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نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات

المراجع
ُقر مبوجبه النظام اخلاص بالتعاون الشرطي الدويل وبالرقابة الداخلية
الدورة الـ  51للجمعية العامة ،القرار  AG/51/RES/1الذي أ ّ
على حمفوظات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول)؛
الــدورة الـ ـ  55للجمعيــة العامــة ،الق ـرار  AGN/55/RES/2الــذي ُِّلف ـ مبوجبــه اللجنــة التنفيذتــة باعتمــاص النظــام اخلــاص ب ـ
املعلومــات الشــرطية املدــجلة لــدا ا،مانــة العامــة ،والق ـرار الــذي ادذ ــه اللجنــة التنفيذتــة صور ــا الـ ـ ( 84ســان ِّلــو (،رندــا)،
 6 - 4آذار/مارس  )1987واعتمدت مبوجبه النظام املذِّور؛
الــدورة ال ـ  59للجمعيــة العامــة ،القـرار  AGN/59/RES/7الــذي أُقـ ّـر مبوجبــه النظــام اخلــاص بقاعــدة بيانــات اتــارة مقامــة
العامـة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ووصول املكا ب املرِّزتة الوطنية املباشر إليها؛

ا،مانــة

ُقر مبوجبه النظام بشأن وصول منظمـة صوليـة وكوميـة إب شـبكة
الدورة الـ  70للجمعية العامة ،القرار  AG-2001-RES-08الذي أ ّ
ا صاالت اإلنرتبول وقواعد بيانا ه؛
ُقر مبوجبه نظام معاملة املعلومات للتعاون الشرطي الدويل؛
الدورة الـ  72للجمعية العامة ،القرار  AG-2003-RES-04الذي أ ّ
الــدورة الـ ـ  76للجمعيــة العامــة ،الق ـرار  AG-2007-RES-09الــذي أُقـ ّـرت مبوجبــه قواعــد ابيــمل نظــام معاملــة املعلومــات  ،ـرا
التعاون الشرطي الدويل؛
ال ــدورة ال ـ ـ  80للجمعي ــة العام ــة ،القـ ـرار  AG-2011-RES-07ال ــذي أُق ـ ّـر مبوجب ــه نظ ــام اإلنرتب ــول ملعامل ــة البيان ــات ال ــذي أل ــى بت ــارت
 30وزتران/تونيــو  2012نظــام معاملــة املعلومــات للتعــاون الشــرطي الــدويل ،وقواعــد ابيــمل نظــام معاملــة املعلومــات للتعــاون الشــرطي
الدويل ،والنظام بشأن وصول منظمة صولية وكومية إب شبكة ا صاالت اإلنرتبول وقواعد بيانا ه.
صــوب ا،مانــة العامــة املــاصة  )2(81مــا الصــي ة العربيــة نــذا النظــام  17شــباف،/ياتر  ،2016و،قــا ،وكــام امل ـاصة  )3(33مــا
النظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول).
الــدورة الـ ـ  83للجمعيــة العامــة ،الق ـرار  AG-2014-RES-18الــذي أُقـ ّـرت مبوجبــه التعــدت ت املدخلــة علــى نظــام اإلنرتبــول ملعاملــة
البيانات.
الــدورة الـ ـ  85للجمعيــة العامــة ،الق ـرار  AG-2016-RES-06الــذي أُقـ ّـرت مبوجبــه التعــدت ت املدخلــة علــى نظــام اإلنرتبــول ملعاملــة
البيانات.
الدورة الـ  88للجمعية العامة ،القرار  GA-2019-88-RES-02الـذي أُق ّـرت مبوجبـه التعـدت ت املدخلـة علـى نظـام اإلنرتبـول ملعاملـة
البيانات.
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نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ديباجة

.4

إن اجلمعي ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة للمنظم ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ــرطة اجلنائيـ ـ ـ ــة
(اإلنرتبول)،
باإلشارة إب القانون ا،ساسي للمنظمة ،وحتدتدا املاصة (2أ)
منه،
وبعــد استشــارة جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول ،و،قــا
للماصة  ،36الفقرة  2ما القانون ا،ساسي،

.5

وإذ عتــي أنــه تتعــا علــى اجلمعيــة العامــة ،و،قــا للمــاصة (8ص)
مـ ـ ــا القـ ـ ــانون ا،ساسـ ـ ــي ،حتدتـ ـ ــد قواعـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ي منظومـ ـ ــة
اإلنرتبول للمعلومات ،يما تتعلمل مبعاملة البيانات،

.6

قد اعتمدت القواعد التالية:
المادة  :1تعاريف
 ،را
التالية:
.1

.2

.3

هذا النظام ،تكون للكلمات والعبارات أصناه املعاين

اجلـ ـرائل ال ــع تد ــري عليه ــا الق ــانون الع ــام :أي جر ــة
جزائية ،باستثناء اجلرائل الـع نابـمل عليهـا املـاصة  3مـا
القـانون ا،ساســي واجلـرائل الــع وــدصت اجلمعيــة العامــة
نظاما خاصا نا.

.7

.8

البيانات :أي معلومة ،أتا ِّان مصدرها ،تعلمل بوقائع
مكون ــة جلر ــة جزائي ــة تدـ ـري عليه ــا الق ــانون الع ــام ،أو
ّ
بالتحقيقــات بشــأأا ،أو مبنعهــا أو مب وقــة مر كبهــا أو
مر كبيه ــا أو باملعاقب ــة عليه ــا ،أو باختف ــاء أش ـ اص أو
حتدتد هوتات جثث.
أي بيان ـ ــات تعل ـ ــمل بش ـ ـ ـ
البيان ـ ــات الش ص ـ ــيةّ :
طبيعــي ُوــد تصت هوتتــه أو كــا أن ُحت ـ ّدص عــي وســائ
كا اللجوء إليها بشك معقول.

.9
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منظومة اإلنرتبول للمعلومات :جمموعة الوسائ املاصتة
واليجمية احملكمة التنظيل الع تدت دمها اإلنرتبـول ،أي
قواع ـ ـ ـ ـ ــد البيان ـ ـ ـ ـ ــات ،والبني ـ ـ ـ ـ ــة التحتي ـ ـ ـ ـ ــة ل ص ـ ـ ـ ـ ــاالت،
والتكنولوجيا املتاـورة الـع دـت دم أجهـزة االستشـعار،
واخل ــدمات ا،خ ــرا ،ال ــع ُت ــيت معامل ــة البيان ــات ع ــي
قنوات املنظمة إطار التعاون الشرطي الدويل.
املعاملــة :أي عمليــة أو جمموعــة عمليــات ُابّــمل علــى
البيانــات ،وُنجــز بارتقــة مو تــة أو تدوتــة ،مث ـ ــع
البيانـ ـ ـ ــات ،أو دـ ـ ـ ــجيلها ،أو االط ـ ـ ـ ـ عليه ـ ـ ـ ــا ،أو
إوالتها ،أو است دامها ،أو عميمها ،أو وذ،ها.
املصــدر :أي مكتــب مرِّــزي وطــي تعام ـ بيانــات
عام ـ ـ ـ د ـ ــابه
منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات ،أو ُ ت
بيانات هذه املنظومة وتكون مدووال عنها أاتة
عام ـ ـ
املاـ ــا  ،أو أي ِّيـ ــان صويل أو ِّيـ ــان خـ ــاص ُ ت
بيانا ـ ـ ــه منظوم ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ــول للمعلوم ـ ـ ــات وتك ـ ـ ــون
مدووال عنها أاتة املاا .
املكت ـ ــب املرِّـ ـ ــزي الـ ـ ــوطي :أي هيئـ ـ ــة تعينهـ ـ ــا بلـ ـ ــد مـ ـ ــا
ل ضــا مبهــام ــأما اال صــال امللحوظــة املــاصة
 32ما القانون ا،ساسي للمنظمة.
الكيــان الــوطي :أي ِّيــان اـ ّـول قانونــا ــو ،خــدمات
ذات منفعـ ــة عامـ ــة إطـ ــار إنفـ ــاذ القـ ــانون اجلنـ ــائي،
منحه املكتب املرِّزي الوطي بلده صراوةً ،مبوجب
ا فاق وضما ا ـدوص الـع وضـعها هـذا املكتـب ،وـمل
االطـ ـ مباش ــرة عل ــى البيان ــات املعامل ــة منظوم ــة
اإلنرتبــول للمعلومــات أو زوتــد هــذه املنظومــة مباشــرة
ببيانات لكي تصار إب معاملتها ،يها.
الكيان الدويل :أي منظمة صولية ،أو وكوميـة صوليـة،
أو ـ ـ وكومي ــة ،ــوّ،ر خ ــدمات ذات منفع ــة عام ــة
على الصعيد الدويل ،أبرم ا فاقا مع املنظمة تقضـي
وقررت املنظمة منحهـا وـمل الوصـول،
بتباصل البيانات ّ
بارتقــة مباشــرة أو ـ مباشــرة ،إب جــزء مــا منظومــة
اإلنرتبول للمعلومات.
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.12

.13

.14

.15

صون أن خيت ــار د ــجيلها الوق ـ نفد ــه
قواعد بيانات املنظمة ،إال إذا أش إب خ

الكيان اخلاص :أي ِّيان اعتباري تنابمل عليه القانون
اخلــاص ،مث ـ املنش ـ ت ،أو الش ـرِّات ،أو املوسدــات
التجارتة ،أو املوسدات الرحبية ،وال تندرج ،ئة
الكيانـ ــات الدوليـ ــة ،أبـ ــرم ا فاقـ ــا مـ ــع املنظمـ ــة تقضـ ــي
بتبــاصل البيانــات ،ومبعاملــة هــذه البيانــات منظومــة
اإلنرتبول للمعلومات على وجه التحدتد.

.16

طلــب التعــاون الــدويل :أي إج ـراء تُت ــذ عــي منظومــة
اإلنرتب ــول للمعلوم ــات وتق ــوم مبوجب ــه مكت ــب مرِّ ــزي
وطي أو ِّيان صويل أو ا،مانة العامة بالب املداعدة
مــا بلــد عضــو أو مــا عــدة بلــدان أعضــاء املنظمــة
إلجن ـ ــاحم عمـ ـ ـ حم ـ ــدص تند ـ ــجل م ـ ــع أه ـ ــدا املنظم ـ ــة
وأنشاتها.

.17

.18

التنبيه الدويل :أي إجـراء تت ـذ عـي منظومـة اإلنرتبـول
للمعلوم ــات وتق ــوم مبوجب ــه مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو
ِّيـ ــان صويل أو ا،مانـ ــة العامـ ــة ب رسـ ــال إشـ ــعار لبل ـ ــد
عضـ ـ ــو أو لعـ ـ ــدة بلـ ـ ــدان أعضـ ـ ــاء املنظمـ ـ ــة بشـ ـ ــأن
دتــدات حمــدصة اــال ا،مــا العــام أو ا،شـ اص أو
املمتلكات.

.19

أي نبي ـ ـ ــه صويل
أي طل ـ ـ ــب ع ـ ـ ــاون صويل أو ّ
النش ـ ـ ــرةّ :
ُص رـدره املنظمـة بنــاء علـى طلـب مكتــب مرِّـزي وطــي
وجه
أو ِّيان صويل ما ،أو مبباصرة ما ا،مانة العامة ،وتُ َّ
إب جمموعة البلدان ا،عضاء املنظمة.

.20

.21

التعمـ ــيل :أي طلـ ــب عـ ــاون صويل أو أي نبيـ ــه صويل
تصــدر عــا مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان صويل م ــا،
وُيــال مباشــرة إب مكتــب مرِّــزي واوــد أو أِّثــر ،أو
ُ
ـج الوقـ نفدـه
إب ِّيان صويل أو أِّثـر ،وتُد ّ
قاعدة بيانات شرطية ما قواعد بيانات املنظمة.

.22

أي
أي نبيه صويل أو ّ
أي طلب عاون صويل أو ّ
الرسالةّ :
بيانات تقرر مكتـب مرِّـزي وطـي أو ِّيـان صويل لدتـه
س ـ ـ ــلاة إجـ ـ ـ ـراء التحقيق ـ ـ ــات والقي ـ ـ ــام مب وق ـ ـ ــات
القضاتا اجلنائية إوالتها مباشرة عي منظومـة اإلنرتبـول
للمعلومات إب مكتب أو عدة مكا ـب مرِّزتـة وطنيـة
أو إب ِّيــان صويل أو عــدة ِّيانــات صوليــة ،ولكــا مــا

.23
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إو ــدا
ذلك.

الوصول املباشر :إصخـال بيانـات منظومـة اإلنرتبـول
للمعلومات وا صول عليها ما قب أشـ اص ا ّـولا
ص ـ ـراوة بواس ــاة وسـ ــائ مو ت ــة وم ــا صون مدـ ــاعدة
ا،مانة العامة.
الوص ـ ــول ـ ـ املباش ـ ــر :إصخ ـ ــال بيان ـ ــات منظوم ـ ــة
اإلنرتبول للمعلومات وا صول عليها مبداعدة ا،مانة
العامة.
أي بيان ـ ــات ش ص ـ ــية
البيان ـ ــات البال ـ ــة ا داس ـ ــيةّ :
كشف عا ا،ص العنصري أو اإلثي ،أو عا اآلراء
الدياس ـ ـ ـ ـ ــية ،أو املعتق ـ ـ ـ ـ ــدات الدتني ـ ـ ـ ـ ــة أو القناع ـ ـ ـ ـ ــات
الفلدـ ـ ــفية ،أو االنتمـ ـ ــاء النقـ ـ ــا  ،أو كـ ـ ــون مر باـ ـ ــة
بالصحة أو با ياة اجلندية.
أي وصــلة إلكرتونيــة تمث ـ ربــإل
ال ـربإل اإللكــرتوينّ :
جـ ــزء م ـ ــا منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات ـ ــزء م ـ ــا
منظومة معلومات أخرا.
صــدتر
ن ـزت البيانـات :أي عمليـة معلوما يـة تمثـ
بيانــات موجــوصة منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات إب
منظومة معلومات أخرا.
حتمي ـ البيان ــات :أي عملي ــة معلوما ي ــة تمث ـ نق ـ
بيان ـ ــات موج ـ ــوصة منظوم ـ ــة معلوم ـ ــات أخ ـ ــرا إب
منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
التحلي ـ ـ اجلنـ ــائي :أي عمليـ ــة منهجي ــة ع ـ ـ بالبحـ ــث
ورـرا إطـار
وب براحم الص ت القائمة بـا بيانـاتُ ،
التعاون الشرطي الدويل.
مـا بالندـبة إب
وضع الش  :معلومات عـا شـ
ـير معاملـ ــة البيانـ ــات منظومـ ــة اإلنرتبـ ــول
وـ ــدرب تـُ ـ ّ
للمعلومات.
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الباب األول:
مبادئ عامة

املاابقــة :اــابمل مفــرت بــا بيانــات ســبق معاملتهــا
منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات وبيان ـ ــات أخ ـ ــرا
هذه املنظومة.
أُصخل

الفصل :1
مبادئ متصلة بالتعاون الشرطي الدولي

التكنولوجيا الع دت دم أجهزة االستشـعار املتاـورة:
أي كنولوجيــا دــاعد علــى حتدتــد هوتــة ا،ش ـ اص
وِّشف ا ،را عـا طرتـمل املعاملـة املو تـة للبيانـات،
و تيت أتضا إمكانية اداذ قـرارات بارتقـة شـبه مو تـة،
ا،م ـ ــر ال ـ ــذي تتال ـ ــب ـ ــدخ ت ـ ــدوتا للتحق ـ ــمل م ـ ــا
البيانات.

المـ ــادة  :5االمتثـ ــال لمبـ ــادئ الحوكمـ ــة والمسـ ــؤوليات
المرتبطة بمعاملة البيانات
.1

المادة  :2الهدف
.2

تهد هـذا النظـام إب ضـمان ِّفـاءة وجـوصة التعـاون الـدويل
بــا أجهــزة الشــرطة اجلنائيــة عــي قنـوات اإلنرتبــول مــع اوـرتام
ا ق ــوق ا،ساس ــية لضشـ ـ اص موض ــو ه ــذا التع ــاون و،ق ــا
للمــاصة  2مــا القــانون ا،ساســي للمنظمــة ولاع ـ ن العــاملي
قوق اإلندان الذي حتي إليه املاصة املذِّورة.

.3

المادة  :3الموضوع
ُيدص هذا النظام املباصئ العامة ملنظومة اإلنرتبول للمعلومات
ومدووليا ا وطرائمل اشت انا.

.4

المادة  :4نطاق التطبيق
.1

.2

.3

ـ ــتل معامل ـ ــة البيان ـ ــات ع ـ ــي قن ـ ـوات اإلنرتب ـ ــول بش ـ ــك
وصري إطار منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

.5

تاب ــمل ه ــذا النظ ــام عل ــى ِّ ـ معامل ــة بيان ــات ر ــري
منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
عل ــى ال ــر ل م ــا أوك ــام ه ــذا النظ ــام الد ــارتة ه ــذا
الصـ ــدص ،ل ـ ـوحم للجمعيـ ــة العامـ ــة اعتمـ ــاص نظـ ــام قـ ــانوين
منفص توا،مل مبوجبه أعضاء املنظمة علـى التقيـد بنظـام
معاملة البيانات  ،را التعاون الشرطي الدويل.

.6
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لري التعاون الشرطي الدويل ،عي قنوات اإلنرتبول،
إطار القواعـد العامـة الـع حتكـل عمـ املنظمـة ،و اصـة
قانوأا ا،ساسي.
و تل معاملة البيانات منظومة اإلنرتبول للمعلومـات،
بشــك خــاص ،و،قـاً للم ـواص  2و 3و 26و 31و 32و36
و 41ما القانون ا،ساسي للمنظمة.
و د ــعى البل ــدان ا،عض ــاء املنظم ــة إب ب ــاصل ا ــد
ا،قصى ما املعلومـات الـع صـب مصـلحة التعـاون
الشــرطي الــدويل ،مــع مراعــاة ا يــاص الدياســي للمنظمــة
واســتق ليتها ووالتتهــا ،والتشـرتعات الوطنيــة الدــارتة
هذه البلدان واال فاقيات الدولية الع هي طر ،يها.
و ـ ــوصي املكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة صورا أساسـ ــيا ،علـ ــى
املدـ ـ ــتوا الـ ـ ــوطي، ،يمـ ـ ــا تتعلـ ـ ــمل مبعاملـ ـ ــة البيانـ ـ ــات
منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
تتحم مصدر البيانات املدوولية الكاملة عا البيانـات
الع تعاملها عي منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،بصر
أي
النظر عا ا،سلوب املتبع إلجراء هذه املعاملة وعا ّ
بعــات مباشــرة رت ــب عليهــا ،وتت ــذ التــداب امل ئمــة
لتصـ ـ ــحيت أي اسـ ـ ــت دام خ ـ ـ ــاط أو معاملـ ـ ــة خاطئ ـ ـ ــة
للبيانات.
أي اســت دام
تتحم ـ اإلنرتبــول املدــوولية الكاملــة عــا ّ
و/أو دزتا مدموح به أو خاط للبيانات ما قربله
أي بعــات مباشــرة رت ــب علــى هــذا االســت دام
وعــا ّ
أي
و/أو الت ـ ـزتا ،وتت ــذ الت ــداب امل ئم ــة لتص ــحيت ّ
است دام أو معاملة خاطئة للبيانات ما قرب املنظمة.
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تحم ـ اجله ــات املتلقي ــة للبيان ــات املعامل ــة
اإلنرتبول للمعلومات املدوولية الكاملة عا:
(أ)

مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان صويل أن تق ــوم ،عل ــى
وجـ ــه التحدتـ ــد ،بتقييـ ــد اسـ ــت دام بيانا ـ ــه قاعـ ــدة
بيانــات شــرطية للمنظمــة أو االط ـ عليهــا ،وذلــك
ضما الشروف احملدصة املاصة  58ما هذا النظام.

منظوم ــة

أي إجراء مت ذ على الصعيد الوطي تدتند
ّ
إب البيانات الع لقتها؛
.2

(ب) اد ـ ـ ــاذ ـ ـ ــداب م ئم ـ ـ ــة د ـ ـ ــمت بتح ـ ـ ــدتث
البيانـات علــى الصــعيد الـوطي بشــك ،ــوري
عن ـ ــدما بل ه ـ ــا ا،مان ـ ــة العام ـ ــة بتع ـ ــدتلها أو
وذ،ها.
المادة  :6الوصول إلى منظومة اإلنتربول للمعلومات
.1

المادة  :8اللجوء إلى نشرات اإلنتربول وتعاميمه

ُيــمل للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة الوصــول إب املنظومــة
بش ــك مباش ــر ملمارس ــة وظائفه ــا النظامي ــة .وتش ــم
ذلك ما تلي:
أ.

د ــجي البيان ــات قواع ــد البيان ــات الش ــرطية
للمنظم ـ ــة وحت ـ ــدتثها وو ـ ــذ،ها بش ـ ــك مباش ـ ــر،
،ض عا إودارب روابإل با البيانات؛

ب .الوص ــول املباش ــر إب قواع ــد البيان ــات الش ــرطية
للمنظمــة ،مــع التقيــد بالشــروف اخلاصــة احملــدصة
لكـ قاعـدة بيانـات وبقيـوص وقواعـد الدـرتة الــع
فرضها مصاصر هذه البيانات؛
ج .اللج ــوء إب نش ـ ـرات اإلنرتب ــول و عاميم ــه الـ ــع
د ـ ــمت ب وال ـ ــة طلب ـ ــات التع ـ ــاون والتنبيه ـ ــات
الدولية؛

.1

ُحتــال طلبــات التعــاون والتنبيهــات الدوليــة عــي قن ـوات
املنظمة باست دام نشرات اإلنرتبول أو عاميمه.

.2

و ك ــا للمكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة اس ــت دام نشـ ـرات
اإلنرتبول و عاميمه إطار ممارسة وظائفها النظامية.
أمــا الكيان ــات الدولي ــة، ،يتع ــا عليه ــا ا ص ــول عل ــى
رخي نذه ال اتة.

.3

ولري إصدار نشرات اإلنرتبـول وإوالـة عاميمـه و،قـا
للماصة  73وما تليها ما هذا النظام.

.4

و ك ـ ــا للمكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة ص ـ ــيا ة طلب ـ ــات
عاون و نبيهات صولية بواسـاة الرسـائ  ،و،قـا للمـاصة
 9أصن ــاه .أم ــا الكيانـ ــات الدولي ــة الـ ــع ل ــدتها سـ ــلاة
إجـ ـ ـراء التحقيق ـ ــات والقي ـ ــام مب وق ـ ــات القض ـ ــاتا
اجلنائي ــة، ،يتع ــا عليه ــا ا ص ــول عل ــى ــرخي ن ــذه
ال اتة.

ص .متابعة املاابقات؛
ه .إوالة الرسائ .
.2

المادة  :9االتصاالت المباشرة بواسطة الرسائل

وخيضــع وصــول الكيانــات الوطنيــة والكيانــات الدوليــة
إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات إب ــرخي  ،و،قــا
لضوكام احملدصة املاص ا  21و 27ما هذا النظام.

المادة  :7التحكم بمعاملة البيانات
.1

إن البيانات املع تاملة منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات
هي بيانات و،ر ا املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانـات
عام
الوطنية والكيانات الدولية .إال أنه كا أن ُ ت
املنظوم ـ ـ ــة بيان ـ ـ ــات و،ر ـ ـ ــا ِّيان ـ ـ ــات خاص ـ ـ ــة ابيق ـ ـ ــا
للماصة  28ما هذا النظام أو بيانات سجلتها ا،مانة
العامة ابيقا للماصة  )2(24ما هذا النظام.

حت ــتفك املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة
حب ـ ـ ــمل ال ـ ـ ــتحكل مبعامل ـ ـ ــة بيانا ـ ـ ــا أي وقـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــا
ا،وقـ ــات ،و،قـ ــا ،وكـ ــام هـ ــذا النظـ ــام .وُيـ ــمل لك ـ ـ
10

.1

تــيت منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات إقامــة ا صــاالت
مباشرة با املكا ب املرِّزتة الوطنية بواساة الرسائ .

.2

وُي ــمل للمكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطني ــة إوالـ ــة الرسـ ــائ
إطار ممارسة وظائفها النظامية .أما الكيانات الدولية،
،يتعا عليها ا صول على رخي نذه ال اتة.
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.3

وعلى املكتب املرِّزي الوطي أو الكيـان الـدويل الـذي
ُيي ـ ـ رسـ ــالة أن تتأِّـ ــد بشـ ــك مدـ ــبمل مـ ــا قيـ ــدها
بأوكام هذا النظام.

.4

وال ل ـ ـوحم لضمانـ ــة العامـ ــة دـ ــجي رسـ ــالة إوـ ــدا
قواع ــد البيان ــات الش ــرطية اخلاص ــة باملنظم ــة م ــا صون
موا،قة املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل الـذي
أوــال الرســالة املعنيــة .و عتــي موا،قــة املكتــب املرِّــزي
الـوطي أو الكيــان الدوليـة حبكــل املعاـاة عنــدما كــون
ا،مانـ ــة العامـ ــة إوـ ــدا اجلهـ ــات الـ ــع ُوجه ـ ـ إليهـ ــا
الرسالة.

.5

و إط ـ ـ ـ ــار مش ـ ـ ـ ــارتع أو مب ـ ـ ـ ــاصرات حم ـ ـ ـ ــدصة ،ك ـ ـ ـ ــا
استحدارب دهي ت إضا،ية للتواص املباشر بواساة
الرســائ  .و كــا ،بشــك اســتثنائي ،أن ــنت مكتــب
اولا صراوة وال تعملـون ،يـه
مرِّزي وطي أش اصا ّ
ومل إوالة هذه الرسائ .

الفصل :2
مبادئ متصلة بمعاملة المعلومات
المادة  :10أغراض التعاون الشرطي
.1

.2

ال ر ـ ـ ـ ـوحم معاملـ ـ ـ ــة البيانـ ـ ـ ــات منظومـ ـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ـ ــول
للمعلومات إال لتحقيمل ر حمدص وصرتت وتتماشى
مع أهدا املنظمة وأنشاتها.
عام ـ ـ البيانـ ــات منظومـ ــة اإلنرتبـ ــول للمعلومـ ــات
و ت
لتحقيمل ر على ا،ق ما ا ،را التالية:
مالـوب ب ـر اوتجـاحمه أو
أ .البحث عا ش
اعتقاله أو قييد ورِّته؛
أو شـيء ذي بأ يــة

ب .حتدتـد مكــان وجـوص شـ
بالندبة للشرطة؛

ج .و ،معلومات أو ا صول على معلومات تعلمل
بتحقيــمل جنــائي أو بالدـوابمل وا،نشــاة اإلجراميــة
ما؛
لش
ص .التنبي ـ ــه إب ش ـ ـ ـ  ،أو و ـ ــدرب ،أو شـ ـ ــيء ،أو
أسلوب إجرامي ذي صلة بأنشاة إجرامية؛
ه .حتدتد هوتة ش

أو جثة؛

و .إجراء حتلي ت  ،را

ا،صلة اجلنائية؛

حم .إجراء دقيقات أمنية؛
التوجهات اإلجرامية وشبكات
ح .بيان التهدتدات و ّ
اجملرما.
.3

.4
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و قـ ـ ـ ــع علـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــا مل املكا ـ ـ ـ ــب املرِّزتـ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ــة
والكيانات الوطنية والكيانات الدولية مدـوولية حتدتـد
ر معاملة بيانا ا وإعاصة قييمها بصورة منتظمـة،
اصة ِّ مرة تُرجت ،يها حتقيمل هذا ال ر .
و ق ــع عل ــى ع ــا مل ا،مان ــة العام ــة مد ــوولية وض ــع
آلي ـ ــات وأصوات ض ـ ــما التقي ـ ــد ـ ــذا ال ـ ــر عل ـ ــى
الــدوام ،ضــما الشــروف احملــدصة املـواص مــا  125إب
 127ما هذا النظام.
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.5

.6

.7

و ك ــون املكا ـب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الوطني ــة
والكيانــات الدوليــة مدــوولة عــا التقيــد ــذا ال ــر
أثناء است دام البيانات.

المادة  :12النوعية

وال تُدــمت مبعاملــة البيانــات مــا قبـ املكا ــب املرِّزتــة
الوطنيـ ـ ـ ــة والكيانـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ــة والكيانـ ـ ـ ــات الدوليـ ـ ـ ــة
 ،ـرا أخــرا ذات صــلة بالتعــاون الشــرطي الــدويل
أو  ،ـ ـ ـرا إصارت ـ ـ ــة إال إذا ِّان ـ ـ ـ ه ـ ـ ــذه ا ،ـ ـ ـ ـرا
تماشى مع أهدا املنظمة وأنشاتها ،و ندـجل مـع
ال ـ ـ ــر الـ ـ ــذي ُو ـ ـ ـ ّدص أساسـ ـ ــا ملعاملـ ـ ــة البيانـ ـ ــات
منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات .وتُبلَّـ ـ املص ــدر ــذه
املعاملة وُيتفك حبمل االعرتا عليها ،ضما الشروف
احملــدصة املــاصة  64مــا هــذا النظــام .و قــع مدــوولية
هــذه املعاملــة علــى عــا مل املكتــب املرِّــزي الــوطي ،أو
الكيــان الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي تقــرر معاملــة
البيانـ ــات  ،ـ ـرا أخـ ــرا ـ ـ لـ ــك الـ ــع ُو ـ ـ ّدصت
أساسا ملعاملتها.
و ك ــا أن ــتل معامل ــة البيان ــات لتحقي ــمل أي ــر
مشــرو آخــر ـ التعــاون الشــرطي الــدويل ،إطــار
أوكام املاصة  126وما تليها ما هذا النظام.

.2

.3

.2

و قــع علــى عــا مل املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات
الوطنيـ ــة والكيانـ ــات الدوليـ ــة مدـ ــوولية ضـ ــمان نوعيـ ــة
بيانا ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــع دـ ـ ـ ـ ـ ــجلها منظومـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ـ ـ ـ ــول
للمعلومات.

.3

وتتعـ ـ ـا عل ـ ــى ا،مان ـ ــة العام ـ ــة وض ـ ــع آلي ـ ــات وأصوات
ضما اورتام نوعية البيانات على الدوام.

.4

و تحم ـ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الوطنيــة
والكيانـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة مدـ ـ ــوولية التحقـ ـ ــمل مـ ـ ــا نوعيـ ـ ــة
البيانــات قبـ اســت دامها ،ضــما الشــروف احملــدصة
املاصة  63ما هذا النظام.

المادة  :13الشفافية

المادة  :11المشروعية
.1

.1

علـ ـ ــى البيانـ ـ ــات الـ ـ ــع ُعام ـ ـ ـ منظومـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ــول
للمعلومــات أن ك ــون صقيق ــة ،وم ئم ــة ،وذات ص ــلة
ب ــا ،را  ،وحم ّدث ــة ،مم ــا تيد ــر اس ــت دامها م ــا قبـ ـ
املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات الوطنية والكيانات
الدولية.

عل ـ ــى الق ـ ــانون الد ـ ــاري املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي
والكي ـ ــان ال ـ ــوطي والكي ـ ــان ال ـ ــدويل أن تت ـ ــيت معامل ـ ــة
البيانات منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،وتتعا أن
حتـ ــرتم هـ ــذه املعاملـ ــة ا قـ ــوق ا،ساسـ ــية لضش ـ ـ اص
موضو التعاون ،و،قا للماصة  2ما القانون ا،ساسي
للمنظم ــة ولاع ـ ـ ن الع ــاملي ق ــوق اإلند ــان ال ــذي
ُحتي إليه املاصة املذِّورة.

1.

على معاملة البيانات منظومة اإلنرتبول للمعلومات
أن ضـ ـ ــما للمكا ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة والكيان ـ ـ ــات
الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات الدولي ـ ــة ،عل ـ ــى ال ـ ــدوام ،اوـ ـ ـرتام
وقوق معاملة بيانا ا و،قا ،وكام هذا النظام.

.2

و كــون ا،مانــة العامــة مدــوولة عــا ضــمان الشــفا،ية
علـى صـعيد معاملــة البيانـات و شـ ي قواعـد بيانــات
املنظمة.
أ .ل ــتمم ا،مانـ ــة العامـ ــة رأي جلنـ ــة الرقابـ ــة علـ ــى
حمفوظـ ـ ــات اإلنرتبـ ـ ــول بشـ ـ ــأن عمليـ ـ ــات معاملـ ـ ــة
البيانات الش صية الع عتزم القيام ا واملذِّورة
املـ ـ ـ ـواص م ـ ـ ــا  27إب  31واملـ ـ ـ ـواص  55و 56و61
و،4(68ص) و )2(73و )3(97ما هذا النظام؛؛

وتتع ـ ـ ّـا عل ـ ــى املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات
الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات الدولي ـ ــة ِّفال ـ ــة مش ـ ــروعية ـ ــع
بيانا ا وإصراجها منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
واملكا ـ ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ـ ــة والكيان ـ ـ ـ ــات الوطني ـ ـ ـ ــة
والكيان ــات الدوليـ ــة مكلفـ ــة أتضـ ــا بكفالـ ــة مشـ ــروعية
ـجلة منظومـ ـ ـ ــة
االط ـ ـ ـ ـ علـ ـ ـ ــى املعلومـ ـ ـ ــات املدـ ـ ـ ـ ّ
اإلنرتبول للمعلومات.
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و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االطـ علــى هــذه
الد ـ ــج ت أي وقـ ـ ـ  .و ك ـ ــا أتض ـ ــا للكيان ـ ــات
الدولية االط عليها و،قا قوق الوصـول املمنووـة
ن ــا ،وِّ ــذلك للكيان ــات الوطني ــة ع ــا طرت ــمل املكا ــب
املرِّزتة الوطنية املعنية.

بُ .الــع ا،مانــة العامــة جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات
اإلنرتب ـ ــول عل ـ ــى الت ـ ــداب املت ـ ــذة ابيق ـ ــا للم ـ ـواص
 )7(51و 59و 118و،2(125ب) ما هذا النظام؛
أي مشـرو
ج .ق ّدم ا،مانة العامة إب اللجنة التنفيذتـة ّ
أو طلــب تتعلــمل مبعاملــة بيانــات منظومــة اإلنرتبــول
للمعلومــات وتتالــب موا،قتهــا املدــبقة مبوجــب امل ـواص
 )5(17و )3(22و 23و 29و 30و 31و)3(55
و )8(68و )3(97و )3(131مــا هــذا النظــام ،و ر،ــمل بــه
رأي جلن ـ ــة الرقاب ـ ــة عل ـ ــى حمفوظ ـ ــات اإلنرتب ـ ــول ِّلم ـ ــا
اقتض ــى ه ــذا النظ ــام ذل ــك .و قـ ـ ّدم اللجن ــة التنفيذت ــة
قرت ـ ـرا إب اجلمعيـ ــة العام ـ ــة تتضـ ــما الرتاخـ ــي ال ـ ــع
منحتهــا ضــما الشــروف احملــدصة املــاصة  )6(55مــا
هذا النظام؛

و .وحتــتفك ا،مانــة العامــة بقائمــة حم ّدثــة للمــدص القصــوا
فك البيانات ِّمـا وـدص ا اللجنـة التنفيذتـة مبوجـب
هذا النظام ،و عمل هذه القائمة.
المادة  :14السرية
.1

عام ـ
تتع ــا حتدت ــد مد ــتوا س ـرتة البيان ــات ال ــع ُ ت
منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات عل ــى أس ــاس امل ــاطر
الــع قــد تفرضــها عمــيل هــذه البيانــات علــى ِّ ـ مــا
ا،ش ـ ـ اص موضـ ــو التعـ ــاون ،واملصـ ــاصر ،واملنظمـ ــة.
وتتعــا أال تــتمكا مــا االط ـ علــى هــذه البيانــات
إال ا،ش اص املصرح نل بذلك.

.2

و ك ــون املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الوطني ــة
والكيانــات الدوليــة مدــوولة عــا حتدتــد مدــتوا س ـرتة
بيانا ا الع درجها منظومة اإلنرتبول للمعلومات،
وعـ ــا او ـ ـرتام س ـ ـرتة البيانـ ــات الـ ــع الـ ــع عليهـ ــا ،أو
حتيلهـ ـ ــا ،أو دـ ـ ــت دمها ملعاملتهـ ـ ــا خـ ـ ــارج املنظومـ ـ ــة،
ضــما الشــروف احملــدصة املــاصة  112ومــا تليهــا مــا
هذا النظام.

.3

وحتــرص ا،مانــة العامــة علــى أن ُعامـ يــع البيانــات
منظومة اإلنرتبـول للمعلومـات و،ـمل مدـتوا الدـرتة
ال ــذي وـ ـ ّدصه ن ــا املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان
الوطي أو الكيان الدويل الذي قام مبعاملتها.

.4

و ت ــذ ا،مان ــة العام ــة ،و،ق ــا ،وك ــام ه ــذا النظ ــام،
يــع التــداب ال حممــة واملناســبة لتعزتــز مدــتوا الد ـرتة
املمنوح للبيانات لدرء امل اطر الع قد تفرضها عميل
ه ـ ــذه البيان ـ ــات عل ـ ــى ِّ ـ ـ م ـ ــا ا،ش ـ ـ اص موض ـ ــو
التعاون ،واملصاصر ،واملنظمة.

صُ .الع ا،مانة العامة اللجنة التنفيذتة على التداب
املت ـذة ابيقـا للمـواص  59و )4(68و 118مـا هــذا
النظام؛
ه .و قوم ا،مانة العامة بتحدتث الدج ت التاليـة،
ضـ ــما الشـ ــروف احملـ ــدصة املـ ــاصة  126مـ ــا هـ ــذا
النظام:
’‘1

س ـ ــج املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات
الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة ال ــع ُمنحـ ـ و ــمل
الوص ــول إب منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات أو
الع وّ،رت البيانات الع عام املنظومة؛

’‘2

ســج قواعــد البيانــات الشــرطية للمنظمــة ،مبــا
ذلك ملفات التحلي ؛

’‘3

سج عمليات الربإل اإللكرتوين؛

’‘4

سج عمليات نزت البيانات وحتميلها؛

’‘5

ســج عمليــات معاملــة املعلومــات املدــجلة
قواعد البيانات؛

’‘6

سـ ــج ا،صوات الـ ــع وضـ ــعتها ا،مانـ ــة العامـ ــة
إلصارة البيانات؛

’‘7

سج عمليات املقارنة  ،را

التدقيمل.
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الم ــادة  :16معامل ــة البيان ــات خ ــارج المنظوم ــة ألغـ ـراض
شرطية

المادة  :15األمن
.1

.2

.3

.4

.5

.6

عام منظومـة اإلنرتبـول
تتعا محاتة البيانات الع ُ ت
للمعلوم ـ ــات م ـ ــا امل ـ ــاطر ال ـ ــع ق ـ ــد ـ ــم س ـ ـ متها
وسـرتتها ،وتتعـا أن بقــى هـذه البيانــات متاوـة علــى
الــدوام للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الوطنيــة
والكيانات الدولية الع لك ومل الوصول املباشر إب
منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

.1

وُعـ ـ ـ ا،مان ـ ــة العام ـ ــة بتا ـ ــوتر منظوم ـ ــة إلصارة أم ـ ــا
املعلومـ ـ ــات .وحتقيقـ ـ ــا نـ ـ ــذه ال اتـ ـ ــة ،وبالتشـ ـ ــاور مـ ـ ــع
املكا ــب املرِّزت ــة الوطنيـ ــة أو م ــع ممثليه ــا انيئـ ــات
االستشـارتة املش َّـكلة نـذه ال اتـة ،قـوم بوضـع سياســة
أمني ــة وحت ــدتثها بش ــك من ــتظل مد ــتندة ذل ــك إب
املع ـ ــات املعتم ـ ــدة عل ـ ــى الص ـ ــعيد ال ـ ــدويل وإب قي ـ ــيل
امل اطر الع قد نشأ.

.2

.3

وُع ا،مانة العامة ب رساء البنية التحتية ل صاالت
وقواع ــد البيان ــات ال ــع ــد إب ا ف ــا عل ــى أم ــا
البيانات بناء على الدياسة ا،منية احمل ّدصة.

كــا للبيانــات الــع ــتل معاملتهــا أساســا منظومــة
عام ـ خــارج هــذه املنظومــة
اإلنرتبــول للمعلومــات أن ُ ت
إذا ِّان ـ ـ هـ ــذه املعاملـ ــة ضـ ــرورتة وأجرت ـ ـ لتحقي ـ ــمل
أ را شرطية .وتتعا أن تل معاملة البيانات خـارج
املنظومة مع مراعـاة مبـاصئ معاملـة املعلومـات املـذِّورة
أع ه.
و ك ــون املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة
مد ــوولة ع ــا ابي ــمل ش ــروف معامل ــة البيان ــات خ ــارج
املنظوم ــة ض ــما الش ــروف احمل ــدصة امل ــاص ا )4(114
و 116ما هذا النظام.
و د ــدي ا،مان ــة العام ــة املش ــورة إب املكا ــب املرِّزت ــة
الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة ،يم ــا تتعل ــمل بوض ــع ه ــذه
ا،وكام قيد التنفيذ.

المادة  :17التطبيق الفعلي
.1

وحت ـ ّدص ا،مانــة العامــة أتضــا إج ـراءات مــنت موظفيهــا
ا،هليـ ـ ــة أو الرتاخـ ـ ــي ا،منيـ ـ ــة لك ـ ـ ـ مدـ ـ ــتوا مـ ـ ــا
مدــتوتات سـرتة البيانــات ،ضــما الشــروف احملــدصة
املاصة  112وما تليها ما هذا النظام.

.2

و ك ــون املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة
مدوولة عا ا قوق الع نحهـا للوصـول إب منظومـة
اإلنرتب ــول للمعلوم ــات ،وع ــا أم ــا املرا ،ــمل ال ــع ت ــيت
الوص ـ ــول إب ه ـ ــذه املنظوم ـ ــة ،وع ـ ــا اوـ ـ ـرتام القواع ـ ــد
ا،منيـ ــة احملـ ــدصة ،وعـ ــا ا فـ ــا علـ ــى مدـ ــتوا أمـ ــي
للبيانــات ال تق ـ عــا املدــتوا الــذي فرضــه ا،مانــة
العامــة عنــد معاملــة البيانــات خــارج منظومــة اإلنرتبــول
للمعلومات.

.3

و ت ــذ ا،مان ــة العام ــة ،و،ق ــا ،وك ــام ه ــذا النظ ــام،
يع التداب املناسبة للحفا على أما البيانـات الـع
عام منظومة اإلنرتبول للمعلومات.
ُ ت

.4
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تتعا ضمان ابيمل هذا النظام ابيقا ،عليا.
تـ ــوب املكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة والكيانـ ــات الوطني ـ ــة
والكيانات الدولية حتدتـد اإلجـراءات الفعالـة وامل ئمـة
ال ــع تتع ــا اداذه ــا لض ــمان قي ــد عمليا ــا باملب ــاصئ
وااللتزامـ ــات ال ـ ـوارصة هـ ــذا النظـ ــام ،وال سـ ــيما مـ ــا
خ ل أهي موظفيها.
و توب املكا ب املرِّزتة الوطنيـة حتدتـد و ابيـمل التـداب
الــع ضــما قيــد العمليــات الــع ضــالع ــا ِّيانا ــا
الوطنيــة باملبــاصئ وااللتزامــات ال ـوارصة هــذا النظــام،
قب ـ أن دــمت نــا ب ــاالط مباشــرة علــى البيان ــات
املعامل ــة منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات أو بتزوت ــد
ت
ه ـ ــذه املنظوم ـ ــة مباشـ ـ ــرة بالبيان ـ ــات لك ـ ــي تُصـ ـ ــار إب
معاملتها ،يها.
و تــوب املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة قيــيل عمـ ِّـ ِّيــان
مــا ِّيانا ــا الوطنيــة قييمــا منتظمــا للتأِّــد مــا قيــده
بأوكـ ــام هـ ــذا النظـ ــام ،و ت ـ ــذ ،ضـ ــما وـ ــدوص هـ ــذا
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النظــام ،يــع التــداب التصــحيحية الــع راهــا ضــرورتة
وم ئمة بشأن الكيانات الوطنية املذِّورة ،د منع
أي معامل ــة للبيان ــات ال تقي ــد بأوك ــام ه ــذا النظ ــام.
و كا للمكا ب املرِّزتة الوطنية أتضـا أن ت ـذ يـع
التداب الوقائية ال حممة د مراعاة اخلاـر الـذي قـد
تفرضــه اســت دام البيانــات اســت داما االفــا ،وكــام
هذا النظام.
.5

.6

.2

الباب الثاني:
الجهات الفاعلة
الفصل :1
وظائف المكاتب المركزية الوطنية

و ت ــوب ا،مان ــة العام ــة قي ــيل عم ـ ـ املكا ــب املرِّزت ــة
الوطنيــة قييمــا منتظمــا ضــوء هــذا النظــام .و ت ــذ
يـع التـداب التصــحيحية الـع راهــا ضـرورتة وم ئمــة
إلأـ ـ ـ ــاء أي معاملـ ـ ـ ــة للبيانـ ـ ـ ــات ال تقيـ ـ ـ ــد ،بأوكـ ـ ـ ــام
امل ــاصة  131م ــا ه ــذا النظ ــام .إالّ أن ــه تتع ــا ا ص ــول
على إذن مدبمل ما اللجنة التنفيذتة ما تتعلمل بأي
دب صـحيحي قـد تفضـي إب عليـمل وقـوق معاملـة
البيان ــات ال ــع ُ ــنت ملكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو لكيـ ـان
صويل ،لفرتة طوتلة.

المادة  :19تنسيق تدفق البيانات

و تــوب ا،مان ــة العام ــة قيــيل عم ـ الكيان ــات الدولي ــة
قييم ــا منتظم ــا ض ــوء ه ــذا النظ ــام ،و ت ــذ ي ــع
التداب التصحيحية الع راها ضـرورتة وم ئمـة إلأـاء
أي معاملة للبيانات ال تقيد بأوكام هذا املـاصة 131
ما هذا النظام.

المـ ــادة  :18حقـ ــوق االط ـ ـ
وحذفها
.1

اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات ،م ـ ــا مل تُـ ـذِّر خ ـ ـ
صراوة لك القواعد.

ذل ـ ــك

.1

تـوب املكا ـب املرِّزتــة الوطنيـة ،علــى الصـعيد الــوطي،
نديمل معاملة البيانات الـع حتيلهـا بلـداأا منظومـة
اإلنرتبول للمعلومات.

.2

و تــوب املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة زوتــد أجهــزة بلــداأا،
مع ضـمان اوـرتام أوكـام هـذا النظـام ،بالبيانـات الـع
عام ـ ـ منظومـ ــة اإلنرتبـ ــول للمعلومـ ــات والضـ ــرورتة
ُ ت
إلجناحم مهام هذه ا،جهزة.

المادة  :20تنسيق عمليات البحث الجنائي
.1

ند ــمل عملي ــات البح ــث اجلن ــائي املكا ــب املرِّزت ــة
ُ َّ
الوطنية .و توب املكا ب املرِّزتة الوطنية ،على الصعيد
ال ـ ـ ــوطي ،ند ـ ـ ـيمل معامل ـ ـ ــة طلب ـ ـ ــات التع ـ ـ ــاون ال ـ ـ ــدويل
وطلب ـ ــات إص ـ ــدار التنبيه ـ ــات الدولي ـ ــة املوجه ـ ــة إليه ـ ــا
بواساة نشرات اإلنرتبول ،والتعاميل والرسائ .

.2

و ه ـ ــذا الص ـ ــدص ،ن ـ ــذه املكا ـ ــب ا رت ـ ــة حتدت ـ ــد
القن ـ ـوات اِّ،ثـ ــر م ءمـ ــة نـ ــا علـ ــى الصـ ــعيد الـ ــوطي
لضمان قيام عاون صويل ناجع.

.3

و توب املكا ب املرِّزتة الوطنية متابعـة طلبـات التعـاون
الدويل وطلبات إصدار التنبيهات الدولية الع أوالتها
املكا ب بالب ما أجهز ا الوطنية و قـدم ـا مـا
خ ل نشرات اإلنرتبول والتعاميل والرسائ .

علـ ــى البيانـ ــات وتصـ ــويبها

أو ِّيــان أن تقـ ّدم مباشــرة إب جلنــة
،ي شـ
ُيــمل ّ
الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول طلبــا ل طـ علــى
عامـ منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات
البيانات الع ُ ت
أو الكيـ ــان ،أو صـ ــوتبها
واملتعلقـ ــة ب ـ ـذلك الش ـ ـ
و/أو وذ،ها.
وقــوق االط ـ علــى البيانــات أو صــوتبها ووــذ،ها
كفلها جلنـة الرقابـة علـى حمفوظـات اإلنرتبـول ودضـع
لقواعــد منفصــلة .وال كــا معاملــة طلبــات االط ـ
عل ـ ـ ــى البيان ـ ـ ــات أو ص ـ ـ ــوتبها وو ـ ـ ــذ،ها منظوم ـ ـ ــة
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المادة  :21منح تراخيص الوصول المباشر إلى منظومة
المعلومات على الصعيد الوطني
.1

.2

.4

إن املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة ووــدها موهلــة ،ن دـ ّـول
أجهز ـ ـ ــا الوطني ـ ـ ــة الوص ـ ـ ــول إب منظوم ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ــول
للمعلوم ــات ،وحت ـ ّدص نا ــاق وق ــوق ه ــذه ا،جه ــزة
االطـ ـ ـ عل ـ ــى ه ـ ــذه البيان ـ ــات ومعاملته ـ ــا .و ت ـ ــذ
املكا ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــةِّ ،لم ـ ـ ــا أمكـ ـ ــا ،الت ـ ـ ــداب
الضرورتة الع ضما وصول ا،جهـزة الوطنيـة للشـرطة
اجلنائيــة املعنيــة بالتعــاون الشــرطي الــدويل إب منظومــة
اإلنرتبول للمعلومات.

.5

.6

.7

وقبـ ـ ـ م ـ ــنت ـ ـ ـراخي الوص ـ ــول املباش ـ ــر إب منظوم ـ ــة
املعلوم ــات ،تتع ــا عل ــى املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة أن
ضما ما تلي:
أ.

أن تكـ ــون اجلهـ ــاحم الـ ــذي تُـ ـراص منحـ ــه رخيصـ ــا
للوص ـ ـ ـ ـ ــول مباش ـ ـ ـ ـ ــرة إب منظوم ـ ـ ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ـ ـ ــول
للمعلوم ــات ِّيانـ ــا اـ ــوال قانون ــا ممارسـ ــة مهمـ ــة
ذات منفع ـ ـ ــة عام ـ ـ ــة إط ـ ـ ــار إنف ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ــانون
اجلزائي؛

و رس املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة إب الكيانـات الوطنيـة
بلــدها املعلومــات ال حممــة ملمارســة وقــوق املعاملــة
املمنووة نا.
و كــون املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة مدــوولة عــا معاملــة
البيان ــات ال ــع نف ــذها الكيان ــات الوطني ــة ال ــع دون ــا
الوصول إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

المادة  :22إدارة المنظومة
.1

.2

ج .أال حتظر التشرتعات الوطنيـة وصـول اجلهـاحم إب
مث هذه املنظومة؛
أن تكون اجلهاحم قاصرا على التقيد بأوكام هذا
النظام؛

ه .أن كون وقوق الوصول واملعاملة الع سـتُمنت
مر باـ ــة ار باطـ ــا مباش ـ ـرا بأنشـ ــاة هـ ــذا اجله ـ ــاحم
ومهامه.
.3

و ر
عام الكيانات الوطنية بيانا ا منظومة اإلنرتبول
للمعلومات ضما ودوص وقوق املعاملة املمنووة نا.

الفصل :2
وظائف األمانة العامة

ب .أالّ ـ ــم طبيعـ ــة أنشـ ــاة هـ ــذا اجلهـ ــاحم ومهامـ ــه
أهدا املنظمة ووياصها؛

ص.

وعندما نت مكتب مرِّزي وطي رخيصـا جدتـدا إب
ِّيـ ــان وطـ ــي جدتـ ــد ،تبـ ــاصر علـ ــى الفـ ــور إب إب ـ ـ
ا،مان ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة و ي ـ ـ ــع املكا ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة
والكيانات الدولية بذلك.

.3

وأي ــرخي نح ــه مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي للوص ــول
مباشــرة إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات تـُـيم بشــأنه
ا ف ـ ــاق مد ـ ــبمل ب ـ ــا ه ـ ــذا املكت ـ ــب والكي ـ ــان ال ـ ــوطي
اجلدتــد .وعلــى هــذا اال فــاق أن تتماشــى مــع ’’ميثــاق
وص ـ ـ ــول الكيان ـ ـ ــات الوطني ـ ـ ــة إب منظوم ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ــول
للمعلومات‘‘ امللحمل ذا النظام.

.4
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ك ـ ــون ا،مان ـ ــة العامـ ـ ــة مد ـ ــوولة ع ـ ــا اإلصارة العامـ ـ ــة
ملنظومة اإلنرتبول للمعلومات.
و صــمل ا،مانــة العامــة منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات
و ـ ـ ــنظل عمله ـ ـ ــا و ـ ـ ــدتره ،وحت ـ ـ ــدص ،بش ـ ـ ــك خ ـ ـ ــاص،
التكنولوجي ـ ـ ــا ال ـ ـ ــع س ـ ـ ــرت كز عليه ـ ـ ــا .وعن ـ ـ ــد ابي ـ ـ ــمل
كنولوجيا معاملة البيانات ،حترص ا،مانة العامة على
حتقي ــمل التكام ـ م ــع متالب ــات ه ــذا النظ ــام ب ــدءا م ــا
التصــميل و لقائيــا ،أســر وق ـ ممكــا مــا خ ـ ل
اداذ التداب التقنية والتنظيمية امل ئمة.
و قـوم ا،مانـة العامـة ،حتـ إشـرا اللجنـة التنفيذتــة،
وض ــما و ــدوص أوك ــام ه ــذا النظ ــام ،بدراس ــة وحب ــث
الالبات الع تقدم ا املكا ب املرِّزتة الوطنية لتنزت
البيانـات ورباهـا إلكرتونيـا ،ضـما الشـروف احملـدصة
املاص ا  55و 56ما هذا النظام.
و ووي ا،مانة العامة قواعد بيانات املنظمة.

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
.5

ج .بصــفة اســتثنائية ،لصــا مكتــب مرِّــزي وطــي أو
ِّيــان وطــي أو ِّيـان صويل لــك وــمل الوصــول
املباشر إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،وبناء
على طلبه.

و ش ـ ــر ا،مان ـ ــة العام ـ ــة عل ـ ــى معامل ـ ــة البيان ـ ــات
منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات ،وحتــرص علــى أن تــتل
اوـ ـ ـرتام ش ـ ــروف معامل ـ ــة البيان ـ ــات قواع ـ ــد بيان ـ ــات
املنظمـ ـ ــةِّ .مـ ـ ــا ضـ ـ ــع ا،صوات الـ ـ ــع دـ ـ ــمت ب ـ ـ ـ صارة
البيان ــات وبالوص ــول إب املنظوم ــة .و ــارس الرقاب ــة
إطــار التــدقيقات التلقائيــة أو ا ـواصرب املتصــلة مبعاملــة
البيانات.

.2

المادة  :23تدابير إضافية لتعزيز التعاون
.1

.2

المادة  :25التنسيق

ُيمل لضمانة العامة أن قرتح على اجلمعية العامـة إبـرام
ا فاقـ ــات جم ـ ــال معاملـ ــة البيان ـ ــات ،وعلـ ــى اللجن ـ ــة
التنفيذتة إنشاء قواعد بيانـات ،أو اسـتحدارب نشـرات
خاصــة بــاإلنرتبول أو عــاميل ،ضــما الشــروف احملــدصة
املواص  27و 28و 29و 73و 97على التوايل ما هذا
النظام.

.1

و كــا نــا أتضــا ،ضــما أوكــام هــذا النظــام ،إج ـراء
اختب ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــد النظ ـ ـ ـ ــر االقرتاو ـ ـ ـ ــات أعـ ـ ـ ـ ـ ه
وصيا تها.

.2

المادة  :24تسجيل البيانات
.1

ق ـ ــوم ا،مان ـ ــة العام ـ ــة ،و،ق ـ ــا ،وك ـ ــام ه ـ ــذا النظ ـ ــام،
بتدـ ـ ـ ــجي البيانـ ـ ـ ــات قواعـ ـ ـ ــد البيانـ ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ــرطية
للمنظمة وبتحدتثها ووذ،ها:
أ.

ال كـ ــا لضمانـ ــة العامـ ــة أن دـ ــج بيانـ ــات لصـ ــا
مصــدر ال لــك وــمل الوصــول إب منظومــة اإلنرتبــول
للمعلومــات ،أو أن قــوم بــذلك مببــاصرة منهــا ،إال إذا
ُو ّدصت مدبقا إجراءات حتدتث البيانات ووذ،ها.

.3

لصـ ـ ــا مصـ ـ ــاصر ال لـ ـ ــك وـ ـ ــمل الوصـ ـ ــول إب
منظومة اإلنرتبول للمعلومات؛

.4

ب .مببــاصرة منهــا ،عنــدما كــون البيانــات وارصة مــا
مص ــاصر ُمتاو ــة للعم ــوم ،و ك ــون ق ــد اطلع ـ ـ
عليها بارتقة مباشرة ،أو عندما كون البيانات
وارصة م ـ ـ ــا أ،ـ ـ ـ ـراص ا ص ـ ـ ــلوا با،مان ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة أو
باملكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة ،أو عن ـ ــدما ك ـ ــون
البيان ــات نا ـ ــة عـ ــا حتل ــي ت جنائيـ ــة أجر ـ ــا
ا،مانـ ـ ــة العامـ ـ ــة ،ضـ ـ ــما الشـ ـ ــروف احملـ ـ ــدصة
املاصة  47ما هذا النظام؛

دـ ّـه ا،مانــة العامــة عــاون املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة
،يمــا بينهــا .و الــب مــا املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة أو
حتي ـ إليه ــا ،و،ق ــا ،وك ــام ه ــذا النظ ــام ،وبن ــاء عل ــى
القيــوص وعلــى قواعــد الدـرتة الــع تفرضــها املصــدر ،أي
بيان ــات ــرا أن م ــا ش ــأأا أن ت ــيت ند ــيمل التع ــاون
الدويل نديقا أ،ض .
و كــا لضمانــة العامــة ،إذا ِّانـ اوتياجــات التعــاون
الــدويل دــتدعي ذلــك ،أن ندــمل بشــك مباشــر مــع
الكيانات الوطنية ،شرتاة أن تـأذن نـا بـذلك صـراوة
ِّ مكتب ما مكا بها املرِّزتة الوطنية.
و د ــه ا،مان ــة العام ــةِّ ،لم ــا اقتض ــى ا،م ــر ،ع ــاون
املكا ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة م ـ ـ ــع الكيان ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة
واخلاصة.
و كا لضمانة العامـة أن ُصـدر ،مببـاصرة منهـا وضـما
الش ــروف احمل ــدصة امل ــاصة  103م ــا ه ــذا النظ ــام ،أي
نش ــرة ــرا أأ ــا ت ــيت ند ــيمل التع ــاون ال ــدويل ند ــيقا
أ،ض .

المادة  :26التدابير الطارئة
.1
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عندما كون آليات التعاون الـع وضـعتها املنظمـة ،أو
اسـ ــتق نا ،أو نفيـ ــذ التزاما ـ ــا عرضـ ــة خلاـ ــر جدـ ــيل
ووشيك ،وعندما كون منظومة اإلنرتبول للمعلومـات
عرضة للتوقف عا العم ،سباب ،نية ،تت ذ ا،ما
العــام التــداب امل ئمــة الــع قتضــيها هــذه الظــرو

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ما تتعلمل مبعاملة البيانات ،بعد استشارة رئيم املنظمة
رمسيا .وتبلّ املكا ب املرِّزتة الوطنية وجلنة الرقابة على
احملفوظ ـ ــات ـ ــذه الت ـ ــداب  .وتتع ـ ــا أن د ـ ــتند ه ـ ــذه
التــداب إب الر بــة زوتــد املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة،
بأس ــر وقـ ـ ممك ــا ،بالوس ــائ ال ــع ت ــيت ن ــا نفي ــذ
مهامها النظامية.
.2

ص .ن
.4

عنـ ــدما تكـ ــون أش ـ ـ اص أو ممتلكـ ــات عرضـ ــة خلا ـ ــر
وقيقي ووشيك ،وتكون إط مكتب مرِّزي وطي
أو ِّيان وطـي أو ِّيـان صويل علـى البيانـات الـع تـيت
له فـاصي هـذا اخلاـر مقيـداً ،كـا لضمانـة العامـة أن
ت ــذ الت ــداب الاارئ ــة املنص ــوص عليه ــا امل ــاصة 59
ما هذا النظام.

ب .قتصر معاملة البيانات وصرا على حتقيـمل ال ـر
املتوخى ما التعاون با الكيان الدويل واملنظمة؛
ج .قتص ــر معامل ــة البيان ــات الش ص ــية وصـ ـرا عل ــى
مبــدأ واجــة هــذا الكيــان إب االطـ علــى هــذه
البيانات؛
ص .تتعهــد الكيــان الــدويل اال فــاق بــاورتام مبــاصئ
املعامل ــة والواجب ــات العام ــة املفروض ــة عل ــى ي ــع
املصاصرِّ ،ما ورصت هذا النظام؛

المادة  :27شروط معاملة الكيانات الدولية للبيانات

.2

.3

ودضـ ــع معاملـ ــة الكيانـ ــات الدوليـ ــة للبيانـ ــات للشـ ــروف
التالية جمتمعةً:
أ .تك ــون الكي ــان ال ــدويل منظم ــة صولي ــة ،أو منظم ــة
وكوميــة صوليــة ،أو منظمــة ـ وكوميــة ــوصي
مهمة ذات منفعة عامة على الصعيد الدويل؛

الفصل :3
العالقات مع الكيانات الدولية والكيانات الخاصة

.1

مشرو اال فاق.

ه .ــيم املنظمــة والكيــان الــدويل ا فاقــا بشــأن أوكــام
وشروف معاملة املعلومات املتباصلة با الار،ا.

ك ــا للمنظم ــةِّ ،لم ــا استحد ــن ذل ــك وم ــع مراع ــاة
ا،هـ ــدا وال اتـ ــات احملـ ــدصة قانوأـ ــا ا،ساسـ ــي ،أن
قــيل ع قــات عــاون منتظمــة مــع الكيانــات الدوليــة
جمـال معاملـة البيانـات .وُقــام ع قـات التعـاون املنتظمــة
بـ ـا املنظم ــة وِّي ــان صويل م ــا مبوج ــب ا ف ــاق ت ــيم ن ــذه
ال اتة.

.5

وُفر الشروف اإلضا،ية التالية علـى وصـول الكيانـات
الدوليـ ـ ـ ــة مباش ـ ـ ـ ــرة إب ج ـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ــا منظوم ـ ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ـ ــول
للمعلومات:
أ .توا ،ــمل الكي ــان ال ــدويل علـ ــى أوك ــام ه ــذا النظـ ــام
وأوكام اال فاق اخلاصة ،وتقب التقيد ا؛

و الــب ا،مانــة العامــة رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات
اإلنرتبول بشأن أي مشرو ا فاق إذا ِّان تتعلمل مبعاملة
بيانات ش صية.

ب .توا،ــمل الكيــان الــدويل علــى يــع القواعــد ا،مني ــة
واإلجراءات اإلصارتة الع قد ضعها ا،مانة العامة
لانرتب ــول ابيق ــا ن ــذا النظـ ــام م ــا أج ـ ـ إ اوـ ــة
الوص ـ ـ ـ ــول إب منظوم ـ ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ـ ــول للمعلوم ـ ـ ـ ــات
واست دامها ،وتقب التقيد ا؛

أ .أهدا اال فاق وشروطه و بعا ه؛

ج .توا،ــمل الكيــان الــدويل علــى أن ــتل مراقبــة معاملتــه
للبيانات الع ُييلها إليه اإلنرتبول مراقبة منتظمة،
سواء عا بعد أو عا املكان؛

و عــر ا،مانــة العامــة علــى اجلمعيــة العامــة أي مشــرو
ا فاق طلبا ملوا،قتها .و ر،مل بالبها ما تلي:
ب .نتيجــة االختب ــارات الــع ُُيتم ـ أن ررتهــا ا،مان ــة
العامة؛

ص .ال ُ ــنت و ــمل الوص ــول إال لوو ــدة أو إصارة واو ــدة
ضما هذا الكيان؛

ج .رأي جلنة الرقابة على حمفوظـات اإلنرتبـول إذا ِّـان
مشرو اال فاق تتعلمل مبعاملة بيانات ش صية؛
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نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ه .تتع ـ ــا أالّ تفض ـ ــي و ـ ــمل الوص ـ ــول إب عاي ـ ـ ـ أو
ـ ـ ــأخ إوالـ ـ ــة طلبـ ـ ــات التعـ ـ ــاون والتنبيهـ ـ ــات أو
االط عليها ما قب املكا ب املرِّزتة الوطنية؛

.2

و .تتع ـ ــا علـ ـ ــى الكي ـ ــان الـ ـ ــدويل ،ال ـ ــذي تر ـ ـ ــب
الــتمكا مــا إوالــة البيانــات بارتقــة مباشــرة عــي
رســالة موجهــة إب مكتــب مرِّــزي وطــي أو أِّثــر
أو ِّي ــان صويل أو أِّث ــر ،أن تك ــون لدت ــه س ــلاة
إجراء التحقيقات وامل وقة القضاتا اجلنائية؛

.3

.7

أهدا اال فاق وشروطه و بعا ه؛

ب .نتيجة االختبارات الع ُُيتم أن ررتها ا،مانـة
العامة؛
ج .رأي جلنــة الرقابــة عل ــى حمفوظــات اإلنرتب ــول إذا
ِّ ــان مش ــرو اال ف ــاق تتعل ــمل مبعامل ــة بيان ـ ـات
ش صية؛
ص .ن
.4

و بل ا،مانة العامـة املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة والكيانـات
الدولي ـ ــة بق ـ ـرار املنظم ـ ــة م ـ ـنت ِّي ـ ــان صويل جدت ـ ــد و ـ ــمل
الوصــول إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات .وال تدــري
مفع ـ ــول و ـ ــمل الوص ـ ــول ه ـ ــذا إال بع ـ ــد اد ـ ــاذ إجـ ـ ـراءات
ض ــما للمكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات ا،خ ــرا
إمكانية التحكل حبقوق معاملة بيانا ا املمنووة للكيان
اجلدتــد ،ضــما الشــروف احملــدصة املــاصة  109مــا هـذا
النظام.

مشرو اال فاق.

وم ــا الضــروري أن تد ــتو أي ع ــاون م ــع ِّي ــان خ ــاص
الشروف التالية:
أ.

تتقيــد بالقــانون ا،ساســي لانرتبــول وخصوص ــا
مببـدأ الدــياصة الوطنيــة .و كــا للمكتــب املرِّــزي
ـج بيانـ ـ ـ ــات منظومـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ــوطي الـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـ ـ ّ
اإلنرتبـ ـ ـ ــول للمعلومـ ـ ـ ــات أو ُسـ ـ ـ ــجل دـ ـ ـ ــابه
بيانات ،يها أن تـر ،إوالـة هـذه البيانـات إب
ِّيان خاص؛

ب .خيض ــع ال فاق ــات ك ــون اللجن ــة التنفيذت ــة ق ــد
أقر ا اجلمعية العامة.
أجاحمت إبرامها مدبقا مث ّ

وُرس ـ القائمــة الدــنوتة املتعلقــة باال فاقــات امليمــة إب
ِّ ما اللجنـة التنفيذتـة ،وجلنـة الرقابـة علـى حمفوظـات
اإلنرتبول ،واجلمعية العامة.

.5

وال كا النظر
أ.

المادة  :28شروط معاملة الكيانات الخاصة للبيانات
.1

و عر ا،مانة العامة على اجلمعية العامة أي مشرو
ا فاق ،طلبا ملوا،قتها .و ر،مل بالبها ما تلي:
أ.

حم .تتع ـ ــا علـ ـ ــى الكي ـ ــان الـ ـ ــدويل ،ال ـ ــذي تر ـ ـ ــب
ال ـ ــتمكا م ـ ــا التق ـ ــدم بالب ـ ــات إص ـ ــدار نشـ ـ ـرات
اإلنرتب ـ ـ ـ ـ ـ ــول أو ب وال ـ ـ ـ ـ ـ ــة التع ـ ـ ـ ـ ـ ــاميل ،أن تتمت ـ ـ ـ ـ ـ ــع
بص ـ ويات التحقي ــمل و/أو املتابعــة م ــا تتعل ــمل
بالقضاتا اجلزائية .ما جهـة أخـرا ،تـتل النظـر
ِّ والة على ودة ،يمـا تتعلـمل باسـت دام ِّيـان
صويل ما ملنظومة النشرات اخلاصة.
.6

و الــب ا،مانــة العامــة رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات
اإلنرتبول بشأن أي مشرو ا فاق إذا ِّان تتعلمل مبعاملة
بيانات ش صية.

ك ــا للمنظم ــة إقام ــة ع ق ــات م ــع الكيان ــات اخلاص ــة
الــع ر ــب التعــاون معهــا جمــال معاملــة البيانــات،
م ـ ــذ رأت ذل ـ ــك مفي ـ ــدا لتحقي ـ ــمل أه ـ ــدا،ها .وع ق ـ ــات
التعاون با املنظمة وأي ِّيان صويل ُقام وُد َّ مبوجـب
ا فاق.

ا فاق التعاون هذا إال عندما:

تكون الكيان اخلاص ِّيانا اعتبارتـا تدـري عليـه
القانون اخلاص؛

ب .تماشى املعاملة مع أهدا املنظمة وأنشاتها؛
ج .تكـ ـ ــون ـ ـ ــر هـ ـ ــذا التعـ ـ ــاون حمـ ـ ــدصا بوضـ ـ ــوح
وتتماشى مع أود ا،نشاة املتعلقة مبنع اجلرائل
الع تدري عليها القانون العام؛
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ص.

ص.

تصـ ـ ـ ــب هـ ـ ـ ــذا التعـ ـ ـ ــاون مصـ ـ ـ ــلحة التعـ ـ ـ ــاون
الشرطي الدويل بالنظر إب ال ر املنشوص؛

هُ .خياَّإل إلقامة عاون مدتدام؛
وُُ .يدَّص بدقة نـو البيانـات الـع تُدـمت بـاالط
عليها؛
حم.

.7

ُحتـ ــدَّص البيان ـ ــات عل ـ ــى أأ ـ ــا وارصة م ـ ــا ِّيان ـ ــات
خاصــة ،وال جمــال لل لــإل بينهــا وبــا البيانــات
الوارصة ما مصاصر أخرا؛

ضما استق لية املنظمة
ح ُ .ت
اخلاص؛

ي .تتعهـ ـ ــد الكيـ ـ ــان اخلـ ـ ــاص اال فـ ـ ــاق بـ ـ ــاورتام
مباصئ املعاملة والواجبات العامة املفروضة على
يع املصاصرِّ ،ما ورصت هذا النظام.

.8

.9

وتتع ــا ،اال ف ــاق ،حتدت ــد طرائ ــمل زوت ــد الكيان ــات
اخلاصة بالبيانات بارتقة ضما أما البيانات املعاملة
منظومة اإلنرتبول للمعلومات وس متها.

 .10وتتعـ ـ ــا علـ ـ ــى ا،مانـ ـ ــة العامـ ـ ــة أن ضـ ـ ــما أال ُتـ ـ ــيت
الوســائ الــع تدــت دمها ِّيــان خــاص لتــو ،بيانــات
معاملــة املنظومــة أو ا ص ــول عليهــا ،االط ـ إال
علـى البيانــات املـأذون ــا ،قــإل مبوجـب اال فــاق املــيم
ه ــذا اخلصـ ــوص .وتتعـ ــا علـ ــى ا،مانـ ــة العامـ ــة أن
حترص على أال تمكا الكيانات اخلاصة ما الوصول
إب بيان ــات عمليا ي ــة أو اإلض ـ ـرار با ص ــاالت أجه ــزة
الشرطة أو التداخ معها.

 .6ولب أن قتصر البيانات املقدمة إب الكيانات اخلاصة
علــى البيانــات التحليليــة وال كــا أن كــون بيانــات
ش ص ــية .ولك ــا م ــا املمك ــا بش ــك اس ــتثنائي،
إطــار مشــرو حمــدص ،وســيع ناــاق البيانــات لتشــم
البيانات الش صية (باستثناء البيانات االمسية ،إال إذا
وا،قـ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة أو الكيانــات الدوليــة
الـ ــع و،ـ ــرت لـ ــك البيانـ ــات ص ـ ـراوة علـ ــى ذلـ ــك) أو
البيان ـ ــات املد ـ ــت تدمة س ـ ــياق عملي ـ ــا  .و ه ـ ــذه
ا الة ،ال بد ما استيفاء الشروف اإلضا،ية التالية:
أ.

تتعــا أن ُحتــدَّص بوضــوح القيــوص املفروضــة علــى
املشرو ؛

ب.

أن تـ ــيم ا فـ ــاق مدـ ــبمل مـ ــع الكيانـ ــات املعنيـ ــة
بشأن املشرو ؛

ج.

تقتصر الوصول إب هذه البيانات وصـرا علـى
مب ــدأ واج ــة الكي ــان إب االط ـ عل ــى ه ــذه
البيانات؛

وحتــدَّص شــروف معاملــة الكيانــات اخلاصــة للبيانــات
ُ
اال فاق امليم با الكيان اخلاص واملنظمة.
وقبـ ـ ـ زوت ـ ــد الكيان ـ ــات اخلاص ـ ــة بالبيان ـ ــات مبوج ـ ــب
ـيم معهــا،
الرتاخــي والشــروف احمل ـ ّدصة اال فــاق املـ ت
ق ــوم ا،مان ــة العام ــة بـ ـ ع م مص ــدر البيان ــات بنيّته ــا
ه ـ ــذه .و ك ـ ــا للمكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
الوطي أو الدويل املعي االعرتا علـى ذلـك مهلـة
أقصاها  45توما ما ارت بلي ه.

عاوأا مـع الكيـان

ف .ال تتع ــار التع ــاون م ــع الكي ــان اخل ــاص م ــع
إوالة طلبات التعاون أو التنبيهات الدولية؛

تنب ي أن تكون است دام البيانات متناسبا مع
ا ،ـ ـ ـرا احمل ـ ــدصة امل ـ ــاصة  )2(10م ـ ــا ه ـ ــذا
النظام.

 .11وال كا أي وال ما ا،وـوال اسـت دام منظومـة
اإلنرتبول للمعلومـات لتجنـب القيـوص الـع فرضـها أي
ش ـ ـرتعات وطنيـ ــة علـ ــى التعـ ــاون الشـ ــرطي مـ ــع ِّيـ ــان
خاص.
 .12وُرس القائمة الدنوتة باال فاقات امليمـة إب ِّـ مـا
اللجن ـ ـ ــة التنفيذت ـ ـ ــة ،وجلن ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى حمفوظ ـ ـ ــات
اإلنرتبول ،واجلمعية العامة.
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الباب الثالث:
أحكام وشروط معاملة البيانات

إذا اوتــوت هــذه القاعــدة بيانــات ش صــية أو ِّان ـ
على صلة ذا النو ما البيانات.

الفصل :1
قواعد البيانات الشرطية

.3

القسم  :1الترخيص
المادة  :29استحداث قاعدة بيانات
.1

.2

.4

عـ ـ ــر ا،مانـ ـ ــة العامـ ـ ــة علـ ـ ــى اللجنـ ـ ــة التنفيذتـ ـ ــة أي
مش ـ ــرو تتعل ـ ــمل باس ـ ــتحدارب قاع ـ ــدة بيان ـ ــات ش ـ ــرطية
جدتدة طلبا ملوا،قتها.
و ر،مل بالبها هذا ما تلي:

ب .قائمة منقحة تضـما خصـائ هـذه القاعـدة،
وضع بالتشاور مع املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة أو
مع ممثليها انيئات االستشارتة َّ
املشكلة نـذه
ال اتة؛

ا،ســباب الــع ص،ع ـ ا،مانــة العامــة إب إعــداص
هذا املشرو و بعا ه املالية؛

ب .قائمـة تضـما اخلصـائ العامـة نـذه القاعـدة،
وضع بالتشاور مـع املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة أو
مع ممثليها انيئات االستشارتة َّ
املشكلة نـذه
ال اتة؛

ص.

ص .رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول ،إذا
اوت ـ ــوت ه ـ ــذه القاع ـ ــدة بيان ـ ــات ش ص ـ ــية أو
ِّان على صلة ذا النو ما البيانات.

.5

وُبل ـ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة علــى الفــور باســتحدارب
أي قاعـ ــدة بيانـ ــات شـ ــرطية .وُبل ـ ـ الكيانـ ــات الدولي ـ ــة
ّ
بذلك أتضا ،و،قا قوق الوصول إب منظومة اإلنرتبول
للمعلومات املمنووة نا.

رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظـات اإلنرتبــول ،إذا
اوت ـ ــوت ه ـ ــذه القاع ـ ــدة بيان ـ ــات ش ص ـ ــية أو
ِّان على صلة ذا النو ما البيانات.

وُبل املكا ب املرِّزتة الوطنيـة علـى الفـور بـأي عـدت
تا ـرأ علــى اخلصــائ العامــة لقاعــدة بيانــات شــرطية.
وُبلـ ـ الكيان ــات الدولي ــة ب ــذلك أتض ــا ،و،ق ــا ق ــوق
الوص ــول إب منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات املمنوو ــة
نا.

المادة  :31إلغاء قاعدة بيانات موجودة
.1

المادة  :30تعديل قاعدة بيانات موجودة

.2

ا،ســباب الــع ص،ع ـ ا،مانــة العامــة إب اق ـرتاح
عــدت قاعــدة البيانــات هــذه ،والتبعــات املاليــة
نذا التعدت ؛

ج .نتيجة االختبارات الع ُيتم أن ررتها ا،مانـة
العامة؛

ج .نتيجة االختبارات الع ُيتم أن ررتها ا،مانـة
العامة؛

.1

و ر،مل بالبها هذا ما تلي:
أ.

أ.

.3

و ع ــر ا،مان ــة العام ــة عل ــى اللجن ــة التنفيذت ــة ،طلب ــا
ملوا،قته ــا ،أي مش ــرو تتعل ــمل بتع ــدت قاع ــدة بيان ــات
ك ــا أن تـ ــوصي إب ع ــدت اخلصـ ــائ العام ــة نـ ــذه
القاعدة.

كا لضمانة العامة عدت قواعد البيانات الشرطية.
.2

و ل ـ ـ ــتمم ا،مان ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة رأي جلن ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى
حمفوظــات اإلنرتبــول بشــأن أي مشــرو تتعلــمل بتعــدت
قاعدة بيانات وما شأنه أن تع ّدل خصائصها العامة،
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ر ،ــع ا،مان ــة العام ــة إب جلن ــة الرقاب ــة عل ــى حمفوظ ــات
اإلنرتبول قرترا بأي إل اء متوقع لقاعدة بيانات معينـة
وملعاملة البيانات املدرجة هذه القاعدة.
و ع ـ ــر ا،مان ـ ــة العام ـ ــة عل ـ ــى اللجن ـ ــة التنفيذت ـ ــة أي
مشـ ــرو تتعل ـ ــمل ب ل ـ ــاء قاع ـ ــدة بيانـ ــات معين ـ ــة ،طلب ـ ــا
ملوا،قتها.
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.3

القسم :2
تشغيل المنظومة

ونذه ال اتة ،ر،مل بالبها ما تلي:
أ.

ا،ســباب الــع ص،ع ـ ا،مانــة العامــة إب اق ـرتاح
إل ـ ــاء هـ ـ ــذه القاعـ ـ ــدة ،والتبعـ ـ ــات املاليـ ـ ــة نـ ـ ــذا
اإلل اء؛

المادة  :34مراعاة القانون األساسي للمنظمة
.1

ب .التقرت ـ ــر ال ـ ــذي ر،عت ـ ــه ا،مان ـ ــة العام ـ ــة إب جلن ـ ــة
الرقاب ــة عل ــى حمفوظ ــات اإلنرتب ــول ،ورأي ه ــذه
اللجنة.
.4

أي
وُبل ـ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة علــى الفــور ب ل ــاء ّ
قاعدة بيانـات .وُبلـ الكيانـات الدوليـة بـذلك أتضـا،
و،قا قوق الوصول إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات
املمنووة نا.

المادة  :32التراخيص التي تمنحها اللجنة التنفيذية
.1

ر،ــع اللجنــة التنفيذتــة إب اجلمعيــة العامــة ســنوتا قرتـرا
ب ــالرتاخي ال ــع منحته ــا الس ــتحدارب قواع ــد بيان ــات
شــرطية للمنظمــة أو عــدتلها أو إل ائهــا ،مــع اإلشــارة
بشــك خــاص إب موقــع قواعــد البيانــات هــذه ضــما
منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات وال ـ ــر منه ـ ــا وإب
طبيعة البيانات املدجلة ،يهـا ووقـوق املعاملـة املتصـلة
بك قاعدة بيانات.

.2

وُبلـ ـ اللجن ــة التنفيذت ــة أتض ــا اجلمعي ــة العام ــة بامل ــدة
القصوا الع ودص ا فك ِّ نو ما البيانات الع
ج ـ ــرت معاملته ـ ــا منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات
و ش إب امليرات.

.2

.3

.2

وو،قــا للم ــاصة  5مــا ه ــذا النظــام ،وقب ـ د ــجي أي
بيانات قاعدة بيانات شـرطية ،تتعـا علـى املكتـب
املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل
التأِّــد مــا قيــد هــذه البيانــات باملــاصة  3مــا القــانون
ا،ساسي للمنظمة.
ولتحدتــد مــدا امتثــال بيانــات معيّنــة للمــاصة  3مــا
يــع العناصــر
القــانون ا،ساســي للمنظمــة ،تُنظــر
ذات الصلة ،وال سيما:
أ.

طبيع ــة اجل ــرم ،أي ال ــتهل والوق ــائع ال ــع تد ــتند
إليها؛

ب .وضع ا،ش اص؛
ج .هوتة مصدر البيانات؛

المادة  :33سجل قواعد البيانات الموجودة
.1

و،ق ــا للم ــاصة  5م ــا ه ــذا النظ ــام ،وقبـ ـ د ــجي أي
بيانات قاعدة بيانات شـرطية ،تتعـا علـى املكتـب
املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل
التأِّــد مــا قيــد هــذه البيانــات باملــاصة  2مــا القــانون
ا،ساســي للمنظمــة ،و اصـ خمـة مــا أنــه اـ َّـول دــجي
مثـ ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ــذه البيان ـ ـ ـ ــات مبوج ـ ـ ـ ــب القـ ـ ـ ـ ـوانا الوطني ـ ـ ـ ــة
واال فاقي ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة الد ـ ـ ــارتة ه ـ ـ ــذا اخلص ـ ـ ــوص،
وب ــا قوق ا،ساس ــية لض،ـ ـراص ،و،ق ــا لاعـ ـ ن الع ــاملي
قوق اإلندان الذي حتي إليه هذه املاصة.

ص .املوقف الذي تعي عنه مكتـب مرِّـزي وطـي أو
ِّيان صويل آخر؛

ضــع ا،مانــة العامــة ســج بقواعــد البيانــات الشــرطية
للمنظمــة وحت ّدثــه بشــك منــتظل .وُيــدص هــذا الدــج
اخلصائ العامة لك قاعدة بيانات.

ه .االلتزامات الع تفرضها القانون الدويل؛
و.

و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االط ـ علــى هــذا
الدـج أي وقـ  .أمـا الكيانـات الدوليـة ،يمكنهـا
االط على قدل منـه ،ودـب وقـوق الوصـول إب
منظومة اإلنرتبول للمعلومات املمنووة نا.

بعات ا،مر على وياص املنظمة؛

حم .الدياق العام للقضية.
.4
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و ك ـ ــا لضمان ـ ــة العام ـ ــة أن ع ـ ـ ـ ّد أصل ـ ــة للممارسـ ـ ــات
و ضعها متناول املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
حم .املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الوطني ــة أو
الدولية الع كـا أن دـج البيانـات قاعـدة
البيانات؛

الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة ،وال س ــيما بش ــأن ابي ــمل
املـ ـ ـ ــاص ا  2و 3مـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ــانون ا،ساسـ ـ ـ ــي ،ضـ ـ ـ ــوء
وجيهات اجلمعية العامة و اور القانون الدويل.

ح .الشروف الدنيا لتدجي البيانات؛

المـ ــادة  :35فائـ ــدة البيانـ ــات بالنسـ ــبة للتعـ ــاون الشـ ــرطي
الدولي
.1

و،قــا للمــاصة  )3(5مــا هــذا النظــام ،وقبـ دــجي أي
بيانات قاعدة بيانات شـرطية ،تتعـا علـى املكتـب
املرِّزي الوطي أو الكيان الوطي أو الـدويل التأِّـد أن
نذه البيانات ،ائدة بالندبة للتعاون الشرطي الدويل.

.2

وُقيّل مراعاة شرف التدجي هذا و،قا ملا تلي:

ف .أوكام وشروف دجي البيانـات ،وال سـيما أي
معاملــة خاصــة دضــع نــا عنــد التدــجي  ،نظ ـرا
لابيعتها؛
ي .أوكام وشروف حتدتث البيانات املدجلة؛
ك .مـدة وفـك البيانـات وا،وكـام والشـروف احملـدصة
لتمدتد ،رتة وفظها أو وذ،ها؛
ل .إجراءات وآليات التحقمل ما اابمل البيانات؛

ا ،ـ ـ ـرا اخلاص ـ ــة بالتع ـ ــاون الش ـ ــرطي ال ـ ــدويل
أ.
املبيّنة املاصة  )2(10ما هذا النظام؛ و

م .املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الوطني ــة أو
الدولي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــع ك ـ ـ ــا أن اّل ـ ـ ــع عل ـ ـ ــى قاع ـ ـ ــدة
البيانات؛

ب .الا ـ ــابع ال ـ ــدويل للبيان ـ ــات ،وال س ـ ــيما إمكاني ـ ــة
اســت دامها مــا قب ـ املكا ــب املرِّزتــة الوطني ــة أو
الكيانـ ـ ــات الوطنيـ ـ ــة أو الكيانـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة ،ـ ـ ـ
مصدرها.

ن .أوكام وشروف الوصول إب قاعدة البيانات ،وال
سيما أي نو ما أنوا الوصول املباشر إليهـا أو
أي عمليــة لـربإل البيانــات إلكرتونيــا أو لتحميلهــا
أو نـزتلها؛

المادة  :36الخصائص العامة لقواعد البيانات
.1

حتــدص قواعــد البيانــات الشــرطية ِّا،ــة و،قــا لل صــائ
العامة التالية:
أ.

س .أوكام وشروف است دام البيانات؛
 .اإلج ـ ـ ـ ـ ـراءات الواجـ ـ ـ ـ ــب مراعا ـ ـ ـ ـ ــا إذا صـ ـ ـ ـ ــدرت
ماابقات اسـتناصا إب بيانـات مدـجلة قاعـدة
البيانات؛

ال ر احملدص لقاعدة البيانات؛

ب .طبيعــة البيانــات الــع تضــمنها قاعــدة البيانــات،
وال سيما إذا ِّان ا،مر تتعلمل ببيانـات ش صـية
أو بيانات بال ة ا داسية؛

 .البيانــات الــع كــا إط ـ عامــة النــاس عليهــا
و،قا للماصة  61ما هذا النظام.

ج .املص ــاصر ال ــع م ــا ش ــأأا زوت ــد قاع ــدة البيان ــات
بالبيانات؛

.2

ص .مدتوتات الدرتة املابّقة؛
ه .نو القيوص املفروضة؛

وحت ـ ــدص اخلص ـ ــائ العام ـ ــة املـ ـ ـذِّورة أعـ ـ ـ ه مبجمله ـ ــا
النظــام القــانوين الدــاري علــى ِّ ـ قاعــدة بيانــات مــا
قواعد البيانات الشرطية للمنظمة.

المـ ــادة  :37الشـ ــروط الـ ــدنيا لتسـ ــجيل المعلومـ ــات فـ ــي
قواعد البيانات

و .التداب ا،منية املتّبعة؛

.1
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ُحت ـ ــدَّص لكـ ـ ـ قاع ـ ــدة بيان ـ ــات ش ـ ــروف صني ـ ــا لتد ـ ــجي
البيانات ،يها.

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
.2

وبصر النظر عا نو قاعدة البيانات ، ،ن دـجي
البيان ـ ــات املتعلق ـ ــة بشـ ـ ـ  ،أو ب ـ ــر  ،أو حب ـ ــدرب
معا لب أن تتضما ما تلي:
أ.

ب .بيانات ذات صلة بضحاتا أو شهوص؛
قصر؛
ج .بيانات ذات صلة بأطفال َّ
ص .بيانات بال ة ا داسية.

هوتة مصدر البيانات؛
.2

ب .ارت دجي البيانات؛
ج .ال ر احملدص لتدجي البيانات؛
ص.

،يمــا تتعلــمل بالبيانــات الش صــية ،حتدتــد وضــع
واملعلومــات الــع ـربإل هــذا الش ـ
الش ـ
معا؛
حبدرب ّ

المــادة  :39شــروط إضــافية لتســجيل بيانــات ذات صــلة
بأشخاص متوفَّين

ه .مدتوا سرتة البيانات؛
و.

مدة وفك البيانات؛

حم.

القيوص املفروضة على االط

.1
على البيانات؛

.3

.4

وُيــرص ِّ ـ مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو
ِّيـ ــان صويل علـ ــى التقيـ ــد ـ ــذه الشـ ــروف الـ ــدنيا عنـ ــد
دجي البيانات قاعدة بيانات شرطية.

.5

وُيــتفك ِّ ـ مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو
ِّيان صويل بأي مدتند ُسجل على أساسه البيانات
أو تير وفظها قاعدة البيانات.

.1

ما أج حتدتد هوتة الش

املتـ ــو
املتو َّ ؛

املت ـ ـ ــو َّ صور قض ـ ـ ــية أو
ب .إذا ِّ ـ ـ ــان للش ـ ـ ـ
واصثة جنائية رـري معاملتهـا قواعـد بيانـات
شــرطية للمنظمــة ،وإذا ِّان ـ البيانــات املتعلقــة
ضرورتة لفهـل القضـية أو ا اصثـة
ذا الش
املذِّورة؛
ج ، .را

التحلي اجلنائي.

.2

وتنحصــر دــجي البيانــات املــدة ال حممــة لتحقيــمل
أ را معاملتها املذِّورة أع ه.

.3

وُيدَّص وضع ا،ش اص املتوَّ،ا وال ـر مـا دـجي
البيانات بارتقة ال د جماال لل لإل ،بأي شك ما
ا،ش ـكال ،ب ــا البيان ــات املتص ــلة ــل و ل ــك املتص ــلة
بأش اص معنيا بالبات عاون.

المــادة  :40شــروط إضــافية لتســجيل بيانــات ذات صــلة
بضحايا أو شهود

المادة  :38شروط إضافية لتسجيل بيانات ذات صلة
بأشخاص
ُفــر شــروف إضــا،ية لتدــجي البيانــات
التالية:

ـج البيانـ ــات ذات الصـ ــلة بالش ـ ـ
ُدـ ـ ّ
ا االت التالية ،قإل:
أ.

ح .يع البيانات املكملة الع ضما مواءمة جمم
البيان ــات املدـ ــجلة ب ــالنظر إب ال ـ ــر املنشـ ــوص
وإب ،ائد ا بالندبة للتعاون الشرطي الدويل.
وحت ــدص ا،مان ــة العام ــة ه ــذه الش ــروف ،بالتش ــاور مـ ــع
املكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة أو مـ ــع ممثليهـ ــا انيئـ ــات
االستشارتة َّ
املشكلة نذه ال اتـة ،و بلـ يـع املكا ـب
املرِّزتـة الوطنيــة ــا .و بلـ ـا أتضــا الكيانــات الدوليــة
و،قا قوق الوصول املمنووة نا.

وتتعــا علــى ِّـ مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي
أو ِّي ــان صويل التأِّ ــد م ــا مراع ــاة ش ــروف التد ــجي
اإلضا،ية هذه عند دجي البيانات قاعدة بيانات
شرطية.

.1

ا ــاالت

أ .بيانات ذات صلة بأش اص متوَّ،ا؛
24

ـج البيان ـ ــات املتعلق ـ ــة بأشـ ـ ـ اص ،سـ ـ ـواء ِّ ـ ــانوا
ُد ـ ـ َّ
ض ـ ـ ـ ــحاتا أم ش ـ ـ ـ ــهوصا ،بش ـ ـ ـ ــك وص ـ ـ ـ ــري س ـ ـ ـ ــياق
ا،وــدارب الــع ِّــانوا ضــحاتا ،يهــا أو شــهوصا عليه ـا،
وال كــا اســت دام هــذه البيانــات قضــاتا أخــرا.
وُيــدَّص وضــع هــوالء ا،شـ اص وال ــر مــا دــجي

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
البيانات بارتقة ال د جماال لل لإل ،بأي شك ما
ا،ش ــكال ،ب ــا البيان ــات املتص ــلة ــل و ل ــك املتص ــلة
بأش اص مشبوها أو متهما أو مدانا القضاتا
ذا ا.
.2

بال ــة ا داس ــية ،م ــع ا ــرص عل ــى أال عامـ ـ ه ــذه
البيانات ،بأي شك ما ا،شكال ،ل اتة ييزتة.
المادة  :43شروط تسجيل إضـافية ذات صـلة باستنسـاخ
البيانات أو بتحميلها

وُدرج عبارة إضا،ية وضت بأنه ال تتعـا ادـاذ ـداب
قدرتة بشأن هوالء ا،ش اص.

.1

المــادة  :41شــروط إضــافية لتســجيل بيانــات ذات صــلة
بالقصر
َّ
.1

.2

تتع ــا إض ــا،ة ِّلم ــة ’’قاص ــر‘‘ ِّلم ــا ِّ ــان الشـ ـ
املع ــي بالوق ــائع امل ـ ـراص د ــجيلها قاص ـ ـرا .وحت ــدَّص سـ ــا
القصور ضوء القانون الوطي املابمل بلد املكتب
ـج
املرِّـ ـ ــزي الـ ـ ــوطي أو الكيـ ـ ــان الـ ـ ــوطي الـ ـ ــذي تدـ ـ ـ ّ
البيان ــات .وأم ــا بالند ــبة للكي ــان ال ــدويل، ،تُح ــدص
ضوء القواعد الدارتة على هذا الكيان.

أ.

ج .أال لح ـ ــمل عملي ـ ــة استند ـ ــا البيان ـ ــات الض ـ ــرر
بد مة البيانات املدتند ة وبدرتتها؛
ص .أن تُعاص استندا البيانات طبقا لضص ؛
ه .أن ُحتدَّرب البيانات بشك منتظل.

المــادة  :42شــروط تســجيل إضــافية ذات صــلة ببيانــات
بالغة الحساسية
.1

أ.

.2

قاع ــدة

إذا ِّان موائمة وذات أ ية ِّيا على صعيد
العلوم اجلنائية لتحقيمل أهدا املنظمة وأ را
معاملتهــا املشــار إليهــا املــاصة  )2(10مــا هــذا
النظام؛

.3

وتتعــا علــى ا،مانــة العامــة التأِّــد مــا مراعــاة شــروف
التدــجي اإلضــا،ية هــذه عنــد استندــا البيانــات مــا
قاعـ ــدة بيانـ ــات شـ ــرطية للمنظمـ ــة قاعـ ــدة بيانـ ــات
شرطية أخرا للمنظمة.
وال لـ ـ ـ ـ ـوحم حتميـ ـ ـ ـ ـ بيان ـ ـ ـ ــات منظوم ـ ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ـ ــول
للمعلوم ـ ــات إال إذا اس ـ ــتو حتمي ـ ـ ه ـ ــذه املعلوم ـ ــات
الشروف التالية جمتمعةً:
أ.

وص ـ ـ ـ ــف بش ـ ـ ـ ــك موض ـ ـ ـ ــوعي وال
ب .إذا ِّانـ ـ ـ ـ ـ ُ ت
تضما أي وكل أو عليمل ييزي.
.2

عن ـ ــدما ُدتندـ ـ ـ البيان ـ ــات لل ـ ــر ذا ـ ــه ،أال
تعــرت مصــدرها علــى ذلــك ضــون مهل ــة
 10أتام ما استنداخها؛

ب .عن ـ ــدما ُدتندـ ـ ـ البيان ـ ــات ل ـ ــر آخ ـ ــر ،أن
تكون مصدرها قد وا،مل على معاملتها لتحقيـمل
هذا ال ر اجلدتد؛

و ه ــذه ا ال ــة ،توض ــت املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو
ـج
الكيـ ـ ــان الـ ـ ــوطي أو الكيـ ـ ــان الـ ـ ــدويل الـ ـ ــذي تدـ ـ ـ ّ
القاصــر الشــروف احملــدصة
البيانــات املتصــلة بالش ـ
واحملتملة الع فرضها التشرتعات الدارتة عليه.

ال لـ ـوحم د ــجي بيان ــات بال ــة ا داس ــية
بيانات شرطية للمنظمة إال ا االت التالية:

ال كا استندـا بيانـات مقتبدـة مـا قاعـدة بيانـات
ش ـ ــرطية للمنظم ـ ــة قاع ـ ــدة بيان ـ ــات ش ـ ــرطية أخ ـ ــرا
للمنظمـ ـ ـ ـ ــة ،أو جـ ـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ـ ــا منظومـ ـ ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ـ ـ ــول
للمعلومات إال إذا و،رت الشروف التالية جمتمعةً:

ـج بارتقــة
إذا ِّان ـ البيانــات البال ــة ا داســية ُدـ َّ
تيت ،عند االط عليها ،حتدتدها على أأا بيانات

أن تقوم مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطـي أو
ِّي ــان صويل أو ِّي ــان خ ــاص أو ا،مان ــة العام ــة
بتحميـ ـ البيان ــات؛ أن ل ــري حتميـ ـ البيان ــات
و،قا ،وكام هذا النظام؛

ب .أن تُعاص استندا البيانات طبقا لضص ؛
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متـ ـ ــو َّ (معـ ـ ــرو انوتـ ـ ــة) :ش ـ ـ ـ
ي .ش ـ ـ ـ
اوتُفك ببيانا ه قواعـد بيانـات اإلنرتبـول بعـد
أِّيد و،ا ه؛

ج .أن تض ــما املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان
الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي محّـ البيانــات
حتدتثها بشك منتظل.
المادة  :44وضع األشخاص
.1

ك .دتد حمتم  :ش
لضما العام؛

لـري بشـأنه عـاون
أي بيانات لش
عند دجي ّ
شــرطي صويل ،تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو
الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي س ــيباصر إب
انا قـا مـا القائمـة
ذلك حتدتـد وضـع هـذا الشـ
التالية:
أ.

خاض ـ ـ ــع جلـ ـ ـ ـزاءات ا،م ـ ـ ــل املتح ـ ـ ــدة:
ل .ش ـ ـ ـ
أقرهـ ــا جمل ــم ا،مـ ــا
شــ
خيضـ ــع جل ـ ـزاءات ّ
التابع لضمل املتحدة.
.2

أصت ــا ،مبوج ــب قـ ـرار قض ــائي،
م ــدان :شـ ـ
الر كاب جر ة تدري عليها القانون العام؛

م تو ـ ــمل جزائي ـ ــا ل ش ـ ــتباه
ب .م ـ ــتهل :شـ ـ ـ
ار كابه جر ة تدري عليها القانون العام؛

تتعــا علــى أي مكتــب مرِّــزي وطــي أو أي ِّيــان وطــي أو
أي ِّيـ ــان صويل تق ـ ــوم بتد ـ ــجي بيانـ ــات أن توض ـ ــت ش ـ ــروف
اســت دامها بعــد إصخانــا منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات،
و اصــة الش ــروف احملتملــة املتعلق ــة باســت دام ه ــذه البيان ــات
ِّأصلة إطار حماِّمة جنائية.

هوتت ــه معرو ،ــة ل ــدا
ص .سـ ـوابمل جنائي ــة :ش ـ ـ
أجه ــزة إنف ــاذ الق ــانون بد ــبب إصان ــة جنائي ــة أو
أعمال إجرامية سابقة مل تل يئته منها؛

المادة  :46تحديث البيانات

ـ ـ مشـ ــبوه كـ ــا أن تـ ــو،ر
ه .شـ ــاهد :ش ـ ـ
معلوم ـ ــات مفي ـ ــدة إط ـ ــار حتقي ـ ــمل جن ـ ــائي أو
حتقيمل اختفاء أود ا،ش اص؛
و .ضحية :ش
حم .مفقوص :ش
،قدانه؛

ُله مكـان وجـوصه وأُبلـ عـا

و كــا لضمان ــة العام ــة أن د ــتحدرب أوض ــاعا أخ ــرا
بالتش ـ ــاور م ـ ــع املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات
الدولي ـ ــة املعني ـ ــة أو ممثليهم ـ ــا انيئ ـ ــات االستش ـ ــارتة
َّ
املشكلة نذه ال اتة.

الم ــادة  :45تحدي ــد ش ــروط خاص ــة الس ــتخدام البيان ــات
أثناء تسجيلها

عتي ،إطار حتقيـمل جنـائي،
ج .مشبوه :ش
تُ ت
مر ركبا حمتم جلر ة ما صون أن تكـون م وقـا
جزائيا بعد؛

ار ركب حبقه جر ة ما؛

كـا أن تشـك

دتـدا

.1

.2

عل ـ ــى قي ـ ــد
جمه ـ ــول انوت ـ ــة :ش ـ ـ ـ
ح .شـ ـ ـ
ا يــاة ،قــد تكــون ار كــب جر ــة وُالــب معر،ــة
هوتته؛

.3

متــو َّ  ،قــد تكــون
ف .جثــة جمهولــة انوتــة :ش ـ
ار كب جر ة وُالب معر،ة هوتته؛
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و،قـ ــا للمـ ــاصة  )1(12مـ ــا هـ ــذا النظـ ــام ،تتعـ ــا علـ ــى
املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــوطي أو الكيــان
سج البيانات حتدتثها بشك منتظل.
الدويل الذي ّ
وال كـ ـ ــا حتـ ـ ــدتث البيانـ ـ ــات أو وفظهـ ـ ــا قاعـ ـ ــدة
البيانــات الشــرطية للمنظمــة بعــد حتقيــمل ال ــر الــذي
ُســجل ،جلــه ،إال إذا وـ ّدص املكتــب املرِّــزي الــوطي
أو الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي س ــجلها
رضا جدتدا لتدجيلها ،وشرح أسباب هذا الت ي .
وتتعا على املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـوطي
أو الكيــان الــدويل الــذي ُيــدرب البيانــات التأِّــد مــا
مراعاة شروف دجيلها.
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.4

البيانــات ،عناص ــر ملموســة وذات ص ــلة تــيت اعتب ــار
هــذه البيانــات ـ صــحيحة ،تُبلـ بــذلك علــى الفــور
سج البيانات أو الذي
املكتب املرِّزي الوطي الذي ّ
سـجلها ِّيــان وطـي دــابه ،أو تُالـع الكيــان الــدويل
سج البيانات على ا،مر.
الذي ّ

و ك ـ ــا أتض ـ ــا للمكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي س ــج البيان ــات أن
تقوم ،أي وق ما ا،وقات ،بتعدت :
(أ)

مدة وفك البيانات؛

(ب) مدتوا سرتة البيانات؛
(ج) القيوص املفروضة على االط
(ص)

شروف االط

(ه)

شروف است دام البيانات.

على البيانات؛

و،قـ ــا للمـ ــاصة  ،1(24ب) مـ ــا هـ ــذا النظـ ــام ،كـ ــا لضمانـ ــة
العامة ، ،ـرا مـا قبيـ صعـل التحقيقـات اجلنائيـة و كملـة
بيانات سبمل دـجيلها منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات ،أو
إطار التحلي ت اجلنائية الع ُررتهـا ،أن دـج بيانـات
وارصة م ــا مص ــاصر ـ ـ ل ــك املبين ــة امل ــاصة  ،)6(1وذل ــك
ضما الشروف التالية:

.2

.3

.4

المادة  :49مدة حفظ البيانات

أن كــون ق ــد أِّ ــدت مــا قي ــد البيان ــات بالش ــروف
العامة للتدجي احملـدصة هـذا النظـام ،وال سـيما
مــا تتعلــمل بنوعيــة البيانــات ،املشــار إليهــا املــاصة 12
ما هذا النظام؛
عتي ا،مانة العامة مصدر البيانات ، ،را هذا
أن ُ ت
النظ ــام ،وأن ض ــما قي ــيل وحت ــدتث ه ــذه البيانـ ــات
صورتا و،قا للمواص  46و 49و 50و 51ما هذا النظام؛
ـج البيانــات علــى حــو تتــيت ييزهــا عــا لــك
أن ُدـ َّ
ال ــع أصخله ــا مص ــدر آخ ــر ورص ذِّ ــره امل ــاصة ،)6(1
وأن ُُيدَّص مصدرها بوضوح؛
أن تُعتي أي مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل توِّـد
صق ــة البيان ــات مص ــدرا ن ــذه البيان ــات  ،ـ ـرا ه ــذا
النظام.

.1

و،قـ ــا للمـ ــاصة  10مـ ــا هـ ــذا النظـ ــام ،ال كـ ــا وفـ ــك
البيان ـ ــات قواع ـ ــد البيان ـ ــات الش ـ ــرطية للمنظم ـ ــة إال
للمدة ال حممة لتحقيمل ال اتة ما دجيلها.

.2

دج البيانات ملـدة أوليـة ال تجـاوحم املـدة القصـوا
وُ َّ
الع ودص ا اللجنة التنفيذتة نذا النـو مـا البيانـات،
إال إذا و ـ ـ ّدص املص ــدر م ــدة أق ـ ـ فظه ــا أو حتقق ـ ـ
ال اتة ما دجيلها.

.3

و بدأ مدة ا فك اعتبارا ما ارت دجي البيانات.

.4

وال ــوثر عملي ــة علي ــمل طل ــب ع ــاون أو نبي ــه املش ــار
إليه ــا امل ــاص ا  81و 100م ــا ه ــذا النظ ــام م ــدة
وفك للبيانات.

.5
.6

المادة  :48المعلومات اإلضافية والتصويب
.1

.3

وتتعا على املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الـوطي
ـج البيانــات أن تتــدارس
أو الكيــان الــدويل الــذي سـ ّ
هــذه املعلومــات مــا صون ــأخ وأن تقــوم ،ــورا ،عنــد
االقتض ــاء ،بتع ــدت البيان ــات امل ـذِّورة أو كملته ــا أو
صوتبها أو وذ،ها.

على البيانات؛

المادة  :47تسجيل البيانات بمبادرة من األمانة العامة

.1

.2

وإذا أراص مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطـي أو ِّيـان
ـج البيانــات،
صويل ـ املكتــب أو الكيــان الــذي سـ ّ
كملــة هــذه البيانــات ،كنــه إرســال هــذه املعلومــات
اإلضا،ية إب املكتب أو الكيان املذِّور.

(وُرذ ،الفقرة )5
(وُرذ ،الفقرة )6

المادة  :50التقييم المنتظم

إذا ــو،رت ملكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو
ـج
ِّي ـ ــان صويل ـ ـ املكت ـ ــب أو الكي ـ ــان ال ـ ــذي س ـ ـ ّ

.1
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 ،ـ ـرا إع ــاصة قي ــيل نوعي ــة البيان ــات وال ــر م ــا
معاملته ــا ،و،ق ــا للم ــاص ا  10و 12م ــا ه ــذا النظ ــام،
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تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــوطي
أو الكيــان الــدويل الــذي ســج البيانــات ،عنــد انتهــاء
م ـ ــدة وف ـ ــك بيانا ـ ــه ،النظ ـ ــر ض ـ ــرورة وف ـ ــك ه ـ ــذه
البيان ـ ــات ،وعن ـ ــد االقتض ـ ــاء ،التأِّ ـ ــد مم ـ ــا إذا ِّانـ ـ ـ
شروف دجيلها ال زال متو،رة.
.2

.3

املكتــب أو الكي ــان أن ُي ــدص رض ــا جدت ــدا لتد ــجي
البيانات ،وتشـرح أسـباب هـذا الت يـ  .وُ ـدَّص دـجي
البيان ـ ــات لف ـ ــرتة جدت ـ ــدة ال تج ـ ــاوحم امل ـ ــدة القص ـ ــوا
فظه ــا لتحقي ــمل ه ــذا ال ــر اجلدت ــد ،إال إذا و ــدص
املصــدر مــدة أق ـ فظهــا أو مت حتقيــمل ال ــر الــذي
ُسجل ،جله.

و لتمم ا،مانة العامـة مـا املكتـب املرِّـزي الـوطي أو
الكيان الوطي أو الكيان الدويل الذي سج البيانات
النظر ضرورة وفك هذه البيانات ،قب سـتة أشـهر
ما انتهاء مدة ا فك ِّحد أقصى.

.6

وض ـ ــت ا،مان ـ ــة العام ـ ــة املد ـ ــائ التالي ـ ــة ،عل ـ ــى وج ـ ــه
اخلصوص:
أ.

.7

إذا ِّان ـ البيانــات ذات ص ــلة ببيانــات أخ ــرا
ص ـ ــاصرة ع ـ ــا املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو ع ـ ــا
الكيان نفده؛

ب .إذا ج ـ ــرت معامل ـ ــة البيان ـ ــات
حتلي ؛

.5

لوحم للجنة التنفيذتة عدم التقيـد بشـروف إعـاصة قيـيل
البيان ــات احمل ــدصة أعـ ـ ه ،يم ــا تتعل ــمل بقاع ــدة بيان ــات
شـرطية معينــة ابعــة للمنظمـة ،شـرتاة أن تكــون ذلــك
ضرورتا.

المادة  :51حذف البيانات

إط ـ ــار مش ـ ــرو

.1

ج .إذا ِّان هذه البيانات تعلمل بنو ما اإلجرام
اخلاــر أو مبجــال معــا مــا اإلجـرام ُابــمل عليــه
ا،مان ــة العام ــة سياس ــة وف ــك بيان ــات خاص ــة
ودص ا اجلمعية العامة.
.4

وتتعا على املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـوطي
أو الكيــان الــدويل الــذي قــرر وفــك البيانــات التأِّــد
ما أن شروف دجيلها ال زال متو،رة.

.2

وإذا قـرر املكتــب املرِّــزي الـوطي أو الكيــان الــوطي أو
الكيان الدويل وفك البيانـات ،تتعـا عليـه أن توضـت
سـبب ذلـك .وُ ـدَّص دـجي البيانـات لفـرتة جدتــدة ال
تجــاوحم املــدة القصــوا فظهــا إال إذا وــدص املصــدر
مــدة أقـ فظهــا أو مت حتقيــمل ال ــر الــذي ُســجل
،جله.

.3

وإذا قـرر املكتــب املرِّــزي الـوطي أو الكيــان الــوطي أو
الكي ــان ال ــدويل أن ال ــر ال ــذي ُس ــجل البيان ــات
،جله قد حتقمل ،إال أن وفك هذه البيانات قواعد
البيان ـ ــات الش ـ ــرطية للمنظم ـ ــة ال ت ـ ـزال تش ـ ــك ،ائ ـ ــدة
ملموسة بالندبة ،جهزة الشرطة على الصعيد الدويل،
و اص ــة إذا ِّان ـ ه ــذه البيان ــات ماابق ــة إلو ــدا
ا ــاالت ال ــث رب امل ـ ـذِّورة أع ـ ـ ه ،تتع ــا عل ــى ه ــذا

.4
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إذا قــرر املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــوطي أو
الكي ــان ال ــدويل ع ــدم االوتف ــا ببيان ــات د ــدم أو ــد
ا ،ـرا املنصــوص عليهــا املــاصة  ،10تــتل وــذ،ها
يعها لقائيا نذا ال ر حتدتدا.
وحت ــذ البيانـ ــات يعه ــا لقائيـ ــا أتض ــا إذا اسـ ــتحمل
ُ
موعــد وفظهــا ،ومل تعــرب املكتــب املرِّــزي الــوطي أو
الكي ـ ــان ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان ال ـ ــدويل ع ـ ــا ا اج ـ ــة إب
االوتفا ا لل ر املتوخى منها.
عندما تتحقمل ال ر الذي ُسجل ،جله البيانـات،
تق ــوم املكتـ ــب املرِّـ ــزي الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــوطي أو
ـجلها حب ـ ــذ،ها م ـ ــا قواع ـ ــد
الكي ـ ــان ال ـ ــدويل ال ـ ــذي س ـ ـ ّ
البيان ــات الش ــرطية ،إال إذا ق ــرر حتدت ــد ــر جدت ــد
لتدجيلها ،وشرح أسباب هذا الت ي .
وعن ــدما ت ــو،ر ل ــدا ا،مان ــة العام ــة عناص ــر م ئم ــة
وملموس ـ ــة ت ـ ــيت اعتب ـ ــار أن ال ـ ــر ال ـ ــذي ُس ـ ــجل
البيانات ،جله قد حتقمل ،أو أن هذه البيانات مل عد
د ـ ــتو الش ـ ــروف ال ـ ــدنيا للتد ـ ــجي  ،ال ـ ــب ا،مان ـ ــة
العامة ،أسر ما كا ،ما املكتب املرِّزي الوطي
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أو الكيـ ــان الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــدويل الـ ــذي س ـ ــج
البيانات النظر ضرورة وفظها.
.5

.6

.7

.3

ـجلها مكتـب
وعندما حتـذ ا،مانـة العامـة بيانـات س ّ
مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو ِّي ــان صويل و تعل ــمل
مع ـ ــي بال ـ ــب ع ـ ــاون صويلُ ،بل ـ ـ املكت ـ ــب
بش ـ ـ
سج البيانات
املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل الذي َّ
بذلك و شرح له أسباب وذ،ها.

.4

وعنـ ـ ــدما ُحت ـ ـ ـ تذ البيانـ ـ ــات مـ ـ ــا إوـ ـ ــدا قواعـ ـ ــد
بيانات املنظمـةُ ،حتـذ أتضـا الندـ املتـو،رة منهـا
منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات ،إال إذا اوــتُفك
ــذه البيانــات ل ــر منفص ـ حمــدص املــاصة 10
ورهنا باملوا،قة املدـبقة للمكتـب املرِّـزي الـوطي أو
الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي س ــج
البيانات أص .

.5

وعن ــدما تك ــون و ــذ البيان ــات ـ ـ ممك ــا بد ــبب
وج ــل العم ـ ـ ال ــذي تفرض ــه وِّلفت ــه ،ت ــذ ا،مان ــة
العامــة يــع اإلجـراءات املناســبة لكــي رعـ البيانــات
ـ ـ ـ ـ قابل ـ ـ ـ ــة ل س ـ ـ ـ ــت دام و ع ـ ـ ـ ــوق الوص ـ ـ ـ ــول إليه ـ ـ ـ ــا
واست دامها  ،را حتقيمل جنائي ،أو ذِّر بوضوح
أنه تتعـا اعتبـار هـذه البيانـات ـ موجـوصة مـا اآلن
،صـاعدا .وُبلـ جلنــة الرقابـة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول
ذه التداب .

.2

وحت ـ ــدَّص ال اتـ ـ ــة مـ ـ ــا د ـ ــجي البيانـ ـ ــات ومـ ـ ــا وضـ ـ ــع
املع ـ ــي و،ق ـ ــا للم ـ ــاص ا  10و )1(44علـ ـ ــى
الش ـ ـ ـ
التـوايل مـا هـذا النظـام حبيـث ال تقـع لـبم بينهـا وبــا
بيانات أشـ اص معنيـا بتنبيهـات أو بالبـات عـاون
وُيتفك مبا تش إب الوضع الذي ُودص أساسـا
صويلُ .
املعي.
للش
و كـ ــا وفـ ــك هـ ــذه البيانـ ــات ملـ ــدة ال تجـ ــاوحم املـ ــدة
القصوا فظها الع وـدص ا اللجنـة التنفيذتـة اعتبـارا
ما التارت الذي تشـ ،يـه املكتـب املرِّـزي الـوطي أو
الكيان الـوطي أو الكيـان الـدويل إب أ ّن ال اتـة ا،وليـة
مــا دــجيلها قــد حتقق ـ  ،ش ـرتاة أال ُيــدص املصــدر
مــدة أق ـ فظهــا .وبعــد انقضــاء مــدة ا فــك هــذه،
ُتل ــف البيان ــات لقائي ــا ،إال إذا ق ـ ّـرر املكت ــب املرِّ ــزي
الوطي أو الكيان الـوطي أو الكيـان الـدويل االوتفـا
ا  ،را التوجيه و،قا للماصة  53أصناه.

المادة  :53االحتفاظ بالبيانات ألغراض التوجيه
.1

المادة  :52حفظ السوابق الجنائية بشكل مؤقت
.1

وتتأِّــد املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــوطي أو
الكيـ ـ ــان الـ ـ ــدويل الـ ـ ــذي ُيـ ـ ــتفك بالبيانـ ـ ــات  ،ـ ـ ـرا
اإلعـ ـ ـ م وصـ ـ ـرا م ـ ــا أن وفظه ـ ــا مش ـ ــرو ض ـ ــوء
القانون الـوطي .وتتأِّـد الكيـان الـدويل مـا أن وفـك
هذه البيانات مشرو ضوء القواعد الدارتة عليه.

ُي ــمل للمكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو
الكي ــان ال ــدويل ال ــذي تق ــوم بد ــحب نبي ــه أو طل ــب
مــدان أو مــتهل أو مشــبوه
عــاون صويل بشــأن شـ
أو تشك دتدا حمتم  ،أن خيتار وفك بيانات هذا
بشك موق ما أج و ،معلومات عا
الش
سوابقه اجلنائية.

.2

وُ ن ــع االوتف ــا موقت ــا بالدـ ـوابمل اجلنائي ــة ،شـ ـ اص
مــدانا أو متهمــا أو مشــبوها أو تشــكلون دتــدا
حمتم جرت يئتهل ما الوقائع الع ُسجل بيانا ل
بدببها أساسا.
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ت ـذِّر املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــذي تقــوم
مشتبه ،يه أو متهل أو
حبذ بيانات متصلة بش
م ــدان الر كابـ ــه أ،ع ــاال إجراميـ ــة ،إذا ِّ ــان تر ـ ــب
وجــه إليــه أي
االوتفــا بالبيانــات الــع دــمت بــأن تُ َّ
طلب الومل تقدمه مكتب مرِّزي وطي آخر أو ِّيان
آخر بشأن هذا الش .
وال كا لضمانة العامة أن حتتفك ، ،ـرا التوجيـه،
بالبيان ـ ــات ال ـ ــع ق ـ ــوم حب ـ ــذ،ها م ـ ــا قواع ـ ــد البيان ـ ــات
الشرطية إالّ مبوا،قة صرُية ما املكتـب املرِّـزي الـوطي
سج هذه البيانات.
أو الكيان الذي ّ
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.3

.4

ج .أن تكون مدتوا الدرتة منظومة املعلومـات
امل ـ ـ ـراص رباه ـ ــا إلكرتونيـ ـ ــا مد ـ ــاوتا عل ـ ــى ا،ق ـ ـ ـ
ملدـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوا الد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتة منظومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
للمعلومات؛

وال كــا االوتفــا  ، ،ـرا التوجيــه ،إال بالبيانــات
التاليــة :اســل املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــذي
ســج البيانــات ،ومرجــع التدــجي  ،واســل الش ـ
الع ــائلي والش ص ــي ،ورق ــل وثيق ــة هوتت ــه ،ون ــو ه ــذه
الوثيق ــة ،و ــارت ومك ــان والص ــه ،وبص ــمات أص ــابعه
ومسات بصمته الوراثية.

ص .أن تتيت الربإل اإللكرتوين اورتام شروف املعاملة
الـ ـ ــع و ـ ـ ــدص ا مصـ ـ ــاصر البيان ـ ـ ــات املدرج ـ ـ ــة
منظوم ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ــول للمعلوم ـ ـ ــات و منظوم ـ ـ ــة
املعلومات املراص رباها إلكرتونيا؛

ك ــا وف ــك ه ــذه البيان ــات مل ــدة قص ــوا حت ــدصها اللجن ــة
التنفيذتة إال إذا ودص املصدر مدة أق فظها.

ه .أن تتـ ـ ــيت ال ـ ـ ـربإل اإللكـ ـ ــرتوين إخاـ ـ ــار املكتـ ـ ــب
املرِّـ ــزي الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــوطي أو الكيـ ــان
ال ـ ـ ــدويل ال ـ ـ ــذي أصخـ ـ ـ ـ البيان ـ ـ ــات منظوم ـ ـ ــة
اإلنرتبــول للمعلومــات ،وا،مانــة العامــة ،إخاــارا
،ورتــا بــأي أمــر قــد تنــتن عــا البيانــات املوصــولة
إلكرتونيــا ،و كــا أن تكــون ذا ،ائــدة ملموســة
بالندبة ،جهزة الشرطة على الصعيد الدويل.

القسم :3
االطالع على البيانات
المادة  :54الوصول المباشر
.1

.2

و،قـ ــا للمـ ــاصة  6مـ ــا هـ ــذا النظـ ــام ،كـ ــا للمكا ـ ــب
املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة الوصـ ــول بشـ ــك مباشـ ــر إب قاعـ ــدة
بيانــات شــرطية للمنظمــة مــع مراعــاة القيــوص والقواعــد
ال ــع ُي ــدصها مص ــدر البيان ــات ،يم ــا تتعل ــمل بالدـ ـرتة.
و ك ــا أتض ــا للكيان ــات الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة
االط مباشرة على قاعدة البيانات هذه مـع مراعـاة
قي ــوص وقواع ــد الد ـرتة امل ـذِّورة وو،ق ــا ق ــوق الوص ــول
املمنووة نا.

.2

.3

وُيدَّص قائمة اخلصـائ العامـة املتعلقـة بقاعـدة البيانـات
ُ
املعنية نو البيانات الع كا االطـ عليهـا مباشـرة و،قـا
للماصة  ،1(36ن).

و عر ا،مانة العامة على اللجنة التنفيذتة أي طلب
ربإل إلكرتوين ،التماسا ملوا،قتها .و ـو،ر ا،مانـة العامـة
نذه ال اتة:
أ.

المادة  :55الربط اإللكتروني
.1

وتتعـا أن ــتل إوالـة طلــب الـربإل اإللكــرتوين الصــاصر
عا ِّيان وطي عي املكتب املرِّزي الوطي الذي تتبع
له هذا الكيان.

ند ة عا طلب الربإل اإللكرتوين الذي لقته،
حت ـ ـ ــدص بص ـ ـ ــفة خاص ـ ـ ــة املد ـ ـ ــوول ع ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـربإل
اإللكـ ــرتوين صاخ ـ ـ املكتـ ــب املرِّـ ــزي الـ ــوطي أو
الكيان الوطي أو الكيان الدويل؛

لــب أن د ــتو ِّ ـ عملي ــة رب ــإل إلك ــرتوين الش ــروف
التالية جمتمعةً:

ب .قييل ا،مانة العامة للالب ولتبعا ه املالية على
املنظمة؛

أن تك ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــر وطبيع ـ ـ ـ ــة ونا ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـ ـربإل
اإللك ـ ــرتوين حم ـ ــدصة وواضـ ـ ــحة ومند ـ ــجمة مـ ـ ــع
أهدا املنظمة وأنشاتها؛

ج .نتيجة االختبارات الع ُيتم أن كـون ا،مانـة
العامة قد أجر ا؛

أ.

ص .رأي جلنـ ــة الرقابـ ــة علـ ــى حمفوظـ ــات اإلنرتبـ ــول ،إذا
ضــمن قاعــدة البيانــات بيانــات ش صــية أو
ِّان على صلة ذا النو ما البيانات.

ب .أن تكـ ـ ــون لل ـ ـ ـربإل اإللكـ ـ ــرتوين ،ائـ ـ ــدة بالندـ ـ ــبة
للتعاون الشرطي الدويل؛
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و .أن لــري نـ ـزت البيانــات ضــما مــدة حمــدوصة ال
تجاوحم ستة أشهر؛

وعندما أذن اللجنة التنفيذتة الـربإل اإللكـرتوين ،قـوم
ا،مان ـ ــة العام ـ ــة ،قبـ ـ ـ ِّـ ـ ـ ش ـ ــيء ،بـ ـ ـ ب مص ـ ــاصر
ـجلة قاع ــدة البيان ــات امل ـ ـراص رباه ــا.
البيان ــات املد ـ َّ
و وضــت ا،مانــة العامــة جممـ الشــروف املتعلقــة بــالربإل
اإللكرتوين.

حم .أن لــري حتــدتث البيانــات املن ـ ّـزلة مــرة واوــدة
ا،س ـ ـ ــبو عل ـ ـ ــى ا،قـ ـ ـ ـ  ،مب ـ ـ ــا ذل ـ ـ ــك عن ـ ـ ــدما
تدتدعي حتدتثها وذ بع البيانات؛

و ضـ ـ ـ ــع ا،مانـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــج بعمليـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـربإل
اإللك ــرتوين وحت ّدث ــه بش ــك من ــتظل .وتوض ــت الد ــج
الش ــروف املتعلق ــة بك ـ ـ عملي ــة م ــا عملي ــات ال ـ ـربإل.
و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االط ـ علــى هــذا
أي وق ـ ـ ـ  .و ك ـ ـ ــا للكيانـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة
الدـ ـ ــج
ّ
االط ـ علي ــه أتض ــا و،ق ــا ق ــوق الوص ــول املمنوو ــة
نا.

املنزل ـ ـ ــة
ح .أال تُع ـ ـ ــاص استند ـ ـ ــا البيان ـ ـ ــات ّ
منظومة املعلومات الع نـُّزل ،يها؛

ف .أن ُحت ـ ــذ البيان ـ ــات املنـ ـ ـ ّـزلة ،بص ـ ــورة منتظم ـ ــة،
عن ـ ــدما تتحق ـ ــمل ال ـ ــر ال ـ ــذي نـُزلـ ـ ـ ،جل ـ ــه،
وِّحـ ـ ــد أقصـ ـ ــى أاتـ ـ ــة ،ـ ـ ــرتة ا،شـ ـ ــهر الدـ ـ ــتة
املذِّورة أع ه؛
ي .أن تقـ ـ ــوم املكت ـ ـ ــب املرِّ ـ ـ ــزي ال ـ ـ ــوطي أو الكي ـ ـ ــان
ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي تن ــزل البيان ــات
ب ب ِّ ما املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان
الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي أصخ ـ البيانــات
منظوم ـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ـ ــول للمعلومـ ـ ـ ــات ،وا،مانـ ـ ـ ــة
العامة ،على الفور ،بأي أمر تنجل عا البيانـات
املن َّـزلة و كا أن تكون ذا ،ائدة ملموسة بالندبة
،جهزة الشرطة على الصعيد الدويل.

و ر،ع اللجنة التنفيذتة قرترا سـنوتا إب اجلمعيـة العامـة
تتضـ ــما وقـ ــوق الوصـ ــول الـ ــع منحتهـ ــا ،يمـ ــا تتعلـ ــمل
بعمليات الربإل اإللكرتوين.

الم ــادة  :56تنـ ــزيل البيان ــات ألغـ ـراض التع ــاون الش ــرطي
الدولي
.1

إط ـ ـ ــار

لــب أن دــتو أي عمليــة لتن ـزت البيانــات الشــروف
التالية جمتمعةً:
أ .أن تك ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــر التن ـ ـ ـ ـ ـزت حم ـ ـ ـ ــدصا وواض ـ ـ ـ ــحا
ومندجما مع أهدا املنظمة وأنشاتها؛

.2

ب .أن تكــون لالــب التنـ ـزت ،ائــدة بالندــبة للتعــاون
الشرطي الدويل؛

.3

ج .أن كـ ــون عمليـ ــة ال ـ ـربإل اإللكـ ــرتوين ـ ـ قابل ـ ــة
لاجنــاحم نظـرا لكلفتهــا ولل صــائ التشـ يلية أو
الفنية ملنظومة املعلومات املراص رباها إلكرتونيا؛

وتتعا أن تل إوالة أي طلب صاصر عا ِّيان وطي
عي املكتب املرِّزي الوطي الذي تتبع له هذا الكيان.
اولــة مــنت اإلذن بتنزت ـ بيانــات ،مــع
وا،مانــة العامــة ّ
مراعاة املدائ التالية:
أ .التقيد بالشروف الوارصة آنفا؛
ب .ضمانات مكتوبة تعايها املكتب املرِّزي الوطي
أو الكيـ ــان الـ ــدويل الـ ــذي طلـ ــب إج ـ ـراء عمليـ ــة
ن ـ ـ ـزت  ،تتعه ـ ــد ،يه ـ ــا بالتقي ـ ــد ـ ــذه الشـ ـ ــروف،
وبال ر ما التنـزت  ،وطبيعته ،ونااقه.

ص .أن تك ـ ــون مد ـ ــتوا الد ـ ـرتة املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي
ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل
مدــاوتا علــى ا،ق ـ ملدــتوا الد ـرتة منظومــة
اإلنرتبول للمعلومات؛

ج .عيا مدوول عا عملية التن ـزت ضـما املكتـب
املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
الدويل.

ه .أن ك ـ ــون ش ـ ــروف معامل ـ ــة واس ـ ــت دام البيان ـ ــات
املنـزلة الع ودصها املصدر مدتو،اة بالكام ؛
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وإذا عـ ـ ـ ّذر عل ـ ــى ا،مان ـ ــة العام ـ ــة، ،س ـ ــباب ،ني ـ ــة أو
،س ــباب أخ ــرا ،التقي ــد بش ــرف أو أِّث ــر م ــا ش ــروف
املعاملة املر باة بالبيانات املعنية بعملية التنـزت  ،وجب
عليها االمتنا عا منت اإلذن بتـنزت هذه البيانات.

.8

و بل ـ ـ ـ ـ ا،مانـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة املكا ـ ـ ـ ــب املرِّزتـ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ــة
والكيانات الدولية بأي عملية نـزت ـأذن ـا .وحتـدص
شـ ــروف التنـ ـ ـزت ِّا،ـ ــة ،وال سـ ــيّما خصـ ــائ منظومـ ــة
معلومات املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الوطي أو
الكيان الدويل الذي أذن له بتنزت البيانات .واعتبارا
ما ارت اإلشعار الذي رسـله ا،مانـة العامـة ،تُعاـى
أي مكتب مرِّزي وطي أو ِّيـان صويل مهلـة  15تومـا
ل عـرتا علــى أي معاملــة حمتملــة نــذه البيانــات مــا
قب ـ املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان امل ــول ن ـزت
البيان ـ ــات منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات .وبع ـ ــد
انتهاء هذه املهلة ،لوحم لضمانة العامة القيام بالتنزتـ ،
مـ ــع مراعـ ــاة البيانـ ــات الـ ــع قُـ ــدم إليهـ ــا اعرتاضـ ــات
بشأأا.

المادة  :57الوصول غير المباشر
.1

.2

ودا ــر ا،مان ــة العام ــة اللجن ــة التنفيذت ــة ب ـ ذن التن ـ ـزت
الذي منحته .و زوصها هذا الصدص مبا تلي:
أ.

قيـ ــيل ا،مانـ ــة العامـ ــة لالـ ــب التنزت ـ ـ ولتبعا ـ ــه
املالية على املنظمة؛

عندما ال تيت خصائ قاعدة بيانات معينة الوصول
إليها بشك مباشر ،أو عندما ال ُيظى ِّيان صويل ما
إال حبــمل وصــول ـ مباشــر إب قاعــدة بيانــات معينــة،
حت ـ ــدص ا،مان ـ ــة العام ـ ــة ش ـ ــروف وأوك ـ ــام الوص ـ ــول إب
قاعــدة البيانــات هــذه وداــر املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة
ا .و بل بذلك أتضا الكيانات الدولية ،و،قا قوق
الوصول املمنووة نا.
وعنــدما تــيت خصــائ قاعــدة بيانــات شــرطية معينــة
الوصول إليها بشك مباشر ،كـا لضمانـة العامـة أن
ـ مباش ــر علــى البيان ــات
دــتجيب لالــب اط ـ
املدرجة هذه القاعدة ا االت التالية:
أ .إذا ِّ ــان الكيـ ــان الـ ــدويل ال ُيظ ــى حبـ ــمل الوصـ ــول
املباشر؛

ب .خص ــائ منظوم ــة معلوم ــات املكت ــب املرِّ ــزي
الوطي أو الكيان الوطي أو الكيان الـدويل الـع
ّنزل ،يها البيانات؛

.7

و ض ــع ا،مان ــة العام ــة س ــج بعملي ــات التن ـ ـزت ال ــع
ــأذن ــا و قــوم بتحدتثــه بشــك منــتظل .وُيــدص هــذا
الدـ ــج شـ ــروف ِّ ـ ـ عمليـ ــة مـ ــا عمليـ ــات التنـ ـ ـزت .
و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االط ـ علــى هــذا
أي وق ـ ـ ـ  .و ك ـ ـ ــا للكيانـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة
الدـ ـ ــج
ّ
االط ـ علي ــه أتض ــا و،ق ــا ق ــوق الوص ــول املمنوو ــة
نا.

ب .إذا عذر الوصول املباشر بشك موق ؛
ج .إذا ِّ ــان الال ــب حم ــدصا أو معق ــدا ،وإذا ع ـ ـ ّذر
ا صـ ــول علـ ــى البيانـ ــات عـ ــي عمليـ ــة التقصـ ــي
املباشرة.

ج .ندـ ـ ة ع ــا الض ــمانات املكتوب ــة ال ــع أعااه ــا
املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي
طلب إجراء عملية نـزت ؛

.3

ص .رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول ،إذا
ِّان ـ عمليــة التن ـزت شــم بيانــات ش صــية
أو ِّان على صلة ذا النو ما البيانات.

.4

و ت ـ ــوب ا،مان ـ ــة العام ـ ــة مراقب ـ ــة او ـ ـرتام ش ـ ــروف نزتـ ـ ـ
البيانـ ــات خ ـ ـ ل ،ـ ــرتة اإلذن بالتنزت ـ ـ  .و ت ـ ــذ يـ ــع
التداب الضرورتة وامل ئمة نذه ال اتة.

أي طلب وصول مباشر صاصر عا ِّيان وطـي،
وّ
لب أن تُقدَّم عي املكتـب املرِّـزي الـوطي الـذي تتبـع
له هذا الكيان.
وعنـ ــدما نظـ ــر ا،مانـ ــة العامـ ــة طلـ ــب إ اوـ ــة وـ ــمل
وصول مباشر ،تأِّد مما تلي:
أ.
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ب .أن الالـ ــب تتماشـ ــى مـ ــع ال ـ ــر الـ ــذي ُمـ ــنت
،جل ـ ــه و ـ ــمل الوص ـ ــول إب منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول
للمعلومــات ،عنــدما تكــون هــذا الالــب صــاصرا
عا ِّيان صويل أو ِّيان خاص؛

.4

.5

ج .أن تكون الالب واضحا وميرا؛
ص .أال تك ــون املكتـ ــب املرِّ ــزي الـ ــوطي أو الكيـ ــان
ال ــدويل الـ ــذي سـ ــج البيان ــات الـ ــع كـ ــا أن
كون ذات صلة بالالب ،قيّـد وصـول املكتـب
املرِّـ ــزي الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــدويل أو الكيـ ــان
اخلاص الذي ق ّدم هذا الالب.

.6

المادة  :58القيود المفروضة في ما يتعلق باالطالع على
البيانات
.1

و،قا للماصة  )1(7ما هذا النظام، ،ي مكتب مرِّزي
وط ـ ــي أو ِّي ـ ــان صويل أن تف ـ ــر  ،أي وقـ ـ ـ م ـ ــا
ا،وقات ،إحماء مكا ب مرِّزتة وطنية أخرا أو ِّيانات
صوليــة أو ِّيانــات خاصــة ،قيــوصا عامــة علــى االط ـ
ـجلها قاعــدة بيانــات شــرطية
علــى البيانــات الــع سـ ّ
معين ـ ــة .و ناب ـ ــمل ه ـ ــذه القي ـ ــوص العام ـ ــة ،ال ـ ــع ُي ـ ــدصها
مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي مع ــا م ــا تتعل ــمل ب ــاالط
علــى بيانا ــه ،علــى البيانــات الــع دــجلها الكيانــات
الوطنية الع خيونا هذا املكتب.

.2

و ك ــا ،ي مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو
ِّي ــان صويل أن تف ــر  ،أي وقـ ـ م ــا ا،وق ــات،
إحماء مكا ب مرِّزتة وطنيـة أخـرا أو ِّيانـات صوليـة أو
ِّيان ــات خاص ــة ،قي ــوصا إض ــا،ية عل ــى االط ـ عل ــى
ـجلة د ـ ش صــا ،أو رضــا ،أو وــدثا
بيانــات مدـ ّ
معيّنا.

.3

وال كا للمكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات الدوليـة
،ـ ــر قيـ ــوص إحماء الكيانـ ــات الوطنيـ ــة التابعـ ــة ملكا ـ ــب
مرِّزتــة وطنيــة أخــرا .والقيــوص املفروضــة علــى مكتــب
مرِّ ــزي وط ــي ،يم ــا تتعل ــمل ب ــاالط عل ــى البيان ــات
خونــا هــذا
نابــمل علــى يــع الكيانــات الوطنيــة الــع ّ
املكتب.

.7

.8

و ابّــمل القيــوص املفروضــة علــى االطـ علــى البيانــات
أت ـ ـ ــا ِّانـ ـ ـ ـ وس ـ ـ ــيلة الوص ـ ـ ــول إب قاع ـ ـ ــدة البيان ـ ـ ــات
الشرطية.
وعنــدما تقــوم مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو
ِّيــان صويل باستشــارة قاعــدة بيانــات معينــة ،صون أن
تك ــون لدت ــه و ــمل االط ـ عل ــى بيان ــات ق ــد ش ــك
قصــيه ،كــا لضمانــة العامــة أن حتي ـ طلبــه
موضــو ّ
إب املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي
،ر قيوصا إحماءه.
و نحصـر الرسـائ الــع تدـمت املكتــب املرِّـزي الــوطي
أو الكي ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدويل بتد ـ ـ ــجيلها قاع ـ ـ ــدة البيان ـ ـ ــات
الشــرطية للمنظمــة ،اجلهــات الــع أرســل إليهــا
ا،س ــاس ،إال إذا أش ــار ه ــذا املكت ــب أو ه ــذا الكي ــان
ذلك.
إب خ
وال كا لضمانة العامة أن ر،ع القيوص املفروضـة علـى
االط على بيانات معينـة إال وـاالت الاـوارئ،
وو،قـا لاجـراءات الـع جـرا حتدتـدها نـذه ال اتـة ،أو
عندما صبت هذه البيانات متاوة للعامة.
عامـ ـ ـ و،ق ـ ــا
والقي ـ ــوص املفروض ـ ــة ه ـ ــي بيان ـ ــات سـ ـ ـرتة ُ ت
للماصة  112ما هذا النظام.

المادة  :59تعميم بيانات خاضعة للتقييد
ال ك ـ ــا عم ـ ــيل بيان ـ ــات خاض ـ ــعة للتقيي ـ ــد إال و ـ ــاالت
الا ـوارئ املنص ــوص عليه ــا امل ــاصة  )2(26م ــا ه ــذا النظ ــام
وو،قا لاجراءات التالية:
.1

.2
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ُدار ا،مانة العامة املكتـب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان
ـج البيانـات املعنيـة
الوطي أو الكيان الدويل الـذي س ّ
بتــو،ر الش ــروف املنص ــوص عليهــا امل ــاصة  )2( 26م ــا
ه ــذا النظ ــام ،وحت ــدص ل ــه مهل ــة تناس ــب م ــع خاـ ــورة
الوضع ليعرت على ر،ع القيوص؛
موجه إب ِّيان وطي تتعا أن
وأي طلب لر،ع القيوص ّ
ُُيـال عـا طرتـمل املكتـب املرِّـزي الـوطي الـذي تتبـع لـه
هذا الكيان؛
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.3

.4

وبعد انقضـاء املهلـة الـع حتـدصها ا،مانـة العامـة ،عتـي
القيــوص املفروضــة علــى البيانــات املر باــة بــاخلار ال يــة
مـ ــا مل تعـ ــرت علـ ــى ذلـ ــك ص ـ ـراوة املكتـ ــب املرِّـ ــزي
الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــدويل الـ ــذي
سج هذه البيانات؛

’ ‘3

ب .أن تك ـ ـ ــون مص ـ ـ ــدر البيان ـ ـ ــات ق ـ ـ ــد أذن مد ـ ـ ــبقا
ب اوته ــا ،وأن تك ــون ق ــد و ــدص بش ــك خ ــاص
نــو البيانــات الــع كــا إ اوتهــا ،وِّيفيــة القيــام
ب ــذلك ،واجله ــات ال ــع ُ ك ــا أن ت ــاح ن ــا ه ــذه
أي ش ـ ــرف خ ـ ــاص
البيان ـ ــات ،وعن ـ ــد االقتض ـ ــاءّ ،
تتعلمل ذه اإل اوة؛

وداــر ا،مانــة العامــة ،أســر وق ـ ممكــا ،اللجنــة
التنفيذتة وجلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول بتابيمل
التداب الاارئة هذه.

ج .أن تماشى عملية اإل اوة مـع أهـدا املنظمـة
وأنش ــاتها ،وأن ُن ّف ــذ إط ــار او ـرتام ا ق ــوق
ا،ساسية لضش اص املعنيا بالتعاون الشـرطي
الدويل؛

المادة  :60اطّالع أطراف ثالثة على البيانات
.1

كــا لضمانــة العامــة النظــر طلبــات االطـ علــى
البيانـ ــات الـ ــع حتيلهـ ــا منظمـ ــات صوليـ ــة أو أش ـ ـ اص
اعتبـ ــارتون تد ـ ــري عل ـ ــيهل القـ ــانون اخل ـ ــاص ،و ـ ــدرس
املنظمة إمكانية إقامة ع قـات مـع هـذه املنظمـات أو
هوالء ا،ش اص ب ية التعـاون معهـل جمـال معاملـة
البيانات.

.2

وعنــدما الــب أط ـرا ثالثــة االط ـ علــى البيانــات
املدرج ــة قاع ــدة بيان ــات ش ــرطية ،ال ك ــا لضمان ــة
العامـ ــة زوتـ ــدها بالبيانـ ــات املالوبـ ــة إال ب ـ ـ ذن مدـ ــبمل
وصرتت ما مصدر البيانات.

ص .أال ــوصي إ اوــة البيانــات إب اإلض ـرار مبصــا
املنظمة أو مصا أعضائها؛
ار كـ ــب
ه .أال تعلـ ــمل البيانـ ــات املتاوـ ــة بش ـ ـ
االف ـ ــة وِّ ـ ــان ،عن ـ ــد ار ك ـ ــاب الفعـ ـ ـ اجلن ـ ــائي
املعي ،تعتـي قاصـرا مبوجـب القـانون الدـاري
البلــد الــذي تتبــع لــه املكتــب املرِّــزي الــوطي أو
ـج البيان ـ ـ ــات
الكي ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدويل ال ـ ـ ــذي س ـ ـ ـ ّ
املنظومـ ــة ،إال إذا اعت ـ ـ تـي هـ ــذا املكت ـ ــب أو ه ـ ــذا
الكيان وا،مانة العامة أنه ال بد ما إ اوة هذه
البيانات  ،را التعاون الشرطي الـدويل ،وإذا
مل تع ــار ه ــذه اإل او ــة م ــع املب ــاصئ الد ــارتة
مبوجب القوانا الوطنية والقانون الدويل.

المادة  :61الكشف عن البيانات للعموم
.1

لتمم ا،مانة العامة رأي جلنة الرقابة على احملفوظات
أي سياسة قرر اعتماصها و،قا للشروف احملدصة
بشأن ّ
كشـف للعمـوم عـا البيانـات
الفقـرة  2أصنـاه لكـي تُ ت
املعامل ـ ــة منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات ،عن ـ ــدما
ت
تعلمل هذه الدياسة مبعاملة بيانات ش صية.

.2

املعاملـة منظومــة اإلنرتبــول
ال كـا إ اوــة البيانــات ت
للمعلومــات لعامــة النــاس إال عنــدما ُدــتو الشــروف
التالية جمتمعةً:
أ.

أي اتة أخـرا ـد إب عزتـز التعـاون
ّ
الشرطي الدويل.

.3

إذا قــام مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو ِّيــان
صويل مصدر البيانات بالكشف عا نشرة أو عـا
البيان ـ ـ ــات ال ـ ـ ـوارصة ،يه ـ ـ ــا ،تتع ـ ـ ــا اس ـ ـ ــتيفاء الش ـ ـ ــرطا
اإلض ـ ــا،يا الت ـ ــاليا ،ض ـ ـ ـ ع ـ ــا الش ـ ــروف املبيّنـ ـ ــة
الفقرة  2أع ه:
أ.

أن ت ـ ــاح البيان ـ ــات لتحقي ـ ــمل إو ـ ــدا ال ات ـ ــات
التالية على ا،ق :
’ ‘1نبيه عامة الناس؛
’ ‘2طلب مداعدة عامة الناس؛

أن أذن ا،مانة العامة مدبقا ذا الكشف؛

ب .أن ُدتندـ ـ البيان ــات الـ ـوارصة النش ــرة طبق ــا
لضص وأن ُحتدَّرب بانتظام لكي بقى صقيقة.
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القسم :4
استخدام البيانات
المادة  :62شروط االستخدام
تتعا علـى ِّـ مكتـب مرِّـزي وطـي أو ِّيـان وطـي أو ِّيـان
صويل تر ـب اسـت دام بيانــات جـرت معاملتهـا منظومــة
اإلنرتبول للمعلومات التأِّد ما ا،مور التالية:
.1

صقة البيانات وم ءمتها؛

.2

ال ر الذي ُدت تدم البيانات ما أجله؛

.3

الشروف اخلاصة باست دام هذه البيانات؛

.4

.3

وتتحقــمل الكيــان الــوطي مــا صقــة البيانــات وم ءمتهــا
ما خ ل املكتب املرِّزي الوطي الذي تتبع له.

.4

أم ـ ـ ــا الكي ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدويل ،يتحق ـ ـ ــمل م ـ ـ ــا صق ـ ـ ــة البيان ـ ـ ــات
وم ءمته ــا ل ــدا املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان
الــدويل الــذي ســج البيانــات بواســاة ا،مانــة العامــة
وصرتا ،إال إذا ُمنت ومل االط على البيانات.

المــادة  :64اســتخدام البيانــات لغــرض شـرطي جنــائي غيــر
الغرض األساسي
.1

إذا أراص إعاصة إوالـة هـذه البيانـات إب مكتـب مرِّـزي
وط ــي أو ِّي ــان صويل آخ ــر ،علي ــه التأِّ ــد م ــا القي ــوص
املفروض ــة عل ــى ه ــذا املكت ــب أو الكي ــان م ــا تتعل ــمل
باالط على هذه البيانات.

أ.

المادة  :63التأكد من دقة البيانات ومالءمتها
.1

.2

و،قــا للمــاصة  )6(10مــا هــذا النظــام ،تتعــا علــى ِّ ـ
مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو ِّي ــان صويل
تر ــب اس ــت دام البيان ــات ل ــر ش ــرطي جن ــائي
م ــاتر ل ــر التع ــاون الش ــرطي ال ــدويل احمل ــدص ال ــذي
ُســجل البيانــات ،جلــه قواعــد البيانــات الشــرطية
للمنظمة ،التحقمل ما أن هذا ال ر :
تتماشى مع أهدا املنظمة وأنشاتها؛

ب .ال تتعـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــر ا،ساسـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي
ُسجل البيانات ،جله؛

تتعا على ِّ مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطي أو
ِّيـ ـ ـ ــان صويل تر ـ ـ ـ ــب اسـ ـ ـ ــت دام بيانـ ـ ـ ــات جـ ـ ـ ــرت
معاملته ـ ــا منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات ـ ــد
ادــاذ ــداب قد ـرتة ِّــالتوقيف أو االوتجــاحم أو قييــد
ا رِّــة ،التأِّــد م ــا أن هــذه البيان ــات ال ـزال صقيق ــة
أي
وم ئم ــة .وصون اإلخ ـ ل مب ــا ق ــدم ،ك ــا اد ــاذ ّ
ـ ــداب موقتـ ــة مدـ ــموح ـ ــا مبوجـ ــب القـ ــانون الـ ــوطي
واملعاهــدات الدوليــة الدــارتة ،قب ـ أن تــتل التأِّــد مــا
البيانات أو خ ل هذه العملية.

ج .مشرو إحماء القانون الذي تنابمل عليه.

.2

وتتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان املعــي
أن تُبل ـ ـ مدـ ــبقا املكتـ ــب املرِّـ ــزي الـ ــوطي أو الكيـ ــان
الوطي أو الكيان الدويل الـذي سـج البيانـات ،علـى
النحو التايل:
أ.

وتق ـ ــوم املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي ب ـ ــالتحقمل م ـ ــا صق ـ ــة
البيانات وم ءمتها مباشرة مع املكتب املرِّزي الوطي
ـجل البيان ــات
ـج ه ــذه البيان ــات .وإذا ُس ـ ّ
ال ــذي س ـ ّ
ما قب ِّيان وطي ،تتوجه املكتب املرِّزي الوطي إب
املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي ال ــذي تتب ــع ل ــه ه ــذا الكي ــان
الـ ـ ــوطي للتحقـ ـ ــمل مـ ـ ــا أن البيانـ ـ ــات ال ـ ـ ـزال صقيقـ ـ ــة
ـجل البيان ــات م ــا قب ـ ـ ِّي ــان
وم ئم ــة .أم ــا إذا ُس ـ ّ
صويل، ،يتحقــمل املكتــب مــا صقــة البيانــات وم ءمتهــا
مع ا،مانة العامة.

تُبلـ ـ ـ املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي املع ـ ــي مباش ـ ــرةً
املكتــب املرِّــزي الــوطي الــذي ســج البيانــات.
ـجل ه ـ ــذه البيان ـ ــات م ـ ــا قبـ ـ ـ ِّي ـ ــان
وإذا ُس ـ ـ ّ
وط ــي ،تق ــوم ب ـ ـ ب املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي
ال ــذي تتب ــع ل ــه ه ــذا الكي ــان .أم ــا إذا ُسـ ـ ّجل
البيانـ ــات مـ ــا قب ـ ـ ِّيـ ــان صويل، ،يُبل ـ ـ ا،مانـ ــة
العامة.

ب .تُبلـ ـ ـ الكي ـ ــان ال ـ ــوطي املع ـ ــي املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي
ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان ال ـ ــدويل
الـ ــذي سـ ــج البيانـ ــات ،مـ ــا خ ـ ـ ل املكت ـ ــب
املرِّزي الوطي الذي تتبع له.
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قام مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطـي أو ِّيـان صويل
بتدـ ـ ـ ــجيلها ،وال سـ ـ ـ ــيما الشـ ـ ـ ــروف احملتملـ ـ ـ ــة املتعلقـ ـ ـ ــة
باست دامها ِّأصلة إطار حماِّمة جنائية.

ج .تبل ـ الكيــان الــدويل املكتــب املرِّــزي الــوطي أو
الكيــان الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي ســج
البيانـ ــات ،مـ ــا خ ـ ـ ل ا،مانـ ــة العامـ ــة ،إال إذا
ِّان للكيان الدويل سـلاة إجـراء التحقيقـات
وامل وقة القضاتا اجلنائية وِّـان اـوال ،و،قـا
للم ـ ــاصة  ،5(27و) م ـ ــا ه ـ ــذا النظ ـ ــام ،ب وال ـ ــة
البيانات مباشرة بواساة رسالة.
.3

.2

واعتبارا ما ارت اإلشعار الذي رسله ا،مانة العامة،
تكون لدا مصـدر البيانـات مهلـة  10أتـام ل عـرتا
عل ـ ــى اس ـ ــت دام البيان ـ ــات لل ـ ــر املنش ـ ــوص .و ك ـ ــا
لضمان ـ ــة العام ـ ــة أن قلّـ ـ ـ ه ـ ــذه املهل ـ ــة و ـ ــاالت
الاوارئ.

.3

المادة  :65استخدام البيانات ألغراض إدارية

.2

.3

.1

تتوجـ ــه املكتـ ــب املرِّـ ــزي الـ ــوطي مباشـ ــرة إب املكتـ ــب
ـجل
املرِّزي الوطي الذي سج البيانات .أمـا إذا ُس ّ
البيان ــات م ــا قبـ ـ ِّي ــان وط ــي، ،يتوج ــه إب املكت ــب
املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي ال ـ ــذي تتب ـ ــع ل ـ ــه ه ـ ــذا الكي ـ ــان .وإذا
ُس ّجل البيانـات مـا قبـ ِّيـان صويل ،تتوجـه املكتـب
املرِّزي الوطي إب ا،مانة العامة.

ِّ مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل تعتزم أن ُيي
م ــا جدت ــد إب مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي آخ ــر أو ِّي ــان
صويل آخر بيانات مدرجة قواعـد البيانـات الشـرطية
للمنظمـ ــة ،تتحقـ ــمل لـ ــدا ا،مانـ ــة العامـ ــة أو املكتـ ــب
املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل
الــذي ســج هــذه البيانــات مــا أن البيانــات امل ـذِّورة
مقيّدة:
أ.

تتوجــه الكيــان الــوطي إب املكتــب املرِّــزي الــوطي
بلده ،الذي تقوم مبا لب و،قا للفقرة ( )1أع ه.
تتوجــه الكيــان الــدويل إب مصــدر البيانــات مــا خـ ل
ا،مانــة العامــة ،إال إذا ُمــنت وــمل االط ـ علــى هــذه
البيانات.

تتحقمل املكتب املرِّزي الوطي ما هـذه املدـألة
ـج
مباشرة مع املكتب املرِّزي الوطي الـذي س ّ
ـجل البيانـ ـات م ــا قبـ ـ
البيان ــات .أم ــا إذا ُس ـ ّ
ِّي ــان وط ــي، ،يتحق ــمل م ــا ذل ــك م ــع املكت ــب
املرِّزي الوطي الـذي تتبـع لـه هـذا الكيـان .وإذا
ُس ّجل ما قب ِّيان صويل، ،يتحقمل ما ذلك
مع ا،مانة العامة؛

ب .وتتحق ــمل الكي ــان ال ــدويل م ــا ه ــذه املد ــألة م ــع
املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو
الكيان الدويل ما خ ل ا،مانة العامة وصـرا،
إال إذا ِّان ـ ـ ـ للكيـ ـ ــان الـ ـ ــدويل سـ ـ ــلاة إج ـ ـ ـراء
التحقيقات وامل وقة القضـاتا اجلنائيـة وِّـان

المادة  :66شروط محددة الستخدام البيانات
.1

و تحق ــمل ا،مان ــة العام ــة م ــا أ ّن ِّـ ـ مكت ــب مرِّ ــزي
وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو ِّي ــان صويل تق ــوم ب ــاالط
عل ـ ــى ه ـ ــذه البيان ـ ــات عل ـ ــى صرات ـ ــة بالش ـ ــروف احمل ـ ــدصة
الســت دام هــذه البيانــات ،ا،مــر الــذي تتــيت لــه ادــاذ
اإلجراءات الضرورتة للتقيد ذه الشروف.

المادة  :67إعادة إحالة البيانات

و،قـا للمـاصة  )6(10مــا هـذا النظـام ،تتعــا علـى ِّـ مكتــب
مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو ِّيــان صويل تنــوي اســت دام
بيان ــات  ،ـ ـرا إصارتـ ــة ،أن ُيص ـ ـ علـ ــى إذن مد ــبمل مـ ــا
مصدر البيانات ،وذلك على النحو التايل:
.1

وتلت ــزم ِّـ ـ مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو
ِّيان صويل تنوي اسـت دام بيانـات مدـجلة قاعـدة
بيان ـ ــات ش ـ ــرطية بالش ـ ــروف احمل ـ ــدصة الس ـ ــت دام ه ـ ــذه
البيان ـ ــات ِّم ـ ــا وض ـ ــعها املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو
الكيان الوطي أو الكيان الدويل الذي سجلها.

و،قا للمـاصة  45مـا هـذا النظـامُ ،ـيحم ا،مانـة العامـة،
أثن ــاء االط ـ ـ عل ــى أي بيان ــات ،ش ــروف اس ــت دام
هــذه البيانــات الــع جــرا حتدتــدها و وضــيحها عنــدما
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اوال ،و،قا للمـاصة  ،5(27و) مـا هـذا النظـام،
ب والة البيانات مباشرة بواساة رسالة.
.2

.3

القسم :5
القواعد المحددة المتصلة بملفات التحليل الجنائي

تتعــا علــى ِّ ـ مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّي ــان صويل
تنوي إعـاصة إوالـة بيانـات بال ـة ا داسـية مدرجـة
قواع ــد البيان ــات الش ــرطية للمنظم ــة ،التحق ــمل م ــا أن
هـذه اإلوالــة م ئمــة وذات أ يــة خاصــة علــى صــعيد
العل ـ ــوم اجلنائي ـ ــة لتحقي ـ ــمل أه ـ ــدا املنظم ـ ــة وأ ـ ـ ـرا
معاملة البيانات.

المادة  :68ملفات التحليل
.1

وعند إعاصة إوالة بيانـات معينـة ،تتعـا علـى املكتـب
املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي تق ـوم بــذلك،
إضا،ة إب ا،مانة العامة عندما تُالب إليها منت وـمل
ـ ـ املباش ـ ــر عل ـ ــى البيان ـ ــات ،اإلش ـ ــارة إب
االط ـ ـ
ا،مور التالية:
أ.

.2

مصدر هذه البيانات؛

.3

ب .الشــروف الــع ُيــدصها املصــدر الســت دام هــذه
البيانات؛

.4

ج .مدتوا سرتة البيانات؛
ص.

ارت دجي البيانات ومدة وفظها
البيانات الشرطية؛

قواعد

.4

.5

ابّــمل علــى ملفــات التحلي ـ مبــاصئ معاملــة البيانــات
وشروف دجيلها قواعد بيانات املنظمة احملـدصة
هذا النظام مع مراعاة ا،وكام الوارصة أصناه.
و دتحدرب ا،مانة العامة ملفات التحليـ لفـرتة أوليـة
ال تجاوحم مخم سنوات.
أي مشرو
وُالع ا،مانة العامة اللجنةت التنفيذتة على ّ
للتحلي ـ ـ اجلنـ ــائي تتالـ ــب اس ــتحدارب ملـ ــف حتلي ـ ـ ،
و زوصها مبا تلي:
أ.

املعـ ـ ـ ـ ــي بالبيان ـ ـ ـ ــات ونـ ـ ـ ـ ــو
ه .وض ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ـ
اإلج ـراءات الواجــب اداذهــا ضــده ،إذا ِّان ـ
هذه البيانات ش صية؛
و.

ملفــات التحليـ هــي قواعــد بيانــات موقتــة ُدــتحدرب
 ،را التحلي اجلنائي ،و،قا لقائمة مـا اخلصـائ
العامة وضـع اسـتناصا إب املـاصة  )1(36مـا هـذا النظـام
وبالتش ــاور مـ ــع املكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة والكيانـ ــات
الوطنية والكيانـات الدوليـة الـع قـد شـارك مشـرو
التحلي اجلنائي املعي.

ا،ســباب الــع ص،ع ـ ا،مانــة العامــة إب إعــداص
هذا املشرو و بعا ه املالية؛

ب .قائمـ ـ ــة املكا ـ ـ ــب املرِّزتـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة والكيانـ ـ ــات
الوطنيــة والكيانــات الدوليــة الــع قــد شــارك
املشرو ؛

أوكام وشروف املعاملة املتعلقة ذه البيانات.

ج .قائمـة تضــما اخلصـائ العامــة مللـف التحليـ
الع شك إطاره القانوين؛

وترسـ املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان ،أو ا،مانــة
العامة ،ند ة عا البيانات الع أوانا إب اجلهـة الـع
أص ـ ــدر ا ،إذا اقتض ـ ـ ا اج ـ ــة ،أو إذا ر ب ـ ـ ه ـ ــذه
اجلهة ذلك.

ص .رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول ،إذا
ضما ملف التحليـ هـذا بيانـات ش صـية أو
ّ
ِّان متص ذا النو ما البيانات.

وو،قا للماصة  )6(58مـا هـذا النظـام ،ال كـا لضمانـة
العام ــة إع ــاصة إوال ــة رس ــالة موجه ــة إليه ــا إب مكت ــب
مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان صويل ـ ـ مع ــي ــا م ــا صون
ا صـول علــى إذن مدــبمل مـا املكتــب املرِّــزي الــوطي
أو الكيان الذي قام أص ب والة البيانات.

.5
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وقد ر ،اللجنة التنفيذتة أو ل ي استحدارب ملـف
التحليـ ـ  ،إذا اعت ــيت أن الش ــروف ال ــع ُي ــدصها ه ــذا
النظام مل دتو ت .
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.6

.7

.8

االستند ــا متوقف ــا عل ــى موا،ق ــة ص ــرُية م ــا املكت ــب
املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل
الذي أوال البيانات.

واملكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الدوليــة الــع قــد
أي
شــارك املشــرو ُبل ـ علــى الفــور باســتحدارب ّ
مل ــف حتلي ـ وبال ات ــة من ــه وبالنظ ــام الق ــانوين الد ــاري
أي مكتـ ــب مرِّـ ــزي وطـ ــي أو ِّيـ ــان
عليـ ــه .ومشـ ــارِّة ّ
صويل الوقــا مشــرو للتحليـ اجلنــائي رهــا مبوا،قــة
ي ـ ــع املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات الدولي ـ ــة
هذا املشرو .
املشارِّة أص

.5

و كــون املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة مدــوولة عــا إشــعار
الكيانات الوطنية البلد مبا تلزم.

الم ــادة  :70ش ــروط إض ــافية لتس ــجيل البيان ــات ألغـ ـراض
التحليل الجنائي

و ق ـ ــدم ا،مان ـ ــة العام ـ ــة إب اللجن ـ ــة التنفيذت ـ ــة ،طلب ـ ــا
أي مشـرو لتمدتـد ،ـرتة وفـك ملـف حتليـ
ملوا،قتهاّ ،
مبا ال تتجاوحم مخم سنوات.

.1

المادة  :69استخدام ملفات التحليل
.1

تقتصــر الوصــول إب ملفــات التحلي ـ علــى أقدــام أو
مــوظفا اـ ّـولا ا،مانــة العامــة ،مكلفــا بالتحليـ
واولا صراوة االط عليها.
اجلنائي ّ

.2

ُي ــمل لضمان ــة العام ــة ،م ــذ صعـ ـ الض ــرورة ،أن د ـ ّـول
مــوظفي املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الوطني ــة
والكيان ـ ــات الدولي ـ ــة املش ـ ــارِّا املش ـ ــرو واملعني ـ ــا
بالتحلي اجلنائي الوصول إب ملف حتليـ معـا ،وأن
حت ــدص نا ــاق وق ــوقهل االط ـ عل ــى ه ــذا املل ــف
ومعاملت ــه .وُ ــنت وق ــوق االطـ ـ واملعامل ــة مل ــوظفي
الكيان ـ ــات الوطني ـ ــة بالتش ـ ــاور م ـ ــع املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة
الوطنية املعنية.

.3

كا أن كون ملفات التحلي موصولة أو ال بقواعد
البيانــات الشــرطية للمنظمــة ،وذلــك بعــا لل اتــة منهــا
ولشروف ا،ما والدرتة املالوبة.

.4

و كـ ــا استند ـ ــا البيان ـ ــات املد ـ ــجلة

أي معلومــات أخــرا مدــجلة
إذا ِّان ـ البيانــات أو ّ
ملــف حتلي ـ تــيت حتــدتث قاعــدة بيانــات أو أِّثــر
م ــا قواع ــد بيان ــات املنظم ــة ،أو العك ــم ،إذا ِّانـ ـ
البيان ـ ــات املد ـ ــجلة قواع ـ ــد بيان ـ ــات أخ ـ ــرا ت ـ ــيت
حت ــدتث مل ــف حتلي ـ ـ أو أِّث ــر ،تتع ــا عل ــى ا،مان ــة
العامة اداذ يع التداب ال حممة نذه ال اتة.

.2

.3

.4

ـج ملفــات التحلي ـ البيانــات املش ــار
كــا أن ُد ـ َّ
أي معلوم ــات
إليه ــا امل ــاصة  )2(1م ــا ه ــذا النظ ــام و ّ
أخرا إذا ِّان ضرورتة للتحلي اجلنائي.
أي معلوم ـ ــات أخ ـ ــرا مد ـ ــجلة
ُ
وحتف ـ ــك البيان ـ ــات و ّ
ملفــات التحلي ـ ملــدة قصــوا حتــدصها اللجنــة التنفيذتــة
إال إذا وــدص املصــدر مــدة أق ـ فظهــا أو أُ لــمل ملــف
التحلي اجلنائي الذي تتضمنها قب انقضاء هذه املدة.
وإذا ُسجل بيانات ملف حتلي و قاعـدة بيانـات
ش ـ ــرطية للمنظم ـ ــة الوق ـ ـ ذا ـ ــهُ ،حت ـ ــدَّص ال ات ـ ــة م ـ ــا
أي لبم با ،ئع البيانات.
دجيلها حبيث ال تقع ّ
وعن ــدما ُد ــج مل ــف حتليـ ـ بيان ــات أو معلوم ــات
لري بشأنه عاون شرطي صويل،
أخرا تعلمل بش
بشــك خــاص انا قــا مــا
ُُيــدَّص وضــع هــذا الش ـ
القائمـ ــة التاليـ ــة ،الـ ــع ُابّـ ــمل وص ـ ـرا إطـ ــار التحلي ـ ـ
اجلنائي:
أ .ا،وض ــا املش ــار إليه ــا
النظام؛

أو ـ ــد

ملفات التحلي إودا قواعـد بيانـات املنظمـة ،أو
بالعكم كا استندا البيانات املدـجلة إوـدا
قواع ـ ــد بيان ـ ــات املنظم ـ ــة أو ـ ــد ملف ـ ــات التحليـ ـ ـ ،
ش ـرتاة أن دــتو البيانــات الشــروف الــدنيا لتدــجي
املعلومـ ـ ـ ــات قاعـ ـ ـ ــدة البيانـ ـ ـ ــات هـ ـ ـ ــذه وأن تكـ ـ ـ ــون

امل ــاصة  )1(44م ــا ه ــذا

ب .الوض ـ ـ ـ ــعان اآلخ ـ ـ ـ ـران أصن ـ ـ ـ ــاه املد ـ ـ ـ ــتحدثان ابيق ـ ـ ـ ــا
للماصة  )2(44ما هذا النظام ا:
تقـيل ا صـاالت عرضـية أو
’ ‘1شرتك :ش
تتد ــل بأ ي ــة خاص ــة
منتظم ــة م ــع ش ـ
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نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
بالندــبة لتحقيــمل جنــائي و/أو رــري بشــأنه
م وقات جزائية؛

ومندجل مع قواعد معاملة البيانات احملدصة
ا ايل.

تتد ـ ــل بأ ي ـ ــة خاص ـ ــة :شـ ـ ـ
’ ‘2شـ ـ ـ
كن ــه ــو ،معلوم ــات ع ــا جر ــة تد ــري
عليها القانون العام.

المادة  :72إنجاز مشاريع التحليل الجنائي
.1

لب أن راعي قارتر التحلي اجلنـائي الـع صـدر
إطار ملفات التحلي ما تلي:
أ.

ب .كـ ــا االوتفـ ــا بتقرتـ ــر التحلي ـ ـ اجلنـ ــائي شـ ــرف
ا يلول ــة صون اس ــت دامه بارتق ــة ـ ـ م ئم ــة أو
االفة لقواعد املعاملة احملدصة النظام ا ايل.

التمييــز بوضــوح بــا البيانــات الــع مت ا صــول
عليه ــا م ــا ا،مان ــة العام ــة واالس ــتنتاجات ال ــع
وصــل إليهــا ا،مانــة العامــة اســتناصا إب هــذه
البيانات؛

.2

ب .اإلش ــارة إب مص ــاصر البيان ــات املـ ـذِّورة ووض ــع
ا،ش اص املذِّورتا و ارت إجراء التحلي ؛
ج .اإلشارة إب ضرورة التحقـمل لـدا ا،مانـة العامـة
ومصـ ــاصر البيانـ ــات مـ ــا ا قـ ــوق والقيـ ــوص ذات
الص ــلة قبـ ـ اس ــت دام ه ــذه التق ــارتر والبيان ــات
واملعلومات ا،خرا الوارصة ،يها.
.2

.3

عند إجناحم مشرو حتلي جنائي:
أي
أ .ل ــب إ ـ ـ
ملف ــات التحلي ـ ـ ذات الص ــلة و ّ
بيانات أو معلومات مدجلة ،يها؛

المادة  :71تقارير التحليل الجنائي
.1

النظـام

أي مــا البيانــات
عنــد عمــيل قرتــر حتلي ـ جنــائي أو ّ
ال ــع تتض ــمنها ،تتع ــا مراع ــاة القي ــوص املفروض ــة عل ــى
أي ــداب أخــرا
هــذه البيانــات مــا قبـ مصــاصرها ،و ّ
ذات صلة بأما هذه البيانات أو سرتتها.
الفصل :2
النشرات والتعاميم
القسم :1
أحكام مشتركة بين النشرات

و عمــل قــارتر التحلي ـ اجلنــائي علــى املكا ــب املرِّزتــة
الوطني ــة والكيان ــات الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة ال ــع
مش ــرو التحليـ ـ اجلن ــائي املع ــي .و ك ــا
ش ــارِّ
عم ــيل ق ــارتر التحليـ ـ اجلن ــائي عل ــى س ــائر املكا ــب
املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الوطنيــة والكيانــات الدوليــة
ا،خ ــرا شـ ـرتاة موا،ق ــة ا،مان ــة العام ــة عل ــى ذل ــك،
كـ ــا أن فرضـ ــها
ـأي قيـ ــوص علـ ــى االط ـ ـ
ورهنـ ــا بـ ـ ّ
املضمنة التقارتر .وتتعا أن تتقيد
مصاصر البيانات ّ
عم ــيل ه ــذه التق ــارتر مبد ــتوا الدـ ـرتة ال ــذي ودص ــه
ـأي إج ـراءات أمنيــة
ا،مانــة العامــة مللــف التحلي ـ  ،وبـ ّ
أخرا ُابمل عليه.

المادة  :73منظومة نشرات اإلنتربول

و ك ــا وف ــك ق ــارتر التحلي ـ ـ اجلن ــائي مل ــدة قص ــوا
حتــدصها اللجنــة التنفيذتــة بعــد إجنــاحم مشــرو التحلي ـ
اجلنـ ــائي املع ـ ــي ،ش ـ ـرتاة اس ـ ــت دامها بشـ ــك م ئ ـ ــل
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.1

ت ــألف منظوم ــة نش ـ ـرات اإلنرتب ــول م ــا جمموع ــة م ــا
النشـ ـرات ص ــدر ل ــر حم ــدص و ك ــا التع ـ ّـر إليه ــا
بفضـ ـ لوأ ــا ال ــذي ترم ــز إب حمتواه ــا ،وم ــا نشـ ـرات
خاصــة صــدر إطــار عــاون حمــدص ال تنــدرج ضــما
أي ما الفئات املذِّورة أع ه.

.2

ال كا استحدارب ،ئة ما نشرات أو نشرات خاصة
إال بعــد موا،قــة اجلمعيــة العامــة ،الــع الــب رأي جلنــة
الرقابــة علــى احملفوظــات ــذا الشــأن إذا ِّان ـ النشــرة
تضــما بيان ــات ش ص ــية أو ِّان ـ عل ــى ص ــلة ــذا
النو ما البيانات.

.3

وقـ ــد وـ ــدصت شـ ــروف إلصـ ــدار ِّ ـ ـ ،ئـ ــة مـ ــا ،ئـ ــات
النش ـرات أو النش ـرات اخلاصــة .و كــون هــذه الشــروف

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
معاصلة على أق قدتر للشروف العامـة املفروضـة علـى
دجي هذه البيانات قواعد بيانات املنظمة.
.4

النش ـ ـ ـ ـرات ،عنـ ـ ـ ــد االقتضـ ـ ـ ــاء ،مـ ـ ـ ــع التقيـ ـ ـ ــد بشـ ـ ـ ــروف
اإلصــدار ،وبــأي وجيهــات أو ق ـرارات أخــرا صــاصرة
عا اجلمعية العامة أو اللجنة التنفيذتة.

وشــروف إص ــدار ِّ ـ ،ئ ــة مــا ،ئ ــات النش ـرات حم ــدصة
،يم ــا تل ــي .أم ــا ش ــروف إص ــدار ِّ ـ ـ ،ئ ــة م ــا ،ئ ــات
النش ـ ـرات اخلاص ــة ،تح ــدص مبوج ــب ا ف ــاق ت ــيم ن ــذه
ال اتة.

.2

المادة  :74دور األمانة العامة
.1

.2

.3

إن ا،مانة العامة مدوولة عا إصدار أي نشرة تالبها
مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل ما ،باسل املنظمة.

أن وا،مل املصاصر على معاملة هذه البيانات؛

ب .أن كــون ملعاملــة هــذه البيانــات ،ائــدة ملموســة
بالندـ ــبة للمكت ـ ــب املرِّـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
الدويل الذي قدم بالب التعاون أو التنبيه؛

التأِّد ما امتثال طلبات إصدار النشرات نـذا
النظام ،وإصدار النشرات أسـر وقـ ممكـا
إذا رأت أأا تث نذا النظام؛

ج .أن با بوضـوح أن البيانـات وارصة مـا مصـاصر
اتلفة؛

ب .د ــجي ِّ ـ نش ــرة ص ــدرها إو ــدا قواع ــد
بيان ــات املنظم ــة ب ــالتزاما م ــع إص ــدارها ليتد ـ
للمكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات الوطني ــة
والكيان ـ ــات الدولي ـ ــة االط ـ ـ ـ عليه ـ ــا مباش ـ ــرة
مبوجب ا قوق املمنووة نا؛

ص .أالّ فـ ـ ــر معاملـ ـ ــة هـ ـ ــذه البيانـ ـ ــات كـ ـ ــاليف
إضا،ية هامة.
المادة  :76طلب إصدار نشرة
.1

ج .ر ــة النش ـرات إب ل ــات عم ـ املنظم ــة و،ق ــا
للتوجيهات الع قرها اجلمعية العامة؛
ص .مد ــاعدة املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات
الدولية عند ودورب ماابقات إلابية؛

.2

ه .ا ـ ــرص عل ـ ــى أن دـ ـ ــتمر النش ـ ـ ـرات الصـ ـ ــاصرة
باالمتث ــال لش ــروف إص ــدارها وأن تق ــوم املكت ــب
املرِّـ ـ ــزي الـ ـ ــوطي أو الكيـ ـ ــان الـ ـ ــدويل بتقييمهـ ـ ــا
بانتظــام بنــاء علــى طل ــب اجلهــة الــع التمد ـ
إصدارها.

تقدم املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل طلبات
إصــدار النش ـرات ب وــدا ل ــات عم ـ املنظمــة عل ــى
ا،ق .
قبـ التقـ ّدم بالـب إصــدار نشـرة ،تتعــا علـى املكتــب
املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل أن تتحقمل ما ا،مور
التالية:
أ .نوعية ومشروعية البيانات الع تو،رها صعما لالبه؛
ب .شروف اإلصدار املتصلة بالالب؛
ج، .ائـ ــدة البيانـ ــات بالندـ ــبة إب التعـ ــاون الشـ ــرطي
الدويل؛

المادة  :75بنية نشرات اإلنتربول
.1

و كــا أن تضــما النشــرة بيانــات وارصة مــا مصــاصر
اتلفة على أن دتو الشروف التالية جمتمعةً:
أ.

وهي مكلفة بشك خاص مبا تلي:
أ.

وم ـ ــا صون املد ـ ــاس مبب ـ ــاصئ الب ـ ــاب ا،ول م ـ ــا ه ـ ــذا
النظ ــامُ ،حت ــدص بني ــة ،ئ ــة م ــا ،ئ ــات النشـ ـرات اخلاص ــة
مبوجب ا فاق با الكيان الدويل واملنظمة.

ص .امتثـ ـ ــال الالـ ـ ــب ،نظم ـ ـ ـة اإلنرتبـ ـ ــول ،و اصـ ـ ــة
للمـ ـ ـ ــاص ا  )1(2و 3مـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ــانون ا،ساس ـ ـ ـ ــي
للمنظمـ ــة ،ولواجبـ ــات املكتـ ــب أو الكيـ ــان إحماء
القانون الدويل.

ق ــوم ا،مان ــة العام ــة ،بالتش ــاور م ــع املكا ــب املرِّزت ــة
الوطنيــة و إطــار انيئ ــات االستشــارتة املشـ َّـكلة ن ــذه
ال اتـ ــة ،بتحدت ـ ــد و ع ـ ــدت بني ـ ــة ِّ ـ ـ ،ئ ـ ــة م ـ ــا ،ئ ـ ــات
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المادة  :77دراسة الطلب من قبل األمانة العامة
.1

.2

.3

دضــع طلبــات إصــدار النش ـرات إب صراســة مــا قب ـ
ا،مانة العامة للتأِّد ما امتثانا نذا النظام.
ال كا لضمانة العامة إصدار نشـرة باسـل املنظمـة
ا االت التالية:
أ .إذا ِّانـ ـ ـ البيان ـ ــات املقدم ـ ــة ال د ـ ــتو ش ـ ــروف
إصدار النشرات؛

المادة  :79إصدار النشرات
.1

ب .إذا ِّــان إصــدار النشــرة املعنيــة ال تتدــل بفائــدة
بالندــبة للتعــاون الشــرطي الــدويل .وتقـيَّل ذلــك
ضوء إمكانية معاملة يع البلـدان ا،عضـاء
املنظمة للالب؛

ب .ك ـ ـ ــا للمكا ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة االط ـ ـ ـ
مباشرة قواعد بيانات املنظمة على ِّ نشرة
صاصرة،،مع مراعاة التداب التحفظية املنصـوص
عليها املاصة  129وما تليها ما هذا النظام.

دج طلبات إصـدار النشـرات ،طيلـة ،ـرتة صراسـتها
و َّ
مـ ــا قب ـ ـ ا،مانـ ــة العامـ ــة ،دـ ــجي موقتـ ــا قاعـ ــدة
بيان ــات ابع ــة للمنظم ــة .ول ــب إصراج عب ــارة إض ــا،ية
تــيت ،عنــد االطـ علــى هــذه الالبــات ،معر،ـة أأــا
طلبات إصـدار نشـرات وحتـول صون اخللـإل بينهـا وبـا
النشرات الصاصرة.

.2

.2

و كا للجهات التالية االط
أ.

على النشرات:

الكيان ـ ـ ــات الوطني ـ ـ ــة ،و،ق ـ ـ ــا ق ـ ـ ــوق الوص ـ ـ ــول
املمنووة نا ما قبـ املكتـب املرِّـزي الـوطي
بلدها؛

ب .الكيانـات الدوليــة ،إذا ِّـان اال فـاق املــيم بينهــا
وبا املنظمة تن على ذلك صراوةً.

المـ ــادة  :78طلبـ ــات غيـ ــر كاملـ ــة أو ال تسـ ــتوفي شـ ــروط
إصدار النشرات
.1

ص ــدر ا،مانـ ــة العامـ ــة النش ـ ـرات و وجههـ ــا إب يـ ــع
املكا ب املرِّزتة الوطنية و،قا لاجراءات التالية:
أُ .بلَّـ ـ ـ ـ املكا ـ ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ــة بالنش ـ ـ ــرة تـ ـ ـ ــوم
إصدارها؛

ج .إذا ِّ ـ ــان إص ـ ــدار ه ـ ــذه النش ـ ــرة ـ ــم مص ـ ــا
املنظمة أو مصا أعضائها.
.3

قــرتح ا،مانــة العامــة علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو
الكيان الـدويل مقـدم الالـبِّ ،لمـا ِّـان ذلـك ممكنـا،
إوال ــة عم ــيل إذا ِّ ــان الال ــب ـ ـ موج ــه إب ي ــع
البل ــدان ا،عض ــاء املنظم ــة أو إذا ِّان ـ ـ البيان ــات
املقدم ــة ـ ـ ِّا،ي ــة إلص ــدار نش ــرة لكنه ــا د ــتجيب
ل ر وشروف دجي عميل.

.3

تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل
الذي تقدم طلبا ِّام أن تزوص ا،مانة العامة،
أقرب وق ممكا وبعد التشاور معها ،ميع البيانات
اإلضا،ية ال حممة إلصدار النشرة.
قــرتح ا،مانــة العامــة علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو
الكيان الدويل قدم الالبِّ ،لما أمكا ذلك ،إصدار
نشـرات أخــرا إذا ِّان ـ البيانــات املقدمــة ـ ِّا،يــة
إلصــدار النشــرة لكنهــا تماشــى مــع أهــدا وشــروف
إصدار نشرة أخرا.
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استثناءً على أوكام املـاصة  58مـا هـذا النظـام ،توا،ـمل
ِّـ مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان صويل تقــدم طلــب
إص ــدار نش ــرة ،عل ــى أال ت ــتل قيي ــد اطـ ـ املكا ــب
املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة ا،خـ ــرا أو الكيانـ ــات الوطنيـ ــة الـ ــع
منحتهــا هــذه املكا ــب وــمل االط ـ علــى النش ـرات
عل ــى البيان ــات ال ــع و،ره ــا .وُي ــتفك املكت ــب املرِّ ــزي
ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان ال ـ ــدويل ب مكاني ـ ــة قيي ـ ــد اطّـ ـ ـ
الكيان ـ ــات الدولي ـ ــة ال ـ ــع ال تمت ـ ــع بد ـ ــلاة التحقي ـ ــمل
وامل وقة ما تتعلمل بالقضاتا اجلنائية على البيانـات
الع تو،رها.
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المادة  :80تنفيذ النشرات
.1

.2

حتي املكا ب املرِّزتة الوطنية:
أ.

إب يــع الدــلاات امل تصــة بلــداأا ،يــع
البيان ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـوارصة النشـ ـ ـ ـرات ال ـ ـ ــع تلقاه ـ ـ ــا
واملعلومــات احملدثــة ذات الصــلة ــذه النشـرات،
أقرب وق ممكا ،وو،قا لتشرتعا ا الوطنية.

(أ)

(ج) إذا مل تعد را با
(ص)
.3

إذا مل ع ـ ــد النش ـ ــرة د ـ ــتو ش ـ ــروف إص ـ ــدار
النشرات.
تحقمل ال اتة ما طلب التعاون أو التنبيه الذي
صـدرت النشــرة بنــاء عليــه ،وتوِّــد هــذه املعلومــة
املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي
صدرت النشرة بناء على طلبه؛

ب .تكون هذا الالب أو التنبيه مر باا بالبـات أو
نبيهــات أخــرا حتقق ـ ال اتــة منهــا وال كــا
بالت ــايل اإلبق ــاء عل ــى النش ــرة املعني ــة بع ــد إل ــاء
هذه الالبات أو التنبيهات؛

وتتعا على املكتب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان الـدويل
مقدم طلب إصدار النشرة أن ُيرص على:
أن بقى البيانات الع و،رهـا والـع ر كـز عليهـا
النشرة صقيقة وم ئمة؛

ج .توق ـ ــف النش ـ ــرة ع ـ ــا اس ـ ــتيفاء ش ـ ــروف إص ـ ــدار
النشرات؛

ـأي بيانــات ــوصي إب
ب .أن تبل ـ ا،مانــة العامــة بـ ّ
عــدت مضــمون النشــرة الصــاصرة ،وتقــيّل مــا إذا
ِّانـ هــذه التعــدت ت دــتدعي ســحب هــذه
النشرة.

ص .تكون املكتب املرِّزي الوطي أو الكيـان الـدويل
مقـ ّدم الالــب قــد وصـ علــى بيانــات تــيت لــه
أي
اد ـ ــاذ الت ـ ــداب املالوب ـ ــة ،إال أن ـ ــه مل تت ـ ــذ ّ
إج ـراء هــذا الصــدص ،ومل تــو،ر ،عنــد س ـواله،
أسبابا مقنعة لتيتر ذلك.

المادة  :81تعليق نشرة أو سحبها أو إلغاؤها
.1

اإلبقاء عليها؛ أو

قوم ا،مانة العامة ب ل اء نشرة عندما:
أ.

ج .إب ا،مانة العامة ،أي عنصر ما شأنه أن تثـ
الشــك مــا تتعلــمل بامتثــال نشــرة مــا ،وكــام
هذا النظام.

أ.

م ـ ـ ــا إن تح ـ ـ ــمل ال ات ـ ـ ــة م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذا الال ـ ـ ــب أو
التنبيه؛ أو

(ب) إذا ِّان هذا الالب أو التنبيه مر باا بالبات
أو نبيه ــات أخ ــرا حتقق ـ ـ ال ات ــة منه ــا وال
كــا بالتــايل اإلبقــاء علــى النشــرة املعنيــة بعــد
إل اء هذه الالبات أو التنبيهات؛ أو

ب .إب املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل
مق ـ ـ ــدم الال ـ ـ ــب ،وإب ا،مان ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة ،ي ـ ـ ــع
أو
البيانــات املتــو،رة لــدتها واملتعلقــة بالش ـ
املوضـو الــذي صــدرت بشـأنه النشــرة ،و اصــة
ِّ مرة داعد ،يها طبيعة هـذه البيانـات علـى
حتقيمل ال ر ما النشرة .وُيي الكيان الوطي
هــذه البيانــات بواســاة املكتــب املرِّــزي الــوطي
بلده.

.2

وتتعا على املكتب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان الـدويل
ال ــذي تق ــدم طل ــب إص ــدار نش ــرة أن تد ــحب طل ــب
التعــاون أو التنبيــه الــذي أصــدره وتلــتمم مــا ا،مانــة
العامة إل اء النشرة على الفور ا االت التالية:

كا للمكتب املرِّزي الوطي أو للكيان الدويل الذي
تق ــدَّم طل ــب إص ــدار نش ــرة علي ــمل طل ــب التع ــاون أو
التنبيـ ــه الـ ــذي أصـ ــدره لفـ ــرتة ال تجـ ــاوحم سـ ــتة أشـ ــهر.
وتشرح لضمانة العامة أسباب عليمل هذا الالب لكي
باصر بدورها إب عليمل إصدار النشرة.
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القسم :2
أحكام خاصة بالنشرات الحمراء

’‘2

مالوب ــا للم وق ــة
 إذا ِّ ــان الش ـاجلزائي ـة ،تعاقتــب الفع ـ الــذي تشــك
جر ة با رمان ما ا رتة لفرتة قصوا
ال ق عا سنتا ،أو بعقوبة أشد؛

المادة  :82هدف النشرات الحمراء
صـدر النشـرات ا مـراء بالــب مـا مكتــب مرِّـزي وطــي أو
ِّيان صويل لدته سلاة إجراء التحقيقـات والقيـام مب وقـات
مال ـ ــوب،
القض ـ ــاتا اجلنائي ـ ــة ،لتحدت ـ ــد مك ـ ــان ش ـ ـ ـ
واوتجــاحمه ،أو وقيفــه ،أو قييــد ورِّتــه ــد اس ــرتصاصه أو
أي إجراء قانوين مماث بشأنه..
دليمه ،أو اداذ ّ

مالوب ـ ـ ــا لتنفي ـ ـ ــذ
 إذا ِّ ـ ـ ــان الشـ ـ ـ ـوكل ،ال ق العقوبة الصاصرة بشأنه
عــا الدــجا ســتة أشــهر و/أو ال قـ
الفرتة املتبقية منها عا ستة أشهر.

المادة  :83الشروط المحددة إلصدار النشرات الحمراء
.1

’ ‘3أن تكون الالب ذا ،ائدة بالندبة للتعـاون
الشرطي الدويل.

املعات الدنيا
أ.

أن تكون هناك ود أصىن للعقوبة.

ل ـ ـوحم إصـ ــدار النش ـ ـرات ا م ـ ـراء عنـ ــد اسـ ــتيفاء
املعات التالية جمتمعةً ،قإل:

ب .لوحم لضمانة العامة أن قرر إصـدار نشـرة محـراء
عندما ال تُدتو املعيار ( )1و/أو ( )2أعـ ه إذا
رأت ،بعــد التشــاور مــع املكتــب املرِّــزي الــوطي
الاالـب أو الكيـان الـدويل امل ّـول الاالـب ،أ ّن
إص ــدار النش ــرة ا م ـراء املالوب ــة تكتد ــي أ ي ــة
خاصة للتعاون الشرطي الدويل.

 اجلـرائل الــع ثـ جـدال عــدة بلــدانبفع ـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ـ ــلتها مبع ـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ــلوِّية أو
ثقا،ية؛
 اجلـ ـ ـ ـرائل املتص ـ ـ ــلة بش ـ ـ ــوون عائلي ـ ـ ــة أوخاصة؛
 اجل ـرائل الناشــئة عــا انتهــاك ق ـوانا أوأنظمة إصارتة أو النا ـة عـا خ ،ـات
خاصة ،إال إذا ِّان النشاف اإلجرامي
ته ـ ــد إب د ـ ــهي ار ك ـ ــاب جر ـ ــة
خاـ ـ ة أو إذا ِّ ــان هن ــاك ش ــك ب ــأن
هذا النشاف متص باجلر ة املنظمة.

ج .ع ـ ــدة ج ـ ـ ـرائل :إذا ِّ ـ ــان الال ـ ــب تتعل ـ ــمل بع ـ ــدة
جـرائل ،لـوحم إصــدار نشـرة محـراء جلميــع اجلـرائل
الــع ــدخ إطــار أنظمــة اإلنرتبــول ،ش ـرتاة
أن دــتو إوــدا اجل ـرائل علــى ا،ق ـ املع ــات
املذِّورة أع ه.

’‘ 1

أن شـك اجلر ــة املعنيــة جر ـة خاـ ة مــا
جرائل القانون العام.
وال كـ ــا إصـ ــدار نش ـ ـرات مح ـ ـراء لفئـ ــات
اجلرائل التالية:

.2

البيانات الدنيا
أ .فاصي انوتة:
ال لوحم إصدار نشرة محراء إال إذا و،رت عناصـر
ِّا،ية لتحدتد انوتة .وتُعتتـي أ ّن العناصـر الكا،يـة
لتحدتد انوتة شـم إوـدا اجملمـوعتا التـاليتا
على ا،ق :

و ض ــع ا،مان ــة العام ــة قائم ــة ـ ـ ش ــاملة
باجلرائل الع ندرج ضما الفئـات املـذِّورة
أع ـ ـ ـ ـ ه و ق ـ ـ ـ ــوم بتح ـ ـ ـ ــدتثها وإرس ـ ـ ـ ــانا إب
املكا ـ ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ـ ــة والكيان ـ ـ ـ ــات
الدولية.

’ ‘1االسل العائلي ،واالسل الش صي ،واجلنم،
و ــارت الــوالصة (الدــنة علــى ا،ق ـ ) ،وأوــد
العناصر التالية لتحدتد انوتة:
 ا،وصا ؛ أو مسات البصمة الوراثية؛ أو43
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المــادة  :84الضــمانات التــي يمنحهــا المكتــب المركــزي
الوطني أو الكيان الدولي الذي يطلب إصدار النشرة

 بصمات ا،صابع؛ أواملضمنة وثـائمل انوتـة (مثـ
 البيانات ّجواحم الدفر أو بااقة انوتة الوطنية).

تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي
تالب إصدار النشرة التأِّد مما تلي:

’ ‘2ص ـ ــورة ش ص ـ ــية ذات نوعي ـ ــة جي ـ ــدة مر،ق ـ ــة
ب ـ ـ ــبع املعلوم ـ ـ ــات اإلض ـ ـ ــا،ية (م ـ ـ ــا قبيـ ـ ـ ـ
ا،مسـ ــاء ا،خـ ــرا ،واسـ ــل أوـ ــد الوالـ ــدتا أو
ِّليهما ،وأوصا إضا،ية ،ومسـات البصـمة
الوراثية ،وبصمات ا،صابع ،و ها)

.1

.2

ب .املعلومات القضائية:
ال لـ ـ ـ ـوحم إص ـ ـ ــدار نش ـ ـ ــرة محـ ـ ـ ـراء إال إذا ـ ـ ــو،رت
معلوم ــات قض ــائية ِّا،ي ــة .وتُعت ــي أ ّن املعلوم ــات
القضائية الكا،ية شم على ا،ق ما تلي:
’‘1

مل ـ وقــائع القضــية الــذي تتعـ ّـا أن تــو،ر
وصــفا مقتضــبا وواضــحا لضنشــاة اإلجراميــة
املالـ ـ ــوب ،مبـ ـ ــا ذلـ ـ ــك حممـ ـ ــان
للش ـ ـ ـ
ومكان ار كاب الفع اإلجرامي املفرت ؛

’‘2

التهمة أو التهل؛

’‘3

إش ـ ــارة إب الق ـ ــانون الد ـ ــاري عل ـ ــى اجلر ـ ــة
(ِّلمــا أمكــا ذلــك ،ورهنــا بالقــانون الــوطي
أو با،نظمة الع حتكل عم الكيـان الـدويل
امل ـ ـ ـ ّـول ،ترس ـ ـ ـ املكتـ ـ ــب املرِّـ ـ ــزي الـ ـ ــوطي
الاالــب أو الكيــان الــدويل امل ـ ّـول الاالــب
صي ة الن اجلنائي ذي الصلة)؛

’‘4

العقوبة القصوا املمكنة أو العقوبة الصـاصرة
أو املدة املتبقية ما العقوبة؛

’‘5

إش ـ ــارة إب م ـ ـذِّرة وقي ـ ــف ص ـ ــا ة أو ق ـ ـرار
قض ـ ــائي ل ـ ــه نف ـ ــم املفع ـ ــول (ِّلم ـ ــا أمك ـ ــا
ذل ــك ،ورهن ــا بالق ــانون ال ــوطي أو با،نظم ــة
الــع حتكــل اش ـت ال الكيــان الــدويل امل ـ ّـول،
ترس ـ ـ املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي الاال ــب أو
الكيــان الــدويل امل ـ ّـول الاالــب ند ـ ة عــا
مذِّرة التوقيف أو القرار القضائي).

.3

أن كون للدلاة الع ُصدر مذِّرة التوقيف أو القرار
القضائي الص وية ال حممة إلصدار ا.
أن تك ـ ــون طل ـ ــب إص ـ ــدار النش ـ ــرة ا م ـ ـ ـراء ق ـ ــد قُ ـ ــدم
بالتندــيمل مــع ا،جهــزة الوطنيــة املدــوولة عــا التدــليل،
وأن كون قد أُعاي ضمانات بأن التدليل سيُالب
املالـوب ،و،قـا للقـوانا الوطنيـة
عند وقيف الش
و/أو املعاهدات الثنائية واال فاقيات املتعـدصة ا،طـرا
الدارتة.
عن ــدما ال ك ــون م ـذِّرة التوقي ــف ص ــاصرة م ــا س ــلاة
قضائية ،أن ن القوانا املعمول ا البلد الاالب
أو القواعد الع حتكل اشت ال الكيان الدويل على آليـة
للاعا أمام إودا الدلاات القضائية.

المــادة  :85تــوفير المكتــب المركــزي الــوطني أو الكيــان
الدولي الذي يطلـب إصـدار النشـرة الوثـائق التـي يمكـن
أن تسهل إجراءات التسليم أو الترحيل
تقـوم املكتـب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي تالـب
إصــدار النشــرة بتزوتــد ا،مانــة العامــةِّ ،لمــا رأا ذلــك مفيــدا
وم ئمــا ،بالوثــائمل اإلضــا،ية الــع كــا أن ــدعل إج ـراءات
التدــليل أو الرتوي ـ  .و كــا لضمانــة العامــة أن شــك مرِّ ـزا
وص ،يه هذه الوثائمل ،وتزوص البلدان املعنية ا عند الالب.
المادة  :86االستعراض القانوني من قِبل األمانة العامة
قوم ا،مانة العامة ب جراء استعرا قانوين لالبات النشرات
ا مراء ِّا،ة قب إصدارها لضمان امتثانا للقـانون ا،ساسـي
لانرتبول وقواعده ،وحتدتدا للماص ا  2و 3ما هذا القانون.
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المــادة  :87تــدابير يتعــين اتخاذهــا إذا تــم تحديــد مكــان
وجود الشخص الذي يتم البحث عنه
ُت ذ التداب التالية إذا جرا حتدتد مكان شـ
بشأنه نشرة محراء:

القسم :3
أحكام خاصة بالنشرات األخرى
المادة  :88النشرات الزرقاء

صـدرت

.1

أ .تقــوم البلــد الــذي ُوــدص ،يــه مكــان وجــوص الشـ
مبا تلي:
’‘1

إعـ ـ ـ م املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
ال ــدويل مق ـ ـ ّدم الال ــب وا،مان ــة العام ــة عل ــى
املعــي قــد ُوــدص،
الفــور بــأن مكــان الش ـ
م ـ ــع مراع ـ ــاة القي ـ ــوص ال ـ ــع فرض ـ ــها الق ـ ـ ـوانا
الوطنية للبلد واملعاهدات الدولية الدارتة؛

’‘2

اد ـ ــاذ ي ـ ــع اإلج ـ ـراءات ا،خ ـ ــرا ال ـ ــع ريزه ـ ــا
الق ـ ـوانا الوطنيـ ــة للبلـ ــد واملعاهـ ــدات الدوليـ ــة
املالــوب بشــك
الدــارتةِّ ،توقيــف الشـ
موق  ،أو مراقبته ،أو قييد ورِّته.

ب.

وتق ـ ــوم املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
الــدويل الــذي صــدرت النشــرة بنــاء علــى طلبــه
بـ ــالتحرك ،ـ ــورا عنـ ــدما تُبلَّ ـ ـ بتحدتـ ــد مكـ ــان
بلـ ـ ــد آخـ ـ ــر ،وُيـ ـ ــرص بشـ ـ ــك
الش ـ ـ ـ
خــاص علــى أن تقــوم ،بنــاء علــى طلــب البلــد
أو ا،مانــة
الــذي ُوــدص ،يــه مكــان الش ـ
العام ـ ــة ،ب وال ـ ــة البيان ـ ــات والوث ـ ــائمل الثبو ي ـ ــة
بش ـ ــك س ـ ـرتع وض ـ ــما املهل ـ ــة احمل ـ ــدصة ن ـ ــذه
ا الة بالذات.

ج.

و قـ ـ ـ ــوم ا،مانـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة بتقـ ـ ـ ــد املدـ ـ ـ ــاعدة
للمكا ـ ـ ـ ــب املرِّزت ـ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ــة أو الكيان ـ ـ ـ ــات
الدولي ــة املعني ــة ،والس ــيما ع ــي يد ـ ـ إوال ــة
الوثائمل املتصلة ب جراءات التوقيـف املوقـ أو
التد ــليل ،و،ق ــا للق ـوانا الوطني ــة واملعاه ــدات
الدولية ذات الصلة.

صدر النشرات الزرقاء د :
تتدـل بأ يـة
أ .ا صول على معلومات عـا شـ
خاصة بالندبة لتحقيمل جنائي ،و/أو
تتد ـ ــل بأ ي ـ ــة خاص ـ ــة
ب .حتدت ـ ــد مك ـ ــان ش ـ ـ
بالندبة لتحقيمل جنائي ،و/أو
ج .حتدت ـ ــد هوت ـ ــة ش ـ ـ ـ
بالندبة لتحقيمل جنائي.

.2

تتد ـ ــل بأ ي ـ ــة خاص ـ ــة

وال ل ـوحم إص ــدار نش ــرة حمرق ــاء إال إذا ــو،رت الش ــروف
التالية:
أ.

موض ــو الال ــب م ــدانا أو
أن تكــون الش ـ
متهما أو مشتبها ،يه أو شاهدا أو ضحية؛

ب .أن ُـ ـ ــوَّ،ر معلوم ـ ـ ــات إض ـ ـ ــا،ية تعل ـ ـ ــمل بدـ ـ ـ ـوابمل
اإلجرامية احملتملـة ،أو مبكـان وجـوصه،
الش
أو وتت ـ ـ ــه ،أو ب ـ ـ ــأي مد ـ ـ ــائ أخ ـ ـ ــرا مفي ـ ـ ــدة
للتحقيمل اجلنائي؛
ج .أن ُوَّ،ر بيانات ِّا،ية تعلمل بتحقيـمل جنـائي أو
ما إل اوة عاون ،عال.
بش
.3

وال ل ـوحم إصــدار نشــرة حمرقــاء إال إذا ضــمن عناصــر
ِّا،يـة لتحدتـد انوتـة .وتُقصـد بالعناصـر الكا،يـة تــو،ر
ما تلي على أق قدتر:
أ.

إذا جرا حتدتد هوتة الش
’ ‘1
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:

االس ـ ـ ــل الع ـ ـ ــائلي ،واالس ـ ـ ــل الش ص ـ ـ ــي،
واجل ـ ــنم ،و ـ ــارت ال ـ ــوالصة (الد ـ ــنة عل ـ ــى
ا،قـ ـ ـ ) ،وا،وص ـ ــا  ،ومس ـ ــات البص ـ ــمة
الوراثية ،وبصمات ا،صـابع ،أو البيانـات
املض ـ ـ ّـمنة وث ـ ــائمل انوت ـ ــة (مث ـ ـ ـ ج ـ ـ ـواحم
الدفر أو بااقة انوتة الوطنية)؛
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’ ‘2

ب .أو صــورة ش صــية عاليــة اجلــوصة مر،قــة بعنصــر
واود على ا،ق ما عناصـر حتدتـد انوتـة مثـ
ا،مس ـ ـ ــاء ا،خ ـ ـ ــرا للش ـ ـ ـ  ،أو اس ـ ـ ــل أو ـ ـ ــد
الوالــدتا ،أو أوصــا إضــا،ية حمــدصة ال ظهــر
الصورة الش صية.

أو ص ــورة ش ص ــية عالي ــة اجل ــوصة مر،قـ ــة
بعنصـ ــر واوـ ــد علـ ــى ا،ق ـ ـ مـ ــا عناصـ ــر
حتدت ـ ـ ـ ـد انوت ـ ـ ــة مث ـ ـ ـ ـ ا،مس ـ ـ ــاء ا،خ ـ ـ ــرا
للش ـ ـ  ،أو اس ـ ــل أو ـ ــد الوال ـ ــدتا ،أو
أوص ـ ـ ــا إض ـ ـ ــا،ية حم ـ ـ ــدصة ال ظه ـ ـ ــر
الصورة الش صية.

ب .إذا مل ُحتدص هوتة الش

.4

:

’ ‘1

صورة ش صية عالية اجلوصة ،و/أو

’ ‘2

بصمات ا،صابع ،و/أو

’ ‘3

مسات البصمة الوراثية.

المادة  :90النشرات الصفراء
.1

صـ ـ ــدر النش ـ ـ ـرات الصـ ـ ــفراء لتحدتـ ـ ــد مكـ ـ ــان وجـ ـ ــوص
عــاجز عــا
مفقــوص أو لتحدتــد هوتــة شـ
شـ
التعرتف عا نفده.

.2

وال لـوحم إصــدار نشــرة صــفراء إال إذا ــو،رت الشــروف
التالية:

المادة  :89النشرات الخضراء
.1

صدر النشرات اخلضراء للتنبيه إب ا،نشاة اإلجرامية
معا.
الع تضالع ا ش

.2

وال لوحم إصدار نشـرة خضـراء إال إذا ـو،رت الشـروف
التالية:
أ.

أن تُعتــي أ ّن هــذا الشـ
الد مة العامة؛

أ.

تشــك خاـرا علــى

املفقوص

راشـ ــدا ،أال حتـ ــول الق ـ ـوانا
ج .إذا ِّـ ــان الش ـ ـ
الوطنيـ ـ ــة املابقـ ـ ــة ،يمـ ـ ــا تتعلـ ـ ــمل حبماتـ ـ ــة ا يـ ـ ــاة
الش صية صون إصدارها؛

ج .أن تد ـ ــتند ه ـ ــذا التقي ـ ــيل إب إصان ـ ــة أو إصان ـ ــات
و/أو إب أســباب
ســابقة صــاصرة حبــمل الشـ
معقولة أخرا؛

ص.

ص .أن ـوّ،ر بيانــات ِّا،يــة بشــأن اخلاــر الــذي تشــكله
إل اوة نبيه موائل.
هذا الش
.3

وال ل ـوحم إصــدار نشــرة خض ـراء إال إذا ضــمن هــذه
النشرة عناصر ِّا،ية لتحدتد انوتة .وتُقصد بالعناصـر
الكا،ية و،ر ما تلي على أق قدتر:
أ.

املع ــي أو
أن ُبلّـ ـ الش ــرطة باختف ــاء الش ـ ـ
العثور عليه وأن دج اط عها على ذلك؛

ب .أن ره الشرطة مكان وجوص الش
الذي ُعثر عليه؛
أو هوتة الش

ب .أن تكون هذا االستنتاج نا ا عـا قيـيل أجـراه
جهاحم وطي إلنفاذ القانون أو ِّيان صويل؛

.3

و ت ذ املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات الوطنية الع
رس ـ ـ إليهـ ــا نش ـ ـرات خض ـ ـراء التـ ــداب املناسـ ــبة و،قـ ــا
للتشرتعات الوطنية املابقة هذا اجملال.

وال لوحم إصدار نشـرة صـفراء إال إذا ضـمن عناصـر
ِّا،يـة لتحدتـد انوتـة .وتقصـد بالعناصـر الكا،يـة تــو،ر
ما تلي على أق قدتر:
أ.

االســل العــائلي ،واالســل الش صــي ،واجلــنم،
و ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـ ـ ــوالصة (الد ـ ـ ـ ـ ــنة عل ـ ـ ـ ـ ــى ا،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ )،
وا،وصا  ،ومسات البصمة الوراثية ،وبصمات
ا،صــابع ،أو البيانــات املضـ ّـمنة وثــائمل انوتــة
(مث جواحم الدفر أو بااقة انوتة الوطنية)؛

أو
أن ـ ــوّ،ر بيان ـ ــات ِّا،ي ـ ــة تعل ـ ــمل بالشـ ـ ـ
بظرو اختفائه أو العثور عليـه لتدـهي حتدتـد
هوتته.

إذا ِّان ا،مر تتعلمل بش
’‘1
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مفقوص:

االس ـ ــل الع ـ ــائلي ،واالس ـ ــل الش ص ـ ــي،
واجل ــنم ،و ــارت ال ــوالصة (الد ــنة عل ــى
ا،ق )،
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’‘ 2

أوصــا الش ـ  ،أو صــورة ش صــية
عاليــة اجل ــوصة ،أو مس ــات البص ــمة الوراثي ــة
أو بصمات ا،صابع؛

ب .إذا ِّـ ــان ا،مـ ــر تتعلـ ــمل بش ـ ـ
التعرتف عا نفده:

أ.

ب .طلــب ا صــول علــى معلومــات تعلــمل بقضــاتا
جنائية  ،را ولها.

عـ ــاجز عـ ــا

’ ‘1

أوصا الش

’ ‘2

ص ـ ـ ـ ــورة ش ص ـ ـ ـ ــية عالي ـ ـ ـ ــة اجل ـ ـ ـ ــوصة ،أو
بص ــمات ا،ص ــابع ،أو مس ــات البص ــمة
الوراثية.

 ،وجنده؛

.2

.1

.2

وال لـوحم إصــدار نشــرة ســوصاء إال إذا ــو،رت الشــروف
التالية:

وال لـ ـ ـ ـوحم إص ـ ـ ــدار نش ـ ـ ــرة بنفد ـ ـ ــجية إال إذا ـ ـ ــو،رت
الشروف التالية:
أ .عندما تتعلمل ا،مر بقضاتا قد ُو َّ ّّت:
’ ‘1أن تك ــون ا،سـ ــلوب اإلجرامـ ــي املدـ ــت دم
معرو،ا معر،ة صقيقة أو معقدا أو اتلفا عـا
ا،س ـ ـ ــاليب اإلجرامي ـ ـ ــة ا،خ ـ ـ ــرا املعتم ـ ـ ــدة
الر كاب جرائل أخرا ما النو نفده؛

المادة  :91النشرات السوداء
صدر النشرات الدوصاء د حتدتد هوتة أش اص
متوَّ،ا.

التنبيــه إب ا،ســاليب اإلجراميــة أو ا ،ـرا أو
ا،صوات أو أســاليب اإلخفــاء الــع تدــت دمها
جمرمون ،و/أو

’‘2

أن تـ ــوصي إصـ ــدار النشـ ــرة إب منـ ــع ك ـ ـرار
هذه اجلرائل؛

’‘3

أن تتضما طلب إصدار النشرة البنفدجية
بيانـ ـ ــات تعل ـ ـ ــمل با،س ـ ـ ــلوب اإلجرام ـ ـ ــي أو
ب ـ ـ ــالارائمل أو ا ،ـ ـ ـ ـرا أو التجهيـ ـ ـ ـزات أو
امل ــاب ال ــع تد ــت دمها اجملرم ــونِّ ،ا،ي ــة
إل اوة نبيه ،عال؛

’‘4

أن تتض ــما طل ــب إص ــدار النش ــرة عناص ــر
ِّا،ي ـ ــة للـ ـ ـربإل ب ـ ــا قض ـ ــاتا مماثل ـ ــة ـ ــد
وضيحها احملتم .

أ .أن كــون الشــرطة ســجل اط عهــا علــى العثــور
على جثة ما؛
ب .أن تتعذر حتدتد هوتة هذه اجلثة؛
ج .أن ــوَّ،ر بيانــات تعلــمل ــذه اجلثــة أو بظــرو
اِّتشا،ها ِّا،ية لتدهي حتدتد هوتتها.
.3

وال لوحم إصدار نشـرة سـوصاء إال إذا ضـمن عناصـر
ِّا،يـة لتحدتـد انوتـة .وتقصـد بالعناصـر الكا،يـة تــو،ر
ما تلي على أق قدتر:
أ.

ب .عندما تتعلمل ا،مر بقضاتا مل ُحت بعد:

صورة ش صية عالية اجلوصة ،و/أو

ب .بصمات ا،صابع ،و/أو

’‘1

أن كون القضاتا اجلنائية خا ة؛

’‘2

أن دــمت هــذه القضــاتا باســرتعاء انتبــاه
بل ـ ــدان أعض ـ ــاء املنظم ـ ــة إب أس ـ ــلوب
إجرام ـ ـ ــي أو ـ ـ ــر أو أصاة أو أس ـ ـ ــلوب
معا؛
إخفاء ّ

’‘3

أن تتضــما طلــب إصــدار النشــرة بيانــات
تعلــمل ــذا ا،ســلوب اإلجرام ـي أو ــذه
ا ،ـ ـ ـرا أو التجهي ـ ـ ـزات ،أو امل ـ ـ ــاب ،
ِّا،ية للربإل ،يما بينها.

ج .مسات البصمة الوراثية.
المادة  :92النشرات البنفسجية
.1

صدر النشرات البنفدجية

ا االت التالية:
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المادة  :93النشرات البرتقالية
.1

.2

.5

صدر النشرات الي قالية د اإلب عـا وـدرب،
أو شـ ـ  ،أو ــر  ،أو أس ــلوب إجرام ــي تش ــك
خاـ ـرا وش ــيكا عل ــى الدـ ـ مة العام ــة ،وم ــا ش ــأنه أن
تلحمل ضررا جديما با،ش اص و/أو املمتلكات.

المادة  :94النشرات المتعلقة باألعمال الفنية المسروقة

وال لوحم إصـدار نشـرة بر قاليـة إال إذا ـو،رت الشـروف
التالية:
أ.

إذا علمل ا،مر بش

.1

:

’‘1

تشـك خاـرا
أن تُعتـي أن هـذا الشـ
وش ـ ــيكا عل ـ ــى الدـ ـ ـ مة العام ـ ــة ،أو أن ـ ــه
خياــإل أو تدــتعد الر كــاب جــرم وشــيك
وبال اخلاورة تدري عليه القانون العام؛

’‘2

أن تكون هذا االستنتاج نا ـا عـا قيـيل
أجراه جهاحم وطي إلنفاذ القانون؛

’‘3

أن تدــتند هــذا التقيــيل إب إصانــة أو عــدة
إصانات سابقة صاصرة حبمل هـذا الشـ
و/أو إب أسباب معقولة أخرا؛

.2

.3

.4

’‘1

’‘2

أن تكون هذا االستنتاج نا ـاً عـا قيـيل
أجراه جهاحم وطي إلنفاذ القانون؛

صـ ــدر النش ـ ـرات املتعلقـ ــة با،عمـ ــال الفنيـ ــة املدـ ــروقة
لتحدت ــد مك ــان وج ــوص أعم ــال ،ني ــة مد ــروقة أو قا ــع
مد ــروقة ذات قيم ــة ثقا،ي ــة ،أو لتب ـ ّـا أعم ــال ،ني ــة أو
قاع ،نية ُعثر عليها ظرو مشبوهة.
وال لوحم إصدار نشرة متعلقة بأعمال ،نية مدروقة إال
إذا و،رت الشروف التالية:
أ.

أن تكــون للعمـ الفــي أو للقاعــة ذات القيمــة
الثقا،ية ،ائدة خاصة بالندبة لتحقيمل جنائي؛

ب .أن تك ـ ــون للعمـ ـ ـ أو القاع ـ ــة الفني ـ ــة املد ـ ــروقة
طابع ،رتد و/أو قيمة ماصتة ِّب ة.
.3

ب .إذا عل ــمل ا،م ــر ب ــر م ــا ،أو حب ــدرب م ــا ،أو
بأسلوب إجرامي:
أن تعتـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ــر أو ا ـ ـ ــدرب أو
ا،س ــلوب خا ــرا وش ــيكا عل ــى الد ـ ـ مة
العامة؛

وعن ـ ــدما ال تع ـ ــوص اخلا ـ ــر ال ـ ــذي ب ـ ـ ّـرر إص ـ ــدار النش ـ ــرة
الي قاليــة وشــيكا ،كــا لضمانــة العامــة أن دــتعي
ع ـ ــا النش ـ ــرة الي قالي ـ ــة ب ـ ــأي نش ـ ــرة م ئم ـ ــة أخ ـ ــرا،
بالتشاور مع املكتب املرِّزي الوطي أو الكيـان الـدويل
الذي طلب إصدار هذه النشرة.

وال لوحم إصدار نشرة متعلقة بأعمال ،نية مدروقة إال
إذا ضمن بيانات ِّا،ية لتدـهي التعـر علـى هـذه
ا،عمال.

المادة  :95النشرات الخاصة لإلنتربول  -مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة
.1

وال لوحم إصدار نشرة بر قالية إال إذا ضمن بيانات
ِّا،ي ـ ــة تعل ـ ــمل بوج ـ ــوص خا ـ ــر وش ـ ــيك ،إل او ـ ــة نبي ـ ــه
م ئل.

.2

و ت ذ املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات الوطنية الع
ُرسـ ـ إليه ــا نشـ ـرات بر قالي ــة الت ــداب املناس ــبة ،و،ق ــا
للتشرتعات الوطنية املابقة هذا اجملال.

.3
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ص ــدر النش ـ ـرات اخلاصـ ــة لانرتبـ ــول  -جملـ ــم ا،مـ ــا
التـ ــابع لضمـ ــل املتحـ ــدة إلب ـ ـ البلـ ــدان ا،عضـ ــاء
أقرهــا
املنظمــة بــأن ،ــرصا أو ِّيانــا مــا خاضــع جل ـزاءات ّ
جملم ا،ما.
و ص ــدر النشـ ـرات اخلاص ــة لانرتب ــول  -جمل ــم ا،م ــا
التابع لضمل املتحدة و،قا للرت يب املتعلمل بالتعاون با
املنظم ــة الدولي ــة للش ــرطة اجلنائي ــة (اإلنرتب ــول) وا،م ــل
املتحدة بشـأن جلـان اجلـزاءات التابعـة جمللـم ا،مـا
ا،مل املتحدة.
و وض ــع ش ــروف إص ــدار ه ــذه النشـ ـرات اخلاص ــة و،ق ــا
لاجراءات احملـدصة بـالتوا،مل بـا ا،مانـة العامـة ملنظمـة
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أ.

ا،م ـ ـ ــل املتح ـ ـ ــدة واإلنرتب ـ ـ ــول ،وبالتش ـ ـ ــاور م ـ ـ ــع جل ـ ـ ــان
اجلزاءات املعنية.
المادة  :96النشرات الخاصة األخرى
.1

إن ــر وشــروف إصــدار وبنيــة الفئــات ا،خــرا مــا
النش ـرات اخلاصــة وشــروف إصــدارها وبنيتهــا حمــدصة
اال فاق املشـار إليـه املـاصة  28مـا هـذا النظـام ،مـع
مراع ــاة أه ــدا املنظم ــة وأنش ــاتها واملب ــاصئ املـ ـذِّورة
الباب ا،ول ما هذا النظام.

.2

وال لـوحم إصــدار نشــرة خاصــة إال إذا ِّان ـ البيانــات
د ــتو الشـ ــروف احملـ ــدصة اال ف ــاق امل ـ ـذِّور مـ ــا
تتعلمل ب صدار هذه النشرات اخلاصة.

ب .ال ر احملدص نـذه الفئـة اجلدتـدة مـا التعـاميل،
وش ـ ـ ـ ــروف إص ـ ـ ـ ــدارها ،ون ـ ـ ـ ــو البيان ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــع
ستتضمنها؛
ج .نتيجة االختبارات الع ُيتم أن ررتها ا،مانـة
العامة؛
ص .رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول ،إذا
اوتوت الفئة اجلدتدة ما التعاميل على بيانـات
ش صــية أو ِّان ـ علــى صــلة ــذا النــو مــا
البيانات.

القسم :4

المادة  :98إتاحة استمارات التعاميم

التعاميم

المادة  :97منظومة التعاميم
.1

.1

تتعـ ــا علـ ــى ا،مانـ ــة العام ـ ــة زوتـ ــد املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة
الوطنية والكيانات الدولية بأصوات وآليـات دـمت نـا
مبعاملــة التعــاميل بارتقــة مو تــة ومتجاندــة منظومــة
اإلنرتبـ ـ ــول للمعلومـ ـ ــات ،وبـ ـ ــاالط عليهـ ـ ــا مباشـ ـ ــرة
أتضا.

.2

و ضع ا،مانة العامة بتصر املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة
والكيانات الدولية االستمارات الع دمت نـا ب والـة
طلبات عاون و نبيهات بواساة التعاميل.

.3

حت ــدص ا،مان ــة العام ــة بني ــة ِّـ ـ اس ــتمارة و ع ــدنا عن ــد
االقتضاء ،بالتشاور مع املكا ب املرِّزتة الوطنية أو مع
ممثليها انيئات االستشارتة املش ّكلة نذه ال اتة.

منظوم ــة التع ــاميل ه ــي جمموع ــة م ــا طلب ــات التع ــاون
والتنبيه ــات ترم ــي ِّـ ـ منه ــا إب حتقي ــمل ــر حم ــدص
وُقدم بصي ة موودة:
أ.

مدان أو متهل ،أو اوتجاحمه أو
وقيف ش
قييد ورتة ورِّته؛

ب .حتدتد مكان ش

ما؛

ج .ا صول على معلومات إضا،ية؛
ص .حتدتد هوتة ش

ما؛

ه .التنبيــه إب ا،نشــاة اإلجراميــة الــع تضــالع ــا
ما؛
ش
و .اإلع م.
.2

.3

ا،سـ ـ ـ ــباب الـ ـ ـ ــع ص،ع ـ ـ ـ ـ ا،مانـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة إب
اس ــتحدارب ه ــذه الفئ ــة اجلدت ــدة م ــا التع ــاميل،
و بعا ا املالية؛

المادة  :99إحالة التعاميم

و توا ،ــمل ش ــروف إوال ــة التع ــاميل م ــع الش ــروف العام ــة
لتدـ ـ ـ ــجي البيانـ ـ ـ ــات قواعـ ـ ـ ــد البيانـ ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ــرطية
للمنظمة.

.1

.2

و ع ـ ــر ا،مان ـ ــة العام ـ ــة عل ـ ــى اللجن ـ ــة التنفيذت ـ ــة أي
مشــرو تتعلــمل باســتحدارب ن ــو جدتــد مــا التع ــاميل
طلبا ملوا،قتها .و ر،مل بالبها هذا ما تلي:

ُحتال التعاميل بل ة واودة على ا،ق ما ل ات عمـ
املنظمة.
وقب ـ إوالــة أي عمــيل ،تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي
الوطي أو الكيان الدويل التأِّد مما تلي:
أ.
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نوعي ــة ومش ــروعية البيان ــات ال ــع تو،ره ــا صعم ــا
لالبه؛

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
عم ــيل إبـ ـ املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة والكيان ــات
الدوليــة وا،مانــة العامــة بدــحب هــذا التعمــيل مــا إن
تتحقمل ال ر منه أو إذا مل تعـد املكتـب أو الكيـان
را با االستمرار به.

ب .امتث ـ ـ ــال التعم ـ ـ ــيل للش ـ ـ ــروف العام ـ ـ ــة لتد ـ ـ ــجي
البيانات؛
ج، .ائـ ــدة البيانـ ــات بالندـ ــبة إب التعـ ــاون الشـ ــرطي
الدويل؛

المادة  :101تسجيل طلبات التعاون أو التنبيهات التي
تحال برسالة
ُ

ص .امتثـ ـ ــال الالـ ـ ــب ،نظمـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ــول ،و اصـ ـ ــة
للم ـ ـ ـ ــاص ا  )1(2و 3م ـ ـ ـ ــا الق ـ ـ ـ ــانون ا،ساس ـ ـ ـ ــي
للمنظمـ ــة ،ولواجبـ ــات املكتـ ــب أو الكيـ ــان إحماء
القانون الدويل.
.3

.1

و،قـ ــا للمـ ــاصة  )4(9م ـ ــا هـ ــذا النظ ـ ــام ،كـ ــا ملكت ـ ــب
مرِّ ــزي وط ــي أو لكي ــان صويل أن تال ــب م ــا ا،مان ــة
ـج إوــدا قواعـد البيانــات الشــرطية
العامـة أن دـ ّ
للمنظمــة طلــب عــاون أو نبيهــا صوليــا أُويـ إليهــا
موجه ــة ا،س ــاس إب
ا،صـ ـ ع ــي رس ــالة مل ك ــا ّ
ا،مانة العامة.

.2

و دج ا،مانة العامة طلب التعاون أو التنبيه املذِّور
و،قا ،وكام هـذا النظـام و اشـيا مـع القيـوص املفروضـة
على االطـ علـى البيانـات ومـع شـروف اسـت دامها
ال ــع ق ــد تض ــعها املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان
الدويل.

وتتع ــا عل ــى املكا ــب املرِّزت ــة الوطني ــة أو الكيان ــات
الدولي ـ ــة اس ـ ــت دام التع ـ ــاميل ب ـ ــدال م ـ ــا النشـ ـ ـرات إذا
أراصت:
أ.

أن قتصر إوالة طلب التعاون أو التنبيـه الـذي
تقدم به على مكا ب مرِّزتة وطنية أو ِّيانات
صولية اتارة؛

ب .أن تقتصــر االط ـ علــى البيانــات املضــمنة
طلــب التعــاون أو التنبيــه الــذي تقــدم بــه علــى
ع ــدص حم ــدوص م ــا املكا ــب املرِّ ــزي الوطني ــة أو
الكيانات الدولية؛

القسم :5
نشرات وتعاميم صادرة بمبادرة من األمانة العامة

ج .إذا مل تكـ ــا طلبهـ ــا تـ ــير إصـ ــدار نشـ ــرة ،أو ال
تدتو الشروف املالوبة نذه ال اتة.

المادة  :102طلب الحصول على معلومات

المادة  :100تعليق تعميم أو سحبه
.1

.2

.3

.1

ك ــا للمكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو للكي ــان ال ــدويل
الــذي تتقــدم بتنبيــه أو بالــب عــاون بواســاة عمــيل
علي ــمل ه ــذا التعم ــيل لف ــرتة ال تج ــاوحم س ــتة أش ــهر.
وتتعــا عليــه أن تــير لضمانــة العامــة أســباب عليــمل
الالب.

ك ـ ـ ــا لضمان ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة أن ال ـ ـ ــب م ـ ـ ــا املص ـ ـ ــاصر
معلومات  ،را التعاون ا االت التالية:
أ .إذا ِّ ــان ه ــذا الال ــب تن ــدرج إط ــار مش ــرو
حمــدص أو وــدرب تــأ بفائــدة ملموســة للتعــاون
الدويل با أجهزة الشرطة؛
ب .إذا ِّان ـ لــدا ا،مانــة العامــة أســباب ــد،عها
إب االعتق ـ ـ ــاص ب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــذه املعلوم ـ ـ ــات ض ـ ـ ــرورتة
لتحقيـ ـ ـ ــمل أهـ ـ ـ ــدا املنظمـ ـ ـ ــة ،و تماشـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــع
ا ،را املنشوصة.

وتتع ـ ــا عل ـ ــى املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
الــدويل الــذي ُيي ـ نبيهــا أو طلــب عــاون بواســاة
عم ــيل حتدت ــد م ــا إذا ِّ ــان سيد ــتمر بتعميم ــه ه ــذا
عندما ُعدَّل البيانات الوارصة التعميل.

.2

وتتع ـ ــا عل ـ ــى املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان
الــدويل الــذي ُيي ـ نبيهــا أو طلــب عــاون بواســاة
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تتع ــا عل ــى ا،مان ــة العام ــة ا ص ــول عل ــى ــرخي
مدـ ــبمل مـ ــا املكتـ ــب املرِّـ ــزي الـ ــوطي املعـ ــي لالـ ــب
معلومات مـا ِّيـان وطـي ـابع نـذا املكتـب .وتُعتـي

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
أو بش ـ
النظام.

الرتخي حبكـل املمنـوح إذا مل ُلـب املكتـب املرِّـزي
الــوطي املعــي علــى طلــب ا،مانــة العامــة ضــون
 15توم ــا م ــا ــارت قد ــه .وم ــا املعل ــوم أن هـ ــذا
أي وق على
املكتب ُيتفك ب مكانية االعرتا
ق ـ ــد طل ـ ــب معلوم ـ ــات مثـ ـ ـ ه ـ ــذا إب الكيان ـ ــات
الوطنية التابعة له.

.2

وعنــد وــدورب ماابقــة إلابيــة ،تُرس ـ إشــعار لقــائي
بــذلك إب ِّـ مــا املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان
ال ـ ــدويل ال ـ ــذي أج ـ ــرا البح ـ ــث قاع ـ ــدة البيان ـ ــات،
ـج
واملكتـب املرِّــزي الـوطي والكيــان الـدويل الــذي سـ ّ
البيانات ا،ص  ،وا،مانة العامة.

.3

وتتضما اإلشعار حبدورب املاابقـة ،علـى أقـ قـدتر،
مرجع املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي
أج ــرا البح ــث قاع ــدة البيان ــات ،ومرج ــع املكت ــب
سج البيانات
املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل الذي ّ
ا،ص ـ ـ ـ  ،إضـ ـ ــا،ة إب البيانـ ـ ــات الرئيدـ ـ ــية املتعلقـ ـ ــة
بالب التعاون.

المادة  :103إصدار النشرات
.1

و،قـ ــا للمـ ــاصة  )4(25مـ ــا هـ ــذا النظـ ــام ،ل ـ ـوحم لضمانـ ــة
العامة إصدار نشرات مبباصرة منها:
أ.

 ،را

التنبيه؛

ب .لالب ا صول على معلومات.
.2

وا،مان ــة العام ــة ،قب ـ أن ُص ــدر نش ــرة مبب ــاصرة منه ــا،
تأِّد مما تلي:
أ.

المادة  :105إجراءات معاملة المطابقات

أن إصــدار النشــرة املعنيــة تندــجل مــع الشــروف
املتعلقة ب صدارها؛

.1

ب .أن مصاصر البيانات وا،مل على إصـدار النشـرة،
و اصـ ـ ــة أنـ ـ ــه مت ر،ـ ـ ــع القيـ ـ ــوص املفروضـ ـ ــة علـ ـ ــى
االط ـ ـ ـ علـ ـ ــى هـ ـ ــذه البيانـ ـ ــات وأن مدـ ـ ــتوا
الدرتة احملدص نا تدمت ب صدار النشرة؛

.2

ج .أن إصــدار النشــرة ال تتعــار مــع طلــب عــاون
سـ ــاري املفعـ ــول أو أن مكتبـ ــا مرِّزتـ ــا وطنيـ ــا أو
ِّيانــا صوليــا مل تتقــدم بــأي طلــب إصــدار نشــرة
مشابه.

.3

القسم :6
المطابقات

.4

المادة  :104إحداث مطابقات
.1

ُعام ـ بيانا ــه و،قــا للمــاصة  52مــا هــذا

تـ ـ ـ ـ ــيت منظومـ ـ ـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ـ ـ ــول للمعلومـ ـ ـ ـ ــات إوـ ـ ـ ـ ــدارب
ماابقــات ِّ ،ـ م ــرة تفضــي ،يه ــا البحــث إو ــدا
قواعد البيانات إب اابمل ِّا با البيانات موضـو
البحث والبيانات املتعلقة بتنبيه أو بالب عاون صويل

تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل
الــذي حتققـ ،يــه املاابقــة اال صــال باملكتــب املرِّــزي
ـج البيانـ ـ ــات
ال ـ ــوطي أو الكي ـ ــان ال ـ ــدويل ال ـ ــذي س ـ ـ ّ
ا،ساسية ،و،قا ملا ن عليه املاصة .)1(63
وتتحقــمل املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي
سج البيانات ا،سـاس مـا صـحة املاابقـة أسـر
ّ
وق ممكا.
و ضــع ا،مانــة العامــة ،بالتشــاور مــع املكا ــب املرِّزتــة
الوطنية أو مع ممثليهـا انيئـات االستشـارتة املش َّـكلة
ن ـ ــذه ال ات ـ ــة ،إج ـ ـ ـراءات لتحدت ـ ــد الت ـ ــداب الواجـ ـ ــب
اداذه ــا واملهـ ـ امل صص ــة لل ــرص ،بع ــا لابيع ــة طل ــب
التعاون.
وحتدص املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة اإلجـراءات الـع تنب ـي
اداذهـ ـ ـ ــا إلشـ ـ ـ ــعار الكيانـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ــة التابعـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ــا
باملاابقـ ــات احملصـ ــلة ،وذلـ ــك و،قـ ــا للق ـ ـوانا الوطنيـ ــة
الدارتة هذا الدياق..

المادة  :106لوائح المطابقات
.1

51

ضــع ا،مانــة العامــة الئحــة باملاابقــات الــع صــدرت
بش ــأن طل ــب ع ــاون مع ــا .وتتع ــا االوتف ــا ــذه

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ال ئحــة طاملــا أن البيانــات ال ـزال مدــجلة
البيانات الشرطية.
.2

المادة  :109منح كيان دولي جديد حق الوصول

قواعــد

و ك ــا للمكت ــب املرِّـ ــزي ال ــوطي أو للكي ــان الـ ــدويل
ـج البيانــات ا،ساســية االط ـ علــى هــذه
الــذي سـ ّ
ال ئحة بناء على الالب.
الفصل :3
أمن البيانات

.1

بل ا،مانة العامة املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانـات
الدوليـ ـ ــة بـ ـ ــأي وـ ـ ــمل وصـ ـ ــول إب منظومـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ــول
للمعلومات نحه املنظمة لكيان صويل جدتد.

2.

وحت ــدص نا ــاق وق ــوق الوص ــول ال ــع نحه ــا مبوج ــب
اال فاق امليم مع املنظمة.

.3

واعتبارا ما ارت اإلشعار الذي رسله ا،مانة العامة،
تك ــون ل ــدا أي مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو أي ِّي ــان
صويل مهلة  45توما ل عرتا على أي اط حمتم
على البيانات الع سجلها قواعد البيانات الشرطية
ما قب الكيان الدويل هذا.

القسم :1
إدارة حقوق الوصول إلى منظومة اإلنتربول للمعلومات
المادة  :107تعيين مكتب مركزي وطني جديد
.1

ُبل ا،مانة العامة املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانـات
الدوليــة بانضــمام أي بلــد جدتــد إب املنظمــة وبتعيــا
مكتب مرِّزي وطي هذا البلد.

.2

واعتبارا ما ارت اإلشعار الذي رسله ا،مانة العامة،
تك ــون ل ــدا أي مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو أي ِّي ــان
صويل مهلة  45توما ل عرتا على أي معاملة حمتملة
للبيانات الع سجلها قواعـد البيانـات الشـرطية مـا
قب املكتب املرِّزي الوطي املنضل ودتثا إب املنظمة.

المادة  :110سجل حقوق الوصول إلى منظومة اإلنتربول
للمعلومات
ضــع ا،مانــة العامــة ســج ميــع املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة
والكيان ــات الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة والكيان ــات اخلاص ــة
امل ولــة معاملــة البيانــات ،بشــك مباشــر أو ـ مباشــر،
منظومة اإلنرتبـول للمعلومـات وحتدثـه بشـك منـتظل .وُيـدص
هــذا الدــج  ،الــذي كــا االط ـ عليــه بشــك مدــتمر،
ال ـ ــر م ـ ــا وق ـ ــوق الوص ـ ــول املمنوو ـ ــة ملعامل ـ ــة البيان ـ ــات،
وطبيعتها ،ونااقها، ،ض عا أي ي قد طرأ ودتثا علـى
هذه ا قوق.

المادة  :108منح كيان وطني جديد حق الوصول
.1

قب ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ــنت وـ ـ ـ ــمل الوص ـ ـ ــول إب منظومـ ـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ـ ــول
للمعلومــات ،ي ِّيــان وطــي جدتــد ،تت ــذ املكتــب
املرِّــزي الــوطي الــذي تتبــع لــه هــذا الكيــان اإلجـراءات
الضـ ــرورتة للتحق ـ ــمل م ـ ــا أن الكيـ ــان امل ـ ـذِّور س ـ ــيتقيد
بااللتزامات املنبثقة عا هذا النظام.

.2

وتبل ـ ِّ ـ مكتــب مرِّ ــزي وطــي ا،مان ــة العامــة ب ــأي
وــمل وصــول إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات نحــه
،ي ِّيان وطي جدتد.

.3

وُيدص نااق وقوق الوصول الع نحها.

المـ ـ ــادة  :111حقـ ـ ــوق الوصـ ـ ــول الفرديـ ـ ــة إلـ ـ ــى منظومـ ـ ــة
اإلنتربول للمعلومات
.1

.2

و،قا للماصة  )4(15و( )5ما هذا النظـام ُ ،ـنت وقـوق
الوصـول إب منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات ،شـ اص
اولا صراوة ،وو،قا ملبـدأ ا اجـة إب االطـ علـى
ّ
هــذه البيانــات مــا صون سـواه ،ومــع مراعــاة مدــتوتات
الدرتة.
وحتدَّص هذه ا قوق ما قب :
ُ
أ.
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املكا ب املرِّزتة الوطنية،
ومبوظفي ِّيانا ا الوطنية؛

مـا تتعلـمل مبوظفيهـا

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ب .ا،مانـة العامــة،
الكيانات الدولية.

مــا تتعلـمل مبوظفيهــا ومبــوظفي

.3

وتتع ـ ــا عل ـ ــى املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات
الدولي ـ ــة اد ـ ــاذ ي ـ ــع الت ـ ــداب امل ئم ـ ــة لك ـ ــي تتقي ـ ــد
دونل
مدت دمو منظومة اإلنرتبول للمعلومات الذتا ّ
الوصول إليها بأوكام هذا النظام.

.4

وتتع ـ ــا عل ـ ــى املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات
الدولية القيام مبا تلي:
أ.

أ’’ .إنتربول  -لالستخدام الرسمي فقط‘‘
ب’’ .إنتربول  -حصري‘‘
ج’’ .إنتربول  -سري‘‘
.2

أ.

اعتمـ ـ ــاص يـ ـ ــع الوسـ ـ ــائ امل ئمـ ـ ــة الـ ـ ــع تـ ـ ــيت
للمدــت دما امل ـ ّـولا االط ـ علــى أوكــام
ه ــذا النظ ــام والتقي ــد ــا ،و كي ــنهل م ــا لق ــي
التدرتب امل ئل نذه ال اتة؛

.5

.6

و كا ،ي مكتـب مرِّـزي وطـي كليـف ِّيـان وطـي
بـ صارة وقـوق وصـول املدـت دما ضـما هـذا الكيـان
الــوطي .وتضــما قيــام الكيــان الــوطي املـذِّور بــاورتام
االلتزام ــات امل ـ ـذِّورة أع ـ ـ ه .وشـ ــروف هـ ــذا التكليـ ــف
حمــدصة اال فــاق املــيم بــا املكتــب املرِّــزي الــوطي
والكيــان الــوطي و،قــا للمــاصة  )3(21مــا هــذا النظــام.
وتتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي التحقــمل بشــك
منــتظل مــا او ـرتام الكيــان نــذه االلتزامــات وللشــروف
احمل ّدصة.

ج’’ .إنتربول  -سري‘‘ :إذا ِّـان عمـيل البيانـات
مـ ــا صون إذن كـ ــا أن تعـ ـ ّـر عم ـ ـ أجه ـ ــزة
إنف ــاذ الق ــانون خلا ــر ِّب ـ ـ أو أن تلح ــمل ض ــررا
جدــيما باملنظمــة ،أو مبوظفيهــا ،أو بأعضــائها،
أو مبكا به ـ ـ ــا املرِّزت ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة ،أو بالكيان ـ ـ ــات
الوطنيــة أو الدوليــة أو ا،ش ـ اص املعنيــا ــذه
البيانات.
.3

القسم :2
احترام سرية المعلومات

.4

المادة  :112مستويات السرية
.1

’’إنتربول  -لالستخدام الرسمي فقط‘‘ :إذا
ِّان ما شأن عميل البيانات ما صون إذن أن
تعوق عم أجهـزة إنفـاذ القـانون ،أو أن تلحـمل
الضـ ـ ــرر باملنظمـ ـ ــة ،أو ـ ـ ــم مسعتهـ ـ ــا أو مسعـ ـ ــة
موظفيه ـ ــا ،أو أعض ـ ــائها ،أو مكا به ـ ــا املرِّزت ـ ــة
الوطني ـ ــة ،أو الكيان ـ ــات الوطني ـ ــة أو الدولي ـ ــة أو
ا،ش اص املعنيا ذه البيانات؛

ب’’ .إنترب ـ ـ ــول  -حص ـ ـ ــري‘‘ :إذا ِّ ـ ـ ــان عم ـ ـ ــيل
البيانــات مــا صون إذن كــا أن تعـ ّـر عم ـ
أجهزة إنفـاذ القـانون لل اـر ،أو أن تدـيء إب
املنظم ـ ـ ــة ،أو إب موظفيه ـ ـ ــا ،أو أعض ـ ـ ــائها ،أو
مكا بهــا املرِّزتــة الوطنيــة ،أو الكيانــات الوطنيــة
أو الدولي ـ ـ ـ ـ ــة أو ا،شـ ـ ـ ـ ـ ـ اص املعني ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــذه
البيانات؛

ب .زوت ــد املد ــت دما امل ـ ّـولا باملعلوم ــات ال ــع
حتيلها ا،مانة العامة.
وحتتفك املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة ،والكيانـات الدوليـة،
وا،مانة العامة بدج تضل أمساء ا،ش اص ووقوق
الوصول املمنووة نل ،مع اإلشارة إب قواعد البيانـات
والبيانات الع تُدمت للمدت دما بالوصول إليها.

وُصنّف البيانات ِّما تلي:

ُحت ــدَّص ث ث ــة مد ــتوتات م ــا الدـ ـرتة عك ــم امل ــاطر
املتنامية املر باة بتعميل البيانات ما صون إذن:
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وإذا مل ُُيدص مصـدر البيانـات أي مدـتوا مـا الدـرتة
لبيانا ــه ،ص ــنّف ه ــذه البيان ــات املد ــتوا الت ــايل:
’’إنتربول  -لالستخدام الرسمي فقط‘‘.
وإذا اوت ــاج مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو
ِّيـ ــان صويل ،والـ ــة حمـ ــدصة ،إب صـ ــنيف بيانـ ــات
معينة مدتوا ما الدرتة تفوق املدتوتات املذِّورة
أعـ ـ ه ،نظ ــر ا،مان ــة العام ــة إمكاني ــة القي ــام ــذا
ا،مــر م ــع املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان املع ــي.

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات

.5

 ،ذا ِّان ذلك ممكنا ،تيم الار،ان ا فاقا خاصـا ُيـدص
الشروف الع حتكل معاملة هذه البيانات.

المادة  :114احتـرام سـرية البيانـات فـي منظومـة اإلنتربـول
للمعلومات

و كــا ملكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو ِّيــان
صويل ،أن تقــوم ،أي وق ـ مــا ا،وق ــات ،بتع ــدت
مدـ ــتوا الد ـ ـرتة ال ـ ــذي منحـ ــه ،يم ـ ــا تتعلـ ــمل ببيان ـ ــات
معينة ،وال سيما منت هذه البيانـات مدـتوا أصىن مـا
املد ـ ـ ــتوا الد ـ ـ ــابمل ،إذا رأا أن ـ ـ ــه باإلمك ـ ـ ــان خف ـ ـ ـ
مدتوا ا ماتة املمنوح نا.

.1

تتعا على ا،مانة العامة حتدتد إجـراءات الت وتـ أو
مــنت الرتاخــي ا،منيــة لك ـ مدــتوا مــا مدــتوتات
سـرتة البيانــات .و عتــي وقـوق الوصــول ملدــتوا معـ ّـا
م ــا مد ــتوتات الدـ ـرتة خاض ــعة للقي ــوص ال ــع فرض ــها
املكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة ،أو الكيانـ ــات الدوليـ ــة ،أو
ا،مانة العامة.

.2

وق ـ ـد ُجه ـ ــزت املع ـ ــدات والبني ـ ــة التحتي ـ ــة ل ص ـ ــاالت
معزحمة
املدت دمة ملعاملة البيانات ،بوسائ رقابة أمنية ّ
تماش ــى م ــع مد ــتوا الدـ ـرتة ال ــذي ُو ــدص للبيان ــات
لتفاصي عميمها مـا صون إذن أو لكشـف أي عمـيل
نا.

.3

و ضع ا،مانة العامة إجراءات إصارتة و،نية تتعا علـى
موظفيها االلتزام ا ملعاملة ِّ مدتوا ما مدتوتات
الدرتة.

المادة  :113تدابير إضافية تتخذها األمانة العامة
.1

.2

.3

.4

كا لضمانة العامة ،مبوا،قة املكتب املرِّزي الوطي أو
ـج
الكي ـ ـ ــان ال ـ ـ ــوطي أو الكي ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدويل ال ـ ـ ــذي س ـ ـ ـ ّ
البيان ــات ،حتدت ــد مد ــتوا م ــا الد ـرتة ن ــذه البيان ــات
تف ــوق املد ــتوا ال ــذي و ــدصه ن ــا املص ــدر ،وذل ــك
ضوء امل اطر الع كا أن تواجهها التعـاون الشـرطي
الدويل ،أو املنظمة ،أو موظفوها ،أو البلدان ا،عضاء
جـراء معاملـة هـذه البيانــات أو نشـرها بشـك خــاص.
و هــذه ا الــة ،بل ـ ا،مانــة العامــة املكتــب املرِّــزي
الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــدويل الـ ــذي
سج البيانات بذلك.
ّ

.4

وعلـى ـرار ذلــك ،حتــدص ا،مانــة العامــة مدــتوا سرتــة
لض ي ــة املع ـزحمة ال ــع وليه ــا للبيان ــات ،وال س ــيما عن ــد
قيامه ـ ــا بعمـ ـ ـ حتليل ـ ــي أو ب ص ـ ــدار نش ـ ــرة .و ه ـ ــذه
ا الة ،بلّ ا،مانة العامة مصدر أو مصاصر البيانـات
ذا التدب اإلضا .

.5

و كا لضمانة العامة أتضا صـنيف قاعـدة بيانـات مـا
و،قا للشروف نفدها املبيّنة آنفا.
و ك ــا لضمان ــة العام ــة ،بع ــد أن ك ــون ق ــد و ــدصت
مد ــتوا م ــا الد ـ ـرتة لبيان ــات معين ــة تف ــوق املد ــتوا
ال ــذي و ــدصه ن ــا املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان
ـجلها ،أن قـ ــوم
الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــدويل الـ ــذي سـ ـ ّ
بتعــدت مدــتوا الدـرتة ا،علــى هــذا أي وقـ مــا
ا،وقات.
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وتتع ـ ــا عل ـ ــى املكا ـ ــب املرِّزت ـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات
الوطنيــة والكيانــات الدوليــة أن عتمــد إجـراءات إصارتــة
و،نية صاخلية ملعاملة البيانات كون ،على أق قدتر،
معاصلة لاجراءات الـع حتـدصها ا،مانـة العامـة لكفالـة
التقيــد مبدــتوا الد ـرتة الــذي و ـ ّدصه املكتــب املرِّــزي
الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــدويل الـ ــذي
سج البيانات.
ّ
و ض ـ ــع ا،مان ـ ــة العام ـ ــةِّ ،لم ـ ــا ـ ــرا ذل ـ ــك ض ـ ــرورتا،
وبالتعـ ــاون مـ ــع املكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطنيـ ــة والكيانـ ــات
املعنيــة ،جــداول معاصلــة بــا مدــتوتات التصــنيف الــع
قــوم هــي بتابيقهــا و لــك املابّقــة املكا ــب املرِّزتــة
الوطنية والكيانات الوطنية والكيانات الدولية.

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
القسم :3
إدارة نظام األمن

ب .حت ـ ــدتث اإلج ـ ـ ـراءات امل ـ ـ ـذِّورة ،وال س ـ ــيما م ـ ــا
تتعل ـ ــمل منه ـ ــا با،نظم ـ ــة ال ـ ــع وض ـ ــعتها ا،مان ـ ــة
العامة؛

المادة  :115القواعد األمنية
.1

.2
.3

.4

ج .و ،التدرتب املدـتمر جمـال أمـا املعلومـات
مل ـ ــوظفي املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي ،أو الكي ـ ــان
الوطي أو الكيان الدويل الذي تتبع له.

و،قـا للمـاصة  15مـا هــذا النظـام ،ضـع ا،مانـة العامــة
قواعـد أمنيـة حتـدص اإلجـراءات ا،منيـة والفنيـة واإلصارتــة
ال ـ ــع م ـ ــا ش ـ ــأأا أن كف ـ ـ بق ـ ــاء منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول
للمعلومـ ـ ــات علـ ـ ــى مدـ ـ ــتوتات م ئمـ ـ ــة مـ ـ ــا الد ـ ـ ـرتة
والد مة وأن بقى متاوة قدر اإلمكان.

.3

.4

ورري ا،مانة العامة قييما ضرورتا للم اطر.
و ض ــع ا،مان ــة العام ــة اآللي ــات امل ئم ــة للرقاب ــة ب ي ــة
ضمان أما املعلومات.

المادة  :118معلومة تتعلق بخلل أمني ما
.1

المادة  :116تطبيق المكاتب المركزية الوطنيـة والكيانـات
للقواعد األمنية
تتعـ ــا عل ـ ــى املكا ـ ــب املرِّزتـ ــة الوطني ـ ــة والكيان ـ ــات الوطني ـ ــة
والكيانــات الدوليــة التقيــد باملدــتوا ا،مــي املناســب ،شــرف
أال تقـ هــذا املدــتوا عــا املدــتوا ا،صىن احملــدص القواعــد
ا،منية الع وضعتها ا،مانة العامة.

.2

المادة  :117تعيين موظف أمن
.1

.2

وتتعا علـى موظـف ا،مـا التأِّـد ممـا تلـي علـى وجـه
اخلصوص:
أ.

وتتوب موظف ا،ما التنديمل مع ا،مانة العامة بشـأن
املدائ ا،منية ،وذلك و،قا للحاجة.
القسم :4
خلل أمني

و كا لضمانة العامة ،ودب االقتضاء ،وضـع قواعـد
أمني ـ ـ ـ ــة حم ـ ـ ـ ــدصة ُع ـ ـ ـ ـ بقد ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــا البني ـ ـ ـ ــة التحتي ـ ـ ـ ــة
ل صاالت ،أو بقاعدة بيانات ما ،أو دمة معينة.

تعـ ّـا ِّ ـ مكتــب مرِّ ــزي وطــي وِّ ـ ِّيــان وط ــي أو
ِّيان صويل موظف أو موظفي أمـا مكلفـا االهتمـام
باملدائ ا،منية اخلاصة ببلداأل أو منظما ل الدوليـة
منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

وعنـ ــد ا اجـ ــة ،تتعـ ــاون موظـ ــف ا،مـ ــا مـ ــع املوظـ ــف
املكلف حبماتة البيانات.

او ـرتام اإلج ـراءات ا،منيــة الــع وضــعها مكتبــه
املرِّزي الوطي أو ِّيانه الوطي أو ِّيانه الدويل؛
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إذا ودرب خل ما أو حماولة خرق خا ة للشـبكة أو
إلوــدا قواعــد بيانــات املنظمــة ،أو إذا جــرا املدــاس
أو حماولـة املدـاس بدـ مة البيانـات أو سـرتتها ،تتعــا
علـى ا،مانـة العامــة إبـ مصــدر البيانـات ،واملكتــب
املرِّزي الوطي بـذلك ،إذا ِّانـ هـذه البيانـات اـال
أو ـ ــد ِّيانا ـ ــه الوطني ـ ــة امل ّول ـ ــة، ،ض ـ ـ ع ـ ــا اللجن ـ ــة
التنفيذتة وجلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول.
إذا جرا املداس أو حماولة املدـاس بدـ مة أو بدـرتة
البيانـ ـ ــات الـ ـ ــع ـ ـ ـ معاملتهـ ـ ــا أساسـ ـ ــا منظومـ ـ ــة
اإلنرتبــول للمعلومــات والــع ــتل معاملتهــا منظومــة
معلومــات مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان صويل ،تتعــا
على هذا املكتب أو الكيـان أن تبلـ مصـدر البيانـات
املعنيــة وا،مانــة العامــة ،وجلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات
اإلنرتب ـ ـ ــول إذا ِّ ـ ـ ــان اخللـ ـ ـ ـ ا،م ـ ـ ــي تتعل ـ ـ ــمل ببيان ـ ـ ــات
ش ص ـ ـ ــية .وإذا ج ـ ـ ــرا املد ـ ـ ــاس أو حماول ـ ـ ــة املد ـ ـ ــاس
بد مة أو بدرتة البيانات إطار منظومة معلومـات
ِّي ــان وط ــيُ ،ي ــرص املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي ال ــذي
خ ـ ــول ن ـ ــذا الكي ـ ــان الوص ـ ــول إب منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
للمعلومـ ــات علـ ــى إب ـ ـ
العامة.

حبماتـ ــة البيانـ ــات بابيعـ ــة ا ـ ــال اتلفـ ــة عـ ــا وظيف ـ ــة
موظف ا،ما.

مصـ ــدر البيانـ ــات وا،مانـ ــة

المـ ــادة  :119اسـ ــترجاع جزئـ ــي أو كامـ ــل لمنظومـ ــة اإلنتربـ ــول
للمعلومات

.2

أ.

إذا عال منظومة اإلنرتبول للمعلومـات عـا العمـ  ،ت ـذ
ا،مان ــة العام ــة ي ــع اإلج ـراءات الض ــرورتة وامل ئم ــة إلع ــاصة
ش ـ ـ يلها ،و اص ــة إلع ــاصة ش ـ ـ ي قواع ــد البيان ــات والبني ــة
التحتية ل صاالت ،أسر وق ممكا.

الفصل :1
طبيعة التدقيقات

ج .حتدتث اإلجراءات واآلليات املعنية؛

المادة  :120التدقيق في المستخدمين

.2

ص.

تتع ــا عل ــى ِّـ ـ مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي وِّي ــان وط ــي
وِّي ــان صويل التأِّـ ــد بانتظـ ــام م ــا قيـ ــد املدـ ــت دما
ال ــذتا م ــنحهل و ــمل الوص ــول إب منظوم ــة اإلنرتبـ ــول
للمعلوم ــات بالنظ ــام ا ــايل ،وال س ــيما م ــا تتعل ــمل
بنوعي ــة البيان ــات ال ــع تقوم ــون ب صخان ــا املنظوم ــة،
وِّيفيــة اســت دامهل للبيانــات الــع تالعــون عليهــا
هــذه املنظومــة .وتتعــا إج ـراء عمليــات ــدقيمل بشــك
لقائي أو عند وقو وواصرب متصلة مبعاملة البيانات.

.3

نفيــذ ب ـرامن م ئمــة للتأهي ـ املدــتمر جمــال
معاملــة البيانــات ،موجهــة إب مــوظفي املكتــب
املرِّـ ــزي الـ ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــوطي أو الكيـ ــان
الدويل الذي تتبع له هذا املوظف.

عنـد ا اجـة ،تتعـاون املوظـف املعـي حبماتـة البيانـات
م ـ ــع موظ ـ ــف ا،م ـ ــا وم ـ ــع املوظ ـ ــف املع ـ ــي حبمات ـ ــة
البيانات اإلنرتبول.

المـادة (121أ) :تعيــين موظـف معنــي بحمايـة البيانــات فــي
األمانة العامة

و ت ــذ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة ،ضــما وــدوص هــذا
النظ ـ ــام ،ي ـ ــع الت ـ ــداب ال حمم ـ ـة لتص ـ ــحيت أو طل ـ ــب
صحيت خاأ حمتم معاملة البيانات.

.1

الم ـ ــادة  :121عي ـ ــا موظ ـ ــف مع ـ ــي حبمات ـ ــة البيان ـ ــات ف ـ ــي
المكاتب المركزية الوطنية والكيانات الوطنية والدولية
.1

وض ـ ــع إج ـ ـراءات ملعامل ـ ــة البيان ـ ــات تث ـ ـ ن ـ ــذا
النظام صاخ املكتب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان
ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي تتب ــع ل ــه ه ــذا
املوظف؛

ب .ممارس ــة الرقاب ــة إط ــار الت ــدقيقات ال ــع ر ــرا
بشــك لق ــائي أو عن ــد وق ــو و ـواصرب متص ــلة
مبعاملــة البيانــات ،وذلــك ــد ضــمان او ـرتام
هذا النظام واإلجراءات املذِّورة؛

الباب الرابع:
التدقيقات

.1

وتتعـا علـى املوظـف املكلـف حبماتـة البيانـات التأِّــد
مما تلي حتدتدا:

تتعا على ِّ مكتـب مرِّـزي وطـي وِّـ ِّيـان وطـي
وِّ ِّيان صويل عيا موظف مكلف حبماتة البيانات
تكــون مدــووال ع ـا نظــيل عمليــات التــدقيمل امل ـذِّورة
أعـ ـ ـ ه و نفي ـ ــذها .و ك ـ ــون مهم ـ ــة املوظ ـ ــف املكل ـ ــف

.2
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و،قـ ــا للم ـ ــاصة  29مـ ــا الق ـ ــانون ا،ساسـ ــي ،وامل ـ ــاص ا
 )6،5(17و )5،1(22ما هذا النظام ،وبعد التشاور مع
اللجن ـ ـ ــة التنفيذت ـ ـ ــة وجلن ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى حمفوظ ـ ـ ــات
اإلنرتب ــول ،تع ــا ا،م ــا الع ــام موظف ــا معني ــا حبمات ــة
البيانات ،تشار إليه ما تلي باملوظف املعي حبماتـة
البيانات اإلنرتبول.
عا املوظف املعي حبماتة البيانات
تُ َّ
مخم سنوات قابلة للتجدتد.

اإلنرتبول لفرتة

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
.3

.4

وبشــك ـ حمــدوص ،علــى يــع البيانــات املعاملــة
أي منظومة أخرا،
منظومة اإلنرتبول للمعلومات و ّ
ض ــما منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات ،ملعامل ــة ه ــذه
البيانــات ،بصــر النظــر عــا مكــان هــذه املعاملــة أو
شكلها أو الوسيلة املدت دمة ،يها.

ت ــوصي املوظ ــف املع ــي حبمات ــة البيان ــات اإلنرتب ــول
مهام ــه باس ــتق لية وتر ،ــع ق ــارتره مباش ــرة إب ا،م ــا
العام.
تتـ ــوب املوظـ ــف املعـ ــي حبماتـ ــة البيانـ ــات
املهام التالية بالتحدتد:
أ.

اإلنرتبـ ــول
.6

رص ـ ــد مش ـ ــروعية وامتث ـ ــال معامل ـ ــة البيان ـ ــات
منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات مبــا تتماشــى مــع
القانون ا،ساسي للمنظمة وأنظمتها؛

أ.

ب .إســداء املشــورة ،مبباصر ــه أو بالــب مــا ا،مانــة
العامـة ،للمكا ــب املرِّزتـة الوطنيــة أو هـا مــا
الكيان ـ ــات ال ـ ــع دـ ـ ــت دم منظوم ـ ــة اإلنرتبـ ـ ــول
للمعلومــات بشــأن عمليــات املعاملــة الــع كــا
أن ش ـ ــك خا ـ ـرا ِّب ـ ـ ا عل ـ ــى وق ـ ــوق ا ،،ـ ـراص
وورت ــا ل ،وال س ــيما م ــا تتعل ــمل بتقي ــيل أث ــر
ذل ــك علـ ــى محاتـ ــة البيان ــات ،ومتابعـ ــة التـ ــداب
املت ذة ضوء هذه املشورة؛

ج.

.7

النظ ـ ــر التق ـ ــارتر الد ـ ــنوتة ال ـ ــع ُييله ـ ــا إلي ـ ــه
املوظفون املعنيـون حبماتـة البيانـات عمـ باملـاصة
 )6،5،4(17واملاصة  )3(123ما هذا النظام؛

.8

ه .و ،التدرتب ملوظفي ا،مانة العامـة علـى املدـائ
املتعلقة حبماتة البيانات و وعيتهل ا؛

.9

و .التند ـ ـ ــيمل م ـ ـ ــع جلن ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى حمفوظ ـ ـ ــات
اإلنرتبول ما تتعلمل مبدائ محاتة البيانات؛
حم .التندــيمل مــع املــوظفا املعنيــا حبماتــة البيانــات
املوسدــات وانيئــات ا،خــرا ،وحتدتــدا مــا
خ ل باصل اخليات وأ،ض املمارسات.
.5

وصــيات بش ــأن الت ــداب املت ــذة م ــا تتعل ــمل
باملد ــائ املتص ــلة مبعاملـ ــة البيان ــات ا،مانـ ــة
العام ــة ،وال س ــيما ص ــحيت ا،خا ــاء املر كب ــة
أثناء هذه املعاملة؛

ب .وصـيات بشــأن ضــرورة ادـاذ ــداب صــحيحية
و،قا للماصة  131ما هذا النظام؛

ج .التواص ـ والتع ــاون وض ــمان التند ــيمل م ــع ي ــع
املوظفا املعنيا حبماتـة البيانـات املعيَّنـا عمـ
باملـ ــاصة  121مـ ــا هـ ــذا النظـ ــام ،وال سـ ــيما مـ ــا
خـ ـ ل ــو ،الت ــدرتب والتوعي ــة مبد ــائ محات ــة
البيانات؛
ص.

كــا للموظــف املعــي حبماتــة البيانــات اإلنرتبــول،
إطــار أصاء مهامــه ،أن تقــدم إب ا،مانــة العامــة مــا
تلي:

.10

لكـ ـ ــي ت ـ ـ ـوصي املوظ ـ ـ ــف املعـ ـ ــي حبمات ـ ـ ــة البيان ـ ـ ــات
اإلنرتب ــول مهام ــه بفعالي ــة ،تت ــاح ل ــه االطـ ـ  ،حبرت ــة
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قـارتر عــا عــدم نفيــذ التوصــيات الصــاصرة عنـه
ا،مانة العامة.

كــا للموظــف املعــي حبماتــة البيانــات اإلنرتبــول،
مببــاصرة منــه أو بنــاء علــى طلــب مــا جلنــة الرقابــة ،أن
تال ـ ــع ه ـ ــذه اللجن ـ ــة عل ـ ــى التوص ـ ــيات ال ـ ــع ق ـ ــدمها
ر
أي
والتق ــارتر ال ــع أص ــدرها ،س ـواء لعلمه ــا أو الد ــاذ ّ
داب راها مناسبة.
ُي ــمل للموظ ــف املع ــي حبمات ــة البيان ــات اإلنرتب ــول
طل ــب مش ــورة اخلـ ـياء بش ــأن املد ــائ العام ــة املر با ــة
مبهامه.
تقـ ــدم املوظـ ــف املعـ ــي حبماتـ ــة البيانـ ــات اإلنرتبـ ــول
قرترا سنوتا إب اللجنة التنفيذتة ،وتوضـع هـذا التقرتـر
متناول جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول.
تعتم ــد ا،م ــا العـ ــام قواع ــد التابيـ ــمل املر با ــة بعم ـ ـ
املوظف املعي حبماتة البيانات اإلنرتبول ،وال سيما
م ـ ــا تتعل ـ ــمل مبه ـ ــام حم ـ ــدصة ن ـ ــدرج ض ـ ــما والتت ـ ــه،
واإلجراءات الداخلية ،وضمان استق ليته.

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
المادة  :122التدقيق في كيفية استخدام البيانات
.1

.2

.3

م ــا ،أو أن حت ــرم ه ــذا الكي ــان م ــا و ــمل الوص ــول إب
منظومة اإلنرتبول للمعلومات ،إذا عام الكيان املعي
البيان ــات مب ــا ال تتماش ــى م ــع النظ ــام ا ــايل وبش ــك
متكرر ،أو إذا ِّان قييل املكتـب املرِّـزي الـوطي نـذا
الكيان مر .

كا ،ي مكتـب مرِّـزي وطـي طلـب معلومـات عـا
ِّيفيــة اســت دام مكتـب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي
أو ِّيان صويل آخـر للبيانـات الـع عاملهـا هـو أو أوـد
ِّيانا ه الوطنية منظومة اإلنرتبول للمعلومات .وإذا
ق ـ ـ ـ ــام ِّي ـ ـ ـ ــان وط ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــاالط عل ـ ـ ـ ــى البيان ـ ـ ـ ــات أو
اس ــت دمها ،ت ــدقمل املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي ذل ــك
بواس ــاة املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي ال ــذي تتب ــع ل ــه ه ــذا
الكيــان الــوطي .وإذا قــام ِّيــان صويل بــاالط علــى
البيانات أو است دمها ،تدقمل املكتب املرِّـزي الـوطي
ذلك بواساة ا،مانة العامة.

المادة  :124تقييم المكاتب المركزية الوطنية
.1

.2

وتتعا على ا،مانة العامة مدـاعدة الكيانـات الدوليـة
ممارسة وقها إجراء هذه التدقيقات.
وتتعا على املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـوطي
أو الكيان الدويل الذي خيضع للتـدقيمل ـو ،البيانـات
الع ُالب منه.

.2

المادة  :125قاعدة بيانات لضمان التقيد بالنظام الحالي
.1

و،ق ــا للم ــاصة  )4(17م ــا ه ــذا النظ ــام ،ت ــوب املكا ــب
املرِّزت ــة الوطني ــة ،قي ــيل عم ـ الكيان ــات الوطني ــة ال ــع
أذن ـ ـ ن ـ ــا بالوص ـ ــول مباش ـ ــرة إب منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول
للمعلومات ،ضوء هذا النظام.
وإن اوـرتام أي ِّيــان وطــي اللتزاما ــه ضــوء النظــام
ا ــايل شــرف أساســي الوتفاظــه حبــمل الوصــول املباشــر
إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

.3

وتتع ــا عل ــى ِّ ـ مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي ق ــد قرت ــر
ســنوي إب ا،مانــة العامــة تتضــما التــدقيقات التلقائيــة
الــع أجراهــا ،وا ـواصرب املتصــلة مبعاملــة البيانــات الــع
واجهه ـ ــا ،وإج ـ ـراءات أهي ـ ـ امل ـ ــوظفا ال ـ ــع نف ـ ــذها،
والتداب اجلدتدة الع اعتمـدها لتلبيـة التزاما ـه مبوجـب
هذا النظام.

.4

و ك ـ ــا لضمان ـ ــة العام ـ ــة أن ال ـ ــب م ـ ــا أي مكت ـ ــب
مرِّزي وطي اداذ داب صحيحية بشأن ِّيان وطي

قوم ا،مانة العامة بتقيـيل املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة
ض ــوء ه ــذا النظ ــام ،وو،ق ــا للتوجيه ــات الص ــاصرة ع ــا
اجلمعية العامة.
الفصل :2
أدوات التدقيق

المادة  :123تقييم الكيانات الوطنية
.1

و،ق ــا للم ــاصة  )5(17م ــا ه ــذا النظ ــام ،ت ــوب ا،مانـ ــة
العامــة قيــيل عم ـ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة ضــوء
هذا النظام.

.2

و،ق ــا للم ــاصة  )4(10م ــا ه ــذا النظ ــام ،ك ــا لضمان ــة
العام ــة إنش ــاء ي ــع قواع ــد البيان ــات ال حمم ــة لض ــمان
قي ــد البيان ــات املد ــجلة قواع ــد البيان ــات الش ــرطية
للمنظمــة بالنظــام ا ــايل ،أو لتفــاصي معاملــة البيانــات
معاملة خاطئة أو بدون إذن قواعد البيانات هذه.
وت ــتل إنش ــاء قاع ــدة بيان ــات لض ــمان التقي ــد بالنظ ــام
ا ايل ،و،قا للشروف التالية:
أ.

تنب ـ ــي أال تض ـ ــما قاع ـ ــدة البيان ـ ــات ه ـ ــذه إال
املعلومات ال حممة لتفاصي أي معاملة خاطئة أو
بدون إذن؛

ب .حتف ــك البيان ــات قاع ــدة البيان ــات ه ــذه مل ــدة
قصــوا حتــدصها اللجنــة التنفيذتــة .و كــا دتــد
هـ ـ ــذه الفـ ـ ــرتة بعـ ـ ــد إب ـ ـ ـ جلنـ ـ ــة الرقابـ ـ ــة علـ ـ ــى
حمفوظـ ــات اإلنرتبـ ــول ب ـ ــذلك إذا مل تنتـ ــه ،بع ـ ــد
انقض ــائها ،التحق ــمل م ــا قي ــد البيان ــات ال ـوارصة
،يها بالنظام ا ايل؛
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نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ج .تقتصــر الوصــول إب قواعــد البيانــات هــذه علــى
أقد ــام أو م ــوظفا ا ـ ّـولا ا،مان ــة العام ــة،
مكلفـ ـ ــا مبعاملـ ـ ــة البيانـ ـ ــات واـ ـ ـ ّـولا ص ـ ـ ـراوة
االط عليها.
.3

وقاع ـ ــدة البيان ـ ــات املعني ـ ــة ـ ــا ،والعناص ـ ــر اإلض ـ ــا،ية
ا،خرا امل صصة  ،را الرقابة.
.3

كا لضمانة العامة ،عندما حتذ بيانات ما قاعدة
بيان ــات ش ــرطية أو م ــا قاع ــدة بيان ــات ُعـ ـ بض ــمان
التقيد بالنظـام ا ـايل ،االوتفـا ملـدة قصـوا حتـدصها
اللجن ــة التنفيذت ــة بالبيان ــات ال ــع د ــمت بتف ــاصي أي
معاملة خاطئة أو بدون إذن للبيانات املعنية.

.4

وحتفك هذه الدج ت ملـدة ال تعـدا املـدة القصـوا
ُ
الع حتدصها اللجنة التنفيذتة.
و كا الوصول إليها:
أ ، .را

ب .م ــا قبـ ـ م ــوظفي ا،مان ــة العام ــة امل ـ ـولا
ممارسة الرقابة؛
ج .م ـ ـ ــا قبـ ـ ـ ـ مص ـ ـ ــدر املعلوم ـ ـ ــات ، ،ـ ـ ـ ـرا
توجـه ـذا الشـأن
الرقابة ،وبناء علـى طلـب َّ
إب ا،مانة العامة.

المادة  :126سجل المعامالت
.1

و،قـا للمـاصة  13مـا هــذا النظـام ،ضـع ا،مانـة العامــة
منظوم ــة
س ــج تتض ــما املع ــام ت ال ــع أجرتـ ـ
اإلنرتبـ ــول للمعلومـ ــات و عم ـ ـ علـ ــى حتدتثـ ــه بشـ ــك
منتظل .وتتضما الدج املعلومات التالية ،على وجه
اخلصوص:
أ.

.5

.1

ب .عمليات التدجي الع تقوم ا املدت دمون؛
ج .عمليات التحدتث الع تقوم ا املدت دمون؛
ص .الق ـ ـ ـرارات ال ـ ــع تت ـ ـ ــذها املد ـ ــت دمون حبفـ ـ ــك
بيانات حمدصة؛
ه .الق ـ ـرارات ال ـ ــع تت ـ ــذها املد ـ ــت دمون حب ـ ــذ
بيانات حمدصة؛
املباش ـ ـ ــر ال ـ ـ ــع تق ـ ـ ــوم ـ ـ ــا

.2

حم .الالب ــات الـ ـوارصة إب ا،مان ــة العام ــة للحص ــول
على معلومات ورصوص ا،مانة العامة عليها.
.2

وال كــا اســت دام هــذه الدــج ت إطــار حتقيــمل
جنــائي إال إذا ِّــان هــذا التحقيــمل مر باــا بالتــدقيمل
مدا امتثال معاملة البيانات للنظام ا ايل.

المادة  :127مقارنة البيانات ألغراض التدقيق

مواعي ـ ـ ـ ــد صخ ـ ـ ـ ــول املد ـ ـ ـ ــت دما إب منظوم ـ ـ ـ ــة
اإلنرتبول للمعلومات؛

و .عملي ـ ـ ــات االطـ ـ ـ ـ
املدت دمون؛

الرقابة ما صون سواها؛

،ي مكت ــب مرِّ ــزي وط ــي أو ِّي ــان وط ــي أو
ل ـ ـوحم ّ
عام منظومـة معلوما ـه بيانـات جـرت
ِّيان صويل ت
منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات أن
معاملتهــا أص ـ
توجه إب ا،مانة العامـة طلبـا تلـتمم ،يـه مقارنـة هـذه
ّ
البيانات بالبيانات املتو،رة واليـا منظومـة اإلنرتبـول
أي طلــب تصــدر
للمعلومــات ،للتــدقيمل نوعيتهــا .و ّ
ترس ـ ـ بواسـ ــاة املكتـ ــب
عـ ــا ِّيـ ــان وطـ ــي لـ ــب أن ت
املرِّزي الوطي البلد املعي.
و كــا مقارنــة البيانــات  ،ـرا
التحمي أو التنزت :
أ.

وال تتضـما الدــج إال البيانـات ال حممــة للتحقـمل مــا
قيد عمليات معاملة البيانات بالنظـام ا ـايل ،أي مـا
تلـي :مرجـع املدــت دم ،واسـل املكتــب املرِّـزي الــوطي
أو الكيـان الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي منحـه وـمل
الوصـ ــول ،وطبيعـ ــة املعاملـ ــة الـ ــع أُجرت ـ ـ  ،و ارخيهـ ــا،

أي عملية مقارنـة بيانـات  ،ـرا التـدقيمل عـا
ّ
طرت ـ ــمل التحميـ ـ ـ  ،ل ـ ــب أن د ـ ــتو الش ـ ــروف
التالية جمتمعةً:
’‘1
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التــدقيمل عــا طرتــمل

تــتل التحمي ـ ،قــإل لكــي ــتمكا ا،مانــة
العامة ،لصا املكتـب املرِّـزي الـوطي أو
الكي ــان ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ج .عيا مدوول عا عملية مقارنة البيانات ضما
املكت ــب املرِّ ــزي ال ــوطي أو الكي ــان ال ــوطي أو
الكيان الدويل.

طلـ ـ ــب ذل ـ ـ ــك ،م ـ ـ ــا الت ـ ـ ــدقيمل نوعي ـ ـ ــة
ـجلها منظومـ ـ ـ ـ ــة
البيانـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ّ
معلوما ه؛
’‘2

دتند ـ
البيانــات الــع جــرا حتميلهــا ال
ت
مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرا صاخ ـ ـ ـ منظومـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ــول
للمعلومات الع ُمحل ،يها؛

’‘3

البيانـ ـ ــات الـ ـ ــع جـ ـ ــرا حتميلهـ ـ ــا ُحتـ ـ ــذ
بشك منهجي أاتة عملية املقارنة.

.4

الفصل :3
إجراءات الرقابة
المادة  :128عملية فحص البيانات

أي عملية د إب مقارنة البيانات  ،را
ب .و ّ
الت ــدقيمل ع ــا طرت ــمل التنزتـ ـ  ،ل ــب أن د ــتو
الشروف التالية جمتمعةً:

.3

’‘1

ت ــتل التنزتـ ـ ،ق ــإل لك ــي ت ــتمكا مكت ــب
مرِّ ـ ــزي وط ـ ــي أو ِّي ـ ــان وط ـ ــي أو ِّي ـ ــان
صويل مـا التــدقيمل نوعيــة البيانــات الــع
سجلها؛
ّ

’‘2

منظوم ـ ـ ــة املعلوم ـ ـ ــات التابع ـ ـ ــة للمكت ـ ـ ــب
املرِّ ـ ـ ــزي ال ـ ـ ــوطي أو الكي ـ ـ ــان ال ـ ـ ــوطي أو
الكيان الدويل و،ر مدتوا سـرتة معـاصال
عل ــى ا،قـ ـ ملد ــتوا الدـ ـرتة منظوم ــة
اإلنرتبول للمعلومات؛

’‘3

البيان ــات ال ــع ج ــرا
مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرا صاخ ـ ـ ـ
للمعلومات الع نـُزل

دتند ـ
نزتله ــا ال
ت
منظومـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ــول
منها؛

’‘4

البيانات الع جرا نزتلها ُحتذ بشك
منهجي أاتة عملية املقارنة.

.1

.2

.3

.4

عتــي البيانــات مبــدئيا صقيقــة وم ئمــة عنــدما تــدرجها
مكتـب مرِّـزي وطـي أو ِّيـان وطـي أو ِّيــان صويل
منظومـ ــة اإلنرتبـ ــول للمعلومـ ــات ،وعنـ ــدما ُدـ ــج
قاعدة بيانات شرطية للمنظمة.
وإذا بـرحمت شـكوك بشـأن قيـد هـذه البيانـات بشــروف
املعاملة احملدصة ،تص ا،مانة العامة باملكتـب املرِّـزي
الــوطي املعــي ،مبــا ذلــك إذا ُســجل البيانــات مــا
قبـ ـ ـ ِّي ـ ــان وط ـ ــي ،للحص ـ ــول عل ـ ــى وض ـ ــيحات أو
بيانــات إضــا،ية ُب ـ ّدص هــذه الشــكوك .و تص ـ ا،مانــة
العامــة أتضــا بــأي ِّيــان صويل وــال ب ـرحمت شــكوك
بشأن التزامه بشروف معاملة البيانات.
و ت ذ ا،مانة العامة يع اخلاـوات امل ئمـة ا،خـرا
ب ية التأِّد ما استيفاء هذه الشروف.
و عتــي عمليــة الفح ـ منتهيــة عنــدما دل ـ
العامة إب أن معاملة البيانات:
أ.

ولضمان ــة العام ــة س ــلاة اإلذن بـ ـ جراء عملي ــة مقارن ــة
 ،را التدقيمل ،شرتاة:
أ.

ُحت ـ ــدرب ا،مان ـ ــة العام ـ ــة بانتظ ـ ــام س ـ ــج عملي ـ ــات
املقارنة عا طرتمل نـزت البيانات أو حتميلها.

ا،مانــة

تقيـ ــد بالنظـ ــام ا ـ ــايل، ،توا،ـ ــمل ا،مانـ ــة العامـ ــة
بالتايل على دجي البيانات؛

ب .ال تقيــد بالنظــام ا ــايل ،و قــرر ا،مانــة العامــة
بالتايل صحيت ِّيفيـة معاملـة هـذه البيانـات أو
وذ،ها.

التقيد بالشروف املذِّورة آنفا،

ب .ضـ ـ ــمانات مكتوبـ ـ ــة تعايهـ ـ ــا املكتـ ـ ــب املرِّـ ـ ــزي
ال ــوطي أو الكي ــان ال ــدويل ال ــذي طل ــب إجـ ـراء
عملية مقارنة البيانات ،تتعهد ،يها بالتقيد ذه
الش ـ ــروف ،وب ـ ــال ر م ـ ــا املقارن ـ ــة ،وطبيعته ـ ــا،
ونااقها ،و

.5
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ودار ا،مانة العامة املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان
ال ــدويل بانته ــاء عملي ــة ،حـ ـ البيان ــات .وإذا ق ــررت
ص ــوتب البيان ــات أو و ــذ،ها ،بلـ ـ املكت ــب املرِّ ــزي

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
ب .اإلش ـ ـرا  ،علـ ــى مـ ــدا ،ـ ــرتة ال تعـ ــدا ث ثـ ــة
أشـ ــهر ،علـ ــى طرتقـ ــة معاملـ ــة املكتـ ــب املرِّـ ــزي
الوطي أو الكيان الدويل املعي للبيانات؛

ال ــوطي أو الكيـ ــان الـ ــدويل املعـ ــي با،سـ ــباب وحتياـ ــه
علما بالتصوتبات الع أصخلتها.
المادة  :129التدابير التحفظية
.1

إذا شـ ـ ّك ا،مان ــة العام ــة اوـ ـرتام ش ــروف معامل ــة
البيان ـ ــات ،ت ـ ــذ ي ـ ــع الت ـ ــداب التحفظي ـ ــة امل ئم ـ ــة
لتف ــاصي أي ض ــرر مباش ــر أو ـ ـ مباش ــر ق ــد تلح ــمل
باملنظمـ ـ ـ ــة ،أو موظفيهـ ـ ـ ــا ،أو بلـ ـ ـ ــداأا ا،عضـ ـ ـ ــاء ،أو
باملكا ـ ـ ـ ــب املرِّزتـ ـ ـ ــة الوطنيـ ـ ـ ــة أو الكيانـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ــة
والكيان ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة أو ا،شـ ـ ـ ـ اص املعني ـ ـ ــا ـ ـ ــذه
البيانات.

.2

ودار ا،مانة العامة املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان
الدويل بأي دب حتفظي ت ـذه و شـ إب ا،سـباب
الع ص،عتها إب القيام بذلك.

ج .عليمل وقوق الوصـول إب املنظومـة الـع منحهـا
املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل لبع
املدت دما؛
ص .إرســال بعثــة لتقيــيل املكتــب املرِّــزي الــوطي أو
الكيان الدويل املعي.
.2

المادة  :130التدابير السارية على المستخدمين

.3

إذا خــرق أو ــد املدــت دما القواع ــد الدــارتة عل ــى معامل ــة
البيان ــات منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات ،ك ــا لضمان ــة
العامة:
أ.

أن ال ـ ــب م ـ ــا املكت ـ ــب املرِّ ـ ــزي ال ـ ــوطي أو
الكيــان الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي مــنت
املدت دم وقوق الوصول عليمل هذه ا قوق
أو سحبها؛

ا ـ ــمل د ـ ــجي بيان ـ ــات قاع ـ ــدة أو ع ـ ــدة
قواعد بيانات شرطية للمنظمة؛

ب .ا ــمل
بيانات؛

االط ـ

علــى قاعــدة أو عــدة قواع ــد

ج .ا،ذون املتعلقة بالربإل اإللكرتوين أو بالتنـزت .
.4

المـ ــادة  :131التـ ــدابير التصـ ــحيحية السـ ــارية علـ ــى المكاتـ ــب
المركزية الوطنية وعلى الكيانات الدولية
إذا واجه مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل صعوبات
معاملة البيانات منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات،
أو إذا مل ر
تف بواجبا ه إحماء هذا النظام ،كـا لضمانـة
العامة اداذ اإلجراءات التصحيحية التالية حبقه:
أ.

و ر ،ــع ا،مان ــة العام ــة إب اللجن ــة التنفيذت ــة أي اق ـرتاح
بادـاذ ــداب صــحيحية قـد فضــي إب عليــمل وقــوق
املعاملة الع ُ نت ملكتب مرِّـزي وطـي أو لكيـان صويل
لف ــرتة طوتل ــة و ــذ ت ــذ اللجن ــة قراره ــا ــذا الش ــأن.
وا قوق املعنية هي التالية:
أ.

ب .أن ق ـ ـ ــوم بنفد ـ ـ ــها بتعلي ـ ـ ــمل وق ـ ـ ــوق الوص ـ ـ ــول
املمنوو ـ ــة ن ـ ــذا املد ـ ــت دم أو س ـ ــحبها .وُبلـ ـ ـ
املكتب أو الكيان الدويل املعي بذلك.

.1

و ك ــا لضمان ــة العام ــة أن ق ــدم إب املكا ــب املرِّزت ــة
الوطني ــة والكيان ــات الدولي ــة وص ــيات تعل ــمل بتابي ــمل
أوك ــام ه ــذا النظ ــام ــد الد ــماح ن ــذه املكا ــب
والكيانـ ـ ـ ــات بت اـ ـ ـ ــي الص ـ ـ ـ ــعوبات أو بوضـ ـ ـ ــع و ـ ـ ـ ــد
للحـواصرب علـى صـعيد معاملـة البيانـات ،وال ســيما
ما تتعلمل بتدرتب املوظفا أو بتعزتز إجراءات العم .

صـ ـ ـ ــحيت ا،خاـ ـ ـ ــاء املر كبـ ـ ـ ــة أثنـ ـ ـ ــاء معاملـ ـ ـ ــة
البيانات؛
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و قوم ا،مانة العامـةِّ ،لمـا ِّـان ذلـك ضـرورتا ،وعلـى
ا،ق ـ مــرة الدــنة ،بت ـذِّ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة
والكيان ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــدورها ومبد ـ ـ ــووليا ا املر با ـ ـ ــة
بالبيانـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــع عاملهـ ـ ـ ـ ــا منظوم ـ ـ ـ ـ ــة اإلنرتب ـ ـ ـ ـ ــول
للمعلومات.

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
الباب الخامس:
أحكام ختامية

.5

الفصل :1
معاملة البيانات ألي هدف مشروع آخر

المادة  :133شروط معاملة البيانات

المــادة  :132تعريــف معاملــة البيانــات ألي هــدف مشــروع
آخر
.1

.2

.1

و،ق ــا للم ــاصة  7.10م ــا ه ــذا النظ ــام ،عن ــدما حت ــذ
بيان ــات م ــا قاع ــدة بيان ــات ش ــرطية للمنظم ــة أو م ــا
قاع ــدة بيان ــات ُعـ ـ بض ــمان التقي ــد بالنظ ــام ا ــايل،
كــا لضمانــة العامــة ر ــل أن قــوم حبفــك املعلومــات
ال حممة لبلو أي هد مشرو آخر.

.2

وتقصد بأي هد مشرو آخر ما تلي:
أ.

الــد،ا عــا مصــا املنظمــة ،ومصــا أعضــائها
أو موظفيها ،وال سيما إطار نزاعات قضائية
أو مرولــة مــا قب ـ الن ـزاعات القضــائية أو
إطار عمليات التدوتة؛

.3

ب .البح ـ ـ ــث والنش ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى املد ـ ـ ــتوا العلم ـ ـ ــي أو
التارخيي أو الصحفي؛

.4

تتع ــا حتدتـ ــد أس ــباب معاملـ ــة البيان ــات ،ي هـ ــد
مشرو آخر .وتتعا أتضا اإلشـارة بوضـوح إب ال اتـة
احملــدصة مــا هــذه املعاملــة الــع تنب ــي أن قتصــر علــى
البيانات ال حممة وتما لتحقيمل هذا ال ر .
وتنب ــي أن رــري املعاملــة ،قــدر اإلمكــان ،باســت دام
بيانات وذ ،منها ِّ العناصـر الش صـية ،أو ،إذا
مرم ــزةِّ ،لم ــا أمك ــا
ع ـ ّذر ذل ــك ،باس ــت دام بيان ــات ّ
حتقيمل ال ر املنشوص با با هذه الارتقة.
وتكــون االط ـ علــى البيانــات الــع رــري معاملتهــا
،ي ه ـ ــد مش ـ ــرو آخ ـ ــر مقتص ـ ـرا عل ـ ــى أقد ـ ــام أو
موظفا اولا مـا قبـ ا،مانـة العامـة تتمتعـون بـ ذن
خاص نذه ال اتة.

المادة  :134حفظ البيانات
.1

ج .إجراء اإلوصاءات.
.3

و ت ـ ـ ــذ ا،مانـ ـ ــة العامـ ـ ــة التـ ـ ــداب الفنيـ ـ ــة والتنظيمي ـ ـ ــة
ال حممــة ،وال ســيما لــك الــع تعلــمل بــا،ما والــع مــا
شـ ــأأا ضـ ــمان عـ ــدم عـ ــار هـ ــذا املعاملـ ــة ال وقـ ــة
للبيانات مع معاملتها ا،ساسية.

و ن ــع منع ــا با ــا اس ــت دام بيان ــات  ،ـ ـرا التع ــاون
الش ـ ـ ــرطي وإصراجهـ ـ ـ ــا قواع ـ ـ ــد البيانـ ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ــرطية
للمنظم ــة ،إذا ِّان ـ ـ ه ــذه البيان ــات ق ــد ع ر
ومل ـ ـ
ُ
ا،صـ  ،ـرا التعــاون الشـرطي ،مث جـرت معاملتهــا
،يما بعد ،ي هد مشرو آخر.

.2

إن معامل ـ ــة البيان ـ ــات الش ص ـ ــية ال ـ ــع ر ـ ــري ابيق ـ ــا
،وكام الفقرة (2ب) هي الوويدة الع دضع ملوا،قـة
مد ــبقة م ــا مص ــدر البيان ــات .ولك ــا عن ــدما ُعام ـ ـ
بيانــات ش صــية ابيقــا ،وكــام الفقــرة (2أ) أع ـ ه،
تبلّـ ـ ـ مص ـ ــدر البيان ـ ــات ب ـ ــأن ا،مان ـ ــة العام ـ ــة قامـ ـ ـ
باست دام بيانا ه أو ب والتها.
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حتفك البيانات املعاملة ،ي ر مشـرو آخـر لفـرتة
ال تعــدا املــدة ال حممــة لتحقيــمل ا ،ـرا الــع ُعامـ
مــا أجلهــا وال زتــد علــى مــدة ا فــك القصــوا الــع
حتدصها اللجنة التنفيذتة.
وال كــا دتــد هــذه الفــرتة إال إذا ُوفظ ـ البيانــات
يـ ــع
 ،ـ ـرا ارخييـ ــة أو إذا عومل ـ ـ بعـ ــد وـ ــذ
العناص ـ ــر الش ص ـ ــية منه ـ ــا أو باس ـ ــت دام معلوم ـ ــات
مرم ــزة ،ش ــرف أن بق ــى عملي ــة التمدت ــد و ــد ذا ــا
ّ
ضـ ــرورتة لبلـ ــو ا ،ـ ـرا الـ ــع ُعام ـ ـ البيانـ ــات مـ ــا
أجلها.

نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
الفصل :2
تسوية الخالفات
المادة  :135تسوية الخالفات
.1

.2

دوا اخل ،ات الناشئة عا ابيمل هذا النظام مبدئيا
ُ ّ
ع ــا طرت ــمل املش ــاورات .وإذا مل فـ ـ املش ــاورات إب
أي نتيج ـ ــة ،تُر ،ـ ــع ا،م ـ ــر إب اللجن ـ ــة التنفيذت ـ ــة ،وإذا
صع ا اجة ،إب اجلمعية العامة.
و ث املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة الكيانـات الوطنيـة ِّا،ـة
مدائ دوتة اخل ،ات.
*******
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نظام اإلنتربول لمعاملة البيانات
مرفق

’‘3

ميثاق وصول الكيانات الوطنية إلى منظومة اإلنتربول
للمعلومات
ترم ــي ه ــذا امليث ــاق إب وض ــع ص ــي ة واض ــحة لش ــروف دوت ـ
الكيانــات الوطنيــة مــا قب ـ املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة ِّ ـ
بلــد مــا بلــداأا ،و،قــا للمــاصة  21مــا نظــام معاملــة البيانــات
للتعاون الشرطي الدويل ،االط مباشرة على البيانات الـع
عام ـ ـ ـ منظوم ـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات أو زوت ـ ــد ه ـ ــذه
ُ ت
املنظومة مباشرة ببيانات لكي تصار إب معاملتها ،يها.
.1

ه .تقبـ ـ الكي ــان ال ــوطي أتض ــا ب ــأن ق ــوم ا،مان ــة
العامة لانرتبول مبا تلي:
’‘1

حتم ـ ـ مدـ ــوولية اإلصارة العامـ ــة ملنظومـ ــة
ّ
اإلنرتب ـ ــول للمعلومـ ـ ــات ،والد ـ ــهر علـ ـ ــى
مراعاة شروف معاملة البيانـات قواعـد
بيانات املنظمة؛

’‘2

اد ـ ــاذ ي ـ ــع الت ـ ــداب املناس ـ ــبة ،ض ـ ــما
ودوص النظام املذِّور ،إلأاء أي معاملة
للبيانــات ال تماشــى مــع النظــام ،مبــا
ذلــك إأــاء وقــوق الوصــول إب منظومــة
اإلنرتبول للمعلومات.

وخيضـ ـ ـ ــع الوصـ ـ ـ ــول املباشـ ـ ـ ــر إب منظومـ ـ ـ ــة اإلنرتبـ ـ ـ ــول
للمعلومات إب الشروف التالية:
أ.

خيض ــع الوص ــول املباش ــر إب منظوم ــة اإلنرتب ــول
للمعلومـ ــات واس ـ ــت دامها إب نظ ـ ــام اإلنرتب ـ ــول
ملعاملة البيانات؛

ب .تقب ـ ـ الكي ــان ال ــوطي بأوك ــام ه ــذا النظ ــام وب ــأي
إجراءات ُت ذ لتابيقه ما أج الدـماح بالوصـول
إب منظوم ــة اإلنرتب ــول للمعلوم ــات وباس ــت دامها،
وتوا،مل على التقيد ا؛

.2

ج .تعـ ــا الكيـ ــان الـ ــوطي مدـ ــووال أمنيـ ــا ومدـ ــووال
مكلفـا حبماتــة البيانــات ،وتضـع إجـراءات رمــي
إب ِّفالــة مراعــاة هــذا النظــام بشــك صائــل مــا
قب مدت دميه؛

’‘1

’‘2

ادـاذ التـداب التحفظيـة أو التصـحيحية حبــمل
الكيــان الــوطي إذا ط ـرأ وــاصرب مــا علــى
معاملة البيانات؛

ُيــدص املكتــب املرِّــزي الــوطي ناــاق وقــوق الوصــول
إب منظومـ ــة اإلنرتب ـ ــول للمعلوم ـ ــات املمنوو ـ ــة لكي ـ ــان
وطي ما ،و،قا لنظام معاملة املعلومات اإلنرتبول.
*******

ص .تقب الكيان الوطي ،بشـك خـاص ،بـأن تقـوم
املكتب املرِّزي الوطي الذي خوله الوصول إب
املنظومة مبا تلي:
إجراء عمليات دقيمل منتظمـة ،عـا بعـد
أو عا املكان ،بشأن معاملة الكيان
دخلة أو املاَّلع عليها
الوطي البيانات املُ ت
منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات ،لكــي
تكف ـ ـ ـ مراع ـ ــاة الكي ـ ــان ال ـ ــوطي لنظـ ـ ــام
معاملة البيانات؛

إل اء وقوق الوصول إب منظومـة
للمعلومــات املمنووــة للكيــان الــوطي إذا
مل تـرا هـذا الكيـان التزاما ـه رـاه النظــام
امل ـ ـذِّور ،أو إذا عام ـ ـ البيان ـ ــات مب ـ ــا ال
تتماش ـ ــى مـ ـ ــع النظـ ـ ــام ا ـ ـ ــايل وبشـ ـ ــك
متكرر.
اإلنرتبـول
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