الدورة الـ  88للجمعية العامة لإلنتربول  -سنتياغو (شيلي) (تشرين األول/أكتوبر )2019
السد فيتالي بيرلوغ
رئيس لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول
السيد رئيس اإلنرتبول،
حضرة األمني العام،
السيدة والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية،
السيدات والسادة مندوبو البلدان األعضاء،
سيدايت ساديت،
يسرين جمددا أن أتوجه إليكم هذه السنة ألعرض عليكم حصيلة األنطةة اليت اضةلعت هبا جلنة الرقابة على
حمفوظات اإلنرتبول ،والتحديات الرئيسية اليت يتعني عليها مواصلة مواجهتها ،ومسارات عملها للفرتة املقبلة.
شهههدت جلنههة الرقابههة زيههادة س هريعة ش أنطههةتها وتنوعهها ش املسههائيت الههيت نهههرت عيههها .ويعههود ل ه إ عوامههيت عههدة،
تط ههميت ادي ههدا تن ههامت التع ههاون الط ههرقت ال ههدوو ع ههت قنه هوات اإلنرتب ههول ،والتة ههورات التكنولوجي ههة ،والتعقي ههد املتزاي ههد
للتطريعات الوقنية واإلقليمية ات الصلة حبماية البيانات .ويثرر ل ش أنطهةة هيئهيت اللجنهة ،أي هيئهة اإلشهرا
واملطورة وهيئة الةلبات ،ويقتضت منها أيضا اعتماد هنج استباقت لتقييم املخاقر والتكيف بطكيت مستمر.
وألداء مهامها على أعضيت حنو ،تتبني اللجنة القيود والصعوبات اجلديدة اليت سترتك أررا حتميا على املنهمة وعلى
أنطةة اللجنة واللها لكت تتمكن من مواجهتها بطكيت أعضيت .وهت توو عناية خاصة لعواميت النجاح لوظائفها
الثالث املتمثلة ش اإلشرا وتقدمي املطورة ومعاملة الةلبات.
وش م هها يتعل هها بالةلب ههات ،أي قلب ههات الوص ههول إ منهوم ههة اإلنرتب ههول للمعلوم ههات ،وقلب ههات تص ههحي أو ح ههذ
البيانههات املعاملههة ش هههذه املنهومههة ،يتعههني علههى اللجنههة أن اههرح حرصهها شههديدا علههى ضههمان جههودة وععاليههة هههذه
العمليههات ةاعههة .وهههت تتههاب امللفههات بطههكيت مسههتمر ش لتلههف مراحههيت معاملتههها ،أي منههذ تلقيههها إ حههني ا هها
القهرار النهههائت بطه هنا ،واههرح علههى أن تتههي اإلجهراءات واملهوارد املوضههوعة ش تصههرعها حسههن معاملههة هههذه امللفههات
ضمن املهيت النهامية القصرية املفروضة على اجلمي .
لذا ،عندما تستطري اللجنة لتلف األقرا ش ملف ما ،تةلب منهم الرد ضمن مهيت قصرية .ولكن ميكنها
بالةب من مهيت إضاعية للسماح هلم بالرد على األسئلة اليت تةرحها ،ولكن بطرط أن تكون قلبات متديد املهيت
مترة ،واألهم من ل أن تكون معقولة .وقد عاملت اللجنة ش عام  2018ما يقارب  1 600قلب جديد.
وأود أيضا أن أ ةر ب ن اللجنة تنهر ش امتثال الةلبات ألنهمة اإلنرتبول ةاعة وللمعايري الدولية اليت اييت إليها.
وقههد تكتسههت عمليههة إقههال األقهرا علههى معلومههات تتعلهها ب حههد الةلبههات قابعهها بههالس ايساسههية ش إقههار التعههاون
الطرقت الدوو اديدا .وتقتضت هذه املعايري الدوليهة مهن اللجنهة أن تلتهزم بهدأ ايضهورية ،ويهن نهامهها األساسهت
علههى ضههرورة أن تكههون قيه قراراهتهها مههترة .لههذا ،يتعههني عليههها أن تقههيم ته رري القيههود املفروضههة علههى ةطههف املعلومههات
على مبدأ ايضورية وأخذه ش االعتبار عند وض استنتاجاهتا.
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وقد عمدت اللجنة ،هبد اإلبقاء على ععاليتها ومالءمتها ،إ تةوير قواعد اشتغاهلا لبلوغ هدعني :إضفاء
الوضوح والليونة على عملية ا ا قراراهتا هبد من أي عوائا الشتغاهلا ،وتعزيز استقالليتها.
توجه إليها
ولئن ةانت اللجنة ةيانا مستقال ،عهت ليست بالصماء ،بيت تصغت على العكس إ االنتقادات اليت َّ
وت خذ ش االعتبار االحتياجات اليت يتم اإلعراب عنها.
وغالبا ما ا ههتمت اللجنة بالغموض .وقد الحهت أهنا إ ا أرادت معاملة ملفاهتا على أعضيت حنو ،ليس من
الضروري عقط أن يفهم قي األقرا بدقة صالحياهتا وحمدودية دورها ،ولكن ينبغت أيضا أن توض بتصر
هثالء األقرا أدوات بسيةة يسهيت الوصول إليها واستخدامها .لذا ا ذت اللجنة عدة مبادرات ش هذا الصدد.
ونطرت ش الصفحات املخصصة هلا على موق اإلنرتبول على الويب دليال موجها ملقدمت الةلبات ،ومقتةفات
جديدة مغفلة من قراراهتا يسهيت االقال عليها وستصب قريبا متوعرة بلغات عميت اإلنرتبول األرب  .وستتي هذه
الطفاعية املتزايدة جلمي األقرا عهما أةت الجتهاداهتا القانونية.
وواصلت اللجنة تةوير واديث االستمارات اليت تهستخدم لتقدمي الةلبات إليها.
وا ذت أيضا عدة تدابري وقورت أدوات متنوعة هبد تسهييت تواصلها م املكاتب املرةزية الوقنية ،بالنهر إ
أن جودة معاملة الةلبات تعتمد بطكيت ةبري على تعاون هذه املكاتب.
وتوو اللجنة عناية خاصة هلذه العواميت اليت تضمن جناح أنطةتها والكفيلة ب ن تتحول بسرعة إ مصادر لاقر
إ ا مل جتتم أو مل َّ
تنفذ بالطكيت الصحي .
وتوو اللجنة أيضا عناية خاصة ملصادر لاقر أخرى ال سيما إساءة استخدام املوارد املتوعرة ،ما قد يعيا قدرهتا
على االضةال هامها على النحو الواجب .وهذا هو ايال مثال عندما يغرقها مقدم الةلب علومات ال عالقة
هلا على اإلقالق ش الهاهر بةلبه  ،أو عندما يةلب مكتب مرةزي وقين على الدوام مهال إضاعية أو غري مترة
للرد على األسئلة ،ال سيما األسئلة البسيةة.
وتتوخى جلنة الرقابة عموما ايذر الطديد ش ما يتعلا باملخاقر احملتملة اليت ميكن أن تةال املنهمة.
وش هذا السياق ،أود أن أشري إ أمهية العميت الذي قامت به هيئة اإلشرا واملطورة ،إ إهنا تنهر ش مطاري
اإلنرتبول اليت تطميت معاملة بيانات شخصية ،سواء أةان األمر يتعلا بقواعد بيانات جديدة أو لفات الييت
جنائية أو بطراةات واتفاقات تعاون ،أو أيضا بتةور اإلقار القانوين لإلنرتبول ش جمال معاملة البيانات.
واستنتاجاهتا ونصائحها أساسية ،إ هتد إ ضمان امتثال هذه املطاري للقواعد السارية ،وإ تقدمي املطورة
للمنهمة ش ما يتعلا بكيفية اقيا ل عند االقتضاء.
ومهمة جلنة الرقابة هذه أساسية ،إ عندما تتحقا من ضمان امتثال املطاري للقواعد ،تضةل همتها املتمثلة ش
من املخاقر بتقدمي شكاوى ضد املنهمة .وهت تسهم أيضا ش وض معايري اإلنرتبول ش جمال محاية البيانات ،ا
يتماشى م املعايري اليت تفرضها بلدانه األعضاء األةثر صرامة.
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سيدايت ،ساديت ،باسم جلنة الرقابة ،أود أن أؤةد لكم أهنا توو عناية ةبرية للدعم الذي ميكن أن توعره للمنهمة،
من خالل وظائفها الثالث املتمثلة ش اإلشرا وتقدمي املطورة ومعاملة الةلبات .وهت ارح على ضمان
االمتثال لقواعد اإلنرتبول اليت تةبقها بدقة ،م أخذ قي املصا ح ش االعتبار .وتواصيت السعت لتحقيا توازن بني
مصا ح األقرا  ،واحتياجات التعاون الطرقت الدوو ،وايقوق األساسية لألعراد.
وشكرا على حسن إصغائكم

.
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