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  فقط الرمسي لالستخدام   -   اإلنرتبول

  
 قرار

  
  : تطبيق إجراءات محاية السرية يف اإلنرتبولالموضوع

  
ــا الــ يف رومــا (إيطاليــا)  81ـ إن اجلمعيــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنرتبــول)، اجملتمعــة يف دور

  ،2012 تشرين الثاين/نوفمرب 8إىل  5يف الفرتة من 

تبـــادل املعلومـــات الشـــرطية، الـــيت يتســـم بعضـــها بطـــابع بـــأن التصـــدي للجرميـــة الدوليـــة يفـــرض  اقتناعـــا منهـــا
  احلساسية، 

أن تبــادل املعلومــات الشــرطية علــى الصــعيد الــدويل يفــرتض ســلفا تَــوفُّر جــو مــن الثقــة بــني الشــركاء  وإذ تــدرك
  املعنيني، 

ــــدف تيســــري تبــــادل  وإذ تــــذّكر بــــأن املنظمــــة قــــد طــــورت علــــى مــــرِّ الســــنني منظومــــة اإلنرتبــــول للمعلومــــات 
  املعلومات الشرطية، 

بــأن تعمــيم البيانــات الــيت تُعاَمــل يف منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات بــدون إذن ميكــن أن يــنعكس  وإذ تســّلم
ا األعضـــاء، أو  ســـلبا علـــى عمـــل أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون أو يقّوضـــه، أو يلحـــق الضـــرر باملنظمـــة أو موظفيهـــا أو بلـــدا

  لوطنية والكيانات الدولية، أو األشخاص املعنيني بالبيانات، باملكاتب املركزية الوطنية، أو الكيانات ا

، وفقــــــا مســــــؤولة هــــــي املكاتــــــب املركزيــــــة الوطنيــــــة والكيانــــــات الوطنيــــــة والكيانــــــات الدوليــــــةبــــــأن  وإذ تــــــذّكر
بيانـــات الــــيت تــــدرجها يف منظومــــة العــــن حتديـــد مســــتوى ســــرية مــــن نظــــام اإلنرتبـــول ملعاملــــة البيانــــات،  2.14 للمـــادة
  ، ل للمعلوماتاإلنرتبو 

على أن تُعامل مجيع البيانــات يف من النظام املذكور،  3.14وفقا للمادة  ،األمانة العامة حترصبأن  وإذ تذّكر
  ،ّدد هلامستوى السرية الذي حُ حبسب منظومة اإلنرتبول للمعلومات 

البيانــــات الــــيت إىل أن األمانــــة العامــــة قــــد اعتمــــدت إجــــراءات محايــــة الســــرية لضــــمان أن ُتصــــنَّف  وإذ تشــــير
  تُعاملها املنظمة تصنيفا مالئما، وأن ُتطبَّق التدابري األمنية املالئمة ملنع أّي تعميم بدون إذن،

إجــراءات إداريــة وفنيــة مــن النظــام املــذكور،  3.114وفقــا للمــادة  أن تضــع، األمانــة العامــةبــأن علــى  وإذ تذّكر
ـــا ملعاملـــة كـــل مســـتوى مـــن مســـتويات الســـرية املكاتـــب املركزيـــة الوطنيـــة ، وبـــأن علـــى يتعـــني علـــى موظفيهـــا االلتـــزام 

إجراءات إدارية وفنية داخلية ملعاملــة البيانــات ، 4.114وفقا للمادة  ،والكيانات الوطنية والكيانات الدولية أن تعتمد
  ،دلة لإلجراءات اليت حتددها األمانة العامة لكفالة التقيد مبستوى السريةتكون، على أقل تقدير، معا
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 نحملــإجــراءات مــن النظــام املــذكور،  1.114و 4.15قــد حــددت، وفقــا للمــادتني األمانــة العامــة بــأن  وإذ تذّكر
  ، أو الرتاخيص األمنية لكل مستوى من مستويات سرية البياناتاألهلية  موظفيها

جناح تنفيذ إجراءات محاية السرية يف اإلنرتبــول وتطبيقهــا، وتــوفري احلمايــة املالئمــة للبيانــات إىل أن وإذ تشير 
ـــــذه  املعاملـــــة، يعتمـــــدان علـــــى التـــــزام مجيـــــع الشـــــركاء املعنيـــــني علـــــى الصـــــعيد الـــــوطين وعلـــــى صـــــعيد األمانـــــة العامـــــة 

  اإلجراءات،

  الوطنية، مبا يلي: البلدان األعضاء كافة على أن تقوم عرب مكاتبها املركزية تحثّ 

باســـــتخدام نظـــــام التصـــــنيف  منظومـــــة اإلنرتبـــــول للمعلومـــــاتتصـــــنيف أّي بيانـــــات جـــــرت معاملتهـــــا يف  .1
 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات؛  112امللحوظ يف املادة 

 تقدمي الدعم الكامل لألمانة العامة يف إطار عملية التدقيق األمين املعّزز ملوظفيها؛  .2

ى التدابري األمنية حلماية البيانات عند معاملة هذه البيانات خــارج منظومــة اإلنرتبــول تطبيق نفس مستو  .3
 للمعلومات، وذلك ملنع أّي تعميم بدون إذن؛ 

، كلمــا بــني مســتويات التصــنيف الــيت تقــوم بتطبيقهــابالتنســيق مــع األمانــة العامــة، وضــع جــداول معادلــة  .4
 بتصرف املكتب املعين بالسرية يف اإلنرتبول. دعت احلاجة إىل ذلك، ووضع خربات وطنية متخصصة
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