عىل كشف الجرائم الجنائية وجمع
األدلة املتصلة بها والبحث عن مرتكبيها ورشكائهم املحتملني من أجل مكافحة الجريمة املنظمة واإلرهاب،
يؤدي بشكل غري مبارش إىل معاملة بيانات شخصية ويشتمل أيضا عىل إمكان تسجيل البيانات املتعلقة
بالشهود والضحايا إذا اقتىض التحقيق ذلك .وللميض قدما بهذا املرشوع الهام للجماعة االقتصادية،
سيتعني عىل أجهزة إنفاذ القانون (الرشطة ،والدرك ،والجمارك ،والهجرة ،واملياه والغابات ،وغريها من
األجهزة املماثلة) تبادل املعلومات الحساسة عن األشخاص واملمتلكات بغية تحقيق الهدف النهائي املتمثل
يف ضمان أمن األشخاص واملمتلكات يف منطقة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ويف القارة األفريقية
وأوروبا والعالم أجمع .ويعني ذلك بالنسبة لألجهزة املذكورة تبادل البيانات الشخصية ،أي جميع
املعلومات املتعلقة بشخص طبيعي حُ دِّدت هويته أو يمكن تحديدها ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،استنادا
إىل رقم تعريف أو إىل عنرص أو أكثر من عنارص املعلومات الخاصة به.
ويف غرب أفريقيا ،يحمي هذه البيانات القانون اإلضايف  A/SA.1/01/10املتعلق بحماية البيانات الشخصية
يف الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،الذي اعتُمد يف  16شباط/فرباير  2010لحماية املواطنني يف دول
الجماعة االقتصادية من أيّ إساءة استخدام لبياناتهم الشخصية ومعاملتها .لذا ،حدد القانون اإلضايف
املبادئ األساسية التي تحكم معاملة البيانات الشخصية ويحث الدول األعضاء يف الجماعة االقتصادية عىل
سن قوانني لحماية هذ النوع من البيانات وإنشاء هيئات حماية مناسبة لها ،أي هيئات مكلفة بتطبيق
قانون حماية البيانات الشخصية.
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مقدمة

دليل وابيس

ل َم حماية البيانات الشخصية؟
حماية البيانات الشخصية هي حماية الخصوصية والكرامة وسائر حقوق الفرد األساسية مثل الحق يف
احرتام الحياة الخاصة ،والحق يف الصورة ،والحق يف صون الرشف ،وغري ذلك.
ويف هذا السياق ،وبهدف مساعدة أجهزة إنفاذ القانون عىل معاملة البيانات الشخصية يف منظومة وابيس
بما يتفق مع القانون اإلضايف وسائر القوانني واألنظمة السارية يف البلدان املعنية واملعايري الدولية املتعلقة
بحماية البيانات ،أُع َّد هذا الدليل ألفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية.
دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

وهذا الدليل ،الذي أعده برنامج وابيس ووافق عليه ممثلو البلدان املشاركة يف هذا الربنامج خالل لقاءات
تنسيق القوانني التي عقدتها لجنة خرباء الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف الفرتة من  22إىل 24
ترشين األول/أكتوبر  ،2019يستند إىل املمارسات الجيدة املعمول بها عىل الصعيدين الوطني والدويل وفقا
ألحكام القانون اإلضايف والترشيعات السارية يف البلدان املشاركة يف الربنامج .ويُرمى من دليل أفضل
املمارسات هذا ،وإن لم يكن ملزما ،إىل أن يقوم مقام أداة توجيهية تهدف إىل تسهيل فهم املعايري السارية
واملبادئ التوجيهية التي تحكم جمع البيانات الشخصية ومعاملتها وتبادلها وحفظها يف إطار برنامج
وابيس.
وتطبيق أجهزة إنفاذ القانون إرشادات هذا الدليل بشكل مناسب سيتيح للبلدان املشاركة يف الربنامج
ّ
ستيس تبادل املعلومات وتعزز استخدام منظومة وابيس إىل أقىص حد مع
اعتماد أفضل املمارسات التي
الحفاظ عىل التوازن الالزم بني فعالية منظومة إلنفاذ القانون وبني احرتام الحقوق والحريات األساسية
الواجبة لكل فرد.
وإني أهيب بالبلدان املشاركة يف برنامج وابيس إىل االستفادة إىل أقىص حد من هذا الدليل عىل الصعيد
املهني لتعزيز قدراتها عىل مكافحة الجريمة املنظمة واإلرهاب من خالل تبادل معلومات جيدة النوعية.
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مقدمة
ما هو دليل وابيس ألفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية؟

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

إن الغرض من دليل منظومة املعلومات الرشطية لغرب أفريقيا (‘وابيس ‘أو ‘املنظومة’) ألفضل املمارسات
يف مجال حماية البيانات الشخصية هو مساعدة أجهزة إنفاذ القانون عىل معاملة البيانات يف منظومة
وابيس بما يتفق مع قانون ‘Supplementary Act A/SA.1/01/10 on Personal Data Protection within
‘( ’ECOWASالقانون اإلضايف’) وسائر القوانني واللوائح القانونية السارية واملعايري الدولية وأفضل
املمارسات املعتمدة يف معاملة البيانات الشخصية.
ودليل أفضل املمارسات مخصص لكل أجهزة إنفاذ القانون والهيئات التي تعامل البيانات الشخصية عرب
منظومة وابيس .وهو يوفر إرشادات بشأن كيفية حماية البيانات الشخصية عند معاملتها عرب هذه
املنظومة .ويهدف إىل تسهيل فهم أجهزة إنفاذ القانون يف البلدان املشاركة يف منظومة وابيس للقوانني
الحالية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإنفاذ القانون التي تسي عىل معاملة البيانات.
وال يعفي هذا الدليل البلدان األعضاء يف الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مما عليها من واجبات
بمقتىض القانون اإلضايف ،وال سيما من حيث اعتماد ترشيعات وطنية وإنشاء هيئة لحماية البيانات.
والدليل هو كناية عن أداة توجيهية لحماية البيانات استُحدثت خصيصا للبلدان املشاركة يف منظومة
وابيس لكفالة اتباعها أفضل املمارسات عند جمع البيانات الشخصية ومعاملتها وتوفريها واستخدامها يف
هذه املنظومة .وهو يمثل مرجعا ألفضل املمارسات الوطنية والدولية التي تتفق مع القانون اإلضايف الذي
اعتمدته الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،وللبلدان املستفيدة التي لديها قوانني لحماية البيانات.
وهو يحدد املبادئ واالستثناءات والحقوق األساسية املتعلقة بحماية البيانات ويتضمن يف الوقت نفسه
هيكليات إلدارتها والتقيد بها لتيسري تنفيذها.

الغرض من دليل وابيس ألفضل املمارسات
إن وابيس منظومة إلكرتونية للمعلومات الرشطية تعمل عىل ُ
الصعد الوطني واإلقليمي والدويل .والغرض
العام منها هو زيادة قدرة أجهزة إنفاذ القانون يف غرب أفريقيا عىل مكافحة الجريمة عرب الوطنية واإلرهاب
من خالل تحسني مستوى إدارة املعلومات وتبادلها .وتحتوي املنظومة عىل معلومات من أجهزة إنفاذ
القانون تتعلق ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ،بما ييل:
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.a
.
.c
.d
.e
.
.

أشخاص (مثل املشتبه فيهم والشهود والضحايا)؛
وسائل نقل (مثل السيارات)؛
مستندات (مثل جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية وغريها)؛
أسلحة؛
أماكن؛
أحداث؛
أشياء عامة (تشمل أشياء غري مدرجة ضمن هذه الفئات املحددة – كاألشياء التي يُعثر
عليها يف مسح جريمة ما ،عىل سبيل املثال).

وعىل الصعيد اإلقليمي ،قامت األطراف السامية املتعاقدة يف الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
إدراكا منها للرضر املحتمل الذي يمكن أن تستتبعه معاملة البيانات الشخصية عىل الحقوق والحريات
األساسية لألشخاص موضوع البيانات ،باعتماد القانون اإلضايف يف  16شباط /فرباير  .2010ويعرض
هذا القانون املبادئ األساسية التي تحكم معاملة البيانات الشخصية داخل هذه الجماعة االقتصادية
ويتطلب من بلدانها األعضاء سن تشيعات لحماية البيانات وإنشاء هيئات تُعنى بحمايتها .وثمة تفاوت
حاليا بني البلدان املشاركة يف منظومة وابيس من حيث الوفاء بهذه املتطلبات الرئيسية.
وجاء هذا الدليل استجابة لطلب ُقدم خالل الندوة القانونية للبلدان املشاركة يف منظومة وابيس التي
عقدتها يف  19آذار /مارس  2019مفوضية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واإلنرتبول واالتحاد
األوروبي ،وحرضتها الجهات املنسقة ملنظومة وابيس وخرباء قانونيون من البلدان الـ  16املشاركة يف
هذه املنظومة .ويف ضوء القلق الذي أ ُبدي بشأن عدم وجود تشيعات لحماية البيانات وسلطات تُعنى
بحمايتها يف بعض البلدان املشاركة يف منظومة وابيسُ ،
اقرتح تقديم مسودة دليل “أفضل املمارسات”
املتعلق بمعاملة البيانات الشخصية يف منظومة وابيس إىل الجهات املنسقة للمنظومة والخرباء القانونيني
خالل حلقة عمل قانونية مخصصة لهذه املسودة لكي ينظروا فيهاُ .
وقدِّمت هذه املسودة خالل ندوة
قانونية للمتابعة ،عقدتها أيضا مفوضية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واإلنرتبول واالتحاد
األوروبي يف أبيدجان من  22إىل  24تشين األول/أكتوبر  ،2019ووافق عليها املشاركون.
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ويقع بعض هذه البيانات يف إطار تعريف “البيانات الشخصية” ألنه يمكن أن يؤدي  -بشكل مبارش أو
غري مبارش  -إىل كشف هوية األشخاص.

دليل وابيس

ملحة عامة عن دليل وابيس ألفضل املمارسات
ينقسم هذا الدليل إىل  12فصال.
يقدم الفصل األول نظرة عامة عن املصطلحات املستخدمة يف الدليل .وهو يع ّرف خصوصا املصطلحات
املتصلة بأبرز الهيئات املسؤولة عن حماية البيانات الشخصية يف إطار الدليل (الفصل  ،1الفقرتان  1و،)2
ّ
ومتلقي البيانات الشخصية (الفصل  ،1الفقرة  ،)8واألشخاص الذين تعامَ ل بياناتهم الشخصية (الفصل
 ،1الفقرة  ،)4ونوع املعلومات التي تُعترب بيانات شخصية (الفصل  ،1الفقرة .)7
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ويعرض الفصل الثاني املبادئ العامة التي تحكم حماية البيانات الشخصية واألسباب املرشوعة التي لدى
أجهزة إنفاذ القانون ملعاملة هذه البيانات .وتوفر هذه املبادئ لهذه األجهزة إيضاحات عامة ملختلف رشوط
معاملتها يف منظومة وابيس .ومبادئ حماية البيانات الشخصية املعروضة تتصل بما ييل:
( )aاملوافقة واملرشوعية؛ و( ) الرشعية واإلنصاف؛ و( )cالغرض واملالءمة والحفظ؛ و( )dالدقة؛ و()e
ِ
معامل البيانات .وال ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون معاملة
الشفافية؛ و( ) السية واألمن؛ و( ) اختيار
البيانات يف منظومة وابيس إال ألغراض إنفاذ القانون املرشوعة التالية :منع ارتكاب الجرائم أو التحقيق
فيها أو الكشف عنها أو مقاضاة مرتكبيها ،وتنفيذ العقوبات ،وصون النظام العام ،وحماية األمن العام من
األخطار التي تتهدده ومنعها ،وألداء أجهزة إنفاذ القانون أي مهمة أو مسؤولية يمليها عليها القانون.
ويبحث الفصل الثالث دور هيئات حماية البيانات ،وأهمية التدريب عىل كيفية حماية هذه البيانات ،وأهمية
إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تنفيذ إطار حماية البيانات .فأوال ،ينبغي لجميع البلدان املشاركة يف
منظومة وابيس إنشاء هيئة مستقلة لحماية البيانات تكون مسؤولة عن عمليات معاملة البيانات .وثانيا،
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون تعيني موظف معني بحماية البيانات ليقوم بما ييل )a( :إطالع أجهزة إنفاذ
القانون عىل واجباتها القانونية؛ و( ) التحقق من مدى التقيد برشوط معاملة البيانات؛ و( )cتقديم
املشورة بشأن تقييم نتائج حماية البيانات؛ و( )dالتنسيق مع هيئات حماية البيانات؛ و( )eتنظيم برنامج
تدريب مناسب ودائم ملستخدمي منظومة وابيس .وثالثا ،يتعني عىل أجهزة إنفاذ القانون دمج حماية
البيانات يف صلب هيكليات إدارتها عرب إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تنفيذ إطار حماية البيانات
التي تعامَ ل يف هذه املنظومة.
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ويحدد الفصل الرابع أفضل املمارسات يف مجال جمع البيانات الشخصية وتبادلها .وكقاعدة عامة ،يجب
أن تقترص البيانات الشخصية التي تُجمع عىل ما يقتضيه تحقيق الغرض الذي تُجمع ألجله وأال تتجاوزه.
ويقدم الفصل الخامس ملحة عامة عن نوعية البيانات وعن التدابري التي ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون
تنفيذها لضمان الحفاظ عىل رسية البيانات الشخصية وأمنها .وكقاعدة عامة ،ال ينبغي ألهذه األجهزة
إرسال بيانات شخصية غري دقيقة أو قديمة أو ناقصة .ويتعني عىل أجهزة إنفاذ القانون ،إذا اتضح لها أنها
أعطت بيانات شخصية غري دقيقة ،اإلرساع يف إبالغ ّ
متلقيها بذلك واتخاذ الخطوات املناسبة لتصحيحها أو
حذفها أو منع معاملتها .وينبغي لها أيضا اتخاذ التدابري املناسبة لتأمني املنظومة.

ويعرض الفصل السابع أفضل املمارسات يف مجايل تجهيز السجالت واالحتفاظ بالبيانات .فيجب عىل
أجهزة إنفاذ القانون امتالك سجالت لجميع عمليات معاملة البيانات .ويجب عليها أيضا االحتفاظ
بسجالت ملا ييل )a( :جمع البيانات؛ و( ) تغيريها؛ و( )cالوصول إليها /االطالع عليها؛ و( )dالكشف
عنها ،بما يف ذلك إحالتها؛ و( )eدمجها يف إطار واحد؛ و( ) حذفها .وال ينبغي لها االحتفاظ بالبيانات إال
لفرتة محددة.
ويشري الفصل الثامن إىل أن البيانات الحساسة أي [«البيانات الشخصية التي تذكر االنتماء العرقي أو
اإلثني أو األصل الجغرايف أو النسب أو اآلراء السياسية أو املعتقدات الدينية أو الفلسفية أو العضوية
النقابية أو الحياة الجنسية أو البيانات الوراثية أو بشكل أعم البيانات املتصلة بالحالة الصحية ألي
شخص» (الفصل  ،8.1الفقرة  )1ال يتعني معاملتها يف منظومة وابيس إال عند الرضورة القصوى.
ويسلط الفصل التاسع الضوء عىل حقوق األشخاص موضوع البيانات ،أي حق االطالع عىل بياناتهم أو
تصحيحها أو حذفها .وحق االطالع عىل البيانات يجيز للشخص املعني الوصول املبارش أو غري املبارش إىل
ما يتعلق به من بيانات موجودة يف منظومة وابيس ،بينما يجيز له حق تصحيحها أو حذفها الطلب من
أجهزة إنفاذ القانون تصحيح بياناته الشخصية غري الدقيقة املوجودة يف هذه املنظومة أو حذفها.
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ويحدد الفصل السادس الخطوات املناسبة التي ينبغي اتخاذها عند انتهاك بيانات ما .ويتعني عىل أجهزة
إنفاذ القانون توثيق حاالت انتهاكها وإبالغ الهيئة املختصة بحماية البيانات بها بدون تأخري ال لزوم له،
ويفضل أن يكون ذلك ضمن مهلة  72ساعة من وقت انتهاكها .ويتعني عليها كذلك إبالغ األشخاص
موضوع البيانات بدون أي تأخري ال لزوم له بأن بياناتهم الشخصية قد انتُهكت إذا كان من املحتمل أن
يؤدي هذا االنتهاك إىل مس حقوقهم وحرياتهم.

دليل وابيس
ويناقش الفصل العارش تقييم نتائج حماية البيانات الذي يمكن استخدامه ملساعدة أجهزة إنفاذ القانون
عىل تبيان وتسجيل املخاطر التي تنطوي عليها معاملة البيانات الشخصية يف منظومة وابيس .وسيثبت
هذا التقييم ،إذا أُجري بحسب األصول ،أن هذه األجهزة بحثت املخاطر التي تستتبعها معاملة البيانات
املقررة.
ويذكر الفصل الحادي عرش الحاالت التي ال ينبغي فيها معاملة البيانات وفقا لهذا الدليل.

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

ويلخص الفصل الثاني عرش الغرض الشامل من هذا الدليل أال وهو تمكني البلدان املشاركة يف منظومة
وابيس من تبنّي ممارسات قانونية عند معاملة البيانات تسهّ ل إدارة املعلومات وتبادلها واستخدام هذه
املنظومة العام إىل أقىص حد ممكن.
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الفصل األول

مصطلحات عامة
أغراض هذا الدليل ،املقصود بـ::

.2

ِ
“معام ل البيانات” :أي شخص أو كيان أو هيئة أو جمعية ،سواء من الحقل العام أو الحقل
2
الخاص ،يتوىل معاملة بيانات نيابة عن املتحكم بالبيانات .

.3

“هيئة حماية البيانات” :الهيئة املستقلة املسؤولة عن كفالة التقيد بقواعد حماية البيانات،
التي يشكلها بلد مشارك يف منظومة وابيس وفقا للمادة  14من القانون اإلضايف
( )Supplementary Actو/أو القوانني املحلية يف البلد املشارك فيها.

.4

“الشخص موضوع البيانات” الشخص الذي تتم معاملة بياناته الشخصية. 3

.5

انتهاك البيانات الشخصية” :خرق ألمن البيانات الشخصية يؤدي بشكل غري مقصود أو
غري قانوني إىل إتالف البيانات الشخصية املحالة أو املخزنة أو املعاملة أو ضياعها أو
تغيريها ،أو الكشف عنها أو االطالع عليها بدون إذن. 4

.6

“معاملة البيانات الشخصية” :كل عملية أو مجموعة من العمليات تجري عىل البيانات
الشخصية سواء بوسائل مؤتمتة أو غريها من الوسائل ،مثل الحصول عىل بيانات الشخصية
أو استخدامها أو تسجيلها أو تنظيمها أو االحتفاظ بها أو تعديلها أو تغيريها أو استخ راجها
أو حفظها أو نسخها أو االطالع عليها أو استخدامها لغري أغ راضها أو الكشف عنها عرب
إحالتها أو نرشها أو توفريها أو ترتيبها أو دمجها ،فضال عن منع الوصول إليها أو تشفريها
أو حذفها أو إتالفها . 5

.7

“البيانات الشخصية” :أي معلومات تتعلق بشخص ُم ح دَّد يمكن كشف هويته بشكل

.Supplementary Act A/SA.1/01/10 on Personal Data Protection within ECOWAS, 16 February 2010, Article 1 .1

 .2املرجع نفسه.
 .3املرجع نفسه.
 .4توجيه االتحاد األوروبي

( .D i r e c t i v e ) E U ( 2 0 1 6 / 6 8 0 , 2 7 A p r i l 2 0 1 6 , A r t . 3 ) 1 1

.Supplementary Act A/SA.1/01/10 on Personal Data Protection within ECOWAS, 16 February 2010, Article 1 .5
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.1

“املتحكم بالبيانات” :أي شخص أو كيان أو هيئة أو جمعية ،سواء من الحقل العام أو
الحقل الخاص ،يقرر بمفرده أو مع آخرين جمع بيانات شخصية ومعاملتها وتحديد
األغ راض التي ألجلها تعامَ ل. 1

دليل وابيس
مبارش أو غري مبارش بالرجوع إىل رقم تعريف أو عنرص واحد أو عدة عنارص تتعلق بأوصافه
6
الجسدية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية
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.8

ّ
املتلق ية” :أي جهة تزوَّد ببيانات شخصية ،بما يشمل األشخاص الطبيعيني أو
“الجهة
االعتباريني أو األجهزة العامة أو األجهزة أو سائر الهيئات ،سواء أكانت جهة ثالثة أم لم
تكن.7

.9

“البيانات الحساسة” :البيانات الشخصية املتعلقة بآراء أو أنشطة الشخص الدينية أو
الفلسفية أو السياسية أو النقابية ،أو بحياته الجنسية أو أصله اإلثني أو وضعه الصحي،
يف إطار تدابري اجتماعية وإج راءات قضائية وعقوبات جنائية أو إدارية. 8

.10

“القانون اإلضايف” يعني قانون  ECOWAS Supplementary Act A/SA.1/01/10املتعلق
بحماية البيانات الصادر يف  16شباط /فرباير .2010

.11

“البلد املشارك يف منظومة وابيس” :أي من البلدان التالية :بوركينا فاسو ،جمهورية بنن،
جمهورية توغو ،جمهورية تشاد ،جمهورية ال رأس األخرض ،جمهورية السنغال ،جمهورية
سرياليون ،جمهورية غامبيا ،جمهورية غانا ،جمهورية غينيا ،جمهورية غينيا بيساو،
جمهورية كوت ديفوار ،جمهورية ليربيا ،جمهورية مايل ،جمهورية موريتانيا اإلسالمية،
جمهورية النيجر ،جمهورية نيجرييا االتحادية.

.12

(“وابيس” (أو “املنظومة”) :برنامج منظومة املعلومات الرشطية لغرب أفريقيا (وابيس) –
وهي بمثابة منظومة إلكرتونية للمعلومات الرشطية تعمل عىل ُ
الص عد الوطني واإلقليمي
والدويل.

6

املرجع نفسه.

 .7توجيه االتحاد األوروبي(.Directive )EU( 2016/680, 27 April 2016, Art. 3 )10
.Supplementary Act A/SA.1/01/10 on Personal Data Protection within ECOWAS, 16 February 2010, Article 1 .8
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الفصل الثاني

املبادئ السارية عىل حماية البيانات الشخصية
والغرض من معاملتها
 2.1املبادئ السارية
عند معاملة البيانات الشخصية يف املنظومة ،ينبغي أن تسرتشد أجهزة إنفاذ القانون باملبادئ أدناه
املنصوص عليها يف الفصل الخامس من القانون اإلضايف ‘:’Supplementary Act

ومعاملة البيانات الشخصية ألغراض إنفاذ القانون املنصوص عليها يف الفقرة 2-2

أدناه ال تستلزم طلب موافقة الشخص موضوع هذه البيانات.

.2

مبدأ الرشعية واإلنصاف :يجب عىل أجهزة إنفاذ القانون معاملة البيانات الشخصية بطريقة
قانونية ومنصفة وغري احتيالية .وكل معاملة يجب أن يجيزها القانون وأن تحرتم الحقوق
األساسية لألشخاص موضوع البيانات ،بما يتفق والواجبات السارية املتصلة باحرتام حقوق
اإلنسان .والغرض الرئييس من ذلك هو حماية مصالح األشخاص الذين تعامَ ل بياناتهم الشخصية.
وهذا األمر ينطبق عىل كل معاملة للبيانات الشخصية يف املنظومة .ومن املهم اإلدراك أن معاملة
البيانات الشخصية لفرد ما ال تغدو بشكل تلقائي غري منصفة أو غري منطقية أو غري قانونية ألن
لها أثرا سلبيا عىل هذا الفرد .والقرار يستند إىل ما إذا كان األثر السلبي مربرا من الناحية القانونية
للكشف عن جريمة ومنعها وألغراض أخرى ذات صلة بإنفاذ القانون .ويعني ذلك من الناحية
العملية أن أجهزة إنفاذ القانون ينبغي:
.a
.
.c
.d

أن تكون لديها أسباب مرشوعة لجمع البيانات الشخصية واستخدامها ومعاملتها يف
املنظومة؛
االمتناع عن استخدام املعلومات أو البيانات بطرق تستتبع آثارا ضارة غري مربرة عىل
األشخاص املعنيني؛
أن تكون شفافة من حيث الطريقة التي تعتزم بها استخدام البيانات وأن توفر
اإلشعارات املناسبة بشأن حماية البيانات؛
عدم التعامل مع البيانات الشخصية أو معاملتها إال بقدر ما تجيزه املنظومة إىل حد
ما؛
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.1

مبدأ املوافقة واملرشوعية :ال بد أن تكون لدى أجهزة إنفاذ القانون أسباب مرشوعة ملعاملة
البيانات الشخصية ،ويتعني خصوصا التأكد من أن معاملتها رضورية ،ومن هذه األسباب
ما ييل:
 .الوفاء بواجب قانوني ملزم ألجهزة إنفاذ القانون؛
 .cتحقيق مصلحة عامة أو تنفيذ مهمة أخرى رضورية ملمارسة السلطة العامة املسندة
إىل جهاز إنفاذ القانون.

دليل وابيس
.e

التأكد من أن مستخدمي املنظومة ال يستخدمون البيانات الشخصية بشكل غري
قانوني.
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.3

مبدأ الغرض واألهمية واالحتفاظ :ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون جمع البيانات الشخصية
ألغ راض محددة ورصيحة وقانونية ،وينبغي أن تتأكد من عدم امليض يف معاملة البيانات بأي
طريقة تتعارض مع هذه األغ راض .ويجب أن تكون البيانات الشخصية وافية وذات صلة
باألغ راض التي ألجلها تُ جمع والحقا تعامَ ل .وال ينبغي االحتفاظ بالبيانات الشخصية إال
للفرتة املطلوبة لتحقيق األغ راض التي ألجلها تم الحصول عليها أو معاملتها .وبعد انقضاء
الفرتة املطلوبة ،ال ينبغي االحتفاظ بالبيانات إال ألغ راض تاريخية وإحصائية وبحثية ،بما
يتماىش مع األحكام القانونية القائمة.

.4

مبدأ الدقة :ينبغي أن تضمن أجهزة إنفاذ القانون دقة البيانات الشخصية التي يتم
الحصول عليها ،وعند الحاجة تحديثها .وينبغي اتخاذ جميع التدابري املمكنة لضمان
حذف أو تصحيح البيانات غري الدقيقة وغري الكاملة بالنسبة لتحقيق األغ راض التي ألجلها
تم الحصول عليها ومعاملتها.

.5

مبدأ الشفافية :ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون توفري معلومات عن معاملة البيانات الشخصية،
رشيطة التقيد باالستثناءات السارية.

.6

مبدأ السية واألمن :يجب أن تضمن أجهزة إنفاذ القانون أن البيانات املوجودة يف املنظومة
تعامَ ل بشكل رسي وأنها محم يّة .ويجب تحديد مستوى رسية البيانات التي تعامَ ل يف
املنظومة وفقا للمخاطر التي يستتبعها اإلفصاح عنها عىل األشخاص موضوع البيانات
وعىل مصادر البيانات.

.7

مبدأ اختيار ُم ِ
عام ل البيانات :يتعني عىل أجهزة إنفاذ القانون ،عند معاملة البيانات نيابة
ِ
عنها ،اختيار معام ل البيانات الذي يوفر الضمانات الكافية .ومن مسؤولية هذه األجهزة
ِ
ومعام ل البيانات التأكد من التقيد بمبادئ حماية البيانات املعمول بها.
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 .1عدم جمع البيانات الشخصية بطريقة غري قانونية

أفضل املمارسات

 .2اح رتام الحقوق األساسية لألشخاص موضوع البيانات ،ال سيما حقوق اإلنسان
 .3عدم معاملة البيانات الشخصية بطريقة غري عادلة أو غري منطقية أو غري قانونية
 .4التأكد من أن ألي معاملة للبيانات غرضا محددا ورصيحا ومرشوعا
 .5تحديد ف رتات االحتفاظ بالبيانات الشخصية وااللتزام بهذه الف رتات

 .7حذف البيانات غري الدقيقة أو غري الكاملة أو تصحيحها
 .8إدارة البيانات الشخصية بطريقة شفافة
 .إحكام أمن املنظومة والتأكد من إبقاء البيانات الشخصية رسية
.10

اإلرشاف عىل املتعهدين من الباطن العاملني يف املنظومة

 2.2الغرض من معاملة البيانات يف املنظومة
.1

يجب معاملة البيانات يف املنظومة لتحقيق واحد أو أكثر من أغ راض إنفاذ القانون التالية:
 .aمنع الج رائم؛
 .التحقيق يف الج رائم؛
 .cالكشف عن الج رائم؛
 .dمحاكمة مرتكبي الج رائم؛
 .eهـ .تنفيذ العقوبات؛
 .صون النظام العام؛
 .حماية األمن العام من األخطار التي تتهدده ومنعها؛
 .hأداء كل مهمة أو مسؤولية تقع عىل عاتق أجهزة إنفاذ القانون بموجب القانون.

.2

ال ينبغي استخدام البيانات الشخصية التي تُ جمع ألغ راض إنفاذ القانون ألي غرض آخر
يتعارض مع الغرض األصيل الذي تُ جمع ألجله ،إال إذا أجاز القانون ذلك.
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 .6التأكد من دقة البيانات الشخصية التي تُجمع ،وعند الحاجة تحديثها

دليل وابيس

أفضل املمارسات

الغرض من معاملة البيانات
 .1التقيد باألغ راض املعلنة املنشودة من معاملة البيانات يف املنظومة
 .2التأكد من أن توسيع نطاق األغ راض من معاملة البيانات جائز قانونيا قبل توسيعه
 .3عدم تغيري األغ راض املعلنة املنشودة من معاملة البيانات

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية
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الفصل الثالث

نظام حماية البيانات وإدارتها
.1
.2
.3

.5

أفضل املمارسات

امل راقبة واإلبالغ
 .1وضع قانون لحماية البيانات الشخصية وتشكيل هيئة مستقلة تُعنى بحمايتها تطبيقا للمادة 14من
Supplementary Act

 .2إبالغ هيئة حماية البيانات بوجود املنظومة
 .3توعية السلطات العامة التي لم تعتمد بعد ترشيعات لحماية البيانات برضورة اإلرساع يف نرش
 Supplementary Actيف الجريدة الرسمية يف بلدانها
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.4

 3.1املراقبة واإلبالغ
ُ
ينبغي أن تكون لدى كل بلد مشارك يف منظومة وابيس هيئة مستقلة ت عنى بحماية
البيانات ،تطبيقا للمادة  14من .Supplementary Act
وينبغي إبالغ هيئة حماية البيانات بمنظومة وابيس بموجب قوانني البلد املشارك فيها.
وينبغي للبلد املشارك يف منظومة وابيس ،الذي لم يقم بعد باعتماد القوانني أو تشكيل
هيئة حماية البيانات املستقلة املطلوبة ،نرش  Supplementary Actيف الجريدة الرسمية
واح رتام املبادئ الواردة فيه .ويمكنه أيضا تشكيل أو تعيني هيئة إرشاف مستقلة ألداء مهام
هيئة حماية البيانات.
وينبغي لكل بلد مشارك يف منظومة وابيس أن يضع أط را قانونية ،يف شكل قوانني وأنظمة
وقواعد وتوجيهات وسياسات وغريها ،تحدد بوضوح أجهزة إنفاذ القانون املسؤولة عن
معاملة البيانات يف املنظومة وتعرض الطريقة املقرر أن تعامَ ل بها البيانات الشخصية
فيها.
وتتوىل هيئة إنفاذ القانون مسؤولية جميع عمليات معاملة البيانات التي تجريها أو تسمح
بإج رائها ،وتخضع للمساءلة بشأنها.

دليل وابيس

 3.2املوظف املعني بحماية البيانات والتوعية بحماية البيانات والتدريب عليها

أفضل املمارسات

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

 .1ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون تعيني موظف معني بحماية البيانات يمتلك فهما دقيقا لقانون
حماية البيانات واملمارسات املتبعة لحمايتها ،ألداء املهام التالية::
 .aإبالغ أجهزة إنفاذ القانون التي تعامل البيانات يف املنظومة بواجباتها القانونية من حيث
معاملة البيانات الشخصية وإطالعها عليها؛
 .التحقق من مدى تقيّد أجهزة إنفاذ القانون باملعايري التي تحكم معاملة البيانات يف
املنظومة؛
 .cإسداء املشورة عند الطلب بشأن تقييم تأثري حماية البيانات؛
 .dالتعاون والتنسيق مع هيئات حماية البيانات املختصة؛
 .eتنظيم برامج تدريب دائمة مناسبة بشأن كيفية حماية البيانات مخصصة لألشخاص
الذين يعملون عىل املنظومة.
.2

حسب االقتضاء ،يجب أن يكون حصول املوظف املعني بحماية البيانات عىل الشهادات الالزمة
والتدريب الالزم إلزاميا.

.3

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون املشاركة يف منظومة وابيس ضمان توعية جميع مستخدمي
املنظومة بمسألة حماية البيانات وتدريبهم عىل كيفية حمايتها.

.4

ينبغي أن يكون املوظف املعني بحماية البيانات حاصال عىل التدريب الالزم و /أو الشهادة
الالزمة إلدارة إطار حماية البيانات يف منظومة وابيس.

املوظف املعني بحماية البيانات
 .1تعيني موظف معني حماية البيانات
 .2التأكد من أن املوظف املعني بحماية البيانات يمتلك املؤهالت املناسبة للوظيفة
 .3إعداد برنامج لبناء القدرات يف مجال حماية البيانات مخصص للموظف املعني بحماية البيانات
ومستخدمي املنظومة
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دراسة حالة

عن تدريب أجهزة إنفاذ القانون عىل حماية البيانات
شرطة دايفد بويز ،قرار مكتب مفوض المعلومات ،المرجع COM0666484، COM0672404،
COM0677576
أكد مكتب مفوض املعلومات ،وهو هيئة حماية البيانات يف اململكة املتحدة ،بعد التدقيق أن 1 204
موظفني من أصل  2 258موظفا لم يخضعوا للتدريب عىل حماية البيانات مما أدى إىل انتهاكات

وضع برنامج لتدريب كل املوظفني عىل كيفية حماية البيانات
وضع برنامج تدريبي تجديدي لكل املوظفني بغية ضمان تقيّدهم الدائم بقانون حماية البيانات
وضع برنامج لتسجيل الربامج التدريبية ومراقبتها
اتخاذ أي تدابري أمنية أخرى ،حسب االقتضاء ،لضمان حماية البيانات الشخصية من معاملتها
بدون إذن وبشكل غري قانوني وإضاعتها عن غري قصد والتلف و /أو الرضر.
شرطة همبرسايد ،قرار مكتب مفوض المعلومات ،المرجع COM064 315

ردا عىل ضياع أقراص غري مشفرة تتضمن مقابلة مع ضحية اغتصاب مفرتضة ،حققت هيئة حماية
البيانات مع رشطة  .Humbersideوخلص التحقيق إىل أن نسبة من تقيدوا يف قسم الرشطة بحماية
البيانات التي تدربوا عليها لم تتجاوز  16,8يف املائة .واتخذ املتحكم بالبيانات التدابري الالزمة لضمان ما
ييل:
يتلقى جميع املوظفني الحاليني املسؤولني عن التعامل مع البيانات الشخصية التدريب املالئم
واملتعلق تحديدا بحماية البيانات وذلك يف غضون ستة أشهر؛
يتلقى جميع املوظفني الذين يتعاملون بانتظام مع وسائط الخزن القابلة للفك مثل األقراص
املدمجة وأقراص الفيديو الرقمية ورشائح ذاكرة  USBالتدريب عىل كيفية استخدام التشفري،
بما يف ذلك عندما يكون التشفري الزما وكيفية التشفري؛
تنظيم برامج تدريبية سنوية لتجديد املعلومات؛
تزويد املوظفني الجدد املسؤولني عن التعامل مع البيانات الشخصية بالتدريب الالزم
واملتعلق تحديدا بحماية البيانات بعد الفرتة التحضريية؛
التأكد من حضور برامج التدريب؛
تعميم سياسات وإجراءات هيئة حماية البيانات وإتاحتها للموظفني يف كل األقسام التي
تتعامل مع البيانات الشخصية.

19

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

عديدة لقانون حماية البيانات .ومن ضمنهم موظف أرسل عرب الفاكس بيانات حساسة إىل جهاز
فاكس مفتوح بدون إذن الشخص املعني ،وموظف آخر وزع صورة ملكتبه عليه صورة لشاشة
حاسوبه التي تعرض بيانات شخصية وحساسة .وأصدر مفوض املعلومات التعليمات التالية:

دليل وابيس

 3.3التقيد بمبادئ حماية البيانات وإدارتها

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.1

لضمان التقيد بمبادئ حماية البيانات عند استخدام منظومة وابيس وتشغيلها ،ينبغي ألجهزة
إنفاذ القانون معاملة جمع البيانات الشخصية بطريقة تقلص إىل الحد األدنى من مخاطر
معاملتها بدون إذن وبشكل غري قانوني.

.2

وينبغي ألجهزة إنفاذ القانون دمج مسألة حماية الخصوصيات والبيانات يف هياكل اإلدارة
التابعة لها ملواءمة معايري مبادئ حماية البيانات مع أهدافها التنظيمية وثقافتها .ويمكن
تحقيق ذلك من خالل فهم هذه املبادئ ونطاقها ،وتبيان الثغرات التي تشوب التقيد بها عىل
صعيد كل األجهزة ،ووضع الخطط الكفيلة بسدها وتنفيذ الخطط والسياسات واإلجراءات
ذات الصلة عىل املدى االسرتاتيجي.

.3

وينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أيضا تنفيذ السياسات التي تضمن تكليف املوظفني أو العاملني
بمسؤوليات واضحة يف مجال حماية البيانات وإخضاعهم للمساءلة.

.4

وأنشطة اإلدارة االسرتاتيجية التي يمكن أن تسهل تنفيذ املبادئ تشمل ما ييل:
.a

إسناد مسؤولية حماية البيانات يف استخدام منظومة وابيس وتشغيلها إىل شخص معني
 مثل املوظف املعني بحماية البيانات .وينبغي أن يكون هذا املوظف مسؤوال عن تسهيلّ
ويتعني عليه تويل اإلدارة اليومية
التقيد بالقواعد املطلوبة عند معاملة البيانات يف املنظومة.
لشؤون حماية البيانات يف املنظومة .ويجوز أن يؤدي دورا محددا لحمايتها و /أو يعمل
يف األقسام القانونية أو تلك املعنية بالتقيد بالقيود أو تكنولوجيا املعلومات أو األمن أو
إدارة املعلومات.

 .توعية وإرشاك مسؤولني رفيعي املستوى يف إدارة إطار حماية البيانات يف منظومة وابيس.
ويتطلب تنفيذ هذا اإلطار مشاركة اإلدارة العليا ليكون سلسا .وهذه املشاركة الداعمة
يمكن أن تشمل ما ييل:
 .iإبالغ جميع املوظفني ومستويات اإلدارة الدنيا عن مدى أهمية حماية البيانات يف
منظومة وابيس؛
.ii

املشاركة يف مبادرات حماية البيانات؛

 .iiiتوفري ما يكفي من موارد مالية لدعم أنشطة حماية البيانات.
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.c

.d

إسناد مسؤولية إطار حماية البيانات يف منظومة وابيس إىل مجمل أجهزة إنفاذ
القانون .وتتطلب إدارة حماية البيانات مساهمة ومشاركة جميع مستخدمي املنظومة
تقريبا .لذلك ،يف وسع املوظف املعني بحماية البيانات تشكيل فريق يُعنى بحماية
البيانات للعمل يف مختلف املجموعات الوظيفية داخل الوحدة للمساعدة عىل فهم ما
تواجهه هذه املجموعات من مخاطر تتعرض لها حماية البيانات.
.كفالة التواصل الدائم بني املوظف املعني بحماية البيانات وفريق حماية البيانات من
جهة واملسؤولني عن حماية البيانات داخل منظومة وابيس من جهة أخرى .ويساعد
ذلك يف تنفيذ إطار حماية البيانات فعليا من أجل:
.ii

مساعدة املستخدمني عىل تحقيق أهدافهم.

.e

إرشاك جميع أصحاب املصلحة البارزين املعنيني بإطار حماية البيانات يف منظومة وابيس.
ويتعني عىل املوظف املعني بحماية البيانات التواصل مع مستخدمي املنظومة .ومشاركة
هذه الجهات قد تكون يف شكل نقاشات أو اجتماعات رسمية (مثل االجتماعات الشهرية أو
الفصلية) تتناول مسألة إطار حماية البيانات يف املنظومة .ويتعني أيضا إرشاك املوظف
املعني بحماية البيانات يف األنشطة التي تؤثر يف حمايتها ،ومنها مثال أمن املعلومات
والتحقيقات وجمع املعلومات وما إىل ذلك.

.

رفع تقارير منتظمة ودائمة إىل املسؤولني الداخليني ،مثل اإلدارة العليا ،عن حالة إطار
حماية البيانات .ويتعني أن تسلط هذه التقارير الضوء عىل أبرز املخاطر التي تتعرض لها
حماية البيانات أو انتهاكها أو األحداث املتصلة بها وغري ذلك .وتوفري معلومات رسيعة
ودقيقة عن الخصوصيات وحماية البيانات للمسؤولني عن اإلرشاف عىل إطار حماية
البيانات وإدارته رضوري لضمان تقيد أجهزة إنفاذ القانون التي تستخدم منظومة
وابيس بالقواعد التي تحكم معاملة البيانات الشخصية وللحد من مخاطر عدم التقيد بها.
ومن املهم النظر يف استحداث مقاييس ملعرفة مدى التقيد بهذه القواعد وتنفيذها
واملعلومات الواردة يف التقارير املتعلقة بهاتني املسألتني.

.

رفع تقارير إىل أصحاب املصلحة الخارجيني مثل هيئات حماية البيانات ،والسلطات
العامة ،وأجهزة إنفاذ القانون وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين عند الرضورة.
وتشكل توعيتهم بتنفيذ إطار حماية البيانات عامال حيويا لضمان االنفتاح والشفافية.
وتوعية جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني الخارجيني تعزز أيضا النزاهة وتبعث الثقة يف
املنظومة .ويتعني عىل أجهزة إنفاذ القانون التي تستخدم منظومة وابيس العمل جاهدة
التباع نهج يركز عىل املستخدم وجعل الشفافية أولوية من خالل البحث عن طرق أكثر
مالءمة ليتسنى لها الوفاء بواجباتها .واستخدام لغة بسيطة أمر مشجع .ويمكن توعية
أصحاب املصلحة الخارجيني عن طريق:
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.i

املبادرة مسبقا إىل ترسيخ مبدأ حماية البيانات يف املشاريع الجارية؛
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.i

التقارير املتعلقة بالشفافية الصادرة عن جهاز إنفاذ القانون؛

.ii

إيداع تقارير التدقيق يف مدى التقيد بقواعد حماية البيانات لدى هيئة حماية
البيانات (حيث توجد)؛

’ .iiiنرش تقارير التدقيق يف حماية البيانات؛
’ .ivتحقق تجريه أط راف ثالثة أو التدقيق يف املسؤوليات؛
.v

’إعداد إشعار بحماية البيانات وتحديثه.

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.h

إجراء تقييم للمخاطر يف جميع الوحدات أو اإلدارات التي يمكنها الوصول إىل منظومة
وابيس .ويجب أن يكون تقييم املخاطر التي تتهدد حماية البيانات رشطا ال بد منه للميض
يف إعداد سياسة عامة متعلقة بحمايتها .ويجب عىل موظف حماية البيانات أو املوظف
ُ
استحداث آلية تقييم ذاتي للوحدة أو لألقسام ملعرفة
املختص يف جهاز إنفاذ القانون
مستوى حماية البيانات تغطي ما يتصل بمنظومة وابيس من عمليات بحث وتحسني
ُ
واإلرشاف عىل هذه اآللية .وآلية تقييم هذه املخاطر ستم ّكن
وتوفري معلومات وتدريب،
موظف حماية البيانات من كشف الثغرات التي تعاني منها حمايتها وإيالئها األولوية
داخل جهاز إنفاذ القانون ،ومن إدارة تنفيذ سياسة تخفيف املخاطر يف منظومة وابيس.
وعند الرضورة ،يمكن ألجهزة إنفاذ القانون النظر يف استشارة طرف ثالث مختص
ملساعدتها.

.i

مطالبة جميع املوظفني املعنيني بمنظومة وابيس باإلقرار بإدراك ماهية إطار حماية
البيانات يف املنظومة واملوافقة عىل االلتزام به .وإن ذلك رضوري للتأكد من أن العاملني أو
املوظفني يدركون الغرض من حماية البيانات عىل مستوى تطبيق املنظومة وتشغيلها.
ومن املهم تحميل العاملني أو املوظفني مسؤولية أفعالهم يف سياق معاملة البيانات
الشخصية .لذلك يجب عىل كل موظف إدراك ماهية إطار حماية البيانات واملوافقة عليه.
ويمكن أن يتم ذلك يف وثيقة منفصلة (ورقية أو إلكرتونية) أو أن يكون جزءا من وثيقة
موجودة مثل رشوط الخدمة أو قواعد السلوك أو دليل املوظفني أو نسخ فردية من سياسة
حماية البيانات.
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أفضل املمارسات

نظام حماية البيانات وإدارتها
 .1تقليص املخاطر املرتبطة بمعاملة البيانات يف املنظومة بدون إذن أو بشكل غري قانوني
 .2تعريف وتحديد أدوار كل مستخدم للمنظومة ومسؤوليته
 .3توعية وإرشاك مسؤولني رفيعي املستوى يف إدارة إطار حماية البيانات يف منظومة وابيس
 .4إنشاء قناة تواصل مفتوحة بني جميع مستخدمي منظومة وابيس
 .5إعداد تقارير عن مشاكل حماية البيانات الناجمة عن عمل املنظومة

 .7التأكد من قيام كل مستخدم ملنظومة وابيس بتوقيع تعهد بحماية البيانات
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 .6تقييم املخاطر التي تتعرض لها حماية البيانات يف كل الوحدات أو األقسام التي يمكنها الوصول إىل
منظومة وابيس

دليل وابيس

جمع البيانات الشخصية وتوفريها
 4.1جمع البيانات الشخصية
.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون التأكد من وجود أساس قانوني لجمع البيانات الشخصية قبل
جمعها.

.2

ال ينبغي أن تتجاوز البيانات الشخصية التي تُجمع يف املنظومة ما يقتضيه تحقيق الغرض
الذي تُجمع ألجله واملتناسب مع أغراض إنفاذ القانون التي تُجمع ألجلها.

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

دراسة حالة

عن رضورة معاملة البيانات الشخصية
 Uzunضد أملانيا ،حكم املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 2 ،أيلول/سبتمرب  ،2010الطلب رقم
05/35629

اشتكى مقدم الطلب ،املشتبه يف مشاركته يف اعتداء بالقنابل نفذته حركة يسارية متطرفة ،من أن
مراقبته عن طريق النظام العاملي لتحديد املواقع ( )GPSواستخدام البيانات التي استُمدت منه يف
الدعوى الجنائية ضده قد انتهكت حقوقه وحمايته بموجب املادة  8من حق احرتام الحياة الخاصة.
ومع أن املحكمة أقرت بأن املراقبة عن طريق نظام  ،GPSبطبيعتها ،أكثر ميال للتدخل يف حق الشخص
يف أن تُحرتَم حياته الخاصة (املادة  ،)8فإن هذا التدخل يكون مقبوال عندما تكون هذه التدابري
«رضورية يف مجتمع ديمقراطي» .واملراقبة لم تُطلب أو تُمنح يف البداية ،ولكنها مُنحت بعد عدة أشهر
من املراقبة البرصية واتخاذ تدابري أقل تدخال .أضف إىل ذلك أنه لم َ
يراقب عن طريق نظام  GPSإال
عندما كان يف السيارة ،وبالتايل ال يمكن القول إنه خضع ملراقبة تامة وشاملة .وأخريا ،إن املراقبة،
لكونها تمت عىل خلفية تهديد عام خطري (محاوالت تفجري قنابل ضد سياسيني وموظفني يف الخدمة
املدنية)« ،رضورية» باملعنى املقصود يف املادة .8

.3

عند جمع البيانات الشخصية ،يجب إقامة صلة واضحة بني الشخص الذي تعامَ ل بياناته
الشخصية والغرض من معاملتها.
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الفصل الرابع

دراسة حالة

عن الصلة القائمة بني البيانات الشخصية والشخص املعني

 Mustafa Sezgin Tanrikuluضد تركيا ،حكم املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 18 ،تموز/يوليو
 ،2017الطلب رقم 06/27473

واعتربت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان هذا األمر  -الذي أذن يف التنصت عىل اتصاالت كل شخص
يف جمهورية تركيا  -غري قانوني عىل أساس أنه ،من بني أمور أخرى ،لم يقترص عىل األشخاص املشتبه
يف ارتكابهم جرائم جنائية ذات صلة عىل غرار املطلوب يف القانون املعمول به.
.4

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون التمييز بوضوح بني مختلف فئات األشخاص الذين تعامَ ل
بياناتهم ،مثل املشتبه فيهم وذوي األهمية بالنسبة للتحقيق واملدانني بجريمة جنائية والضحايا
والشهود ومن عىل صلة بأي منهم ،وغريهم.

.5

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون الحرص عىل أن تكون البيانات التي تُجمع دقيقة وغري مضللة
ومحدّثة وكافية وذات صلة باألغراض التي تعامَ ل ألجلها وال تتجاوزها.
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يف أعقاب اعتداء بقنابل أسفر عن مقتل مفوض يف الرشطة ،استحصلت وكالة االستخبارات الوطنية
الرتكية عىل أمر من املحكمة للتنصت عىل جميع املكاملات الهاتفية املحلية والدولية التي أُجريت يف الفرتة
من  8نيسان /أبريل و 30أيار/مايو  2005باستخدام رشكة  Turk Telekomالخاصة وهي مشغلة
شبكات الهاتف املحمول ومقدمة خدمات اإلنرتنت يف البلد ،وللحصول عىل املعلومات الواردة يف الرسائل
النصية ( )SMSوالرسائل املتعددة الوسائط ( )MMSوالخدمة الراديوية الحزمية العامة ()GPRS
واملراسالت التي تمت بالفاكس ،فضال عن هويات املتصلني وعناوين بروتوكول اإلنرتنت ( )IPوسائر
املعلومات املتعلقة باالتصاالت.

دليل وابيس

أفضل املمارسات

جمع البيانات الشخصية
 .1التأكد بادئ ذي بدء من وجود أساس قانوني لجمع البيانات الشخصية
 .2احرتام مبدأ تناسب جمع البيانات الشخصية مع الغرض منه
 .3التأكد من أن البيانات التي تُجمع دقيقة وغري مضللة ومحدثة وكافية وذات صلة باألغراض
التي تعامَ ل ألجلها وال تتجاوزها

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

 4.2توفري البيانات لهيئات عامة أخرى أو إحالتها إليها
 .1يجوز ألجهزة إنفاذ القانون توفري البيانات الشخصية لهيئات عامة أخرى ليست من أجهزة
إنفاذ القانون أو إحالتها إليها ،إذا:
 .aكان توفريها منصوصا عليه يف القانون؛
ّ
متلق يها لتمكينه من أداء مهامه القانونية
 .إذا كانت البيانات مطلوبة من قبل
(كالتحقيقات أو الواجبات القانونية األخرى بمقتىض القانون الوطني ،عىل سبيل
املثال) أو لدرء خطر جسيم وشيك يتهدد أشخاصا آخرين أو النظام العام أو األمن
العام.
.2

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون ،عند بت ما إذا كان ينبغي لها توفري البيانات لهيئات عامة أخرى
أو إحالتها إليها ،إيالء االعتبار ملا يستتبعه توفريها أو إحالتها من أرضار عىل الشخص املعني.

.3

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون إبالغ الهيئة العامة التي تتلقى البيانات الشخصية بأن من واجبها
عدم استخدام البيانات التي وفرتها لها أو أحالتها إليها إال لألغراض التي ألجلها تم توفريها
أو إحالتها.

.4

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون التأكد من أن الهيئات العامة اتخذت الخطوات الالزمة للتقيد
بإطار حماية البيانات املطبق.
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أفضل املمارسات

توفري /إحالة البيانات
 .1قبل توفري البيانات الشخصية لهيئات أخرى /إحالتها إليها ،ينبغي التأكد من أن توفريها/
إحالتها منصوص عليهما يف القانون
 .2قبل توفري البيانات لهيئات أخرى أو إحالتها إليها ،ينبغي بحث ما قد يستتبعه توفريها أو
إحالتها من أرضار عىل الشخص املعني
 .3إبالغ الهيئة العامة التي تتلقى البيانات الشخصية بأن من واجبها عدم استخدام البيانات التي
وفرتها لها أو أحالتها إليها إال لألغراض التي ألجلها تم توفريها أو إحالتها

.1

يجوز ألجهزة إنفاذ القانون ،بموجب القانون املعمول به يف كل بلد ،توفري البيانات الشخصية
لهيئات خاصة أو إحالتها إليها يف واحدة أو أكثر من الحاالت التالية::
.a
.
.c
.d

تحقيق أهداف تتعلق بإنفاذ القانون؛
منع خطر جسيم وشيك يتهدد النظام العام أو األمن العام؛
دفاعا عن مصلحة الشخص موضوع البيانات؛
لدواع إنسانية.

.2

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون ،عند بت ما إذا كان ينبغي لها توفري البيانات لهيئات عامة أخرى أو
إحالتها إليها ،بحث ما يستتبعه توفريها أو إحالتها من أرضار عىل الشخص املعني.

.3

عند توفري البيانات الشخصية لهيئة خاصة أو إحالتها إليها ،ينبغي لجهاز إنفاذ القانون الحرص
عىل الحصول من الهيئة الخاصة عىل تعهد خطي بأنها تتقيد بمبادئ حماية البيانات املعتمدة.

.4

عند توفري بيانات شخصية للعموم أو إحالتها إليهم يف سياق التحقيقات ،ينبغي التحقق بشكل
خاص من مدى رضورة توفريها أو إحالتها وفائدتها للمصلحة العامة .ويجب وضع الضمانات
الالزمة لكفالة احرتام حقوق األشخاص املعنيني بالقضية.

.5

ينبغي توفري البيانات للعموم أو إحالتها إليهم لتحقيق ما ييل:
 .aتنبيههم؛ أو
 .طلب املساعدة منهم؛ أو
 .cألي غرض آخر يتصل بإنفاذ القانون عىل النحو املحدد يف النقطة  2.2أعاله.

27

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

 4.3توفري البيانات الشخصية لهيئات خاصة أو للعموم أو إحالتها إليهما

دليل وابيس
.6

ينبغي لجهاز إنفاذ القانون ،عند ّ
تلقيه بيانات شخصية من جهاز آخر إلنفاذ للقانون ،أن يحصل
منه عىل موافقته الرسمية قبل توفري هذه البيانات لهيئة خاصة أو للعموم أو إحالتها إليهما.

.7

ينبغي لجهاز إنفاذ القانون ،عند توفريه بيانات شخصية أو إحالتها ،اتخاذ الرتتيبات الالزمة
للتأكد من أن هذه البيانات تخضع لنفس مستوى الحماية أو ملستوى أعىل منه.

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

أفضل املمارسات

توفري البيانات لهيئات خاصة أو للعموم أو إحالتها إليهما
 .1التقيد بأحكام النصوص القانونية املعمول بها قبل توفري بيانات شخصية لهيئات خاصة أو
إحالتها إليها
 .2قبل توفري بيانات شخصية أو إحالتها ،بحث ما يمكن أن يستتبعه توفريها أو إحالتها من عواقب
عىل الضحايا أو الشهود
 .3إبالغ الضحايا والشهود بأن بياناتهم الشخصية سيتم توفريها للعموم أو إحالتها إليهم قبل القيام
بذلك
 .4احرتام حقوق األشخاص عند توفري بياناتهم الشخصية للعموم أو إحالتها إليهم
 .5الحصول عىل موافقة رسمية من جهاز إنفاذ القانون قبل توفري البيانات الشخصية لهيئة عامة أو
للعموم أو إحالتها إليهما
 .6التأكد من توفري مستوى ٍ
كاف من الحماية للبيانات الشخصية قبل توفريها لهيئات خاصة أو
العموم أو إحالتها إليهما
 .7التأكد من توقيع الهيئات الخاصة تعهدا خطيا باحرتام املبادئ السارية عىل حماية البيانات
الشخصية
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دراسة حالة

عن إحالة البيانات الشخصية إىل أفراد من العموم
شرطة ويست ميدالندز ،قرار مكتب مفوض المعلومات ،المرجع ENF0674010

ُفرض عىل شخصني أمر سلوك جنائي ( )CRIMINAL BEHAVIOUR ORDERإللحاقهما أرضارا
باملمتلكات وإطالقهما تهديدات باستخدام بالعنف .وحظر هذا األمر عليهما دخول أماكن معينة
وااللتقاء يف مناطق معينة .وقررت رشطة ويست ميدالندز (املتحكم بالبيانات) إعالن أحكام هذا
األمر يف منشور وُزع عىل نحو  30منزال وتضمن بيانات شخصية عن ضحايا الجرائم والشهود
عليها بدون الحصول عىل إذن منهم .وطلب مكتب مفوض املعلومات (هيئة حماية البيانات) من
املتحكم بالبيانات التأكد مما ييل:
إبالغ الضحايا والشهود بنرش هذه األوامر قبل نرشها؛
توثيق خطوات إعداد املنشور وتوزيعه؛
تنظيم تدريب إلزامي عىل كيفية حماية البيانات الشخصية مخصص لجميع املوظفني الجدد
والحاليني الذين يتولون معاملة البيانات الشخصية؛
تنظيم تدريب لتجديد املعلومات املتعلقة بكيفية حماية البيانات الشخصية مخصص لجميع
املوظفني الذين يتولون معاملة البيانات الشخصية؛
اعتماد أنظمة للتحقق من مدى وضع املهارات املكتسبة من التدريب عىل حماية البيانات موضع
التطبيق؛
تنفيذ ما تقدّم يجري يف مهلة ثالثة أشهر.
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تقييم ما يستتبعه نرش أوامر السلوك الجنائي من مخاطر عىل ضحايا الجرائم والشهود عليها؛

دليل وابيس

 4.4توفري البيانات لجهات دولية أو إحالتها إليها

أفضل املمارسات

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.1

كقاعدة عامة ،ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون التي توفر البيانات الشخصية لجهات دولية أو
تحيلها إليها أن تتحقق مما إذا كانت الهيئة التي تتلقاها تؤدي مهام مسندة إليها بموجب القانون
وألغراض إنفاذ القانون ،ومما إذا كان أداء مهامها هذه يستلزم تزويدها بالبيانات .وإحالة
البيانات إىل جهات دولية ينبغي أن تقترص عىل أجهزة إنفاذ القانون.

.2

عند توفري البيانات الشخصية ألحد أجهزة إنفاذ القانون يف بلد ثالث أو ملنظمة إقليمية أو دولية
ما ،ينبغي للسلطة التي توفرها وللسلطة التي تتلقاها الحرص عىل أن يوفر البلد و /أو جهاز
إنفاذ القانون مستوى كافيا من الحماية ألمن املعلومات والخصوصيات والحريات والحقوق
األساسية لألشخاص املعنيني يف سياق معاملة هذه البيانات.

.3

يجب عىل جهاز إنفاذ القانون الذي يوفر البيانات الشخصية أو يحيلها اتخاذ التدابري الكافية
لكفالة خضوع هذه البيانات لنفس مستوى الحماية أو ملستوى أعىل منه.

توفري البيانات الشخصية لجهات دولية أو إحالتها إليها
 .1التقيد بأحكام النصوص القانونية قبل توفري البيانات الشخصية لجهات دولية أو إحالتها إليها
 .2التأكد من توفري البلد و /أو جهاز إنفاذ القانون مستوى كافيا من الحماية للبيانات عند معاملتها

30

دليل وابيس

الفصل الخامس

نوعية البيانات ورسيتها وأمنها
 5.1نوعية البيانات

.2

ينبغي قدر اإلمكان ،يف جميع عمليات إحالة البيانات الشخصية أو توفريها ،تزويد الجهة املتلقية
باملعلومات الالزمة التي تم ّكنها من تقييم درجة دقة هذه البيانات واكتمالها وموثوقيتها وإىل
أي حد هي محدثة.

.3

إذا وُفرت أو أحيلت بيانات شخصية غري دقيقة أو مغلوطة ،أو يف حال توفريها أو إحالتها بشكل
غري مرشوع ،ينبغي إبالغ الجهة املتلقية بذلك بدون إبطاء .ويف مثل هذه الحال ،ينبغي تصحيحها
أو حذفها أو معاملتها بطريقة مقيدة ،حسب االقتضاء.

.4

ينبغي تصنيف البيانات التي تُجمَ ع وفقا لدرجة دقتها أو موثوقيتها ،وينبغي بشكل خاص
التمييز بني البيانات املستندة إىل وقائع وبني تلك املستندة إىل آراء أو عمليات تقييم شخصية.
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.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون اتخاذ جميع التدابري املمكنة للتأكد من عدم إحالة البيانات الشخصية
غري الدقيقة أو غري الكاملة أو القديمة وعدم توفريها وعدم وضعها يف املتناول .ولتحقيق ذلك،
ينبغي لألجهزة املذكورة التحقق من نوعية البيانات الشخصية قبل إحالتها أو توفريها أو
إتاحتها.

دليل وابيس

دراسة حالة

بشأن معاملة بيانات شخصية مغلوطة

 Cemalettin Canliضد تركيا ،حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 18 ،تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2008الطلب رقم 04/22427
يف عام  ،2003بينما كانت تساق تُهم جنائية بحق السيد  ،CEMALETTIN CANLIقدمت أجهزة الرشطة
تقريرا رشطيا أشري فيه إىل مجموعتني سابقتني من هذه التهم سيقتا بحقه يف عام  1990النتمائه إىل
منظمة غري مرشوعة .وقد بُ ِّرئ السيد  CANLIمن إحداهما وأُغلق ملف الثانية.

 Mikolajovaضد سلوفاكيا ،حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 18 ،كانون الثاني/يناير ،2011
الطلب رقم 03/4479
يف عام  ،2000رفع زوج مقدمة الطلب شكوى جنائية ضدها متهما إياها باالعتداء عليه .وأُسقطت
التهمة بعد أيام من ذلك ولم توجه املحكمة أي تهمة لها ولم تُدنها .إال أن الرشطة سجلت يف ملف
القضية أن مقدمة الطلب ارتكبت جناية بإلحاقها أرضارا جسدية بشخص آخر ،وأنها ذكرت هذه
املعلومة لطرف ثالث استخدمها ضدها .واعتربت املحكمة أن قرار الرشطة قد انتهك حقوق مقدمة
الطلب ألنه صيغ بشكل أشار إىل أنها مذنبة يف حني أن التهمة لم توجَّ ه إليها قط ولم يثبت عليها ذنب
ارتكاب الجناية.

أفضل املمارسات

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

وأعلنت املحكمة أن التقرير الرشطي لم يلتزم بالقانون ألنه لم يُرش إىل تربئة السيد  CANLIيف القضية
األوىل وال إىل إغالق ملف الثانية.

نوعية البيانات
 .1التحقق من نوعية البيانات الشخصية قبل إحالتها أو توفريها أو وضعها يف املتناول
 .2إبالغ الجهات املتلقية يف حال توفري بيانات غري دقيقة أو مغلوطة أو إحالتها أو وضعها يف
املتناول
 .3تصنيف البيانات وفقا لدرجة دقتها أو موثوقيتها
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 5.2السية واألمن
.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون اتخاذ التدابري التقنية والتنظيمية املناسبة والكافية لحماية املنظومة
من مخاطر مثل الوصول غري املقصود أو غري املأذون فيه إىل البيانات الشخصية أو إتالفها أو
اختفائها أو استخدامها أو تغيريها أو الكشف عنها.

.2

وينبغي ألجهزة إنفاذ القانون تنفيذ تدابري تهدف إىل:
.a

.3

منع قراءة البيانات من املنظومة أو نسخها أو تغيريها أو حذفها بدون إذن؛

.c

منع تسجيل البيانات الشخصية واالطالع عىل البيانات الشخصية املسجلة أو تعديلها أو
حذفها بدون إذن؛

.d

منع األشخاص غري املأذون لهم يف استخدام املنظومة من استخدام منظومات املعاملة
املؤتمتة وذلك بواسطة معدات إحالة البيانات؛

.e

التأكد من أن لألشخاص املأذون لهم يف استخدام املنظومة إمكانية الوصول فقط إىل
البيانات الشخصية التي يجيز لهم الوصول إليها اإلذ ُن الذي يف حوزتهم؛

.

الحرص عىل أنه يمكن تأكيد وإثبات الهيئات التي أحيلت إليها البيانات الشخصية املسجلة
يف املنظومة أو التي قد تحال إليها أو َّ
توفر لها؛

.

الحرص عىل أنه يمكن الحقا تأكيد وإثبات البيانات الشخصية التي ُسجلت يف املنظومة
وتاريخ تسجيلها والجهة التي سجلتها؛

.h

منع قراءة البيانات الشخصية أو نسخها أو تغيريها أو حذفها بدون إذن أثناء إحالتها أو
أثناء نقل الوسائط املسجلة عليها البيانات؛

.i

التأكد من أنه يمكن إعادة تشغيل املنظومة بسعة يف حالة حدوث عطل ما؛

.j

كفالة عمل كل جوانب املنظومة بسالسة ،واإلبالغ عن أي أعطال تطرأ عليها ،وعدم احتمال
تع ّرض البيانات الشخصية املسجلة للرضر بسبب خلل يف عمل املنظومة.

يجب أن تُعطى البيانات الشخصية التي يرسلها متعهدون من الباطن أو يديرونها ضمانات
كافية من السية.
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.

منع األشخاص غري املأذون لهم يف استخدام املنظومة من الوصول إىل معدات املنظومة
املستخدمة ملعاملة البيانات؛

دليل وابيس

دراسة حالة

بشأن كشف غري مقصود عن بيانات شخصية
شرطة غلوسترشر ،غرامة مالية فرضها مكتب مفوض المعلومات 11 ،حزيران/يونيو 2018

يف  19كانون األول/ديسمرب  ،2016أرسل أحد ضباط الرشطة الذين يحققون يف قضايا اعتداء عىل
أطفال قديمة العهد رسالة إلكرتونية إىل  56شخصا بدون استخدام وسيلة إخفاء هوية املرسل إليهم
( ،)BCCمما سمح لجميع املتلقني ( 52شخصا عىل األقل) برؤية عناوين الربيد اإللكرتوني العائدة
لضحايا وصحافيني ومحامني .و ُ
طلب اسرتجاع الربيد اإللكرتوني يف  21كانون األول/ديسمرب 2016
وأ ُبلغت هيئة حماية البيانات باألمر .وخلصت هذه الهيئة إىل ما ييل:

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

لم توجه الرشطة رسائل إلكرتونية منفصلة إىل كل من هؤالء األشخاص بل استخدمت وسيلة
الربيد اإللكرتوني الجماعي؛
لم تستخدم الرشطة وسيلة إخفاء هوية املرسل إليهم ( )BCCيف برمجية  OUTLOOKالخاصة
بمايكروسوفت؛
لم توفر الرشطة ألفرادها أي سياسات أو إرشادات أو تدريب (أو املستوى الكايف منها) يف مجال
استخدام الربيد اإللكرتوني الجماعي واستخدام وسيلة إخفاء هوية املرسل إليهم ( )BCCيف برمجية
 OUTLOOKوخاصة يف الحاالت التي توجَّ ه فيها الرسائل اإللكرتونية إىل عدد من الضحايا يف قضايا
حساسة أو لم تُبت بعد؛
قامت الرشطة فورا ،عىل النحو املطلوب ،بإبالغ األشخاص موضوع البيانات وهيئة حماية البيانات
بهذا األمر.
فرضت هيئة حماية البيانات غرامة مالية قدرها  80 000جنيه إسرتليني بعد أن أخذت يف االعتبار
بعض األسباب التخفيفية ،وأبرزها أن الرشطة بادرت عىل الفور بإبالغ األشخاص موضوع البيانات
بهذا األمر ،وأن عددا من ّ
متلقي الرسائل اإللكرتونية كانوا عىل علم باألمر ،وأن هيئة حماية البيانات
أ ُبلغت عىل الفور به ،وأن اإلدارة املعنية يف صدد تحسني التدابري الفنية والتنظيمية ملنع حصول حوادث
مماثلة يف املستقبل.
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دراسة حالة

بشأن تسجيل بيانات شخصية لغايات خبيثة

‘ ،CNBCصرف ضابط هجرة من الخدمة لتسجيله اسم زوجته في قائمة إرهابيين من أجل منعها من
العودة إلى البلد جوّا’ 1 ،تموز/يوليو 2011

أفضل املمارسات

رسية البيانات وأمنها
 .1السهر عىل ضمان أمن املنظومة
 .2إعداد سياسة عامة يف مجال أمن البيانات
 .3كفالة رسية البيانات يف املنظومة
 .4اإلبالغ عن األعطال التي تصيب املنظومة
 .5اتخاذ تدابري تقنية وتنظيمية طارئة إذا تعطلت املنظومة
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حاول أحد ضباط الهجرة الربيطانيني التخلص من زوجته بإضافة اسمها إىل قائمة أشخاص مشتبه يف
أنهم إرهابيون .وقد استغل إمكانية وصوله إىل قواعد البيانات األمنية إلدراج اسم زوجته يف قائمة
مراقبة تشمل أشخاصا ممنوعني من السفر جوا إىل بريطانيا ألن وجودهم يف البلد «ال يخدم املصلحة
العامة» .ونتيجة لذلك ،تعذرت عىل املرأة العودة إىل البلد من باكستان ملدة ثالث سنوات بعد أن توجهت
إليها لزيارة أرستها .ولم ي َ
ُكتشف أمر العبث بالقائمة إىل حني اختيار الضابط للرتقية والعثور فيها،
أثناء عملية التدقيق يف هذا الصدد ،عىل اسم زوجته .وأكدت وزارة الداخلية أن الضابط أُقيل لسوء سلوك
جسيم.

دليل وابيس

انتهاك البيانات
 6.1اإلبالغ بانتهاك البيانات
.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون توثيق جميع عمليات انتهاك البيانات الشخصية التي يمكن أن
تشكل خطرا عىل حقوق أشخاص طبيعيني وحرياتهم.
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 .2إذا حصل انتهاك للبيانات الشخصية يمكن أن يشكل خطرا عىل حقوق أشخاص طبيعيني
وحرياتهم ،ينبغي لجهاز إنفاذ القانون – عن طريق موظفه املكلف بحماية البيانات  -إبالغ
هيئة حماية البيانات بهذا االنتهاك بدون تأخري ال مربر له ،وحيث أمكن يف مهلة ال تتجاوز 72
ساعة بعد أخذ العلم بهذا االنتهاك .وينبغي لهذا اإلبالغ أن:
 .aيحدد طبيعة االنتهاك بما يف ذلك ،عند اإلمكان ،فئات األشخاص موضوع البيانات املعنيني
وعددهم التقريبي وفئات سجالت البيانات الشخصية املعنية وعددها التقريبي؛
 .يذكر اسم املوظف املكلف بحماية البيانات وطريقة االتصال به أو بجهة اتصال أخرى
يمكن الحصول منها عىل مزيد من املعلومات؛
 .cيشري إىل العواقب املحتمل أن يخلفها انتهاك البيانات الشخصية؛
 .dيعرض التدابري املتخذة أو املقرتح اتخاذها من قبل املتحكم بالبيانات ملعالجة االنتهاك ،بما
يشمل عند االقتضاء ،التدابري الكفيلة بتخفيف نتائجه السلبية املحتملة.
.3

ّ
متلق يف بلد آخر ،ينبغي إبالغه
عندما يقوم جهاز إلنفاذ القانون بتوفري أو إحالة بيانات إىل
باملعلومات الواردة يف النقطة  2أعاله.

 6.2إبالغ الشخص موضوع البيانات بانتهاك البيانات املتعلقة به
.1

إذا حصل انتهاك للبيانات الشخصية يمكن أن يشكل خطرا عىل حقوق أشخاص طبيعيني
وحرياتهم ،ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون إبالغ الشخص موضوع البيانات بهذا االنتهاك بدون
تأخري ال مربر له .وينبغي لجهاز إنفاذ القانون:
.a

تزويد الشخص موضوع البيانات باسم املوظف املكلف بحماية البيانات وطريقة االتصال
به أو بجهة اتصال أخرى يمكن الحصول منها عىل مزيد من املعلومات؛
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الفصل السادس
.
.c
.2

عرض التدابري املتخذة أو املقرتح اتخاذها ملعالجة هذا االنتهاك ،بما يشمل عند االقتضاء،
التدابري الكفيلة بتخفيف نتائجه السلبية املحتملة.

ال حاجة إىل تزويد الشخص موضوع البيانات بالتفاصيل املذكورة أعاله إذا:
.a

كان جهاز إنفاذ القانون قد نفذ تدابري الحماية التكنولوجية والتنظيمية املناسبة السارية
عىل البيانات الشخصية التي انتُهكت ،وبخاصة تلك التي تجعل البيانات الشخصية غري
مفهومة ألي شخص غري مأذون له يف الوصول إليها ،مثل التشفري؛

.

اتخذ جهاز إنفاذ القانون الحقا تدابري معينة للتخفيف من املخاطر املحتمل أن يخلفها هذا
االنتهاك عىل حقوق األشخاص موضوع البيانات وحرياتهم؛

.c

كان ذلك يقتيض جهودا مفرطة .ويف هذه الحال ،ينبغي لجهاز إنفاذ القانون بدال من ذلك
إصدار بالغ عام أو اتخاذ تدبري عىل نفس القدر من الفعالية إلبالغ األشخاص موضوع
البيانات باالنتهاك.

يمكن تأخري إبالغ الشخص موضوع البيانات باالنتهاك أو وضع سقف له أو حجبه إذا ما ّ
تبني،
بعد إيالء االعتبار الواجب لحقوق الشخص الطبيعي املعني األساسية ومصالحه املرشوعة ،أن
ذلك رضوري ومعقول من أجل: :
.a
.

تفادي عرقلة التحريات أو التحقيقات أو املالحقات الرسمية أو القضائية؛
تفادي إعاقة منع الجرائم الجنائية أو كشفها أو التحقيق فيها أو مالحقة مرتكبيها ،أو
تنفيذ العقوبات الجنائية؛

.c

حماية األمن العام؛

.d

حماية األمن الوطني؛

.e

حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
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.3

اإلشارة إىل العواقب املحتمل أن يخلفها انتهاك البيانات الشخصية؛
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دراسة حالة

بشأن إبالغ أشخاص موضوع البيانات وهيئة حماية البيانات بانتهاك البيانات املتعلقة بهؤالء
األشخاص

النيابة العامة البريطانية ( ،)Crown Prosecution Service - CPSغرامة مالية فرضها مكتب مفوض
المعلومات ( ICO، 14أيار/مايو )2018
أرسلت الرشطة إىل  CPSأقراص فيديو رقمية تحتوي عىل مقابالت مع ضحايا اعتداء جنيس عىل أطفال،
اختفت بعد تسليمها .وأ ُبلغ األشخاص موضوع البيانات وهيئة حماية البيانات بذلك .ولم تكن األقراص
الرقمية مشفرة مع أن النيابة العامة كانت قادرة عىل تشفريها ،ولم تكن الطرود التي نُقلت فيها محمية
بحيث ال يمكن التالعب بها .وخلصت هيئة حماية البيانات إىل ما ييل:
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لم تتسبب  CPSعمدا باختفاء األقراص ولكن كان عليها أن تُدرك احتمال اختفائها؛
تعاملت  CPSسابقا مع هذا النوع من املقابالت وسبق أن ارتكبت انتهاكا مماثال من حيث عجزها
عن توفري الحماية املناسبة لتسجيالت ضحايا وشهود يف قضايا اعتداءات جنسية؛
•لم تتخذ  CPSالتدابري الكافية ملنع اختفاء األقراص ،مثل القيام ،بعد تشفريها يف طرود مختومة ال
يمكن التالعب بها ،بنقلها عن طريق رشكة مأمونة تشرتط توقيعا عند االستالم ،وبوضع األقراص
التي ُسلمت يف مكان آمن؛
لم تبادر  CPSعىل الفور إىل إبالغ األشخاص موضوع البيانات باالنتهاك؛
لم تبادر  CPSعىل الفور إىل إبالغ هيئة حماية البيانات باالنتهاك كما كان ينبغي لها أن تقوم به؛
لم تسارع  CPSإىل إبالغ مستويات اإلدارة املختصة باملشكلة؛
لم يُعثَر بعد عىل األقراص الرقمية.
فرض مكتب مفوض املعلومات غرامة مالية قدرها  200 000جنيه إسرتليني.
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اإلبالغ بانتهاك البيانات
 .1إبالغ هيئة حماية البيانات واألشخاص موضوع البيانات يف حال انتهاك البيانات
 .2إطالع هيئة حماية البيانات واألشخاص موضوع البيانات عىل التدابري املتخذة أو املقرتح
اتخاذها ملعالجة انتهاك البيانات الشخصية
 .3املسارعة إىل إبالغ هيئة حماية البيانات والشخص موضوع البيانات بانتهاك البيانات
الشخصية

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية
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معاملة السجالت وحفظ البيانات
 7.1سجالت بعمليات معاملة البيانات
.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون االحتفاظ بسجالت لجميع فئات عمليات معاملة البيانات املشمولة
بمسؤوليتها بما فيها:

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.a

اسم وطريقة االتصال بالشخص املسؤول (األشخاص املسؤولني) عن املنظومة يف البلد
واملوظف املكلف بحماية البيانات؛

.

الغرض من معاملة البيانات؛
فئات الجهات التي ُكشف لها عن البيانات الشخصية أو سي َ
ُكشف لها عنها ،بما فيها الجهات
املوجودة يف بلدان ثالثة أو يف منظمات دولية؛

.c
.d

وصف لفئات األشخاص موضوع البيانات وفئات البيانات الشخصية؛

.e

استخدام تحديد املواصفات والصفات ،عند االقتضاء؛

.

عند االقتضاء ،فئات إحاالت البيانات الشخصية إىل بلد ثالث أو منظمة دولية؛

.

اإلشارة إىل األساس القانوني للمعاملة املخصصة لها البيانات الشخصية ،بما يف ذلك
اإلحاالت؛

.h

املهل الزمنية املقررة لحذف مختلف فئات البيانات الشخصية ،عند اإلمكان؛

.i

وصف عام لتدابري األمن التقنية والتنظيمية السارية عىل املنظومة ،عند اإلمكان.

 7.2امللفات
.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون االحتفاظ بملفات عن عمليات املعاملة التالية:
.a
.

جمع البيانات؛
تغيريها؛

.c

الوصول إليها/االطالع عليها؛

.d

الكشف عنها بما يف ذلك إحالتها؛

.e

دمجها يف إطار واحد؛

.

حذفها.

40

دليل وابيس

الفصل السابع

.3

ال ينبغي استخدام ملفات العمليات إال للتحقق من مدى قانونية املعاملة وللمراقبة الذاتية وكفالة
سالمة وأمن البيانات الشخصية ولإلجراءات الجنائية .وينبغي ألجهزة إنفاذ القانون وضع هذه
امللفات بترصف هيئة حماية البيانات عند الطلب.

.4

ال ينبغي أن يقيّم ملفات العمليات إال شخص يضطلع بدور “املدقق” املعتمد يف املنظومة ،وذلك
عن طريق هذه املنظومة ال غري.

.5

يمكن تعديل امللفات أو حذفها وفقا للسياسات و/أو أفضل املمارسات املقبولة.

 7.3االحتفاظ بالبيانات
.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون وضع قواعد و/أو توصيات داخلية تحدد فرتة االحتفاظ بالبيانات
الشخصية أو تنص عىل مراجعة دورية ملدى الحاجة إىل تخزين هذه البيانات.

.2

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أن تراجع دوريا أسباب االحتفاظ بالبيانات الشخصية ومعاملتها.

.3

لتحديد الفرتة املناسبة لالحتفاظ بالبيانات الشخصية يف املنظومة ،ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون:
 .aم راجعة طول فرتة االحتفاظ بالبيانات الشخصية استنادا إىل الترشيعات الوطنية
السارية وطبيعة البيانات والسياسات التي تتبعها وأفضل املمارسات؛
.

.4

النظر يف الغرض املحدد للمعلومات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستحتفظ بالبيانات
الشخصية (وإىل متى)؛

.c

القيام بشكل مأمون بحذف املعلومات التي لم تعد رضورية لألغ راض املحددة؛

.d

تحديث املعلومات أو وضعها يف املحفوظات أو حذفها بشكل مأمون إذا أصبحت
قديمة.

ال ينبغي االحتفاظ بالبيانات التي تعامَ ل يف املنظومة إال للفرتة التي تحتاج إليها أجهزة
إنفاذ القانون املعنية لتحقيق الغرض منها.

41

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.2

يف حال االطالع عىل بيانات شخصية أو الكشف عنها ،ينبغي أن تتيح ملفات العمليات ذات الصلة
تبيان الدافع وراء هاتني العمليتني وتاريخ ووقت إجرائهما وتحديد هوية الشخص الذي اطلع
عىل هذه البيانات أو كشف عنها وهوية الشخص الذي ّ
تلقاها.

دليل وابيس

دراسة حالة

االحتفاظ بالبيانات

 Brunetضد فرنسا ،حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 18 ،آب/أغسطس  ،2014الطلب رقم
10/21010

وُضع السيد  Brunetقيد االحتجاز بعد وقوع مشادة عنيفة بينه وبني رشيكته .وكتب االثنان إىل املدعي
العام لإلعراب عن عدم موافقتهما عىل التهم فأُسقطت التهم الجنائية .إال أن بيانات السيد Brunet
الشخصية حُ فظت يف قاعدة البيانات عىل خلفية هذه املشادة وتقرر إبقاؤها فيها ملدة  20عاما .وبعد أن
حاول السيد  Brunetعدة مرات الدفع باتجاه حذف بياناته الشخصية من قاعدة البيانات لكن بدون أي
نتيجة ،أبلغه املدعي العام بأنه ال يعرف ما إذا كان يف اإلمكان حذفها من قاعدة البيانات.

أفضل املمارسات
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واعتربت املحكمة أن قاعدة البيانات تتضمن معلومات ومواصفات شخصية ألغراض التحري عن
الجرائم ،وبالتايل فإن االحتفاظ بمعلومات عن السيد  Brunetفيها ملدة  20عاما هو أمر مبا َلغ فيه وال
سيما يف ضوء إسقاط التهم وعدم الرشوع يف أي إجراءات جنائية ضده .وباإلضافة إىل ذلك ،لم يُع َ
ط
السيد  Brunetفرصة حقيقية لطلب حذف البيانات املتعلقة به ألن املدعي العام لم يكن قادرا عىل بحث
مدى مالءمة االحتفاظ بها.

االحتفاظ بالبيانات
 .1وضع قواعد و/أو توصيات داخلية تحدد فرتة االحتفاظ بالبيانات الشخصية أو تنص عىل
مراجعة دورية ملدى الحاجة إىل تخزين هذه البيانات
 .2ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أن تراجع دوريا أسباب االحتفاظ بالبيانات الشخصية ومعاملتها
 .3التأكد من أنه ال يتم االحتفاظ بالبيانات إال للفرتة التي تحتاج إليها أجهزة إنفاذ القانون املعنية
لتحقيق الغرض منها
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معاملة البيانات الحساسة
 8.1معاملة البيانات الحساسة
.1

.a
.
.c

إذا كان معاملة البيانات الحساسة تجيزها لوائح الجماعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا أو لوائح البلد املشارك يف وابيس؛ أو
لحماية املصالح الحيوية للشخص موضوع البيانات أو لشخص طبيعي آخ ر؛ أو
إذا كانت املعاملة تتعلق ببيانات كشف عنها الشخص املعني.

دراسة حالة

عن معاملة بيانات حساسة
شرطة همبرسايد ،غرامة مالية فرضها مكتب مفوض المعلومات 28 ،آذار/مارس 2018

لم تستطع الرشطة العثور عىل ثالثة أقراص فيديو مدمجة تحتوي عىل مقابلة مع ضحية اغتصاب
مفرتضة .وكانت هذه األقراص النسخة الوحيدة وكانت تتضمن بيانات حساسة وشخصية عن الضحية
املفرتضة والجاني املزعوم ،شملت اسميهما الكاملني وتاريخ والدتهما ،والحالة النفسية للضحية
املفرتضة والعالج الذي تخضع له .واملالحظات املكتوبة التي ال نسخة أخرى منها وتضمنت تفاصيل
املقابلة كانت موجودة مع األقراص .ولم ي َ
ُكتشف اختفاء األقراص إال بعد  14شهرا من املقابلة .وقد
أُبلغت الضحية بذلك ورفضت املشاركة يف أي مقابالت أخرى مع الرشطة .ولم يُعثَر عىل األقراص.
وخلصت هيئة حماية البيانات إىل ما ييل:
•

لم تتأكد الرشطة من أن األقراص كانت مشفرة لنقلها إىل خارج مكاتبها؛

•

لم تعِ ّد الرشطة نسخا من األقراص قبل نقلها إىل خارج مكاتبها؛

•

لم تتقيد الرشطة بالسياسات التي تحكم أمن املعلومات؛

•

لم تحتفظ الرشطة بدليل يتابع مكان األقراص؛
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البيانات الشخصية التي تكشف االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل الجغرايف أو النسب أو اآلراء
السياسية أو املعتقدات الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية أو الحياة الجنسية أو البيانات
الوراثية أو بشكل أعم البيانات املتصلة بالحالة الصحية ألي شخص (“البيانات الحساسة”) ال
ينبغي معاملتها يف املنظومة إال عند الرضورة القصوى ،رشيطة منح الضمانات الالزمة لحماية
حقوق الشخص موضوع البيانات وحرياته ،وحرصيا:

دليل وابيس
•

لم توفر الرشطة ألفرادها برنامج تدريب ومتابعة مناسبا يف مجال حماية البيانات؛

•

لم تقم الرشطة بتمتني السياسات واآلليات املعتمدة حاليا يف مجال تخزين البيانات وإحالتها.

وفرض مكتب مفوض املعلومات غرامة مالية قدرها  130 000جنيه إسرتليني.

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

أفضل املمارسات

معالجة البيانات الحساسة
 .1اح رتام حقوق األشخاص موضوع البيانات وحرياتهم قبل جمع بيانات حساسة
 .2تمتني السياسات املعتمدة حاليا يف مجال أمن البيانات الحساسة.
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حقوق األشخاص موضوع البيانات
 9.1الحق يف الوصول إىل البيانات

.2

وبالنسبة للوصول املبارش إىل البيانات ،يمكن للشخص موضوع البيانات أن يقدم طلبه
مبارشة إىل جهاز إنفاذ القانون املسؤول عن البيانات .وينبغي لهذا الجهاز النظر يف الطلب
ويف أي قيود محتملة أو استثناءات ال يمكن تطبيقها إال إذا كان ذلك الزما ألغ راض إنفاذ
القانون أو لحماية الشخص موضوع البيانات أو حقوق اآلخرين وحرياتهم ،والرد مبارشة
عىل الشخص موضوع البيانات.

.3

وبالنسبة للوصول غري املبارش إىل البيانات ،ينبغي للشخص موضوع البيانات تقديم طلبه
إىل هيئة حماية البيانات التي يمكنها متابعته بالنيابة عنهم والتحقق من قانونية معاملة
البيانات الشخصية للشخص املعني ومن توفرها .ويمكن لهيئة حماية البيانات بعدئذ الرد
عىل الشخص موضوع البيانات بالشكل املناسب.

.4

وعندما ال يكون حاليا لدى بلد مشارك يف منظومة وابيس هيئة لحماية لبيانات أو هيئة
لإلرشاف عليها وحتى تشكيل هذه الهيئة ،ينبغي ،رشيطة التقيد باإلطار القانوني الساري،
أن يكون الحق يف الوصول إىل البيانات مبارشا.

.5

وعندما يكون حاليا لدى بلد مشارك يف منظومة وابيس هيئة لحماية البيانات يجيز إطارها
القانوني للشخص موضوع البيانات ممارسة الحق يف الوصول غري املبارش إىل بياناته
الشخصية عن طريق هذه الهيئة ،يمكن أن يكون الحق يف الوصول املبارش إىل البيانات
محدودا.

.6

وعند االقتضاء وإذا كان ذلك متناسبا ،يمكن أن يكون وبشكل استثنائي الحق يف الوصول
إىل البيانات محدودا أو غري ممنوح كليا أو جزئيا ،وفقا لإلطار القانوني الساري ،من أجل:
.a
.
.c
.d
.e

تفادي عرقلة التحريات أو التحقيقات أو املالحقات الرسمية أو القضائية؛
تفادي إعاقة منع الج رائم الجنائية أو كشفها أو التحقيق فيها أو مالحقة مرتكبيها،
أو تنفيذ العقوبات الجنائية؛
حماية حقوق وحريات اآلخرين؛
عدم تعقيد أي تحقيقات أو مالحقة قضائية أو مهمة بارزة أخرى إلنفاذ القانون؛
حماية مصالح الدولة (مثل األمن العام واألمن الوطني).
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.1

عندما تُ عامَ ل يف املنظومة بيانات شخص ما ألغ راض إنفاذ القانون ،ينبغي لجهاز إنفاذ
القانون ،بمجرد أن تسمح الظروف بذلك بشكل مأمون ،أن يأذن للشخص موضوع البيانات،
بناء عىل طلبه ،يف الوصول املبارش أو غري املبارش إىل البيانات ،رشيطة التقيد باإلطار القانوني
الساري.

دليل وابيس
.8

وينبغي ،من حيث املبدأ ،أن يكون الحق يف الوصول إىل البيانات مجانيا .ويمكن فرض رسم
إداري معقول عىل الطلب إذا سمح القانون الوطني بذلك.

.9

وينبغي لجهاز إنفاذ القانون أن يحدد يف سياسة أو إشعار مهلة معقولة لبحث طلبات
الوصول إىل البيانات.

دراسة حالة

.7

وعندما يكون الحق يف الوصول إىل البيانات محدودا أو غري ممنوح ،يتعني عىل جهاز إنفاذ
القانون املعني أو هيئة حماية البيانات املعنية إبالغ الشخص موضوع البيانات خطيا
وبدون تأخري ال مربر له ،بأسباب رفض طلبه الوصول إىل البيانات أو الوصول إليها بشكل
محدود .ويمكن القفز عن هذه األسباب عندما يُخىش أن يمس َس وْقها أحد األغ راض الواردة
يف الفقرة  6أعاله .وينبغي لجهاز إنفاذ القانون إبالغ الشخص موضوع البيانات بأن يف
وسعه تقديم شكوى إىل هيئة حماية البيانات أو اللجوء إىل القضاء ،بحسب الحالة.
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عن الحق يف الوصول إىل البيانات

 Segerstedt-Wibergوآخرون ضد السويد ،حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 6 ،حزيران/يونيو
 ،2006الطلب رقم 00/62332
حاول مقدمو الطلب يف هذه الحالة الوصول إىل بياناتهم الشخصية الواردة يف ملفات رشطة األمن
السويدية .وتتعلق القضية بخمسة أفراد هم  SEGERSTEDT-WIBERGو NYGRENو EHNEBOMو
 FREJDو .SCHMIDواستندت الحكومة السويدية إىل قانون عام  1980املتعلق بالسية لحجب املعلومات
محتجة بأنه «ليس ما يؤكد أنه يمكن كشف املعلومات بدون التأثري سلبا يف الغرض املنشود من القرار
أو التدابري املقررة أو األنشطة املستقبلية».
كانت السيدة  SEGERSTEDT-WIBERGعضوا بارزا يف الربملان عن الحزب الليربايل وطلبت الوصول إىل
ملفات الرشطة بعد نرش معلومات عنها أرضت بها ،من بينها شائعات بأنها «غري موثوقة» من حيث
العالقة مع االتحاد السوفياتي .وكشفت الرشطة جميع املعلومات املتعلقة باملذكورة حتى عام ،1976
ولكنها أبقت عىل القيود املفروضة عىل بقية امللف بسبب التهديدات املستمرة ضدها .وأقرت املحكمة بأن
االحتفاظ بهذه املعلومات كان لغرض مرشوع (منع االضطرابات أو الجريمة) ولم تجد أي سبب
للتشكيك يف قرار الدولة القايض بحجب املعلومات عنها يف ضوء التهديدات التي تستهدف أمنها (مثال،
تهديد بتفجري قنبلة يف عام .)1990
كان السيد  NYGRENصحافيا كتب عددا من املقاالت عن النازية ورشطة األمن السويديةُ .
وسمح له
باالطالع عىل صفحتني من ملفه و ُرفض طلبه االطالع عىل بقية امللف .واعتربت املحكمة أن طبيعة
املعلومات املتعلقة به و ِقدَمها ال يربران استمرار االحتفاظ بها بداعي حماية األمن الوطني.
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كان السيد  EHNEBOMعضوا يف حزب شيوعي .و ُمنِح حق االطالع عىل  30صفحة من ملفه وادعى أن
املعلومات الواردة فيها هي املسؤولة عن رصفه من الخدمة .وكان السيد  FREJDأيضا عضوا يف حزب
شيوعي وكان معروفا يف األوساط الرياضية يف جميع أنحاء السويد .وأُذن له يف االطالع عىل أجزاء من
ملفه تتعلق بانتمائه إىل الحزب ،بما يف ذلك محاولته أن ي َ
ُنتخب كعضو فيه .إال أنه مُنع من االطالع عىل
مجمل ملفه .وبالنسبة لكلتا القضيتني ،أقرت املحكمة بأن الرجلني كانا ينتميان إىل منظمة تنارص
املعارضة املسلحة وتشكيل مجموعة معينة بدال من أخرى ،لكن كان هذا األمر الدليل الوحيد الذي
استخدمته الحكومة لتربير االحتفاظ بالبيانات الشخصية.

 9.2الحق يف تصحيح البيانات الشخصية أو حذفها
.1

يحق لألشخاص موضوع البيانات أن يطلبوا بشكل مبارش أو غري مبارش من أجهزة إنفاذ
القانون تصحيح أو حذف بيانات شخصية غري دقيقة متعلقة بهم ومسجلة يف وابيس،
وفقا لإلطار القانوني الساري للبلد املشارك يف هذه املنظومة .ويمكن لهؤالء األشخاص أن
يطلبوا أيضا تكملة البيانات الشخصية الناقصة.

.2

بالنسبة ملمارسة هذا الحق بشكل مبارش ،يمكن للشخص موضوع البيانات أن يقدم طلب
تصحيح البيانات الشخصية أو حذفها مبارش ًة إىل جهاز إنفاذ القانون املسؤول عنها.
وينبغي لهذا الجهاز النظر يف الطلب ويف أي قيود محتملة أو استثناءات ال يمكن تطبيقها
إال إذا كان ذلك الزما ألغ راض إنفاذ القانون أو لحماية الشخص موضوع البيانات أو حقوق
اآلخرين وحرياتهم ،والرد مبارشة عىل الشخص موضوع البيانات.

.3

بالنسبة ملمارسة هذا الحق بشكل غري مبارش ،ينبغي للشخص موضوع البيانات تقديم
طلب تصحيح البيانات الشخصية أو حذفها إىل هيئة حماية البيانات التي يمكن أن تتابع
الطلب بالنيابة عنهم والتحقق من إمكانية وقانونية معاملة البيانات الشخصية للشخص
املعني .ويمكن لهيئة حماية البيانات بعدئذ الرد عىل الشخص موضوع البيانات بالشكل.
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كان السيد  SCHMIDعضوا يف الربملان األوروبي وينتمي إىل حزب اليسار السويديُ .
وسمح له باالطالع
عىل ملفات مختارة متعلقة بحركات سياسية ذات صلة بنزع السالح النووي واالنتماء إىل مجموعات
اشرتاكية ديمقراطية .واعتربت املحكمة أنه ال يوجد سبب لالحتفاظ بامللف أو االطالع عىل أجزاء منه
ٌ
مبالغ فيه قياسا
إليه ملصلحة األمن الوطني السويدي ،وأن امليض يف االحتفاظ باملعلومات هو بالتايل
بأهداف القانون املرشوعة.

دليل وابيس
دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.4

وعندما ال يكون حاليا لدى بلد مشارك يف منظومة وابيس هيئة لحماية البيانات ،ينبغي،
رشيطة التقيد باإلطار القانوني الساري ،أن يما َرس الحق يف طلب تصحيح البيانات
الشخصية أو حذفها مع جهاز إنفاذ القانون مبارشة.

.5

وعندما يكون حاليا لدى بلد مشارك يف منظومة وابيس هيئة لحماية البيانات أو هيئة
لإلرشاف عليها يجيز إطارها القانوني للشخص موضوع البيانات ممارسة الحق يف طلب
تصحيح البيانات الشخصية أو حذفها بشكل غري مبارش عن طريقها ،يمكن أن يكون الحق
يف طلب تصحيحها أو حذفها محدودا.

.6

وبدال من حذف البيانات ،ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون معاملتها بشكل محدود عندما:
 .aيطعن الشخص موضوع البيانات يف دقتها ويتعذر تأكيد هذه الدقة أو عدمها؛
 .يجب االحتفاظ بالبيانات الشخصية ألغ راض تقديم األدلة.

.7

وينبغي لجهاز إنفاذ القانون أو هيئة حماية البيانات ،حسب الحالة ،إبالغ الشخص
موضوع البيانات خطيا بأي رفض لتصحيح بياناته الشخصية أو حذفها أو معاملتها
بشكل محدود وأسباب هذا الرفض.

.8

ووفقا للقوانني السارية ،يجوز لجهاز إنفاذ القانون أن يقلص ،كليا أو جزئيا ،واجبه من
حيث توفري هذه املعلومات بقدر ما يكون هذا التقليص رضوريا ومتناسبا ،مع إيالء االعتبار
الواجب للحقوق األساسية واملصالح املرشوعة للشخص موضوع البيانات وللقوانني
السارية ،من أجل:
.a
.
.c
.d
.e

.9

تفادي عرقلة التحريات أو التحقيقات أو املالحقات الرسمية أو القضائية؛
تفادي إعاقة منع الج رائم الجنائية أو كشفها أو التحقيق فيها أو مالحقة مرتكبيها،
أو تنفيذ العقوبات الجنائية؛
حماية حقوق وحريات اآلخرين؛
عدم تعقيد أي تحقيقات أو مالحقة قضائية أو مهمة بارزة أخرى إلنفاذ القانون؛
حماية مصالح الدولة (مثل األمن العام واألمن الوطني).

وعند تصحيح جهاز إلنفاذ القانون بيانات شخصية أو حذفها أو معاملتها بشكل محدود،
ينبغي له أن يُخطر بذلك جميع الجهات التي أحيلت إليها هذه البيانات وأن يطلب منها أن
تحذو حذوه.
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دراسة حالة

بشأن الحق يف تصحيح بيانات شخصية

 Kheliliضد سويسرا ،حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 18 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2011الطلب
رقم 07/16188

’’بغي‘‘ يف ملف السيدة  Kheliliلدى الرشطة كان يشكل تدخال
وافقت املحكمة عىل أن إدراج كلمة
ّ
بموجب القانون يرمي إىل منع الفوىض والجريمة وإىل حماية حقوق اآلخرين .وهذه الكلمة ،لنئ حُ ذفت
من قاعدة بيانات الرشطة كمهنة ،لم تُحذف من التهم الجنائية املتعلقة بالشكاوى الجنائية األخرى
املرفوعة ضدها ويمكنها أن تشوه سمعتها يف الدوائر الخاصة والعامة .ونظرت املحكمة أوال يف مسألة
أن التهم بالدعارة ضبابية وعامة ،وأن العالقة بني ملف عام  1993وتهم األعوام  2001و 2002و2003
’’بغي‘‘ من جزء من ملف السيدة
ليست وثيقة بالقدر الكايف .ومن ثم الحظت أن الرشطة حذفت كلمة
ّ
املذكورة ال منه بأكمله ،بينما أبلغتها بأنها شطبت هذه الكلمة من كل امللف .وهكذا فإن الرشطة كانت
’’بغي‘‘ يف ملفها ليست مربرة وال رضورية يف
تحتفظ ببيانات كاذبة عن السيدة  ،Kheliliوإبقاء كلمة
ّ
مجتمع ديمقراطي.

أفضل املمارسات

حقوق األشخاص موضوع البيانات
 .1اح تام ممارسة األشخاص املعنيني لحقهم يف الوصول إىل بياناتهم
 .2اح تام ممارسة حق تصحيح وحذف البيانات الشخصية غري الدقيقة املسجلة يف املنظومة
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يف عام  ،1993سجلت رشطة جنيف يف قاعدة بيانات الرشطة معلومات تتعلق بالسيدة  Kheliliتضمنت
’’بغي‘‘ .وكان القانون يسمح للرشطة باالحتفاظ بهذه املعلومات طاملا كانت البيانات رضورية
كلمة
ّ
ُ
ألداء مهامها (املعاقبة عىل الجرائم ومنع الجريمة) .ويف األعوام  2001و 2002و ،2003قدمت بحق
السيدة  Kheliliشكاوى جنائية أخرى بتهمة توجيه إهانات وتهديدات .واكتشفت السيدة  Kheliliيف هذه
’’بغي‘‘ يف ملفها .ويف عام  ،2006طلبت حذف هذه الكلمة من سجلها
األثناء أن الرشطة احتفظت بكلمة
ّ
وأبلغها رئيس الرشطة بأنها حُ ذفت .إال أن هذه الكلمة ،عىل الرغم من حذف سجل  ،1993ظلت مرتبطة
بالشكاوى املقدمة ضدها يف األعوام  2001و 2002و.2003

دليل وابيس

الفصل العارش

تقييم نتائج حماية البيانات
 10.1تقييم نتائج حماية البيانات

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.1

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون تقييم نتائج حماية البيانات وتوثيقه لتسجيل املخاطر التي
تم تبيانها والتدابري التي ن ُفذت ملعالجتها.

.2

(وعند الرضورة ،يجب تقييم نتائج حماية البيانات قبل وضع املنظومة ح يّز التطبيق وبعد
ذلك عىل ف رتات زمنية منتظمة.

.3

وينبغي أن يحدد تقييم النتائج ويأخذ يف االعتبار ما ييل:
.a
.

األشخاص أو فئة األشخاص الذين ستعامَ ل بياناتهم أو الخاضعة للمعاملة؛

.c

طريقة املعاملة ،بما يشمل جدوال زمنيا ملسار البيانات بدءا من جمعها وانتهاء
بحذفها؛

.d

املخاطر املرتبطة بمعاملة البيانات الشخصية؛

.e

التدابري املتخذة ملعالجة املخاطر التي تم تبيانها؛

.

األنظمة/الواجبات القانونية السارية ،إن وجدت؛

.

التوجيهات التي تعطيها هيئة حماية البيانات؛

.h
.4

معلومات عن البيانات التي ستعامَ ل أو الخاضعة للمعاملة؛

أي مخاطر أخرى تتعذر معالجتها أو تدابري ال يمكن تنفيذها ومربرات هذه املخاطر
وقبولها.

ألغ راض تقييم نتائج حماية البيانات ،ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون وضع نهج مستند إىل
املخاطر وتطبيقه عىل برنامج حماية البيانات يف وابيس وذلك استنادا إىل أفضل املمارسات
وإىل املخاطر التي ينطوي عليها عدم التقيد بالقوانني واألنظمة .وتحقيقا لهذه الغاية،
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون:
.a

فهم املخاطر التي تتعرض لها حماية البيانات يف وابيس ،وأهدافها التنظيمية
الشاملة ،وثقافتها ولغتها وعملياتها؛

.

تحديد املجاالت التي يُحتمَ ل أن يتم فيها جمع البيانات الشخصية أو معاملتها أو
استخدامها يف وابيس؛

.c

استنادا إىل ما تم تبيانه من مخاطر تتعرض لها حماية البيانات ،تحديد أولويات
حماية البيانات لتتوافق مع أهدافها العامة.
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أفضل املمارسات

تقييم النتائج
 .1تقييم نتائج حماية البيانات قبل وضع املنظومة ح يّز التطبيق وبعد ذلك عىل ف رتات زمنية
منتظمة
 .2التحقق من مدى احتمال أن تستتبع معاملة البيانات الشخصية خط را شديدا عىل حقوق
األشخاص موضوع البيانات وحرياتهم

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية
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الفصل الحادي عرش

االستثناءات
 11.1االستثناءات من معاملة البيانات وفقا لهذا الدليل
.1

ال ينبغي اللجوء إىل االستثناء من معاملة البيانات وفقا لهذا الدليل إال إذا:
.a
.

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

.2

كان منصوصا عليه رصاحة يف القانون؛
كان يشكل تدبريا رضوريا ألغ راض حماية األمن الوطني ،والدفاع ،واألمن العام،
واملصالح االقتصادية واملالية الكربى ،ونزاهة القضاء واستقالليته ،ومنع الج رائم
الجنائية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ،وتنفيذ العقوبات الجنائية ،وحماية
أهداف أساسية ذات مصلحة عامة ،أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية،
ومتناسبا مع هذه األغ راض.

إذا طلبت أجهزة إنفاذ القانون استثناء يحدده القانون الوطني مع منح ضمانات محددة ،ال
ينبغي استخدامه إال ألغ راض مرشوعة وفقط بالقدر الرضوري لتحقيق الهدف املتوخى منه
وبطريقة متناسبة مع تحقيقه .وطلب أجهزة إنفاذ القانون استثناءات ينبغي أن يقترص
عىل الحاالت التي يؤدي فيها عدم طلبها إىل املس بغرض إنفاذ القانون املنشود من معاملة
البيانات.
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الفصل الثاني عرش

خاتمة
ليس الغرض من هذه الوثيقة أن تكون بمثابة مقام قانون أو الئحة قانونية ،بل هي وثيقة مرجعية وُضعت
لتسرتشد بها أجهزة إنفاذ القانون لتطبيق مبادئ حماية البيانات التي يقتضيها القانون ،أو استخدامها
كآلية للتنظيم الذاتي يف الحاالت التي ال يوجد فيها قانون لحماية البيانات .وحسن تنفيذها سيتيح للبلدان
املشاركة يف منظومة وابيس تبنّي أفضل املمارسات التي تسهّ ل تبادل املعلومات واستخدام هذه املنظومة
إىل أقىص حد ممكن .ويمكنها أيضا توجيه كيفية حماية البيانات خارج املنظومة ليشمل العمليات العامة
التي تضطلع بها أجهزة إنفاذ القانون.
دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية
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أبرز النقاط للحفظ
مقدمة
ّ
وقع رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء يف املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ( )ECOWASالقانون
اإلضايف ’( Supplementary Act A/SA.1/01/10القانون‘) املتعلق بحماية البيانات الشخصية داخل
املجموعة االقتصادية يف  16شباط/فرباير .2010
دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

إن القانون:
يحدد املبادئ األساسية السارية عىل معاملة البيانات الشخصية يف منظومة املعلومات
الرشطية لغرب أفريقيا (وابيس)؛
يدعو البلدان األعضاء إىل سن ترشيعات بشأن حماية البيانات وإنشاء هيئة لحماية
البيانات.

الفصل األول – مصطلحات عامة
يقدم الفصل األول نظرة عامة عن املصطلحات املستخدمة يف الدليل .ويحدد:
مَ ن يتعني عليه التقيد بالقانون؟ املتحكمون بالبيانات ومعاملوها.
ّ
متلق ية البيانات.
مَ ن يتلقى البيانات؟ الجهات
مَ ن هم املعنيون بعمليات معاملة البيانات الشخصية؟ األشخاص موضوع البيانات.
ما هو نوع البيانات التي يحكمها القانون؟ البيانات الشخصية.

الفصل الثاني – املبادئ واألغراض
يعرض الفصل الثاني املبادئ العامة التي تحكم حماية البيانات الشخصية واألسباب املرشوعة التي لدى
أجهزة إنفاذ القانون ملعاملة هذه البيانات.
 – 2.1مبادئ حماية البيانات الشخصية
تتضمن مبادئ الحماية ما ييل:
الرشعية واإلنصاف

املرشوعية
الشفافية

الغرض واألهمية واالحتفاظ
الرسية واألمن
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 – 2.2األغ راض من معاملة البيانات يف املنظومة
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أن تتكون مدركة تمام اإلدراك للحاالت التي يمكنها فيها معاملة بيانات يف
وابيس .واألغراض التي ألجلها يمكنها معاملتها هي التالية:
منع ارتكاب الج رائم أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو مقاضاة مرتكبيها؛
تنفيذ العقوبات؛
صون النظام العام؛
حماية األمن العام من األخطار التي تتهدده ومنعها؛
أداء أجهزة إنفاذ القانون أي مهمة أو مسؤولية يمليها عليها القانون.

يتناول الفصل الثالث هيئات حماية البيانات ،والتوعية والتدريب يف مجال حماية البيانات ،ومسألة التقيد
برشوط معاملة البيانات بصورة عامة..
 – 3.1املراقبة واإلبالغ
ينبغي لجميع البلدان املشاركة يف منظومة وابيس إنشاء هيئة مستقلة لحماية البيانات تكون مسؤولة عن
عمليات معاملة البيانات.
 – 3.2املوظف املعني بحماية البيانات والتدريب والتوعية يف مجال حماية البيانات
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون تعيني موظف معني بحماية البيانات ليقوم بما ييل:
إطالع أجهزة إنفاذ القانون عىل واجباتها القانونية؛
التحقق من مدى التقيد برشوط معاملة البيانات؛
تقديم املشورة بشأن تقييم نتائج حماية البيانات؛
التنسيق مع هيئات حماية البيانات؛
تنظيم برنامج تدريب مناسب ودائم ملستخدمي منظومة وابيس.؛
 – 3.3التقيد بمبادئ معاملة البيانات وحمايتها
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون دمج حماية البيانات يف صلب هيكليات إدارتها عرب إرشاك أصحاب املصلحة
الرئيسيني يف تنفيذ إطار حماية البيانات التي تعامَ ل يف هذه املنظومة.

الفصل الرابع – جمع البيانات الشخصية وتبادلها
يعرض الفصل الرابع أفضل املمارسات يف مجال جمع البيانات الشخصية وتبادلها.
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الفصل الثالث – نظام حماية البيانات وإدارتها

دليل وابيس
 – 4.1جمع البيانات الشخصية
كقاعدة عامة ،ال ينبغي أن تتجاوز البيانات الشخصية التي تُجمع يف املنظومة ما يقتضيه تحقيق الغرض
الذي تُجمع ألجله واملتناسب مع أغراض إنفاذ القانون التي تُجمع ألجلها.

 – 4.2توفري البيانات
لهيئات عامة أخرى أو
إحالتها إليها.
دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

 – 4.3توفري البيانات
لهيئات خاصة أو العموم
أو إحالتها إليهما
وللجمهور ولهيئات عامة.

 – 4.4توفري البيانات عىل
الصعيد الدويل.

بعد جمع البيانات الشخصية ،يمكن ألجهزة إنفاذ القانون توفريها
لهيئات عامة أخرى (ال تشمل أجهزة إنفاذ القانون) إذا كان القانون
ّ
املتلق ية ليتسنى لها
يجيز توفريها وكانت البيانات مطلوبة من الجهة
أداء واجباتها القانونية.

بعد جمع البيانات الشخصية ،يمكن ألجهزة إنفاذ القانون توفريها
لهيئات خاصة إذا كان ذلك ،يف إطار إنفاذ القانون ،رضوريا لدرء خطر
جسيم ووشيك يتهدد األمن العام؛ أو يخدم مصلحة الشخص موضوع
البيانات؛ أو يتم لدواع إنسانية .وبعد جمع البيانات الشخصية ،يمكن
ألجهزة إنفاذ القانون توفريها للعموم إذا كان الغرض منه تنبيههم ،أو
طلب املساعدة منهم ،أو ألي غرض آخر من أغ راض إنفاذ القانون.

بعد جمع البيانات الشخصية ،يمكن ألجهزة إنفاذ القانون توفريها
ألجهزة إنفاذ قانون دولية أو ملنظمات دولية إذا )a( :كانت الجهة املتلقية
تضطلع بمهمة موكلة إليها بموجب القانون ألغ راض إنفاذ القانون؛
( ) كان توفري البيانات رضوريا لهذه الجهة ألداء مهام إنفاذ القانون
املنوطة بها؛ ( )cكان الجهاز الذي يوفر البيانات يضمن أن الجهة
املتلقية تطبق مستوى كافيا من الحماية ألمن املعلومات يف إطار معاملة
هذه البيانات.
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الفصل الخامس – نوعية البيانات ورسيتها وأمنها
يقدم الفصل الخامس ملحة عامة عن نوعية البيانات وعن التدابري التي ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون تنفيذها
لضمان الحفاظ عىل رسية البيانات الشخصية وأمنها.
 – 5.1نوعية البيانات
ال ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون توفري بيانات شخصية غري دقيقة أو قديمة أو ناقصة .ويتعني عليها ،إذا
ّ
املتلقية بذلك واتخاذ الخطوات املناسبة
و ُِّفرت بيانات شخصية غري دقيقة ،اإلرساع يف إبالغ الجهات
لتصحيحها أو حذفها أو منع معاملتها.

الفصل السادس – عمليات انتهاك البيانات
يحدد الفصل السادس الخطوات املناسبة التي ينبغي أن تتخذها أجهزة إنفاذ القانون عند انتهاك بيانات.
 - 6.1اإلبالغ بانتهاك البيانات
هيئة حماية البيانات

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون توثيق حاالت انتهاك
البيانات وإبالغ هيئة حماية
البيانات بها بدون تأخري ال لزوم له ،ويفضل أن
يكون ذلك ضمن مهلة  72ساعة من وقت
انتهاكها.

انتهاك البيانات

الشخص موضوع البيانات

 - 6.2إبالغ الشخص موضوع البيانات
بانتهاك البيانات
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أيضا إبالغ
األشخاص موضوع البيانات بدون تأخري إذا كان
من املحتمل أن يؤدي انتهاك بياناتهم الشخصية
إىل مس حقوقهم وحرياتهم.
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 – 5.2الرسية واألمن
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون اتخاذ التدابري التقنية املناسبة والكافية لحماية املنظومة من مخاطر الوصول
غري املقصود أو غري املأذون فيه إىل البيانات الشخصية أو إتالفها أو اختفائها أو استخدامها أو تغيريها أو
الكشف عنها.

دليل وابيس

الفصل السابع – معاملة السجالت واالحتفاظ بالبيانات
يعرض الفصل السابع أفضل املمارسات يف مجايل تجهيز السجالت واالحتفاظ بالبيانات.
 – 7.1سجالت أنشطة معاملة البيانات
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون امتالك سجالت لجميع أنشطة معاملة البيانات.

دليل أفضل املمارسات يف مجال حماية البيانات الشخصية

 – 7.2ملفات العمليات
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أيضا إعداد ملفات للبيانات عن أنشطة معاملة البيانات التالية )a( :جمعها؛
و( ) تغيريها؛ و( )cالوصول إليها /االطالع عليها؛ و( )dالكشف عنها ،بما يف ذلك إحالتها؛ و( )eدمجها
يف إطار واحد؛ و( ) حذفها.
 – 7.3االحتفاظ بالبيانات
ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون االحتفاظ بالبيانات لفرتة مناسبة فقط.

الفصل الثامن – معاملة البيانات الحساسة
يشري الفصل الثامن إىل أن البيانات الحساسة أي [“البيانات الشخصية التي تذكر االنتماء العرقي أو اإلثني
أو األصل الجغرايف أو النسب أو اآلراء السياسية أو املعتقدات الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية أو
الحياة الجنسية أو البيانات الوراثية أو يشكل أعم البيانات املتصلة بالحالة الصحية ألي شخص” (الفصل
 ،8.1الفقرة  ])1ال يتعني معاملتها يف منظومة وابيس إال عند الرضورة القصوى.

الفصل التاسع – حقوق األشخاص موضوع البيانات
يسلط الفصل التاسع الضوء عىل حقوق األشخاص موضوع البيانات ،أي حقهم يف الوصول إىل بياناتهم أو
تصحيحها أو حذفها.
 – 9.1الحق يف الوصول إىل البيانات و 9.2الحق يف تصحيحها أو حذفها.
 – 9.1الحق يف الوصول إىل البيانات

 – 9.2الحق يف تصحيح البيانات أو حذفها

إن الحق يف الوصول إىل البيانات يتيح للشخص
موضوع بيانات الوصول املبارش أو غري املبارش إىل
البيانات املتعلقة به التي تعامَ ل يف منظومة وابيس.

إن الحق يف تصحيح البيانات أو حذفها يجيز
للشخص موضوع البيانات الطلب من سلطات إنفاذ
القانون تصحيح أو حذف البيانات الشخصية غري
الدقيقة املتعلقة به واملدرجة يف وابيس.
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الفصل العارش – تقييم نتائج حماية البيانات
يناقش الفصل العارش تقييم نتائج حماية البيانات ،وهو آلية يمكن استخدامها ملساعدة أجهزة إنفاذ
القانون عىل تبيان وتسجيل املخاطر التي ينطوي عليها وضع منظومة وابيس قيد االستخدام .ويثبت هذا
التقييم ،إذا أُجري بحسب األصول ،أن هذه األجهزة بحثت املخاطر التي تستتبعها معاملة البيانات املقررة
وكذلك واجباتها األوسع نطاقا عىل صعيد حماية البيانات.

الفصل الحادي عرش – االستثناءات
يذكر الفصل الحادي عرش الحاالت النادرة التي ال ينبغي فيها معاملة البيانات وفقا لهذا الدليل.

أخريا ،يلخص الفصل الثاني عرش الغرض الشامل من هذا الدليل أال وهو تمكني البلدان املشاركة يف منظومة
وابيس من تبنّي ممارسات قانونية عند معاملة البيانات تسهّ ل إدارة املعلومات وتبادلها واستخدام هذه
املنظومة العام إىل أقىص حد ممكن.
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الفصل الثاني عرش – خاتمة
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الفصل العارش – تقييم نتائج حماية البيانات
يناقش الفصل العارش تقييم نتائج حماية البيانات ،وهو آلية يمكن استخدامها ملساعدة أجهزة إنفاذ
القانون عىل تبيان وتسجيل املخاطر التي ينطوي عليها وضع منظومة وابيس قيد االستخدام .ويثبت هذا
التقييم ،إذا أُجري بحسب األصول ،أن هذه األجهزة بحثت املخاطر التي تستتبعها معاملة البيانات املقررة
وكذلك واجباتها األوسع نطاقا عىل صعيد حماية البيانات.

الفصل الحادي عرش – االستثناءات
يذكر الفصل الحادي عرش الحاالت النادرة التي ال ينبغي فيها معاملة البيانات وفقا لهذا الدليل.
لفصل الثاني عرش – خاتمة
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أخريا ،يلخص الفصل الثاني عرش الغرض الشامل من هذا الدليل أال وهو تمكني البلدان املشاركة يف منظومة
وابيس من تبنّي ممارسات قانونية عند معاملة البيانات تسهّ ل إدارة املعلومات وتبادلها واستخدام هذه
املنظومة العام إىل أقىص حد ممكن.
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