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 اإلنتربول محفوظات على الرقابة لجنة رئيس

 
 ،اإلنرتبول رئيس السيد
 العام، األمني حضرة
 التنفيذية، اللجنة أعضاء والسادة السيدة

 ،عضاءمندوبو البلدان األالسيدات والسادة 
 ،سيدايت ساديت

جلنة الرقابة على  اليت اضةلعت هبا نطةةحصيلة األيسرين جمددا أن أتوجه إليكم هذه السنة ألعرض عليكم 
 للفرتة املقبلة. هاعمل، ومسارات هاتواجهيتعني عليها مواصلة م والتحديات الرئيسية اليت ،حمفوظات اإلنرتبول

، ها وتنوعهها ش املسههائيت الههيت نهههرت عيههها. ويعههود  لهه  إ  عوامههيت عههدةزيههادة سههريعة ش أنطههةت شهههدت جلنههة الرقابههة
 املتزايههههد تعقيههههدالو  ،تنههههامت التعههههاون الطههههرقت الههههدوو عههههت قنههههوات اإلنرتبههههول، والتةههههورات التكنولوجيههههةتطههههميت اديههههدا 

هيئهة اإلشهرا  ، أي هيئهيت اللجنهةماية البيانات. ويثرر  ل  ش أنطهةة  ات الصلة حب تطريعات الوقنية واإلقليميةلل
 ف بطكيت مستمر.تقييم املخاقر والتكي  لواملطورة وهيئة الةلبات، ويقتضت منها أيضا اعتماد هنج استباقت 

ملنهمة وعلى على ا اقيود والصعوبات اجلديدة اليت سترتك أررا حتميتتبني اللجنة الوألداء مهامها على أعضيت حنو، 
بطكيت أعضيت. وهت توو عناية خاصة لعواميت النجاح لوظائفها  كت تتمكن من مواجهتهالها للواأنطةة اللجنة 

 وتقدمي املطورة ومعاملة الةلبات.الثالث املتمثلة ش اإلشرا  

وقلبههههات تصههههحي  أو حههههذ  وش مهههها يتعلهههها بالةلبههههات، أي قلبههههات الوصههههول إ  منهومههههة اإلنرتبههههول للمعلومههههات، 
وععاليههة هههذه أن اههرح حرصهها شههديدا علههى ضههمان جههودة  البيانههات املعاملههة ش هههذه املنهومههة، يتعههني علههى اللجنههة

تلقيهههها إ  حهههني ا ههها   أي منهههذ، معاملتههههاامللفهههات بطهههكيت مسهههتمر ش لتلهههف مراحهههيت تتهههاب  ههههت و . العمليهههات ةاعهههة
هههذه امللفههات  حسههن معاملههةأن تتههي  اإلجههراءات واملههوارد املوضههوعة ش تصههرعها علههى  واههرح، القههرار النهههائت بطهه هنا

 .لنهامية القصرية املفروضة على اجلمي ضمن املهيت ا

ميكنها لكن من مهيت قصرية. و عندما تستطري اللجنة لتلف األقرا  ش ملف ما، تةلب منهم الرد ض ذا،ل
 املهيت متديدةرحها، ولكن بطرط أن تكون قلبات بالةب  من  مهيت إضاعية للسماح هلم بالرد على األسئلة اليت ت

 قلب جديد. 600 1ما يقارب  2018ن معقولة. وقد عاملت اللجنة ش عام واألهم من  ل  أن تكو  ،مترة

 عايري الدولية اليت اييت إليها.لملوأود أيضا أن أ ة ر ب ن اللجنة تنهر ش امتثال الةلبات ألنهمة اإلنرتبول ةاعة و 

 إقههار التعههاون قابعهها بههالس ايساسههية ش قههرا  علههى معلومههات تتعلهها ب حههد الةلبههاتتكتسههت عمليههة إقههال  األقههد و 
، ويهن  نهامهها األساسهت ايضهوريةوتقتضت هذه املعايري الدوليهة مهن اللجنهة أن تلتهزم  بهدأ  الطرقت الدوو اديدا.

أن تقههي م تهه رري القيههود املفروضههة علههى ةطههف املعلومههات  اهتهها مههترة. لههذا، يتعههني عليهههاضههرورة أن تكههون قيهه  قرار علههى 
 استنتاجاهتا. عند وض تبار وأخذه ش االع ايضوريةعلى مبدأ 
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مالءمتها، إ  تةوير قواعد اشتغاهلا لبلوغ هدعني: إضفاء و  تهاععاليعمدت اللجنة، هبد  اإلبقاء على قد و 
 .ا الشتغاهلا، وتعزيز استقالليتهاالوضوح والليونة على عملية ا ا  قراراهتا هبد  من  أي  عوائ

الصماء، بيت تصغت على العكس إ  االنتقادات اليت توجَّه إليها ةانت اللجنة ةيانا مستقال، عهت ليست ب  ولئن
 تياجات اليت يتم اإلعراب عنها.االحت خذ ش االعتبار و 

مت اللجنة بالغموضغالبا ما و  ليس من على أعضيت حنو،  املفاهت ا إ ا أرادت معاملةالحهت أهنقد و  .اهته
ينبغت أيضا أن توض  بتصر   ، ولكنحمدودية دورهاو صالحياهتا قي  األقرا  بدقة  يفهمأن  عقط الضروري

 لجنة عدة مبادرات ش هذا الصدد.. لذا ا ذت الهااستخداميسهيت الوصول إليها و هثالء األقرا  أدوات بسيةة 

على الويب دليال موجها ملقد مت الةلبات، ومقتةفات ونطرت ش الصفحات املخصصة هلا على موق  اإلنرتبول 
بلغات عميت اإلنرتبول األرب . وستتي  هذه متوعرة قريبا تصب  راراهتا يسهيت االقال  عليها وسمغفلة من قجديدة 

 هما أةت الجتهاداهتا القانونية.جلمي  األقرا  ع الطفاعية املتزايدة

 وواصلت اللجنة تةوير واديث االستمارات اليت تهستخدم لتقدمي الةلبات إليها.

تسهييت تواصلها م  املكاتب املرةزية الوقنية، بالنهر إ   هبد دوات متنوعة رت أوا ذت أيضا عدة تدابري وقو  
 طكيت ةبري على تعاون هذه املكاتب.جودة معاملة الةلبات تعتمد بأن 

أنطةتها والكفيلة ب ن تتحول بسرعة إ  مصادر لاقر  جناحاليت تضمن عواميت ذه الوتوو اللجنة عناية خاصة هل
 ذ بالطكيت الصحي .تنفَّ  مل جتتم  أوإ ا مل 

إساءة استخدام املوارد املتوعرة، ما قد يعيا قدرهتا ال سيما وتوو اللجنة أيضا عناية خاصة ملصادر لاقر أخرى 
وهذا هو ايال مثال عندما يغرقها مقد م الةلب  علومات ال عالقة  على االضةال   هامها على النحو الواجب.

أو غري مترة ، أو عندما يةلب مكتب مرةزي وقين على الدوام مهال إضاعية بةلبه ش الهاهر هلا على اإلقالق
 بسيةة.السئلة األ ال سيماللرد على األسئلة، 

 املنهمة. تةالاملخاقر احملتملة اليت ميكن أن بوتتوخى جلنة الرقابة عموما ايذر الطديد ش ما يتعلا 

تنهر ش مطاري   إهنا ، إ قامت به هيئة اإلشرا  واملطورةوش هذا السياق، أود أن أشري إ  أمهية العميت الذي 
لفات الييت  ةان األمر يتعلا بقواعد بيانات جديدة أو أ، سواء اإلنرتبول اليت تطميت معاملة بيانات شخصية

معاملة البيانات.  جمالاإلقار القانوين لإلنرتبول ش  بتةورأيضا طراةات واتفاقات تعاون، أو بجنائية أو 
للقواعد السارية، وإ  تقدمي املطورة إ  هتد  إ  ضمان امتثال هذه املطاري  ، ساسيةنتاجاهتا ونصائحها أاستو 

 للمنهمة ش ما يتعلا بكيفية اقيا  ل  عند االقتضاء.

ضمان امتثال املطاري  للقواعد، تضةل   همتها املتمثلة ش  عندما تتحقا من، إ  هذه أساسية مهمة جلنة الرقابةو 
 ا بتقدمي شكاوى ضد املنهمة. وهت تسهم أيضا ش وض  معايري اإلنرتبول ش جمال محاية البيانات،  خاقراملن  م
 صرامة.ماشى م  املعايري اليت تفرضها بلدانه األعضاء األةثر يت
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عره للمنهمة، سيدايت، ساديت، باسم جلنة الرقابة، أود أن أؤةد لكم أهنا توو عناية ةبرية للدعم الذي ميكن أن تو 
وهت ارح على ضمان املطورة ومعاملة الةلبات.  وتقدميالثالث املتمثلة ش اإلشرا   وظائفهامن خالل 

 بني توازنلتحقيا  السعتصا ح ش االعتبار. وتواصيت قي  املبدقة، م  أخذ االمتثال لقواعد اإلنرتبول اليت تةب قها 
 .وايقوق األساسية لألعراد ،دوواحتياجات التعاون الطرقت الو  ،األقرا مصا ح 

 .إصغائكمعلى حسن  شكراو 


