مقبولية طلب مق ّدم إلى
لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول
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مق ّدم الطلب




.2

هو الشخص املعين مبعاملة حمتملة للبيانات (مق ّدم الطلب)؛ أو

ممثّل مق ّدم الطلب املخول حسب األصول (حمام ،أحد أفراد أسرته ،أو غري ذلك)؛ أو

إذا كان مق ّدم الطلب كياناً ،الشخص الذي يتمتّع بالصفة أو السلطة لتمثيل الكيان.

تحديد هوية مق ّدم الطلب أو ممثله






نسخة عن هوية مق ّدم الطلب .وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة الرمسية مجيع العناصر الضرورية لتحديد هوية
حمورة
الشخص املعين (االسم الشخصي واالسم العائلي وتاريخ الوالدة وصورة شخصية ،على األقل) وأال تكون َّ
(فيها شطب أو حروف غري مقروءة أو غري ذلك)؛
إذا مل تستخدم استمارة الطلب ،التوكيل األصلي املوقّع من مق ّدم الطلب ،إذا ق ّدم الطلب ممثّله نيابة عنه .وجيب
أي معلومات مسجلة يف حمفوظات اإلنرتبول تتعلق مبق ّدم الطلب.
خيول التوكيل صراحة املمثّل االطالع على ّ
أن ّ
تتضمن إمسه الكامل ،تاريخ إنشائه أو تسجيله ،رقم التسجيل (إن
يف حال كان مق ّدم الطلب كياناً ،وثيقة رمسية ّ
يتوجب أيضاً تقدمي وثيقة تثبت صفة أو سلطة الشخص الذي ميثّل الكيان.
وجد) وعنوانه الرمسيّ .

في حال تقديم الطلب باسم قاصر ،ينبغي على مقدّم الطلب أن يقدّم نسخة عن وثيقة تبرز بلعالقة مع القاصر ،على سبيل المثال وثيقة والدة.
وستطلب اللجنة أيضا ً نسخة عن هوية القاصر.
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الغرض من الطلب



ميكن شرح الغرض من الطلب إما يف استمارة الطلب أو يف رسالة منفردة .ويف كلتا احلالتني ،يتعني ما يلي:




املخول حسب األصول؛
أن يكون الطلب موقّعا من مق ّدمه أو ممثّله ّ

أن يكون حمرراً بإحدى لغات عمل اللجنة األربع (اإلسبانية أو اإلنكليزية أو العربية أو الفرنسية)؛

أن يشار إىل الغرض منه (مثال جمرد طلب لالطالع على حمفوظات اإلنرتبول ،أو طلب لتصحيح أو حذف
بيانات)؛



أن حيال بالربيد العادي إىل اللجنة (انظر الفقرة املعنونة ’’اإلتصال باللجنة‘‘).



أي
عندما يتعلق األمر بطلب لالطالع على حمفوظات اإلنرتبول ،يتعني على مق ّدم الطلب أيضا إحالة نسخة عن ّ
وثيقة حتمله على االعتقاد بأن مثة بيانات تتعلق به قد جرت معاملتها عرب قنوات اإلنرتبول.



عندما يتعلق األمر بطلب لتصحيح و/أو حذف بيانات ،يتعني على مق ّدم الطلب أيضا إحالة ما يلي:





أي انتهاكات للقواعد السارية؛
عرض دقيق ولكن خمتصر للوقائع ،وإيضاحات ال تتجاوز  10صفحات بشأن ّ
أي معلومات مفيدة وأدلة موثَّقة لدعم الشكوى (وال سيما قرارات حماكم أو قرارات صادرة عن سلطات أخرى
ّ
أو مذكرات توقيف)؛

أي معلومات تتعلق مبق ّدم الطلب قد تكون مفيدة لدراسة طلبه ،مثل الوظائف اليت يشغلها حاليا أو اليت كان
ّ
يشغلها سابقا أو اليت يشغلها حاليا والدعاوى القضائية اليت مل يبت فيها بعد ،وغري ذلك.

يرجى أخذ العلم بأن اللجنة غري ملزمة بأن تأخذ يف االعتبار إال الوثائق املرتمجة إىل إحدى لغات عملها (أي اإلسبانية أو
اإلنكليزية أو العربية أو الفرنسية) ،وعند االقتضاء ،الوثائق املصدَّقة.

