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 المراجع

 
الذي أُقّر مبوجبه النظام اخلاص بالتعاون الشرطي الدويل وبالرقابة الداخلية  AG/51/RES/1للجمعية العامة، القرار  51الدورة الـ 

 على حمفوظات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(؛

وجبـــه اللجنـــة التنفيذتـــة باعتمـــاص النظـــام اخلـــاص بـــ     الـــذي ُِّل فـــ  مب AGN/55/RES/2للجمعيـــة العامـــة، القـــرار  55الـــدورة الــــ 
 )ســـان ِّلـــو )،رندـــا(،  84 الــــاملعلومـــات الشـــرطية املدـــجلة لـــدا ا،مانـــة العامـــة، والقـــرار الـــذي ادذ ـــه اللجنـــة التنفيذتـــة   صور ـــا 

 ( واعتمدت مبوجبه النظام املذِّور؛ 1987آذار/مارس  6 - 4

الــذي أُقــّر مبوجبــه النظــام اخلــاص بقاعــدة بيانــات اتــارة مقامــة   ا،مانــة  AGN/59/RES/7 القــرار للجمعيــة العامــة، 59الــدورة الـــ 
 العامـة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول( ووصول املكا ب املرِّزتة الوطنية املباشر إليها؛

مبوجبه النظام بشأن وصول منظمـة صوليـة وكوميـة إب شـبكة  الذي أُقرّ  AG-2001-RES-08للجمعية العامة، القرار  70الدورة الـ 
 ا صاالت اإلنرتبول وقواعد بيانا ه؛ 

 الذي أُقّر مبوجبه نظام معاملة املعلومات للتعاون الشرطي الدويل؛ AG-2003-RES-04للجمعية العامة، القرار  72الدورة الـ 

الـــذي أُقـــّرت مبوجبـــه قواعـــد  ابيـــمل نظـــام معاملـــة املعلومـــات ، ـــرا   AG-2007-RES-09القـــرار  للجمعيـــة العامـــة، 76الـــدورة الــــ 
 التعاون الشرطي الدويل؛ 

نظــــام اإلنرتبــــول ملعاملــــة البيانـــات الــــذي أل ــــى بتــــارت  الــــذي أُقــــّر مبوجبـــه  AG-2011-RES-07للجمعيــــة العامـــة، القــــرار  80الـــدورة الـــــ 
الشــرطي الــدويل، وقواعــد  ابيــمل نظــام معاملــة املعلومــات للتعــاون الشــرطي  نظــام معاملــة املعلومــات للتعــاون 2012وزتران/تونيــو  30

 الدويل، والنظام بشأن وصول منظمة صولية وكومية إب شبكة ا صاالت اإلنرتبول وقواعد بيانا ه.

ــ2016شــباف/،ياتر  17( مــا الصــي ة العربيــة نــذا النظــام   2)81صــوب  ا،مانــة العامــة املــاصة  ( مــا 3)33اصة ، و،قــا ،وكــام امل
 النظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(.

التعــدت ت املدخلــة علــى نظــام اإلنرتبــول ملعاملـــة الــذي أُقـــّرت مبوجبــه  AG-2014-RES-18القــرار  للجمعيــة العامــة، 83الــدورة الـــ 
 البيانات.

الــذي أُقـــّرت مبوجبــه التعــدت ت املدخلــة علــى نظــام اإلنرتبــول ملعاملـــة  AG-2016-RES-06القــرار  للجمعيــة العامــة، 85الــدورة الـــ 
 البيانات.

الـذي أُقـّرت مبوجبـه التعـدت ت املدخلـة علـى نظـام اإلنرتبـول ملعاملـة  GA-2019-88-RES-02القرار  للجمعية العامة، 88الدورة الـ 
 البيانات.
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 ديباجة

ــــــــة العامــــــــة للمنظمــــــــة الدوليــــــــة للشــــــــرطة اجلنائيــــــــة  إن اجلمعي
 )اإلنرتبول(،

)أ( 2 باإلشارة إب القانون ا،ساسي للمنظمة، وحتدتدا املاصة
 منه،

وبعــد استشــارة جلنــة الرقابـــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول، و،قـــا 
 ،ساسي، ما القانون ا 2، الفقرة 36 للماصة

)ص( 8وإذ  عتــي أنــه تتعــا علــى اجلمعيــة العامــة، و،قــا للمــاصة 
مــــــا القــــــانون ا،ساســــــي، حتدتـــــــد قواعــــــد  شــــــ ي  منظومـــــــة 

 اإلنرتبول للمعلومات ،يما تتعلمل مبعاملة البيانات، 

 قد اعتمدت القواعد التالية:

 : تعاريف1المادة 

عاين ، را  هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات أصناه امل
 التالية: 

اجلـــرائل الــــع تدــــري عليهــــا القــــانون العــــام: أي جر ــــة  .1
مـا  3جزائية، باستثناء اجلرائل الـع  نابـمل عليهـا املـاصة 

القـانون ا،ساســي واجلــرائل الــع وــدصت اجلمعيــة العامــة 
 نظاما خاصا نا.

البيانات: أي معلومة، أتا ِّان مصدرها،  تعلمل بوقائع  .2
ري عليهــــا القــــانون العــــام، أو مكّونـــة جلر ــــة جزائيــــة تدـــ

بالتحقيقــات بشــأأا، أو مبنعهــا أو مب وقــة مر كبهــا أو 
مر كبيهـــا أو باملعاقبـــة عليهـــا، أو باختفـــاء أشـــ اص أو 

 حتدتد هوتات جثث.

ــــــات  تعلــــــمل بشــــــ    .3 البيانــــــات الش صــــــية: أّي بيان
طبيعـــي ُوـــد صتت هوتتـــه أو  كـــا أن حُتـــّدص عـــي وســـائ  

 معقول.  كا اللجوء إليها بشك  

منظومة اإلنرتبول للمعلومات: جمموعة الوسائ  املاصتة  .4
واليجمية احملكمة التنظيل الع تدت دمها اإلنرتبـول، أي 
قواعـــــــــــد البيانـــــــــــات، والبنيـــــــــــة التحتيـــــــــــة ل  صـــــــــــاالت، 
والتكنولوجيا املتاـورة الـع  دـت دم أجهـزة االستشـعار، 
واخلــــدمات ا،خــــرا، الــــع  ُتــــيت معاملــــة البيانــــات عــــي 

  قنوات املنظمة   إطار التعاون الشرطي الدويل.

املعاملـــة: أي عمليـــة أو جمموعـــة عمليـــات ُ ابّـــمل علـــى  .5
البيانــات، و ُنجــز بارتقــة مو تــة أو تدوتــة، مثــ   ـــع 
البيانـــــــــات، أو  دـــــــــجيلها، أو االطـــــــــ   عليهـــــــــا، أو 
 إوالتها، أو است دامها، أو  عميمها، أو وذ،ها. 

 تعامـــ  بيانـــات   املصــدر: أي مكتـــب مرِّـــزي وطـــي .6
ــــــ   دــــــابه  منظومــــــة اإلنرتبــــــول للمعلومــــــات، أو  ُعامت
بيانات   هذه املنظومة وتكون مدووال عنها   أاتة 
ـــــ   املاــــا ، أو أي ِّيــــان صويل أو ِّيـــــان خــــاص  ُعامت
بيانا ـــــــه   منظومـــــــة اإلنرتبـــــــول للمعلومـــــــات وتكـــــــون 

 مدووال عنها   أاتة املاا . 

ــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي: أ .7 ي هيئــــــة تعينهــــــا بلــــــد مــــــا املكت
ل ضــا   مبهــام  ــأما اال صــال امللحوظــة   املــاصة 

 ما القانون ا،ساسي للمنظمة. 32

الكيــان الــوطي: أي ِّيــان اــّول قانونــا  ــو،  خــدمات  .8
ذات منفعــــة عامـــــة   إطــــار إنفـــــاذ القــــانون اجلنـــــائي، 
منحه املكتب املرِّزي الوطي   بلده صراوًة، مبوجب 

دوص الـع وضـعها هـذا املكتـب، وـمل ا فاق وضما ا ـ
االطــــ   مباشــــرة علــــى البيانــــات املعاملــــة   منظومــــة 
اإلنرتبــول للمعلومــات أو  زوتــد هــذه املنظومــة مباشــرة 

  ببيانات لكي تصار إب معاملتها ،يها.

الكيان الدويل: أي منظمة صولية، أو وكوميـة صوليـة،  .9
أو  ــــ  وكوميــــة،  ــــوّ،ر خــــدمات ذات منفعــــة عامــــة 

ى الصعيد الدويل، أبرم  ا فاقا مع املنظمة تقضـي عل
بتباصل البيانات وقّررت املنظمة منحهـا وـمل الوصـول، 
بارتقــة مباشــرة أو  ــ  مباشــرة، إب جــزء مــا منظومــة 

 اإلنرتبول للمعلومات.
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الكيان اخلاص: أي ِّيان اعتباري تنابمل عليه القانون  .10
اخلــاص، مثــ  املنشــ ت، أو الشــرِّات، أو املوسدــات 

لتجارتة، أو املوسدات    الرحبية، وال تندرج   ،ئة ا
الكيانــــات الدوليـــــة، أبـــــرم ا فاقــــا مـــــع املنظمـــــة تقضـــــي 
بتبـــاصل البيانـــات، ومبعاملـــة هـــذه البيانـــات   منظومـــة 

 اإلنرتبول للمعلومات على وجه التحدتد.

طلــب التعــاون الــدويل: أي إجــراء تُت ــذ عــي منظومــة  .11
وجبــــه مكتــــب مرِّــــزي اإلنرتبــــول للمعلومــــات وتقــــوم مب

وطي أو ِّيان صويل أو ا،مانة العامة بالب املداعدة 
مــا بلــد عضــو أو مــا عــدة بلــدان أعضــاء   املنظمــة 
إلجنــــــاحم عمــــــ  حمــــــدص تندــــــجل مــــــع أهــــــدا  املنظمــــــة 

 وأنشاتها.

التنبيه الدويل: أي إجـراء تت ـذ عـي منظومـة اإلنرتبـول  .12
ــــه مكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو   للمعلومــــات وتقــــوم مبوجب

لبلـــــد  إشـــــعارن صويل أو ا،مانـــــة العامـــــة ب رســـــال ِّيـــــا
عضـــــــو أو لعـــــــدة بلـــــــدان أعضـــــــاء   املنظمـــــــة بشـــــــأن 
 دتــدات حمــدصة  اــال ا،مــا العــام أو ا،شــ اص أو 

 املمتلكات.

النشـــــــرة: أّي طلــــــــب  عــــــــاون صويل أو أّي  نبيــــــــه صويل  .13
ُ صـدرره املنظمـة بنــاء علـى طلـب مكتــب مرِّـزي وطــي 

ما ا،مانة العامة، وتُوجَّه  أو ِّيان صويل ما، أو مبباصرة
 إب جمموعة البلدان ا،عضاء   املنظمة.

التعمـــــيل: أي طلـــــب  عـــــاون صويل أو أي  نبيـــــه صويل   .14
تصـــدر عـــا مكتـــب مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان صويل مـــا، 
وُُيــال مباشــرة إب مكتــب مرِّــزي واوــد أو أِّثــر، أو 
إب ِّيان صويل أو أِّثـر، وُتدـّج    الوقـ  نفدـه   

 انات شرطية ما قواعد بيانات املنظمة.قاعدة بي

الرسالة: أّي طلب  عاون صويل أو أّي  نبيه صويل أو أّي  .15
بيانات تقرر مكتـب مرِّـزي وطـي أو ِّيـان صويل لدتـه 
ســــــــلاة إجــــــــراء التحقيقــــــــات والقيــــــــام مب وقــــــــات   
القضاتا اجلنائية إوالتها مباشرة عي منظومـة اإلنرتبـول 

كا ـب مرِّزتـة وطنيـة للمعلومات إب مكتب أو عدة م
أو إب ِّيــان صويل أو عــدة ِّيانــات صوليــة، ولكــا مــا 

صون أن خيتـــار  دـــجيلها   الوقـــ  نفدـــه   إوـــدا 
 قواعد بيانات املنظمة، إال إذا أش  إب خ   ذلك.

الوصول املباشر: إصخـال بيانـات   منظومـة اإلنرتبـول  .16
للمعلومات وا صول عليها ما قب  أشـ اص اـّولا 

ــــة ومــــا صون مدــــاعدة صــــراوة  بواســــاة وســــائ  مو ت
 ا،مانة العامة.

ـــــات   منظومـــــة  .17 الوصـــــول  ـــــ  املباشـــــر: إصخـــــال بيان
اإلنرتبول للمعلومات وا صول عليها مبداعدة ا،مانة 

 العامة.

البيانــــــات البال ــــــة ا داســــــية: أّي بيانــــــات ش صــــــية  .18
 كشف عا ا،ص  العنصري أو اإلثي، أو عا اآلراء 

ملعتقـــــــــــدات الدتنيـــــــــــة أو القناعـــــــــــات الدياســـــــــــية، أو ا
الفلدـــــــفية، أو االنتمـــــــاء النقـــــــا ، أو  كـــــــون مر باـــــــة 

 بالصحة أو با ياة اجلندية.

الـــربإل اإللكـــرتوين: أّي وصـــلة إلكرتونيـــة  تمثـــ    ربـــإل  .19
جـــــزء مـــــا منظومـــــة اإلنرتبـــــول للمعلومـــــات  ـــــزء مـــــا 

 منظومة معلومات أخرا.

   صــدتر   نــزت  البيانـات: أي عمليـة معلوما يـة  تمثـ  .20
بيانــات موجــوصة   منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات إب 

 منظومة معلومات أخرا.

حتميـــ  البيانـــات: أي عمليـــة معلوما يـــة  تمثـــ    نقـــ   .21
بيانــــــات موجــــــوصة   منظومــــــة معلومــــــات أخــــــرا إب 

 منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

ــــة  عــــ  بالبحــــث  .22 ــــ  اجلنــــائي: أي عمليــــة منهجي التحلي
القائمة بـا بيانـات، وُرـرا   إطـار وب براحم الص ت 

 التعاون الشرطي الدويل.

وضع الش  : معلومات عـا شـ   مـا بالندـبة إب  .23
وــــدرب تـُــــيّر معاملــــة البيانـــــات   منظومــــة اإلنرتبـــــول 

 للمعلومات. 
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املاابقــة:  اــابمل مفــرت  بــا بيانــات ســبق  معاملتهــا  .24
  منظومــــــة اإلنرتبــــــول للمعلومــــــات وبيانــــــات أخــــــرا 

  هذه املنظومة.أُصخل   

التكنولوجيا الع  دت دم أجهزة االستشـعار املتاـورة:  .25
أي  كنولوجيـــا  دـــاعد علـــى حتدتـــد هوتـــة ا،شـــ اص 
وِّشف ا، را  عـا طرتـمل املعاملـة املو تـة للبيانـات، 
و تيت أتضا إمكانية اداذ قـرارات بارتقـة شـبه مو تـة، 
ــــــدخ  تــــــدوتا للتحقــــــمل مــــــا  ــــــذي تتالــــــب   ا،مــــــر ال

 البيانات.

 : الهدف2المادة 

تهد  هـذا النظـام إب ضـمان ِّفـاءة وجـوصة التعـاون الـدويل 
بــا أجهــزة الشــرطة اجلنائيــة عــي قنــوات اإلنرتبــول مــع اوــرتام 
ا قــــوق ا،ساســــية لضشــــ اص موضــــو  هــــذا التعــــاون و،قــــا 

مــا القــانون ا،ساســي للمنظمــة ولاعــ ن العــاملي  2للمــاصة 
 . ةاصة املذِّور قوق اإلندان الذي حتي  إليه امل

 : الموضوع 3المادة 

ُيدص هذا النظام املباصئ العامة ملنظومة اإلنرتبول للمعلومات 
 ومدووليا ا وطرائمل اشت انا.

 : نطاق التطبيق4المادة 

ـــــول بشـــــك   .1 ـــــوات اإلنرتب ـــــات عـــــي قن ـــــة البيان ـــــتل معامل  
 وصري   إطار منظومة اإلنرتبول للمعلومات. 

معاملـــة بيانـــات رـــري   تابـــمل هـــذا النظـــام علـــى ِّـــ   .2
 منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

علــــى الــــر ل مــــا أوكــــام هــــذا النظــــام الدــــارتة   هــــذا  .3
قـــــانوين  الصـــــدص، لـــــوحم للجمعيـــــة العامـــــة اعتمـــــاص نظـــــام

التقيـد بنظـام علـى  أعضاء املنظمةوا،مل مبوجبه تمنفص  
 معاملة البيانات ، را  التعاون الشرطي الدويل.

 الباب األول: 
 ئ عامةمباد

 : 1الفصل 
 مبادئ متصلة بالتعاون الشرطي الدولي

االمتثـــــال لمبـــــادئ الحوكمـــــة والمســـــؤوليات : 5المـــــادة 
 بمعاملة البياناتالمرتبطة 

لري التعاون الشرطي الدويل، عي قنوات اإلنرتبول،    .1
إطار القواعـد العامـة الـع حتكـل عمـ  املنظمـة، و اصـة 

 قانوأا ا،ساسي.

لبيانات   منظومة اإلنرتبول للمعلومـات، و تل معاملة ا .2
 36و 32و 31و 26و 3و 2 بشــك  خــاص، و،قــاً للمــواص

 ما القانون ا،ساسي للمنظمة. 41و

و دــــعى البلــــدان ا،عضــــاء   املنظمــــة إب  بــــاصل ا ــــد  .3
ا،قصى ما املعلومـات الـع  صـب   مصـلحة التعـاون 
 الشــرطي الــدويل، مــع مراعــاة ا يــاص الدياســي للمنظمــة
واســتق ليتها ووالتتهــا، والتشــرتعات الوطنيــة الدــارتة   
 هذه البلدان واال فاقيات الدولية الع هي طر  ،يها.

و ـــــوصي املكا ـــــب املرِّزتـــــة الوطنيـــــة صورا أساســـــيا، علـــــى  .4
املدــــــتوا الـــــــوطي، ،يمـــــــا تتعلــــــمل مبعاملـــــــة البيانـــــــات   

 منظومة اإلنرتبول للمعلومات. 

 البيانـات عا الكاملة ةاملدوولي مصدر البيانات تتحم  .5
، بصر  للمعلومات اإلنرتبول منظومة عي تعاملها الع

 أيّ  وعاالنظر عا ا،سلوب املتبع إلجراء هذه املعاملة 
 امل ئمـــة التـــداب  وتت ـــذ ،يهـــاعل  رت ـــبمباشـــرة   بعـــات

 خاطئـــــــة معاملـــــــة أو خـــــــاط  اســـــــت دام أي لتصـــــــحيت
 .للبيانات

 اســـت دام أيّ  عـــا الكاملـــة املدـــوولية اإلنرتبـــول تتحمــ  .6
 قربله ما للبيانات خاط  أو به مدموح    دزتا أو/و

 االســـت دام هـــذا علـــى  رت ـــبمباشـــرة   بعـــات أيّ  وعـــا
 أيّ  لتصــــحيت امل ئمــــة التــــداب  وتت ــــذ الت ــــزتا، أو/و

 .املنظمة قرب  ما للبيانات خاطئة معاملة أو است دام
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ومـــة  تحمـــ  اجلهـــات املتلقيـــة للبيانـــات املعاملـــة   منظ .7
 اإلنرتبول للمعلومات املدوولية الكاملة عا:

 تدتندأّي إجراء مت ذ على الصعيد الوطي  )أ(
 إب البيانات الع  لقتها؛ 

ادــــــــاذ  ــــــــداب  م ئمــــــــة  دــــــــمت بتحــــــــدتث  )ب(
البيانـات علــى الصــعيد الـوطي بشــك  ،ــوري 
عنـــــدما  بل هـــــا ا،مانـــــة العامـــــة بتعـــــدتلها أو 

 وذ،ها.

 منظومة اإلنتربول للمعلومات : الوصول إلى6المادة 

ُيـــمل للمكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة الوصـــول إب املنظومـــة  .1
بشــــك  مباشــــر ملمارســــة وظائفهــــا النظاميــــة. وتشــــم  

 ذلك ما تلي: 

 دـــجي  البيانـــات   قواعـــد البيانـــات الشـــرطية  .أ
للمنظمـــــة وحتـــــدتثها ووـــــذ،ها بشـــــك  مباشـــــر، 

 ،ض  عا إودارب روابإل با البيانات؛
شــــر إب قواعــــد البيانــــات الشــــرطية الوصــــول املبا .ب

للمنظمــة، مــع التقيــد بالشــروف اخلاصــة احملــدصة 
لكـ  قاعـدة بيانـات وبقيـوص وقواعـد الدـرتة الــع 

  فرضها مصاصر هذه البيانات؛

ــــول و عاميمــــه الــــع   .ج اللجــــوء إب نشــــرات اإلنرتب
ــــــات التعــــــاون والتنبيهــــــات  ــــــة طلب  دــــــمت ب وال

 الدولية؛
 متابعة املاابقات؛ .ص

 رسائ . إوالة ال .ه
وخيضــع وصــول الكيانــات الوطنيــة والكيانــات الدوليــة  .2

إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات إب  ــرخي ، و،قــا 
 ما هذا النظام.  27و 21لضوكام احملدصة   املاص ا 

 : التحكم بمعاملة البيانات7المادة 

حتــــتفك املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة والكيانــــات الدوليــــة  .1
انا ـــــــا   أي وقـــــــ  مـــــــا حبـــــــمل الـــــــتحكل مبعاملـــــــة بي

ا،وقـــــات، و،قـــــا ،وكـــــام هـــــذا النظـــــام. وُيـــــمل لكـــــ  

مكتـــب مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان صويل أن تقـــوم، علـــى 
وجـــــه التحدتـــــد، بتقييـــــد اســـــت دام بيانا ـــــه   قاعـــــدة 
بيانـــات شـــرطية للمنظمـــة أو االطـــ   عليهـــا، وذلـــك 

 ما هذا النظام. 58ضما الشروف احملدصة   املاصة 

امتلة   منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات إن البيانات املع .2
هي بيانات و،ر ا املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانـات 
الوطنية والكيانات الدولية. إال أنه  كا أن  ُعامت    
ـــــــات خاصـــــــة  ابيقـــــــا  املنظومـــــــة بيانـــــــات و،ر ـــــــا ِّيان

ما هذا النظام أو بيانات سجلتها ا،مانة  28 للماصة
 ما هذا النظام. (2)24العامة  ابيقا للماصة 

 : اللجوء إلى نشرات اإلنتربول وتعاميمه8المادة 

حُتــال طلبــات التعــاون والتنبيهــات الدوليــة عــي قنــوات  .1
 املنظمة باست دام نشرات اإلنرتبول أو  عاميمه.

و كـــا للمكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة اســـت دام نشـــرات  .2
اإلنرتبول و عاميمه   إطار ممارسة وظائفها النظامية. 
أمـــا الكيانـــات الدوليـــة، ،يتعـــا عليهـــا ا صـــول علـــى 

  رخي  نذه ال اتة.

ولري إصدار نشرات اإلنرتبـول وإوالـة  عاميمـه و،قـا  .3
 وما تليها ما هذا النظام. 73 للماصة

ـــــات  .4 ـــــة صـــــيا ة طلب ـــــة الوطني ـــــب املرِّزت و كـــــا للمكا 
 عاون و نبيهات صولية بواسـاة الرسـائ ، و،قـا للمـاصة 

ــــاه. أمــــا الك 9 ــــةأصن ــــدتها ســــلاة  الــــع يانــــات الدولي ل
إجــــــراء التحقيقــــــات والقيــــــام مب وقــــــات   القضــــــاتا 
اجلنائيـــة، ،يتعـــا عليهـــا ا صـــول علـــى  ـــرخي  نـــذه 

 ال اتة.

 : االتصاالت المباشرة بواسطة الرسائل9المادة 

 تـــيت منظومـــة اإلنرتبـــول للمعلومـــات إقامـــة ا صـــاالت  .1
 اساة الرسائ .مباشرة با املكا ب املرِّزتة الوطنية بو 

ــــة إوالــــة الرســــائ     .2 وُيــــمل للمكا ــــب املرِّزتــــة الوطني
إطار ممارسة وظائفها النظامية. أما الكيانات الدولية، 

 ،يتعا عليها ا صول على  رخي  نذه ال اتة.
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وعلى املكتب املرِّزي الوطي أو الكيـان الـدويل الـذي  .3
ُييــــ  رســــالة أن تتأِّــــد بشـــــك  مدــــبمل مــــا  قيـــــدها 

 النظام.بأوكام هذا 

وال لــــوحم لضمانـــــة العامـــــة  دـــــجي  رســـــالة   إوـــــدا  .4
قواعــــد البيانــــات الشــــرطية اخلاصــــة باملنظمــــة مــــا صون 
موا،قة املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل الـذي 
أوـــال الرســـالة املعنيـــة. و عتـــي موا،قـــة املكتـــب املرِّـــزي 
الـوطي أو الكيــان الدوليـة حبكــل املعاـاة عنــدما  كــون 

العامـــــة إوـــــدا اجلهـــــات الـــــع ُوج هـــــ  إليهـــــا  ا،مانـــــة
 الرسالة.

و  إطــــــــــار مشــــــــــارتع أو مبــــــــــاصرات حمــــــــــدصة،  كــــــــــا  .5
استحدارب  دهي ت إضا،ية للتواص  املباشر بواساة 
الرســائ . و كــا، بشــك  اســتثنائي، أن  ــنت مكتــب 
مرِّزي وطي أش اصا اّولا صراوة وال تعملـون ،يـه 

 ومل إوالة هذه الرسائ .

 : 2الفصل 
 مبادئ متصلة بمعاملة المعلومات

 : أغراض التعاون الشرطي10لمادة ا

ال رـــــــــوحم معاملـــــــــة البيانـــــــــات   منظومـــــــــة اإلنرتبـــــــــول  .1
للمعلومات إال لتحقيمل  ر  حمدص وصرتت وتتماشى 

 مع أهدا  املنظمة وأنشاتها.

و عامتــــ  البيانــــات   منظومـــــة اإلنرتبــــول للمعلومـــــات  .2
 التالية: لتحقيمل  ر  على ا،ق  ما ا، را 

البحث عا ش   مالـوب ب ـر  اوتجـاحمه أو  .أ
 ؛اعتقاله أو  قييد ورِّته

حتدتـد مكــان وجـوص شــ   أو شـيء ذي بأ يــة  .ب
 ؛بالندبة للشرطة

 و،  معلومات أو ا صول على معلومات  تعلمل  .ج
بتحقيــمل جنــائي أو بالدــوابمل وا،نشــاة اإلجراميــة 

 لش   ما؛

ــــــه إب شــــــ  ، أو وــــــدرب، أو شــــــيء، أو  .ص التنبي
 ؛وب إجرامي ذي صلة بأنشاة إجراميةأسل

 ؛حتدتد هوتة ش   أو جثة .ه

 ؛إجراء حتلي ت ، را  ا،صلة اجلنائية .و

 ؛إجراء  دقيقات أمنية .حم

 بيان التهدتدات والتوّجهات اإلجرامية وشبكات  .ح
 اجملرما.

و قــــــــع علــــــــى عــــــــا مل املكا ــــــــب املرِّزتــــــــة الوطنيـــــــــة  .3
د والكيانات الوطنية والكيانات الدولية مدـوولية حتدتـ

 ر  معاملة بيانا ا وإعاصة  قييمها بصورة منتظمـة، 
  اصة   ِّ  مرة تُرجت ،يها حتقيمل هذا ال ر . 

و قــــع علــــى عــــا مل ا،مانــــة العامــــة مدــــوولية وضــــع  .4
آليــــــات وأصوات  ضــــــما التقيــــــد  ــــــذا ال ــــــر  علــــــى 

إب  125الــدوام، ضــما الشــروف احملــدصة   املــواص مــا 
 ما هذا النظام. 127
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ب املرِّزتـــة الوطنيـــة والكيانـــات الوطنيـــة و كـــون املكا ـــ .5
والكيانـــات الدوليـــة مدـــوولة عـــا التقيـــد  ـــذا ال ـــر  

 أثناء است دام البيانات. 

وال ُتدــمت مبعاملــة البيانــات مــا قبــ  املكا ــب املرِّزتــة  .6
الوطنيــــــــة والكيانـــــــــات الوطنيـــــــــة والكيانـــــــــات الدوليـــــــــة 
، ــرا  أخــرا ذات صــلة بالتعــاون الشــرطي الــدويل 

ـــــــة أو ، ـــــــرا   ـــــــ  هـــــــذه ا، ـــــــرا  إصارت إال إذا ِّان
 تماشى مع أهدا  املنظمة وأنشاتها، و ندـجل مـع 
ال ـــــــر  الـــــــذي ُوـــــــّدص أساســـــــا ملعاملـــــــة البيانـــــــات   
منظومـــة اإلنرتبــــول للمعلومــــات. وتُبلَّــــ  املصــــدر  ــــذه 
املعاملة وُيتفك حبمل االعرتا  عليها، ضما الشروف 

مدــوولية مــا هــذا النظــام. و قــع  64احملــدصة   املــاصة 
هــذه املعاملــة علــى عــا مل املكتــب املرِّــزي الــوطي، أو 
الكيــان الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي تقــرر معاملــة 
البيانـــــات ، ـــــرا  أخـــــرا  ـــــ   لـــــك الـــــع ُوـــــّدصت 

 أساسا ملعاملتها.

و كــــا أن  ــــتل معاملــــة البيانــــات لتحقيــــمل أي  ــــر   .7
مشــرو  آخــر  ــ  التعــاون الشــرطي الــدويل،   إطــار 

 وما تليها ما هذا النظام. 126املاصة أوكام 

 : المشروعية11المادة 

علـــــى القـــــانون الدـــــاري   املكتـــــب املرِّـــــزي الــــــوطي  .1
والكيـــــان الــــــوطي والكيـــــان الــــــدويل أن تتـــــيت معاملــــــة 
البيانات   منظومة اإلنرتبول للمعلومات، وتتعا أن 
حتـــــرتم هـــــذه املعاملـــــة ا قـــــوق ا،ساســـــية لضشـــــ اص 

ما القانون ا،ساسي  2قا للماصة موضو  التعاون، و،
ــــذي  للمنظمــــة ولاعــــ ن العــــاملي  قــــوق اإلندــــان ال

 حُتي  إليه املاصة املذِّورة.

وتتعـــــّا علـــــى املكا ـــــب املرِّزتـــــة الوطنيـــــة والكيانــــــات  .2
الوطنيــــــة والكيانــــــات الدوليــــــة ِّفالــــــة مشــــــروعية  ــــــع 
 بيانا ا وإصراجها   منظومة اإلنرتبول للمعلومات. 

ــــــــــة واملكا ــــــــــب امل .3 ــــــــــات الوطني ــــــــــة والكيان ــــــــــة الوطني رِّزت
ــــات الدوليــــة مكلفــــة أتضــــا بكفالــــة مشــــروعية  والكيان
االطـــــــــ   علـــــــــى املعلومـــــــــات املدـــــــــّجلة   منظومـــــــــة 

 اإلنرتبول للمعلومات.

 : النوعية12المادة 

علـــــــى البيانـــــــات الـــــــع  ُعامـــــــ    منظومـــــــة اإلنرتبـــــــول  .1
للمعلومـــات أن  كـــون صقيقـــة، وم ئمـــة، وذات صـــلة 

، وحمّدثـــة، ممـــا تيدــــر اســـت دامها مـــا قبــــ  بـــا، را 
املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات الوطنية والكيانات 

 الدولية. 

و قــع علــى عــا مل املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات  .2
الوطنيــــة والكيانــــات الدوليــــة مدــــوولية ضــــمان نوعيـــــة 
بيانا ــــــــــــا الـــــــــــــع  دـــــــــــــجلها   منظومـــــــــــــة اإلنرتبـــــــــــــول 

 للمعلومات.

ا علــــــى ا،مانـــــة العامــــــة وضـــــع آليــــــات وأصوات وتتعـــــ .3
  ضما اورتام نوعية البيانات على الدوام.

و تحمــ  املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الوطنيــة  .4
والكيانـــــــات الدوليـــــــة مدـــــــوولية التحقـــــــمل مـــــــا نوعيـــــــة 
البيانــات قبــ  اســت دامها، ضــما الشــروف احملــدصة   

 ما هذا النظام. 63املاصة 

 لشفافية: ا13المادة 

على معاملة البيانات   منظومة اإلنرتبول للمعلومات  .1
أن  ضـــــــما للمكا ـــــــب املرِّزتـــــــة الوطنيـــــــة والكيانـــــــات 
الوطنيــــــة والكيانــــــات الدوليــــــة، علــــــى الــــــدوام، اوــــــرتام 

 وقوق معاملة بيانا ا و،قا ،وكام هذا النظام. 

و كـــون ا،مانـــة العامـــة مدـــوولة عـــا ضـــمان الشـــفا،ية  .2
ملــة البيانـات و  شــ ي  قواعـد بيانــات علـى صـعيد معا

 املنظمة. 

ــــتمم ا،مانــــة العامــــة رأي جلنــــة الرقابــــة علــــى  .أ  ل
حمفوظـــــــات اإلنرتبـــــــول بشـــــــأن عمليـــــــات معاملـــــــة 
البيانات الش صية الع  عتزم القيام  ا واملذِّورة 

 61و 56و 55واملــــــــواص  31إب  27  املــــــــواص مــــــــا 
 ؛ما هذا النظام؛ (3)97و (2)73و (ص،4)68و
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لــع ا،مانــة العامــة جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات ُ ا .ب
ـــــداب  املت ـــــذة  ابيقـــــا للمـــــواص  ـــــى الت ـــــول عل اإلنرتب

 ؛،ب( ما هذا النظام2)125و 118و 59و( 7)51

العامة إب اللجنة التنفيذتـة أّي مشـرو   ا،مانة قّدم  .ج
أو طلــب تتعلــمل مبعاملــة بيانــات   منظومــة اإلنرتبــول 

دــبقة مبوجــب املــواص للمعلومــات وتتالــب موا،قتهــا امل
 (3)55و 31و 30و 29و 23و (3)22و (5)17
مــا هــذا النظــام، و ر،ــمل بــه ( 3)131و (3)97و( 8)68و

رأي جلنـــــة الرقابـــــة علــــــى حمفوظـــــات اإلنرتبـــــول ِّلمــــــا 
اقتضـــى هــــذا النظــــام ذلـــك. و قــــّدم اللجنــــة التنفيذتــــة 
 قرتـــــرا إب اجلمعيـــــة العامـــــة تتضـــــما الرتاخـــــي  الـــــع 

مـــا ( 6)55حملـــدصة   املـــاصة منحتهـــا ضـــما الشـــروف ا
 ؛هذا النظام

العامة اللجنة التنفيذتة على التداب   ا،مانةُ الع  .ص
مـا هــذا  118و (4)68و 59املت ـذة  ابيقـا للمـواص 

 ؛النظام

العامة بتحدتث الدج ت التاليـة،  ا،مانةو قوم  .ه
مــــا هـــــذا  126ضــــما الشـــــروف احملــــدصة   املـــــاصة 

 النظام: 
زتــــــة الوطنيــــــة والكيانــــــات ســــــج  املكا ــــــب املرِّ ‘1’

الوطنيــــة والكيانــــات الدوليــــة الــــع ُمنحــــ  وــــمل 
الوصـــول إب منظومـــة اإلنرتبـــول للمعلومـــات أو 
 الع وّ،رت البيانات الع  عام    املنظومة؛ 

ســـج  قواعـــد البيانـــات الشـــرطية للمنظمـــة، مبـــا  ‘2’
   ذلك ملفات التحلي ؛ 

 سج  عمليات الربإل اإللكرتوين؛  ‘3’
 عمليات  نزت  البيانات وحتميلها؛  سج  ‘4’
ســج  عمليــات معاملــة املعلومــات املدــجلة    ‘5’

 قواعد البيانات؛ 
ســـــج  ا،صوات الـــــع وضـــــعتها ا،مانـــــة العامـــــة  ‘6’

 إلصارة البيانات؛
 سج  عمليات املقارنة ، را  التدقيمل. ‘7’

و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االطــ   علــى هــذه 
قـــــ . و كـــــا أتضـــــا للكيانــــــات الدـــــج ت   أي و 

الدولية االط   عليها و،قا  قوق الوصـول املمنووـة 
نـــا، وِّـــذلك للكيانـــات الوطنيـــة عـــا طرتـــمل املكا ـــب 

 املرِّزتة الوطنية املعنية.

 القصــوا للمــدص حمّدثــة بقائمــة العامــة ا،مانــة وحتــتفك .و
 مبوجـب التنفيذتـة اللجنـة وـدص ا ِّمـا  البيانات  فك
 القائمة. هذه لو عم النظام، هذا

 : السرية14المادة 

ـــ     .1 تتعـــا حتدتـــد مدـــتوا ســـرتة البيانـــات الـــع  ُعامت
منظومـــة اإلنرتبـــول للمعلومـــات علـــى أســـاس امل ـــاطر 
الــع قــد تفرضـــها  عمــيل هـــذه البيانــات علـــى ِّــ  مـــا 
ا،شـــــ اص موضـــــو  التعـــــاون، واملصـــــاصر، واملنظمـــــة. 
 وتتعــا أال تــتمكا مــا االطـــ   علــى هــذه البيانـــات

 إال ا،ش اص املصرح نل بذلك. 

و كـــون املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة والكيانـــات الوطنيـــة  .2
والكيانــات الدوليــة مدــوولة عــا حتدتــد مدــتوا ســرتة 
بيانا ا الع  درجها   منظومة اإلنرتبول للمعلومات، 
وعـــــا اوـــــرتام ســـــرتة البيانـــــات الـــــع  الـــــع عليهـــــا، أو 

املنظومــــــة،  حتيلهــــــا، أو  دــــــت دمها ملعاملتهــــــا خــــــارج
ومـــا تليهـــا مـــا  112ضـــما الشـــروف احملـــدصة   املـــاصة 

 هذا النظام.

وحتــرص ا،مانــة العامــة علــى أن  ُعامــ   يــع البيانــات  .3
  منظومة اإلنرتبـول للمعلومـات و،ـمل مدـتوا الدـرتة 
الـــذي وـــّدصه نـــا املكتــــب املرِّـــزي الـــوطي أو الكيــــان 

 الوطي أو الكيان الدويل الذي قام مبعاملتها. 

و ت ــــذ ا،مانــــة العامــــة، و،قــــا ،وكــــام هــــذا النظــــام،  .4
 يــع التــداب  ال حممــة واملناســبة لتعزتــز مدــتوا الدــرتة 
املمنوح للبيانات لدرء امل اطر الع قد تفرضها  عميل 
ـــــات علـــــى ِّـــــ  مـــــا ا،شـــــ اص موضـــــو   هـــــذه البيان

 التعاون، واملصاصر، واملنظمة.
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 : األمن15المادة 

ع  ُعامت    منظومـة اإلنرتبـول تتعا محاتة البيانات ال .1
ـــــع قـــــد  ـــــم ســـــ متها  للمعلومـــــات مـــــا امل ـــــاطر ال
وسـرتتها، وتتعـا أن  بقــى هـذه البيانــات متاوـة علــى 
الـــدوام للمكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة والكيانـــات الوطنيـــة 
والكيانات الدولية الع  لك ومل الوصول املباشر إب 

 منظومة اإلنرتبول للمعلومات. 

،مانــــــة العامــــــة بتاــــــوتر منظومــــــة إلصارة أمــــــا و ُعــــــ  ا .2
املعلومـــــــات. وحتقيقـــــــا نـــــــذه ال اتـــــــة، وبالتشـــــــاور مـــــــع 
ــــة الوطنيــــة أو مــــع ممثليهــــا   انيئــــات  ــــب املرِّزت املكا 
االستشـارتة املشـكَّلة نـذه ال اتـة،  قـوم بوضـع سياســة 
أمنيـــة وحتـــدتثها بشـــك  منـــتظل مدـــتندة   ذلـــك إب 

الـــــدويل وإب  قيــــــيل  املعـــــات  املعتمــــــدة علـــــى الصــــــعيد
 امل اطر الع قد  نشأ. 

و ُع  ا،مانة العامة ب رساء البنية التحتية ل  صاالت  .3
وقواعـــد البيانـــات الـــع  ـــد  إب ا فـــا  علـــى أمـــا 

 البيانات بناء على الدياسة ا،منية احملّدصة. 

وحتـــّدص ا،مانـــة العامـــة أتضـــا إجـــراءات مـــنت موظفيهـــا  .4
منيــــــة لكـــــــ  مدــــــتوا مـــــــا ا،هليــــــة أو الرتاخـــــــي  ا،

مدــتوتات ســرتة البيانــات، ضــما الشــروف احملــدصة   
 وما تليها ما هذا النظام.  112املاصة 

و كــــون املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة والكيانــــات الدوليــــة  .5
مدوولة عا ا قوق الع  نحهـا للوصـول إب منظومـة 
اإلنرتبــــول للمعلومــــات، وعــــا أمــــا املرا،ــــمل الــــع  تــــيت 

ه املنظومــــــة، وعــــــا اوــــــرتام القواعــــــد الوصــــــول إب هــــــذ
ا،منيـــــة احملـــــدصة، وعـــــا ا فـــــا  علـــــى مدـــــتوا أمـــــي 
للبيانـــات ال تقـــ  عـــا املدـــتوا الـــذي  فرضـــه ا،مانـــة 
العامــة عنــد معاملــة البيانــات خــارج منظومــة اإلنرتبــول 

 للمعلومات.

و ت ــــذ ا،مانــــة العامــــة، و،قــــا ،وكــــام هــــذا النظــــام،  .6
على أما البيانـات الـع  يع التداب  املناسبة للحفا  

  ُعامت    منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

ـــات خـــارج المنظومـــة ألغـــراض 16المـــادة  ـــة البيان : معامل
 شرطية

 كــا للبيانــات الــع  ــتل معاملتهــا أساســا   منظومــة  .1
اإلنرتبــول للمعلومــات أن  ُعامتــ  خــارج هــذه املنظومــة 
إذا ِّانـــــ  هـــــذه املعاملـــــة ضـــــرورتة وأجرتـــــ  لتحقيـــــمل 
أ را  شرطية. وتتعا أن  تل معاملة البيانات خـارج 
املنظومة مع مراعـاة مبـاصئ معاملـة املعلومـات املـذِّورة 

 أع ه.

و كــــون املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة والكيانــــات الدوليــــة  .2
مدــــوولة عــــا  ابيــــمل شــــروف معاملــــة البيانــــات خــــارج 

 (4)114املنظومــــة ضــــما الشــــروف احملــــدصة   املــــاص ا 
 النظام.ما هذا  116و

و دـــدي ا،مانــــة العامـــة املشــــورة إب املكا ـــب املرِّزتــــة  .3
الوطنيـــة والكيانــــات الدوليــــة ،يمـــا تتعلــــمل بوضــــع هــــذه 

 ا،وكام قيد التنفيذ. 

 : التطبيق الفعلي17المادة 

 تتعا ضمان  ابيمل هذا النظام  ابيقا ،عليا.  .1

 تـــــوب املكا ـــــب املرِّزتـــــة الوطنيـــــة والكيانـــــات الوطنيـــــة  .2
دولية حتدتـد اإلجـراءات الفعالـة وامل ئمـة والكيانات ال

الــــع تتعــــا اداذهــــا لضــــمان  قيــــد عمليا ــــا باملبــــاصئ 
وااللتزامـــــات الـــــوارصة   هـــــذا النظـــــام، وال ســـــيما مـــــا 

 خ ل  أهي  موظفيها.

و توب املكا ب املرِّزتة الوطنيـة حتدتـد و ابيـمل التـداب   .3
 الــع  ضــما  قيــد العمليــات الــع  ضــالع  ــا ِّيانا ــا
الوطنيـــة باملبـــاصئ وااللتزامـــات الـــوارصة   هـــذا النظـــام، 
قبـــ  أن  دـــمت نـــا بـــاالط   مباشـــرة علـــى البيانـــات 
املعامتلــــة   منظومــــة اإلنرتبــــول للمعلومــــات أو بتزوتــــد 
ــــــات لكــــــي ُتصــــــار إب  هــــــذه املنظومــــــة مباشــــــرة بالبيان

 معاملتها ،يها.

 و تــوب املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة  قيــيل عمــ  ِّــ  ِّيــان .4
مــا ِّيانا ــا الوطنيــة  قييمــا منتظمــا للتأِّــد مــا  قيــده 
بأوكـــــام هـــــذا النظـــــام، و ت ـــــذ، ضـــــما وـــــدوص هـــــذا 
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النظــام،  يــع التــداب  التصــحيحية الــع  راهــا ضــرورتة 
وم ئمة بشأن الكيانات الوطنية املذِّورة،  د  منع 
أي معاملـــة للبيانـــات ال  تقيـــد بأوكـــام هـــذا النظـــام. 

تة الوطنية أتضـا أن  ت ـذ  يـع و كا للمكا ب املرِّز 
التداب  الوقائية ال حممة  د  مراعاة اخلاـر الـذي قـد 
تفرضــه اســت دام البيانــات اســت داما االفــا ،وكــام 

 هذا النظام. 

ــــة  .5 و تــــوب ا،مانــــة العامــــة  قيــــيل عمــــ  املكا ــــب املرِّزت
الوطنيــة  قييمــا منتظمــا   ضـــوء هــذا النظــام. و ت ـــذ 

حية الـع  راهــا ضـرورتة وم ئمــة  يـع التـداب  التصــحي
إلأـــــــــاء أي معاملـــــــــة للبيانـــــــــات ال  تقيـــــــــد، بأوكـــــــــام 

مـــا هـــذا النظـــام. إالّ أنـــه تتعـــا ا صـــول  131 املـــاصة
على إذن مدبمل ما اللجنة التنفيذتة   ما تتعلمل بأي 
 دب   صـحيحي قـد تفضـي إب  عليـمل وقـوق معاملـة 
ان البيانــــات الــــع ُ ــــنت ملكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو لكيــــ

 صويل، لفرتة طوتلة.

و تـــوب ا،مانـــة العامـــة  قيـــيل عمـــ  الكيانـــات الدوليـــة  .6
 قييمــــا منتظمــــا   ضــــوء هــــذا النظــــام، و ت ــــذ  يــــع 
التداب  التصحيحية الع  راها ضـرورتة وم ئمـة إلأـاء 

 131أي معاملة للبيانات ال  تقيد بأوكام هذا املـاصة 
 ما هذا النظام. 

 وتصـــــويبها البيانـــــات علــــى االطـــــ   حقـــــوق: 18المـــــادة 
 وحذفها

 جلنــة إب مباشــرة تقــّدم أن ِّيــان  أو شــ   ،يّ  ُيــمل .1
 علــى ل طــ   طلبــاالرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول 

للمعلومـات  اإلنرتبـول منظومـة    ُعامتـ  الع البيانات
  صـــــوتبها أو ،ذلك الشـــــ   أو الكيـــــانبـــــ املتعلقـــــةو 
 .وذ،ها أو/و

ووــذ،ها   صــوتبها وأ البيانــات علــى االطــ   وقــوق .2
 ضـعود اإلنرتبـول حمفوظـات علـى الرقابـة جلنـة ها كفل

 االطــ   طلبــات معاملــة  كــا وال .ةمنفصــللقواعــد 
 منظومــــــــة ووــــــــذ،ها    صــــــــوتبها وأ البيانــــــــات علــــــــى

ُـــــذِّر مل مـــــا للمعلومـــــات، اإلنرتبـــــول ـــــك خـــــ   ت  ذل
 . لك القواعد   صراوة

 
 الباب الثاني: 
 الجهات الفاعلة

 : 1الفصل 
 وظائف المكاتب المركزية الوطنية

 : تنسيق تدفق البيانات19المادة 

 تـوب املكا ـب املرِّزتــة الوطنيـة، علــى الصـعيد الــوطي،  .1
 نديمل معاملة البيانات الـع حتيلهـا بلـداأا   منظومـة 

 اإلنرتبول للمعلومات.

و تــوب املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة  زوتــد أجهــزة بلــداأا،  .2
وكـام هـذا النظـام، بالبيانـات الـع مع ضـمان اوـرتام أ

 ُعامتــــ    منظومــــة اإلنرتبـــــول للمعلومــــات والضـــــرورتة 
 إلجناحم مهام هذه ا،جهزة.

 : تنسيق عمليات البحث الجنائي20المادة 

ـــمل عمليـــات البحـــث اجلنـــائي   املكا ـــب املرِّزتـــة  .1  ُندَّ
الوطنية. و توب املكا ب املرِّزتة الوطنية، على الصعيد 

ـــــــوطي،  ندـــــــ ـــــــدويل ال ـــــــات التعـــــــاون ال يمل معاملـــــــة طلب
وطلبـــــات إصــــــدار التنبيهــــــات الدوليــــــة املوجهــــــة إليهــــــا 

 بواساة نشرات اإلنرتبول، والتعاميل والرسائ .

و  هــــــذا الصــــــدص، نــــــذه املكا ــــــب ا رتــــــة   حتدتــــــد  .2
القنـــــوات ا،ِّثـــــر م ءمـــــة نـــــا علـــــى الصـــــعيد الـــــوطي 

 لضمان قيام  عاون صويل ناجع.

زتة الوطنية متابعـة طلبـات التعـاون و توب املكا ب املرِّ .3
الدويل وطلبات إصدار التنبيهات الدولية الع أوالتها 
املكا ب بالب ما أجهز ا الوطنية و قـدم   ـا مـا 

 خ ل نشرات اإلنرتبول والتعاميل والرسائ .
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: منح تراخيص الوصول المباشر إلى منظومة 21المادة 
 المعلومات على الصعيد الوطني 

 ــب املرِّزتــة الوطنيــة ووــدها موهلــة ،ن دــّول إن املكا .1
أجهز ــــــــا الوطنيــــــــة الوصــــــــول إب منظومــــــــة اإلنرتبــــــــول 
للمعلومـــات، وحتـــّدص ناـــاق وقـــوق هـــذه ا،جهـــزة   
االطــــــ   علــــــى هــــــذه البيانــــــات ومعاملتهــــــا. و ت ــــــذ 
املكا ـــــــب املرِّزتـــــــة الوطنيـــــــة، ِّلمـــــــا أمكـــــــا، التـــــــداب  

للشـرطة  الضرورتة الع  ضما وصول ا،جهـزة الوطنيـة
اجلنائيـــة املعنيـــة بالتعـــاون الشـــرطي الـــدويل إب منظومـــة 

 اإلنرتبول للمعلومات.

وقبـــــ  مـــــنت  ـــــراخي  الوصـــــول املباشـــــر إب منظومــــــة  .2
املعلومـــات، تتعـــا علــــى املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيــــة أن 

  ضما ما تلي: 
أن تكـــــون اجلهـــــاحم الـــــذي تُـــــراص منحـــــه  رخيصـــــا  .أ

ــــــــــــو  ل للوصــــــــــــول مباشــــــــــــرة إب منظومــــــــــــة اإلنرتب
ــــا ممارســــة مهمــــة  للمعلومــــات ِّيانــــا اــــوال قانون
ذات منفعــــــــة عامــــــــة   إطــــــــار إنفــــــــاذ القــــــــانون 

 اجلزائي؛ 
أالّ  ـــــم طبيعـــــة أنشـــــاة هـــــذا اجلهـــــاحم ومهامـــــه  .ب

 أهدا  املنظمة ووياصها؛ 

أال حتظر التشرتعات الوطنيـة وصـول اجلهـاحم إب  .ج
 مث  هذه املنظومة؛ 

ا أن تكون اجلهاحم قاصرا على التقيد بأوكام هذ .ص
 النظام؛ 

أن  كون وقوق الوصول واملعاملة الع سـُتمنت  .ه
مر باـــــة ار باطـــــا مباشـــــرا بأنشـــــاة هـــــذا اجلهـــــاحم 

 ومهامه. 

وأي  ــــرخي   نحــــه مكتــــب مرِّــــزي وطــــي للوصــــول  .3
مباشــرة إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات تُــيم بشــأنه 
ا فــــــاق مدــــــبمل بــــــا هــــــذا املكتــــــب والكيــــــان الــــــوطي 

ميثــاق ’’أن تتماشــى مــع  اجلدتــد. وعلــى هــذا اال فــاق
وصــــــــول الكيانــــــــات الوطنيــــــــة إب منظومــــــــة اإلنرتبــــــــول 

 امللحمل  ذا النظام.‘‘ للمعلومات

وعندما  نت مكتب مرِّزي وطي  رخيصـا جدتـدا إب   .4
ِّيـــــان وطـــــي جدتـــــد، تبـــــاصر علـــــى الفـــــور إب إبـــــ   
ــــــــة  ــــــــة الوطني ــــــــع املكا ــــــــب املرِّزت ا،مانــــــــة العامــــــــة و ي

 والكيانات الدولية بذلك. 

و عامر  الكيانات الوطنية بيانا ا   منظومة اإلنرتبول  .5
 للمعلومات ضما ودوص وقوق املعاملة املمنووة نا. 

و رس  املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة إب الكيانـات الوطنيـة  .6
  بلـــدها املعلومـــات ال حممـــة ملمارســـة وقـــوق املعاملـــة 

 املمنووة نا. 

عــا معاملــة و كــون املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة مدــوولة  .7
البيانــــات الــــع  نفــــذها الكيانــــات الوطنيــــة الــــع دونــــا 

 الوصول إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات. 

 
 : 2الفصل 

 وظائف األمانة العامة

 : إدارة المنظومة22المادة 

ــــــة العامــــــة مدــــــوولة عــــــا اإلصارة العامــــــة  .1  كــــــون ا،مان
 ملنظومة اإلنرتبول للمعلومات. 

ظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات  صــمل ا،مانــة العامــة منو  .2
ـــــــدتره، وحتـــــــدص، بشـــــــك  خـــــــاص،  و ـــــــنظل عملهـــــــا و 

وعنــــــــد  ابيــــــــمل . التكنولوجيــــــــا الــــــــع ســــــــرت كز عليهــــــــا
 كنولوجيا معاملة البيانات، حترص ا،مانة العامة على 
حتقيـــمل التكامـــ  مـــع متالبـــات هـــذا النظـــام بـــدءا مـــا 

مـــا خـــ ل  ممكـــا وقـــ  أســـر   التصـــميل و لقائيـــا، 
 .التقنية والتنظيمية امل ئمة اداذ التداب 

و قـوم ا،مانـة العامـة، حتـ  إشـرا  اللجنـة التنفيذتــة،  .3
وضــــما وــــدوص أوكــــام هــــذا النظــــام، بدراســــة وحبــــث 
الالبات الع  تقدم  ا املكا ب املرِّزتة الوطنية لتنزت  
البيانـات ورباهـا إلكرتونيـا، ضـما الشـروف احملـدصة   

 ما هذا النظام. 56و 55املاص ا 

  ووي ا،مانة العامة قواعد بيانات املنظمة.و  .4
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و شــــــر  ا،مانــــــة العامــــــة علــــــى معاملــــــة البيانــــــات    .5
منظومــة اإلنرتبـــول للمعلومـــات، وحتــرص علـــى أن تـــتل 
اوــــــرتام شــــــروف معاملــــــة البيانــــــات   قواعــــــد بيانــــــات 
املنظمـــــــة. ِّمـــــــا  ضـــــــع ا،صوات الـــــــع  دـــــــمت بـــــــ صارة 

الرقابــــة   البيانـــات وبالوصـــول إب املنظومــــة. و ـــارس 
إطــار التــدقيقات التلقائيــة أو ا ــواصرب املتصــلة مبعاملــة 

 البيانات. 

 : تدابير إضافية لتعزيز التعاون 23المادة 

العامة أن  قرتح على اجلمعية العامـة إبـرام  لضمانةُيمل  .1
ا فاقـــــات   جمـــــال معاملـــــة البيانـــــات، وعلـــــى اللجنـــــة 

رات التنفيذتة إنشاء قواعد بيانـات، أو اسـتحدارب نشـ
خاصــة بــاإلنرتبول أو  عــاميل، ضــما الشــروف احملــدصة 

على التوايل ما هذا  97و 73و 29و 28و 27  املواص 
 .النظام

و كـــا نـــا أتضـــا، ضـــما أوكـــام هـــذا النظـــام، إجـــراء  .2
اختبـــــــــارات  ــــــــــد  النظـــــــــر   االقرتاوــــــــــات أعــــــــــ ه 

 وصيا تها. 

 : تسجيل البيانات24المادة 

كـــــام هـــــذا النظــــــام،  قـــــوم ا،مانـــــة العامـــــة، و،قـــــا ،و .1
بتدـــــــــجي  البيانـــــــــات   قواعـــــــــد البيانـــــــــات الشـــــــــرطية 

 للمنظمة وبتحدتثها ووذ،ها: 

لصـــــــا  مصـــــــاصر ال  لـــــــك وـــــــمل الوصـــــــول إب  .أ
 منظومة اإلنرتبول للمعلومات؛ 

مببــاصرة منهــا، عنــدما  كــون البيانــات وارصة مــا  .ب
مصــــاصر ُمتاوــــة للعمــــوم، و كــــون قــــد اطلعــــ  

 كون البيانات  عليها بارتقة مباشرة، أو عندما
وارصة مـــــــا أ،ــــــــراص ا صـــــــلوا با،مانــــــــة العامــــــــة أو 
باملكا ـــــب املرِّزتـــــة الوطنيـــــة، أو عنـــــدما  كـــــون 
ــــي ت جنائيــــة أجر ــــا  ــــات نا ــــة عــــا حتل البيان
ا،مانـــــــة العامـــــــة، ضـــــــما الشـــــــروف احملـــــــدصة   

 ما هذا النظام؛ 47 املاصة

بصـــفة اســـتثنائية، لصـــا  مكتـــب مرِّـــزي وطـــي أو   .ج
ان صويل  لــك وــمل الوصــول ِّيــان وطــي أو ِّيــ

املباشر إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات، وبناء 
 على طلبه.

ال  كــــا لضمانـــــة العامـــــة أن  دــــج  بيانـــــات لصـــــا   .2
مصـــدر ال  لـــك وـــمل الوصـــول إب منظومـــة اإلنرتبـــول 
للمعلومــات، أو أن  قــوم بــذلك مببــاصرة منهــا، إال إذا 

 ها. ُوّدصت مدبقا إجراءات حتدتث البيانات ووذ،

 : التنسيق 25المادة 

 دــّه  ا،مانــة العامــة  عــاون املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة  .1
،يمـــا بينهـــا. و الـــب مـــا املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة أو 
حتيـــ  إليهـــا، و،قـــا ،وكـــام هـــذا النظـــام، وبنـــاء علـــى 
القيــوص وعلــى قواعــد الدــرتة الــع تفرضــها املصــدر، أي 

التعـــاون  بيانـــات  ـــرا أن مـــا شـــأأا أن  تـــيت  ندـــيمل
 الدويل  نديقا أ،ض .

و كــا لضمانــة العامــة، إذا ِّانــ  اوتياجــات التعــاون  .2
الــدويل  دــتدعي ذلــك، أن  ندــمل  بشــك  مباشــر مــع 
الكيانات الوطنية، شرتاة أن تـأذن نـا بـذلك صـراوة  

 ِّ  مكتب ما مكا بها املرِّزتة الوطنية.

و دـــه  ا،مانـــة العامـــة، ِّلمـــا اقتضـــى ا،مـــر،  عـــاون  .3
املرِّزتــــــــة الوطنيــــــــة مــــــــع الكيانــــــــات الدوليــــــــة  املكا ــــــــب
 واخلاصة.

و كا لضمانة العامـة أن ُ صـدر، مببـاصرة منهـا وضـما  .4
مـــا هـــذا النظـــام، أي  103الشـــروف احملـــدصة   املـــاصة 

نشـــرة  ـــرا أأـــا  تـــيت  ندـــيمل التعـــاون الـــدويل  ندـــيقا 
 أ،ض .

 : التدابير الطارئة26المادة 

وضـعتها املنظمـة، أو  عندما  كون آليات التعاون الـع .1
اســــتق نا، أو  نفيـــــذ التزاما ـــــا عرضــــة خلاـــــر جدـــــيل 
ووشيك، وعندما  كون منظومة اإلنرتبول للمعلومـات 
عرضة للتوقف عا العم  ،سباب ،نية، تت ذ ا،ما 
العــام التــداب  امل ئمــة الــع  قتضــيها هــذه الظــرو    
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نظمة ما تتعلمل مبعاملة البيانات، بعد استشارة رئيم امل
رمسيا. وتبّل  املكا ب املرِّزتة الوطنية وجلنة الرقابة على 
احملفوظـــــات  ـــــذه التــــــداب . وتتعـــــا أن  دـــــتند هــــــذه 
التــداب  إب الر بــة    زوتــد املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة، 
بأســــر  وقــــ  ممكــــا، بالوســــائ  الــــع  تــــيت نــــا  نفيــــذ 

 مهامها النظامية.

عرضـــــة خلاـــــر عنـــــدما تكـــــون أشـــــ اص أو ممتلكـــــات   .2
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 
 59 ت ـــذ التـــداب  الاارئـــة املنصـــوص عليهـــا   املـــاصة 

 ما هذا النظام.
 

 : 3الفصل 
 لكيانات الخاصةالعالقات مع الكيانات الدولية وا

 : شروط معاملة الكيانات الدولية للبيانات27المادة 

 كــــا للمنظمــــة، ِّلمــــا استحدــــن  ذلــــك ومــــع مراعــــاة  .1
ا،هـــــدا  وال اتـــــات احملـــــدصة   قانوأـــــا ا،ساســـــي، أن 
 قــيل ع قــات  عــاون منتظمــة مــع الكيانــات الدوليــة   
جمـال معاملـة البيانـات. و ُقــام ع قـات التعـاون املنتظمــة 

ا املنظمــــة وِّيــــان صويل مــــا مبوجـــب ا فــــاق تــــيم نــــذه بـــ
 ال اتة.

و الــب ا،مانــة العامــة رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات  .2
اإلنرتبول بشأن أي مشرو  ا فاق إذا ِّان تتعلمل مبعاملة 

 بيانات ش صية.

و عــر  ا،مانــة العامــة علــى اجلمعيــة العامــة أي مشــرو   .3
 ا تلي:ا فاق طلبا ملوا،قتها. و ر،مل بالبها م

 أهدا  اال فاق وشروطه و بعا ه؛ .أ
نتيجـــة االختبـــارات الـــع ُُيتمـــ  أن ررتهـــا ا،مانـــة  .ب

 العامة؛
رأي جلنة الرقابة على حمفوظـات اإلنرتبـول إذا ِّـان  .ج

 مشرو  اال فاق تتعلمل مبعاملة بيانات ش صية؛

 ن  مشرو  اال فاق. .ص

ودضـــــع معاملـــــة الكيانـــــات الدوليـــــة للبيانـــــات للشـــــروف  .4
 معًة: التالية جمت

تكــــون الكيــــان الــــدويل منظمــــة صوليــــة، أو منظمــــة  .أ
وكوميـــة صوليـــة، أو منظمـــة  ـــ  وكوميـــة  ـــوصي 
 مهمة ذات منفعة عامة على الصعيد الدويل؛ 

 قتصر معاملة البيانات وصرا على حتقيـمل ال ـر   .ب
 املتوخى ما التعاون با الكيان الدويل واملنظمة؛ 

  قتصــــر معاملــــة البيانــــات الش صــــية وصــــرا علــــى .ج
مبــدأ واجــة هــذا الكيــان إب االطــ   علــى هــذه 

 البيانات؛ 

تتعهــد الكيـــان الـــدويل   اال فــاق بـــاورتام مبـــاصئ  .ص
املعاملـــة والواجبـــات العامــــة املفروضـــة علـــى  يــــع 

 املصاصر، ِّما ورصت   هذا النظام؛ 

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

و ُفر  الشروف اإلضا،ية التالية علـى وصـول الكيانـات  .5
الدوليـــــــــة مباشـــــــــرة إب جـــــــــزء مـــــــــا منظومـــــــــة اإلنرتبـــــــــول 

 للمعلومات:
ــــدويل علــــى أوكــــام هــــذا النظــــام  .أ ــــان ال توا،ــــمل الكي

 وأوكام اال فاق اخلاصة، وتقب  التقيد  ا؛

توا،ـــمل الكيـــان الـــدويل علـــى  يـــع القواعـــد ا،منيـــة  .ب
صارتة الع قد  ضعها ا،مانة العامة واإلجراءات اإل

ــــول  ابيقــــا نــــذا النظــــام مــــا أجــــ  إ اوــــة  لانرتب
الوصـــــــــول إب منظومــــــــــة اإلنرتبــــــــــول للمعلومــــــــــات 

 واست دامها، وتقب  التقيد  ا؛ 

توا،ــمل الكيــان الــدويل علــى أن  ــتل مراقبــة معاملتــه  .ج
للبيانات الع ُييلها إليه اإلنرتبول مراقبة منتظمة، 

 أو   عا املكان؛ سواء عا بعد 

ال ُ ـــنت وـــمل الوصـــول إال لووـــدة أو إصارة واوـــدة  .ص
 ضما هذا الكيان؛
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تتعــــــا أالّ تفضــــــي وــــــمل الوصــــــول إب  عايــــــ  أو  .ه
 ـــــــأخ  إوالـــــــة طلبـــــــات التعـــــــاون والتنبيهـــــــات أو 
 االط   عليها ما قب  املكا ب املرِّزتة الوطنية؛

ــــــذي تر ــــــب    .و ــــــان الــــــدويل، ال تتعــــــا علــــــى الكي
لــة البيانــات بارتقــة مباشــرة عــي الــتمكا مــا إوا

رســالة موجهــة إب مكتــب مرِّــزي وطــي أو أِّثــر 
ــــه ســــلاة  ــــر، أن تكــــون لدت ــــان صويل أو أِّث أو ِّي
 إجراء التحقيقات وامل وقة   القضاتا اجلنائية؛

ــــــذي تر ــــــب    .حم ــــــان الــــــدويل، ال تتعــــــا علــــــى الكي
الـــــتمكا مـــــا التقــــــدم بالبـــــات إصـــــدار نشــــــرات 

ـــــــــــــول أو ب والـــــــــــــة التعـــــــــــــا ـــــــــــــع اإلنرتب ميل، أن تتمت
بصـــ ويات التحقيـــمل و/أو املتابعـــة   مـــا تتعلـــمل 
بالقضاتا اجلزائية. ما جهـة أخـرا، تـتل النظـر    
ِّ  والة على ودة ،يمـا تتعلـمل باسـت دام ِّيـان 

 .صويل ما ملنظومة النشرات اخلاصة

و بل   ا،مانة العامـة املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة والكيانـات  .6
ـــــة بقـــــرار املنظمـــــة مـــــ ـــــد وـــــمل الدولي نت ِّيـــــان صويل جدت

الوصــول إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات. وال تدــري 
مفعـــــول وـــــمل الوصـــــول هـــــذا إال بعـــــد ادـــــاذ إجـــــراءات 
 ضـــما للمكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة والكيانـــات ا،خـــرا 
إمكانية التحكل حبقوق معاملة بيانا ا املمنووة للكيان 

ذا مــا هــ 109اجلدتــد، ضــما الشــروف احملــدصة   املــاصة 
 النظام.

و ُرســـ  القائمـــة الدـــنوتة املتعلقـــة باال فاقـــات امليمـــة إب   .7
ِّ  ما اللجنـة التنفيذتـة، وجلنـة الرقابـة علـى حمفوظـات 

 اإلنرتبول، واجلمعية العامة.

 : شروط معاملة الكيانات الخاصة للبيانات28المادة 

 كـــا للمنظمـــة إقامـــة ع قــــات مـــع الكيانـــات اخلاصــــة  .1
ن معهــا   جمــال معاملــة البيانــات، الــع  ر ــب   التعــاو 

مــــــذ رأت ذلــــــك مفيــــــدا لتحقيــــــمل أهــــــدا،ها. وع قــــــات 
التعاون با املنظمة وأي ِّيان صويل  ُقام وُ د َّ مبوجـب 

 ا فاق.

و الــب ا،مانــة العامــة رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات  .2
اإلنرتبول بشأن أي مشرو  ا فاق إذا ِّان تتعلمل مبعاملة 

 بيانات ش صية.

 عر  ا،مانة العامة على اجلمعية العامة أي مشرو  و  .3
 ا فاق، طلبا ملوا،قتها. و ر،مل بالبها ما تلي:

 أهدا  اال فاق وشروطه و بعا ه؛ .أ
نتيجة االختبارات الع ُُيتم  أن ررتها ا،مانـة  .ب

 العامة؛
رأي جلنـــة الرقابـــة علـــى حمفوظـــات اإلنرتبـــول إذا   .ج

ــــ ات ِّــــان مشــــرو  اال فــــاق تتعلــــمل مبعاملــــة بيان
 ش صية؛

 ن  مشرو  اال فاق. .ص

أن تدـــتو  أي  عـــاون مـــع ِّيـــان خـــاص  الضـــروريومـــا  .4
 الشروف التالية:

تتقيـــد بالقـــانون ا،ساســـي لانرتبـــول وخصوصـــا  .أ
مببـدأ الدــياصة الوطنيــة. و كــا للمكتــب املرِّــزي 
الـــــــــوطي الـــــــــذي ســـــــــّج  بيانـــــــــات   منظومـــــــــة 
اإلنرتبـــــــــول للمعلومـــــــــات أو ُســـــــــجل   دـــــــــابه 

أن تـر،  إوالـة هـذه البيانـات إب  بيانات ،يها 
 ِّيان خاص؛

ــــة قــــد  .ب ــــة التنفيذت خيضــــع ال فاقــــات  كــــون اللجن
 أجاحمت إبرامها مدبقا مث أقّر ا اجلمعية العامة.

 وال  كا النظر   ا فاق التعاون هذا إال عندما: .5

تكون الكيان اخلاص ِّيانا اعتبارتـا تدـري عليـه  .أ
 القانون اخلاص؛ 

 هدا  املنظمة وأنشاتها؛  تماشى املعاملة مع أ .ب

تكــــــون  ـــــــر  هــــــذا التعـــــــاون حمــــــدصا بوضـــــــوح  .ج
وتتماشى مع أود ا،نشاة املتعلقة مبنع اجلرائل 

 الع تدري عليها القانون العام؛
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تصــــــــب هـــــــــذا التعــــــــاون   مصـــــــــلحة التعـــــــــاون  .ص
 الشرطي الدويل بالنظر إب ال ر  املنشوص؛

 خُياَّإل إلقامة  عاون مدتدام؛ .ه

انـات الـع ُتدـمت بـاالط   ُُيدَّص بدقة نـو  البي .و
 عليها؛

حُتـــــدَّص البيانـــــات علـــــى أأـــــا وارصة مـــــا ِّيانـــــات  .حم
خاصــة، وال جمــال لل لــإل بينهــا وبــا البيانــات 

 الوارصة ما مصاصر أخرا؛ 

ُ ضمتا استق لية املنظمة    عاوأا مـع الكيـان  .ح
 اخلاص؛

ال تتعــــار  التعــــاون مــــع الكيــــان اخلــــاص مــــع   .ف
 نبيهات الدولية؛إوالة طلبات التعاون أو الت

تتعهـــــــد الكيـــــــان اخلـــــــاص   اال فـــــــاق بـــــــاورتام  .ي
مباصئ املعاملة والواجبات العامة املفروضة على 

  يع املصاصر، ِّما ورصت   هذا النظام.

البيانات املقدمة إب الكيانات اخلاصة   قتصرولب أن  .6
علـــى البيانـــات التحليليـــة وال  كـــا أن  كـــون بيانـــات 

مكــــا بشــــك  اســــتثنائي،   ش صــــية. ولكــــا مــــا امل
إطـــار مشـــرو  حمـــدص،  وســـيع ناـــاق البيانـــات لتشـــم  
البيانات الش صية )باستثناء البيانات االمسية، إال إذا 
وا،قــ  املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة أو الكيانــات الدوليــة 
الــــع و،ــــرت  لــــك البيانــــات صــــراوة علــــى ذلـــــك( أو 
البيانـــــات املدـــــت دتمة   ســـــياق عمليـــــا . و  هـــــذه 

  الة، ال بد ما استيفاء الشروف اإلضا،ية التالية:ا
تتعــا أن حُتــدَّص بوضــوح القيــوص املفروضــة علــى  .أ

 املشرو ؛
أن تــــيم ا فــــاق مدــــبمل مــــع الكيانــــات املعنيـــــة  .ب

 بشأن املشرو ؛
تقتصر الوصول إب هذه البيانات وصـرا علـى  .ج

مبـــدأ واجـــة الكيـــان إب االطـــ   علـــى هـــذه 
 البيانات؛

ت دام البيانات متناسبا مع تنب ي أن تكون اس .ص
مــــــا هــــــذا ( 2)10ا، ــــــرا  احملــــــدصة   املــــــاصة 

 النظام.

وحُتــدَّص شــروف معاملــة الكيانــات اخلاصــة للبيانـــات    .7
 اال فاق امليم با الكيان اخلاص واملنظمة.

وقبــــــ   زوتــــــد الكيانــــــات اخلاصــــــة بالبيانــــــات مبوجــــــب  .8
م معهـــا، الرتاخـــي  والشـــروف احملـــّدصة   اال فـــاق املـــيت 

 قــــوم ا،مانــــة العامــــة بــــ ع م مصــــدر البيانــــات بنّيتهــــا 
ـــــان  ـــــوطي أو الكي ـــــب املرِّـــــزي ال هـــــذه. و كـــــا للمكت
الوطي أو الدويل املعي االعرتا  علـى ذلـك   مهلـة 

 توما ما  ارت   بلي ه. 45أقصاها 

وتتعـــا،   اال فـــاق، حتدتـــد طرائـــمل  زوتـــد الكيانـــات  .9
ضما أما البيانات املعاملة اخلاصة بالبيانات بارتقة  

   منظومة اإلنرتبول للمعلومات وس متها.

ـــــــيت  .10 وتتعـــــــا علـــــــى ا،مانـــــــة العامـــــــة أن  ضـــــــما أال  ُت
الوســائ  الــع تدــت دمها ِّيــان خــاص لتــو،  بيانــات 
معاملـــة   املنظومـــة أو ا صـــول عليهـــا، االطـــ   إال 
 علـى البيانــات املـأذون  ــا ،قــإل مبوجـب اال فــاق املــيم
  هــــذا اخلصــــوص. وتتعــــا علــــى ا،مانــــة العامــــة أن 
حترص على أال  تمكا الكيانات اخلاصة ما الوصول 
ــــة أو اإلضــــرار با صــــاالت أجهــــزة  إب بيانــــات عمليا ي

 الشرطة أو التداخ  معها.

وال  كا   أي وال ما ا،وـوال اسـت دام منظومـة  .11
 اإلنرتبول للمعلومـات لتجنـب القيـوص الـع  فرضـها أي
 شـــــرتعات وطنيـــــة علـــــى التعـــــاون الشـــــرطي مـــــع ِّيـــــان 

 خاص.

و ُرس  القائمة الدنوتة باال فاقات امليمـة إب ِّـ  مـا  .12
ـــــــة الرقابـــــــة علـــــــى حمفوظـــــــات  اللجنـــــــة التنفيذتـــــــة، وجلن

 اإلنرتبول، واجلمعية العامة.
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 الباب الثالث: 
 أحكام وشروط معاملة البيانات

 :1الفصل 
 قواعد البيانات الشرطية

 : الترخيص1 القسم

 : استحداث قاعدة بيانات29المادة 

 عــــــر  ا،مانــــــة العامــــــة علــــــى اللجنــــــة التنفيذتــــــة أي  .1
مشـــــرو  تتعلـــــمل باســـــتحدارب قاعـــــدة بيانـــــات شـــــرطية 

 جدتدة طلبا ملوا،قتها.

 و ر،مل بالبها هذا ما تلي: .2
ا،ســباب الــع ص،عــ  ا،مانــة العامــة إب إعــداص  .أ

 هذا املشرو  و بعا ه املالية؛
مـة  تضـما اخلصـائ  العامـة نـذه القاعـدة، قائ .ب

 وضع بالتشاور مـع املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة أو 
مع ممثليها   انيئات االستشارتة املشكَّلة نـذه 

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

 العامة؛
رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول، إذا  .ص

يانــــــات ش صــــــية أو  اوتــــــوت هــــــذه القاعــــــدة ب
 ِّان  على صلة  ذا النو  ما البيانات.

و ُبلــ  املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة علــى الفــور باســتحدارب  .3
أّي قاعـــــدة بيانـــــات شـــــرطية. و ُبلـــــ  الكيانـــــات الدوليـــــة 
بذلك أتضا، و،قا  قوق الوصول إب منظومة اإلنرتبول 

 للمعلومات املمنووة نا.

 وجودة: تعديل قاعدة بيانات م30المادة 

  كا لضمانة العامة  عدت  قواعد البيانات الشرطية. .1

ــــــــى  .2 ــــــــة الرقابــــــــة عل ــــــــة العامــــــــة رأي جلن و لــــــــتمم ا،مان
حمفوظــات اإلنرتبــول بشــأن أي مشــرو  تتعلــمل بتعــدت  
قاعدة بيانات وما شأنه أن تعّدل خصائصها العامة، 

إذا اوتــوت هــذه القاعــدة بيانــات ش صــية أو ِّانــ  
 و  ما البيانات.على صلة  ذا الن

و عـــر  ا،مانـــة العامـــة علـــى اللجنـــة التنفيذتـــة، طلبـــا  .3
ملوا،قتهـــا، أي مشـــرو  تتعلــــمل بتعـــدت  قاعـــدة بيانــــات 
 كــــا أن تــــوصي إب  عــــدت  اخلصــــائ  العامــــة نــــذه 

 القاعدة.

 و ر،مل بالبها هذا ما تلي: .4
ا،ســباب الــع ص،عــ  ا،مانــة العامــة إب اقــرتاح  .أ

ت هـــذه، والتبعـــات املاليـــة  عـــدت  قاعـــدة البيانـــا
 نذا التعدت ؛

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

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

 العامة؛
ات اإلنرتبــول، إذا رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــ .ص

اوتــــــوت هــــــذه القاعــــــدة بيانــــــات ش صــــــية أو  
 ِّان  على صلة  ذا النو  ما البيانات.

و ُبل  املكا ب املرِّزتة الوطنيـة علـى الفـور بـأي  عـدت   .5
تاــرأ علــى اخلصــائ  العامــة لقاعــدة بيانــات شــرطية. 
و ُبلـــ  الكيانــــات الدوليـــة بــــذلك أتضـــا، و،قــــا  قــــوق 

نرتبـــول للمعلومـــات املمنووـــة الوصـــول إب منظومـــة اإل
 نا.

 : إلغاء قاعدة بيانات موجودة 31المادة 

 ر،ـــع ا،مانـــة العامـــة إب جلنـــة الرقابـــة علـــى حمفوظـــات  .1
اإلنرتبول  قرترا بأي إل اء متوقع لقاعدة بيانات معينـة 

 وملعاملة البيانات املدرجة   هذه القاعدة.

يذتــــــة أي و عـــــر  ا،مانــــــة العامـــــة علــــــى اللجنـــــة التنف .2
مشـــــرو  تتعلـــــمل ب ل ـــــاء قاعـــــدة بيانـــــات معينـــــة، طلبـــــا 

 ملوا،قتها.
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 ونذه ال اتة،  ر،مل بالبها ما تلي: .3
ا،ســباب الــع ص،عــ  ا،مانــة العامــة إب اقــرتاح  .أ

إل ــــــاء هــــــذه القاعــــــدة، والتبعــــــات املاليــــــة نــــــذا 
 اإلل اء؛

ـــــة  .ب ـــــة العامـــــة إب جلن ـــــه ا،مان ـــــذي ر،عت التقرتـــــر ال
اإلنرتبــــول، ورأي هــــذه  الرقابــــة علــــى حمفوظــــات

 اللجنة.

و ُبلــ  املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة علــى الفــور ب ل ــاء أّي  .4
قاعدة بيانـات. و ُبلـ  الكيانـات الدوليـة بـذلك أتضـا، 
و،قا  قوق الوصول إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات 

 املمنووة نا.

 : التراخيص التي تمنحها اللجنة التنفيذية32المادة 

لجنــة التنفيذتــة إب اجلمعيــة العامــة ســنوتا  قرتــرا  ر،ــع ال .1
بـــالرتاخي  الـــع منحتهـــا الســـتحدارب قواعـــد بيانـــات 
شـــرطية للمنظمـــة أو  عـــدتلها أو إل ائهـــا، مـــع اإلشـــارة 
بشــك  خــاص إب موقــع قواعــد البيانــات هــذه ضــما 
منظومــــــة اإلنرتبــــــول للمعلومــــــات وال ــــــر  منهــــــا وإب 

ق املعاملـة املتصـلة طبيعة البيانات املدجلة ،يهـا ووقـو 
 بك  قاعدة بيانات.

 باملــــدة العامــــة اجلمعيــــة أتضــــا التنفيذتــــة اللجنــــة و ُبلــــ  .2
 الع البيانات ما نو  ِّ    فك ودص ا الع القصوا
 للمعلومــــــات اإلنرتبــــــول منظومــــــة   معاملتهــــــا جــــــرت
 .امليرات إب و ش 

 : سجل قواعد البيانات الموجودة 33المادة 

العامــة ســج  بقواعــد البيانــات الشــرطية   ضــع ا،مانــة .1
للمنظمــة وحتّدثــه بشــك  منــتظل. وُيــدص هــذا الدــج  

 اخلصائ  العامة لك  قاعدة بيانات.

و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االطــ   علــى هــذا  .2
الدـج    أي وقـ . أمـا الكيانـات الدوليـة ،يمكنهـا 
االط   على قدل منـه، ودـب وقـوق الوصـول إب 

 ة اإلنرتبول للمعلومات املمنووة نا.منظوم

 : 2القسم 
 تشغيل المنظومة

 : مراعاة القانون األساسي للمنظمة34المادة 

مــــا هــــذا النظــــام، وقبــــ   دــــجي  أي  5و،قــــا للمــــاصة  .1
بيانات   قاعدة بيانات شـرطية، تتعـا علـى املكتـب 
املرِّـــزي الـــوطي أو الكيــــان الـــوطي أو الكيـــان الــــدويل 

مــا القــانون  2قيــد هــذه البيانــات باملــاصة التأِّــد مــا  
ا،ساســـي للمنظمـــة، و اصـــةخم مـــا أنـــه اـــوَّل  دـــجي  
مثـــــــــ  هــــــــــذه البيانــــــــــات مبوجــــــــــب القــــــــــوانا الوطنيــــــــــة 
واال فاقيـــــــات الدوليـــــــة الدـــــــارتة   هـــــــذا اخلصـــــــوص، 
وبــــا قوق ا،ساســــية لض،ــــراص، و،قــــا لاعــــ ن العــــاملي 

  قوق اإلندان الذي حتي  إليه هذه املاصة.

مـــا هـــذا النظـــام، وقبـــ   دـــجي  أي  5وو،قـــا للمـــاصة  .2
بيانات   قاعدة بيانات شـرطية، تتعـا علـى املكتـب 
املرِّـــزي الـــوطي أو الكيــــان الـــوطي أو الكيـــان الــــدويل 

مــا القــانون  3التأِّــد مــا  قيــد هــذه البيانــات باملــاصة 
 ا،ساسي للمنظمة.

 مـــا 3ولتحدتـــد مـــدا امتثـــال بيانـــات معّينـــة  للمـــاصة  .3
القـــانون ا،ساســـي للمنظمـــة، تُنظـــر    يـــع العناصـــر 

 :ذات الصلة، وال سيما
ــــع تدــــتند  .أ ــــتهل والوقــــائع ال طبيعــــة اجلــــرم، أي ال

 إليها؛
 وضع ا،ش اص؛ .ب

 هوتة مصدر البيانات؛ .ج

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

 االلتزامات الع تفرضها القانون الدويل؛ .ه

 على وياص املنظمة؛  بعات ا،مر .و

 الدياق العام للقضية. .حم

ــــــة للممارســــــات  و كــــــا .4 ــــــة العامــــــة أن  عــــــّد أصل لضمان
و ضعها   متناول املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات 
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الوطنيـــة والكيانـــات الدوليـــة، وال ســـيما بشـــأن  ابيـــمل 
مــــــــا القــــــــانون ا،ساســــــــي،   ضـــــــــوء  3و 2املــــــــاص ا 

 القانون الدويل. وجيهات اجلمعية العامة و اور 

ــــات بالنســــبة للتعــــاون الشــــرطي 35المــــادة  ــــدة البيان : فائ
 الدولي

مــا هــذا النظــام، وقبــ   دــجي  أي ( 3)5و،قــا للمــاصة  .1
بيانات   قاعدة بيانات شـرطية، تتعـا علـى املكتـب 
املرِّزي الوطي أو الكيان الوطي أو الـدويل التأِّـد أن 

 الشرطي الدويل.نذه البيانات ،ائدة بالندبة للتعاون 

 و ُقّيل مراعاة شرف التدجي  هذا و،قا ملا تلي: .2
ا، ــــــرا  اخلاصــــــة بالتعــــــاون الشــــــرطي الــــــدويل  .أ

 ما هذا النظام؛ و (2)10املبّينة   املاصة 
ـــــة  .ب ـــــات، وال ســـــيما إمكاني ـــــدويل للبيان الاـــــابع ال

اســـت دامها مـــا قبـــ  املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة أو 
ت الدوليـــــــة،  ـــــــ  الكيانـــــــات الوطنيـــــــة أو الكيانـــــــا

 مصدرها.

 : الخصائص العامة لقواعد البيانات36لمادة ا

حتــدص قواعــد البيانــات الشــرطية ِّا،ــة و،قــا لل صــائ   .1
 العامة التالية:

 ال ر  احملدص لقاعدة البيانات؛ .أ
طبيعــة البيانـــات الـــع  تضــمنها قاعـــدة البيانـــات،  .ب

وال سيما إذا ِّان ا،مر تتعلمل ببيانـات ش صـية 
 بال ة ا داسية؛ أو بيانات

املصـــاصر الـــع مـــا شـــأأا  زوتـــد قاعـــدة البيانـــات  .ج
 بالبيانات؛

 مدتوتات الدرتة املاّبقة؛ .ص
 نو  القيوص املفروضة؛ .ه
 التداب  ا،منية املّتبعة؛ .و

املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة والكيانـــات الوطنيـــة أو  .حم
الدولية الع  كـا أن  دـج  البيانـات   قاعـدة 

 البيانات؛

 ا لتدجي  البيانات؛الشروف الدني .ح

أوكام وشروف  دجي  البيانـات، وال سـيما أي  .ف
معاملـــة خاصـــة دضـــع نـــا عنـــد التدـــجي ، نظـــرا 

 لابيعتها؛

 أوكام وشروف حتدتث البيانات املدجلة؛ .ي

لبيانـات وا،وكـام والشـروف احملـدصة مـدة وفـك ا .ك
 لتمدتد ،رتة وفظها أو وذ،ها؛

 إجراءات وآليات التحقمل ما  اابمل البيانات؛ .ل

ملكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة والكيانـــات الوطنيـــة أو ا .م
ــــــــع علــــــــى قاعــــــــدة  ــــــــع  كــــــــا أن  اّل الدوليــــــــة ال

 البيانات؛

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

 أو  نـزتلها؛

 م البيانات؛أوكام وشروف است دا .س

اإلجـــــــــــراءات الواجـــــــــــب مراعا ـــــــــــا إذا صـــــــــــدرت  . 
ماابقات اسـتناصا إب بيانـات مدـجلة   قاعـدة 

 البيانات؛
البيانـــات الـــع  كـــا إطـــ   عامـــة النـــاس عليهـــا  . 

 ما هذا النظام. 61و،قا للماصة 

وحتـــــدص اخلصـــــائ  العامـــــة املـــــذِّورة أعـــــ ه مبجملهـــــا  .2
انــات مــا النظــام القــانوين الدــاري علــى ِّــ  قاعــدة بي

 قواعد البيانات الشرطية للمنظمة.

ــــي 37المــــادة  ــــات ف ــــدنيا لتســــجيل المعلوم : الشــــروط ال
 قواعد البيانات

حُتــــــدَّص لكــــــ  قاعــــــدة بيانــــــات شــــــروف صنيــــــا لتدــــــجي   .1
 البيانات ،يها.
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وبصر  النظر عا نو  قاعدة البيانات، ، ن  دـجي   .2
البيانـــــات املتعلقــــــة بشــــــ  ، أو ب ــــــر ، أو حبــــــدرب 

 ب أن تتضما ما تلي:معا ل
 هوتة مصدر البيانات؛ .أ
  ارت   دجي  البيانات؛ .ب
 ال ر  احملدص لتدجي  البيانات؛ .ج

،يمــا تتعلــمل بالبيانــات الش صــية، حتدتــد وضــع  .ص
الشــ   واملعلومــات الــع  ــربإل هــذا الشــ   

 حبدرب معّا؛

 مدتوا سرتة البيانات؛ .ه

 وفك البيانات؛مدة  .و

 نات؛القيوص املفروضة على االط   على البيا .حم

 يع البيانات املكم لة الع  ضما مواءمة جمم   .ح
ــــالنظر إب ال ــــر  املنشــــوص  ــــات املدــــجلة ب البيان
 وإب ،ائد ا بالندبة للتعاون الشرطي الدويل.

ــــة العامــــة هــــذه الشــــروف، بالتشــــاور مــــع  .3 وحتــــدص ا،مان
املكا ـــــب املرِّزتـــــة الوطنيـــــة أو مـــــع ممثليهـــــا   انيئـــــات 

نذه ال اتـة، و بلـ   يـع املكا ـب االستشارتة املشكَّلة 
املرِّزتـة الوطنيــة  ــا. و بلــ   ـا أتضــا الكيانــات الدوليــة 

 و،قا  قوق الوصول املمنووة نا.

وُيـــرص ِّـــ  مكتـــب مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان وطـــي أو   .4
ِّيــــان صويل علـــــى التقيـــــد  ـــــذه الشـــــروف الـــــدنيا عنـــــد 

  دجي  البيانات   قاعدة بيانات شرطية.

مكتـــب مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان وطـــي أو   وُيـــتفك ِّـــ  .5
ِّيان صويل بأي مدتند ُسجل  على أساسه البيانات 

 أو تير وفظها   قاعدة البيانات.

: شروط إضافية لتسجيل بيانات ذات صلة 38المادة 
 بأشخاص

 ُفــر  شــروف إضــا،ية لتدــجي  البيانــات   ا ــاالت  .1
 التالية:

 بيانات ذات صلة بأش اص متو،َّا؛ .أ

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

وتتعــا علــى ِّــ  مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي  .2
ــــان صويل التأِّــــد مــــا مراعــــاة شــــروف التدــــجي   أو ِّي
اإلضا،ية هذه عند  دجي  البيانات   قاعدة بيانات 

 شرطية.

نـــات ذات صـــلة : شـــروط إضـــافية لتســـجيل بيا39المـــادة 
 بأشخاص متوفَّين

ُ دـــــّج  البيانـــــات ذات الصـــــلة بالشـــــ   املتـــــو     .1
 ا االت التالية ،قإل:

؛ .أ  ما أج  حتدتد هوتة الش   املتو َّ
إذا ِّـــــــان للشـــــــ   املتـــــــو َّ صور   قضـــــــية أو  .ب

واصثة جنائية رـري معاملتهـا   قواعـد بيانـات 
شــرطية للمنظمــة، وإذا ِّانــ  البيانــات املتعلقــة 
 ذا الش   ضرورتة لفهـل القضـية أو ا اصثـة 

 املذِّورة؛

 ، را  التحلي  اجلنائي. .ج

وتنحصـــر  دـــجي  البيانـــات   املـــدة ال حممـــة لتحقيـــمل  .2
 أ را  معاملتها املذِّورة أع ه.

وُيدَّص وضع ا،ش اص املتو،َّا وال ـر  مـا  دـجي   .3
البيانات بارتقة ال  د  جماال لل لإل، بأي شك  ما 

كال، بـــا البيانـــات املتصـــلة  ـــل و لـــك املتصـــلة ا،شـــ
 بأش اص معنيا بالبات  عاون.

: شـــروط إضـــافية لتســـجيل بيانـــات ذات صـــلة 40المـــادة 
 بضحايا أو شهود

ُ دــــــجَّ  البيانــــــات املتعلقــــــة بأشــــــ اص، ســــــواء ِّــــــانوا  .1
ضـــــــــحاتا أم شـــــــــهوصا، بشـــــــــك  وصـــــــــري   ســـــــــياق 
ا، ا،وـــدارب الـــع ِّـــانوا ضـــحاتا ،يهـــا أو شـــهوصا عليهـــ
 .وال  كـــا اســـت دام هـــذه البيانـــات   قضـــاتا أخـــرا

وُيــدَّص وضــع هــوالء ا،شــ اص وال ــر  مــا  دــجي  
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البيانات بارتقة ال  د  جماال لل لإل، بأي شك  ما 
ا،شـــكال، بـــا البيانـــات املتصـــلة  ـــل و لـــك املتصـــلة 
بأش اص مشبوها أو متهما أو مدانا   القضاتا 

 ذا ا.

،ية  وضت بأنه ال تتعـا ادـاذ  ـداب  وُ درج عبارة إضا .2
 قدرتة بشأن هوالء ا،ش اص.

: شـــروط إضـــافية لتســـجيل بيانـــات ذات صـــلة 41المـــادة 
 بالقصَّر

ِّلمـــا ِّـــان الشـــ   ‘‘ قاصـــر’’تتعـــا إضـــا،ة ِّلمـــة  .1
املعــــي بالوقــــائع املــــراص  دــــجيلها قاصــــرا. وحتــــدَّص ســــا 

تب القصور   ضوء القانون الوطي املابمل   بلد املك
املرِّــــــزي الـــــــوطي أو الكيــــــان الـــــــوطي الــــــذي تدـــــــّج  
البيانــــات. وأمــــا بالندــــبة للكيــــان الــــدويل، ،ُتحــــدص   

 ضوء القواعد الدارتة على هذا الكيان.

و  هــــذه ا الــــة، توضــــت املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو  .2
الكيـــــــان الـــــــوطي أو الكيـــــــان الـــــــدويل الـــــــذي تدـــــــّج  

وف احملـــدصة البيانـــات املتصـــلة بالشـــ   القاصـــر الشـــر 
 واحملتملة الع  فرضها التشرتعات الدارتة عليه.

: شـــروط تســـجيل إضـــافية ذات صـــلة ببيانـــات 42المـــادة 
 بالغة الحساسية

ال لــــوحم  دــــجي  بيانــــات بال ــــة ا داســــية   قاعــــدة  .1
 بيانات شرطية للمنظمة إال   ا االت التالية: 

إذا ِّان  موائمة وذات أ ية ِّيا على صعيد  .أ
وم اجلنائية لتحقيمل أهدا  املنظمة وأ را  العل

مــا هــذا ( 2)10معاملتهــا املشــار إليهــا   املــاصة 
 النظام؛

ــــــــــف بشــــــــــك  موضــــــــــوعي وال  .ب إذا ِّانــــــــــ  ُ وصت
  تضما أي وكل أو  عليمل  ييزي.

إذا ِّانــ  البيانـــات البال ـــة ا داســـية ُ دـــجَّ  بارتقـــة  .2
  تيت، عند االط   عليها، حتدتدها على أأا بيانات

بال ــــة ا داســــية، مــــع ا ــــرص علــــى أال  عامــــ  هــــذه 
 البيانات، بأي شك  ما ا،شكال، ل اتة  ييزتة.

: شروط تسجيل إضـافية ذات صـلة باستنسـاخ 43المادة 
 البيانات أو بتحميلها

ال  كا استندـا  بيانـات مقتبدـة مـا قاعـدة بيانـات  .1
شـــــرطية للمنظمـــــة   قاعـــــدة بيانـــــات شـــــرطية أخـــــرا 

ـــــــــــول للمنظمـــــــــــة، أ و   جـــــــــــزء مـــــــــــا منظومـــــــــــة اإلنرتب
 للمعلومات إال إذا  و،رت الشروف التالية جمتمعًة:

عنـــــدما ُ دتندـــــ  البيانـــــات لل ـــــر  ذا ــــــه، أال  .أ
تعـــرت  مصـــدرها علـــى ذلـــك    ضـــون مهلـــة 

 أتام ما استنداخها؛ 10
عنــــــدما ُ دتندــــــ  البيانــــــات ل ــــــر  آخــــــر، أن  .ب

تكون مصدرها قد وا،مل على معاملتها لتحقيـمل 
   اجلدتد؛هذا ال ر 

أال  لحـــــمل عمليــــــة استندـــــا  البيانــــــات الضــــــرر  .ج
 بد مة البيانات املدتند ة وبدرتتها؛

 أن تُعاص استندا  البيانات طبقا لضص ؛ .ص

 أن حُتدَّرب البيانات بشك  منتظل. .ه

وتتعــا علــى ا،مانــة العامــة التأِّــد مــا مراعــاة شــروف  .2
التدــجي  اإلضــا،ية هــذه عنــد استندــا  البيانــات مــا 

بيانـــــات شـــــرطية للمنظمـــــة   قاعـــــدة بيانـــــات قاعـــــدة 
 شرطية أخرا للمنظمة.

وال لــــــــــوحم حتميــــــــــ  بيانــــــــــات   منظومــــــــــة اإلنرتبــــــــــول  .3
ـــــ  هـــــذه املعلومـــــات  للمعلومـــــات إال إذا اســـــتو  حتمي

 الشروف التالية جمتمعًة:

أن تقوم مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطـي أو  .أ
ِّيـــان صويل أو ِّيــــان خــــاص أو ا،مانــــة العامــــة 

  البيانــــات؛ أن لــــري حتميــــ  البيانــــات بتحميــــ
 و،قا ،وكام هذا النظام؛

 أن تُعاص استندا  البيانات طبقا لضص ؛ .ب
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أن تضـــما املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان  .ج
الــوطي أو الكيــان الـــدويل الــذي محّــ  البيانـــات 

 حتدتثها بشك  منتظل.

 : وضع األشخاص44المادة 
بشـأنه  عـاون  عند  دجي  أّي بيانات لش   لـري .1

شـــرطي صويل، تتعـــا علـــى املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي أو 
الكيـــان الــــوطي أو الكيـــان الــــدويل الـــذي ســــيباصر إب 
ذلك حتدتـد وضـع هـذا الشـ   انا قـا مـا القائمـة 

 التالية:

مـــدان: شــــ   أصتـــا، مبوجــــب قـــرار قضــــائي،  .أ
 الر كاب جر ة تدري عليها القانون العام؛

ـــــمل جزائيـــــا  .ب ل شـــــتباه   مـــــتهل: شـــــ   م وت
 ار كابه  جر ة تدري عليها القانون العام؛

،   إطار حتقيـمل جنـائي،  .ج مشبوه: ش   تُعتيت
مر كربا حمتم  جلر ة ما صون أن تكـون م وقـا 

 جزائيا بعد؛

ســــوابمل جنائيــــة: شــــ   هوتتــــه معرو،ــــة لــــدا  .ص
أجهــــزة إنفــــاذ القــــانون بدــــبب إصانــــة جنائيــــة أو 

 ئته منها؛أعمال إجرامية سابقة مل  تل  ي 

شـــــاهد: شـــــ    ـــــ  مشـــــبوه  كـــــا أن تـــــو،ر  .ه
معلومـــــات مفيـــــدة   إطـــــار حتقيـــــمل جنـــــائي أو 

 حتقيمل   اختفاء أود ا،ش اص؛

 ضحية: ش   ار كرب  حبقه جر ة ما؛ .و

مفقوص: ش   ُله  مكـان وجـوصه وأُبلـ  عـا  .حم
 ،قدانه؛

شــــــ   جمهــــــول انوتــــــة: شــــــ   علــــــى قيــــــد  .ح
،ــة ا يــاة، قــد تكــون ار كــب جر ــة وُ الــب معر 

 هوتته؛

، قــد تكــون  .ف جثــة جمهولــة انوتــة: شــ   متــو َّ
 ار كب جر ة وُ الب معر،ة هوتته؛

شـــــــ   متـــــــو َّ )معـــــــرو  انوتـــــــة(: شـــــــ    .ي
اوُتفك ببيانا ه   قواعـد بيانـات اإلنرتبـول بعـد 

  أِّيد و،ا ه؛

 دتد حمتم : ش    كـا أن تشـك   دتـدا  .ك
 لضما العام؛

شـــــــ   خاضـــــــع جلـــــــزاءات ا،مـــــــل املتحـــــــدة:  .ل
   خيضــــع جلــــزاءات أقّرهــــا جملــــم ا،مــــا شــــ

 التابع لضمل املتحدة.

و كـــا لضمانـــة العامـــة أن  دـــتحدرب أوضـــاعا أخـــرا  .2
ـــــة والكيانـــــات  ـــــب املرِّزتـــــة الوطني بالتشـــــاور مـــــع املكا 
الدوليــــــة املعنيــــــة أو ممثليهمــــــا   انيئــــــات االستشــــــارتة 

 املشكَّلة نذه ال اتة.

ـــد شـــروط خاصـــة الســـتخدا45المـــادة  ـــات : تحدي م البيان
 أثناء تسجيلها

تتعــا علــى أي مكتــب مرِّــزي وطــي أو أي ِّيــان وطــي أو 
أي ِّيـــــان صويل تقـــــوم بتدـــــجي  بيانـــــات أن توضـــــت شـــــروف 
اســت دامها بعــد إصخانــا   منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات، 
و اصـــة الشـــروف احملتملـــة املتعلقـــة باســـت دام هـــذه البيانـــات  

 ِّأصلة   إطار حماِّمة جنائية.

 : تحديث البيانات46مادة ال

مـــــا هـــــذا النظـــــام، تتعـــــا علـــــى ( 1)12و،قـــــا للمـــــاصة   .1
املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي أو الكيـــان الـــوطي أو الكيـــان 
 الدويل الذي سّج  البيانات حتدتثها بشك  منتظل.

وال  كــــــا حتــــــدتث البيانــــــات أو وفظهــــــا   قاعــــــدة  .2
 للمنظمــة بعــد حتقيــمل ال ــر  الــذي البيانــات الشــرطية

ُســج ل  ،جلــه، إال إذا وــّدص املكتــب املرِّــزي الــوطي 
أو الكيــــان الــــوطي أو الكيــــان الــــدويل الــــذي ســــجلها 
  رضا جدتدا لتدجيلها، وشرح أسباب هذا الت ي .

وتتعا على املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـوطي  .3
أو الكيــان الــدويل الــذي ُيـــد رب البيانــات التأِّــد مـــا 

 جيلها.مراعاة شروف  د
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و كــــــا أتضــــــا للمكتــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي أو الكيــــــان  .4
الـــوطي أو الكيــــان الــــدويل الـــذي ســــج  البيانــــات أن 

 تقوم،   أي وق  ما ا،وقات، بتعدت :

 وفك البيانات؛مدة  )أ(
 مدتوا سرتة البيانات؛ )ب(

 القيوص املفروضة على االط   على البيانات؛ )ج(

 ؛شروف االط   على البيانات )ص(

 شروف است دام البيانات. )ه(

 : تسجيل البيانات بمبادرة من األمانة العامة47المادة 

، ب( مــــا هـــــذا النظــــام،  كــــا لضمانـــــة 1)24و،قــــا للمــــاصة 
العامة، ، ـرا  مـا قبيـ  صعـل التحقيقـات اجلنائيـة و كملـة 
بيانات سبمل  دـجيلها   منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات، أو 

نائية الع ُررتهـا،  أن  دـج  بيانـات   إطار التحلي ت اجل
(، وذلـــك 6)1وارصة مـــا مصـــاصر  ـــ   لـــك املبينـــة   املـــاصة 

 :ضما الشروف التالية
أن  كـــون قـــد  أِّـــدت مـــا  قيـــد البيانـــات بالشـــروف  .1

العامة للتدجي  احملـدصة   هـذا النظـام، وال سـيما   
 12 مــا تتعلــمل بنوعيــة البيانــات، املشــار إليهــا   املــاصة

 هذا النظام؛ما 
أن  ُعتيت ا،مانة العامة مصدر البيانات، ، را  هذا  .2

ــــيل وحتــــدتث هــــذه البيانــــات  النظــــام، وأن  ضــــما  قي
 ما هذا النظام؛ 51و 50و 49و 46صورتا و،قا للمواص 

أن ُ دــجَّ  البيانــات علــى حــو تتــيت  ييزهــا عــا  لــك  .3
، (6)1الـــع أصخلهـــا مصـــدر آخـــر ورص ذِّـــره   املـــاصة 

 دَّص مصدرها بوضوح؛وأن ُيُ 

أن تُعتي أي مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل توِّـد  .4
ــــات مصــــدرا نــــذه البيانــــات ، ــــرا  هــــذا  صقــــة البيان

 النظام.

 : المعلومات اإلضافية والتصويب48المادة 

إذا  ــــو،رت ملكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو ِّيــــان وطــــي أو   .1
ـــــذي ســـــّج   ـــــان ال ـــــان صويل  ـــــ  املكتـــــب أو الكي ِّي

اصـــر ملموســـة وذات صـــلة  تـــيت اعتبـــار البيانـــات، عن
هــذه البيانــات  ــ  صــحيحة، تُبلــ  بــذلك علــى الفــور 
املكتب املرِّزي الوطي الذي سّج  البيانات أو الذي 
سـجلها ِّيــان وطـي  دــابه، أو تُالـع الكيــان الــدويل 

 الذي سّج  البيانات على ا،مر.

وإذا أراص مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطـي أو ِّيـان  .2
  ــ  املكتــب أو الكيــان الــذي ســّج  البيانــات، صويل

 كملــة هــذه البيانــات،  كنــه إرســال هــذه املعلومــات 
 اإلضا،ية إب املكتب أو الكيان املذِّور.

وتتعا على املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الـوطي  .3
أو الكيــان الــدويل الــذي ســّج  البيانــات أن تتـــدارس 

ن تقــوم ،ــورا، عنــد هــذه املعلومــات مــا صون  ــأخ  وأ
االقتضـــاء، بتعـــدت  البيانـــات املـــذِّورة أو  كملتهـــا أو 

  صوتبها أو وذ،ها.

 حفظ البيانات مدة: 49المادة 

مـــــا هـــــذا النظـــــام، ال  كـــــا وفـــــك  10و،قـــــا للمـــــاصة  .1
ـــــات الشـــــرطية للمنظمـــــة إال  البيانـــــات   قواعـــــد البيان

 للمدة ال حممة لتحقيمل ال اتة ما  دجيلها.

ملـدة أوليـة ال  تجـاوحم املـدة القصـوا  البيانات وُ دجَّ  .2
 البيانـات، مـا النـو  نذا الع ودص ا اللجنة التنفيذتة

 حتققــــ  أو  فظهــــا أقــــ  مــــدة املصــــدر وــــّدص إذا إال
  دجيلها. ما ال اتة

 و بدأ مدة ا فك اعتبارا ما  ارت   دجي  البيانات. .3

ـــوثر عمليـــة  عليـــمل طلـــب  عـــاون أو  نبيـــه امل .4 شـــار وال  
مــــا هــــذا النظــــام   مــــدة  100و 81إليهــــا   املــــاص ا 

 .للبيانات وفك

5.  ،  (5الفقرة  )وُذر

6.  ،  (6الفقرة  )وُذر

 : التقييم المنتظم50المادة 

، ــــرا  إعــــاصة  قيــــيل نوعيــــة البيانــــات وال ــــر  مــــا  .1
مـــا هـــذا النظـــام،  12و 10معاملتهـــا، و،قـــا للمـــاص ا 
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طي أو الكيــان الــوطي تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــو 
ســج  البيانــات، عنــد انتهــاء  أو الكيــان الــدويل الــذي

ـــــه، النظـــــر   ضـــــرورة وفـــــك هـــــذه مـــــدة وفـــــك  بيانا 
البيانــــــات، وعنــــــد االقتضــــــاء، التأِّــــــد ممــــــا إذا ِّانــــــ  

 شروف  دجيلها ال  زال متو،رة.

و لتمم ا،مانة العامـة مـا املكتـب املرِّـزي الـوطي أو  .2
ان الدويل الذي سج  البيانات الكيان الوطي أو الكي

ت، قب  سـتة أشـهر النظر   ضرورة وفك هذه البيانا
 ِّحد أقصى.فك  ا ما انتهاء مدة 

ـــــى وجـــــه  .3 ـــــة، عل ـــــة العامـــــة املدـــــائ  التالي  وضـــــت ا،مان
 اخلصوص:

إذا ِّانـــ  البيانـــات ذات صـــلة ببيانـــات أخـــرا  .أ
صـــــاصرة عـــــا املكتـــــب املرِّـــــزي الـــــوطي أو عـــــا 

 الكيان نفده؛
معاملـــــة البيانـــــات   إطـــــار مشـــــرو   إذا جـــــرت .ب

 حتلي ؛

إذا ِّان  هذه البيانات  تعلمل بنو  ما اإلجرام  .ج
اخلاــر أو مبجــال معــا مــا اإلجــرام ُ اب ــمل عليــه 
ا،مانــــة العامــــة سياســــة وفــــك بيانــــات خاصــــة 

 ودص ا اجلمعية العامة. 

 أو الــوطي الكيــان أو الـوطي املرِّــزي املكتــب قـرر وإذا .4
 توضـت أن عليـه تتعـا البيانـات، فكو الدويل الكيان
 ال جدتــدة لفـرتة البيانـات  دـجي  وُ ـدَّص .ذلـك سـبب
 املصـــدر وـــدص إذا إال  فظهـــا القصـــوا املـــدة  تجـــاوحم
 ُســج ل  الــذي ال ــر  حتقيــمل مت أو  فظهــا أقــ  مــدة
 .،جله

 أو الــوطي الكيــان أو الـوطي املرِّــزي املكتــب قـرر وإذا .5
ــــدويل الكيــــان ــــذي ال ــــر  أن ال ــــات ُســــج ل  ال  البيان
 قواعد   البيانات هذه وفك أن إال حتقمل، قد ،جله

ـــــدة تشـــــك  تـــــزال ال للمنظمـــــة الشـــــرطية البيانـــــات  ،ائ
 الدويل، الصعيد على الشرطة ،جهزة بالندبة ملموسة
 إلوـــدا ماابقـــة البيانـــات هـــذه ِّانـــ   إذا و اصـــة
ــــث رب ا ــــاالت  هــــذا علــــى تتعــــا أعــــ ه، املــــذِّورة ال

 لتدـــجي  جدتـــدا  رضـــا ُيـــدص أن الكيـــان أو املكتـــب
  دـجي  الت يـ . وُ ـدَّص هـذا أسـباب وتشـرح البيانات،
 القصــــــوا املــــــدة  تجــــــاوحم ال جدتــــــدة لفــــــرتة البيانــــــات
 وــــدص إذا إال اجلدتــــد، ال ــــر  هــــذا لتحقيــــمل  فظهـــا
 الــذي ال ــر  حتقيــمل مت أو  فظهــا أقــ  مــدة املصــدر
 .،جله ُسج ل 

ملرِّزي الـوطي أو الكيـان الـوطي وتتعا على املكتب ا .6
أو الكيـــان الـــدويل الـــذي قـــرر وفـــك البيانـــات التأِّـــد 

 ما أن شروف  دجيلها ال  زال متو،رة.

لوحم للجنة التنفيذتة عدم التقيـد بشـروف إعـاصة  قيـيل  . 7
البيانــــات احملــــدصة أعــــ ه ،يمــــا تتعلــــمل بقاعــــدة بيانــــات 

لــك شـرطية معينــة  ابعــة للمنظمـة، شــرتاة أن تكــون ذ
 ضرورتا. 

 : حذف البيانات51المادة 

 أو الـــوطي الكيــان أو الــوطي املرِّـــزي املكتــب قــرر إذا .1
 أوــــد دــــدم ببيانــــات االوتفــــا  عــــدم الــــدويل الكيــــان
 وــذ،ها تــتل ،10 املــاصة   عليهــا املنصــوص ا، ــرا 
 .حتدتدا ال ر  نذا  لقائيا  يعها

 اســــتحمل إذا أتضــــا  لقائيــــا  يعهــــا البيانــــات وحُتــــذ  .2
 أو الــوطي املرِّــزي املكتــب تعــرب ومل وفظهــا، موعــد
ـــــان ـــــان أو الـــــوطي الكي  إب ا اجـــــة عـــــا الـــــدويل الكي
 .منها املتوخى لل ر   ا االوتفا 

عندما تتحقمل ال ر  الذي ُسج ل  ،جله البيانـات،  .3
تقــــوم املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان الــــوطي أو 

،ها مـــــا قواعــــــد الكيـــــان الـــــدويل الـــــذي ســـــّجلها حبـــــذ
البيانـــات الشــــرطية، إال إذا قــــرر حتدتــــد  ــــر  جدتــــد 

 لتدجيلها، وشرح أسباب هذا الت ي .

ــــة العامــــة عناصــــر م ئمــــة  .4 ــــو،ر لــــدا ا،مان وعنــــدما  ت
وملموســـــة  تــــــيت اعتبـــــار أن ال ــــــر  الـــــذي ُســــــج ل  
البيانات ،جله قد حتقمل، أو أن هذه البيانات مل  عد 

ـــــدنيا للت ـــــة  دـــــتو  الشـــــروف ال دـــــجي ،  الـــــب ا،مان
العامة،   أسر  ما  كا، ما املكتب املرِّزي الوطي 
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أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــدويل الـــــذي ســـــج  
 البيانات النظر   ضرورة وفظها.

وعندما حتـذ  ا،مانـة العامـة بيانـات سـّجلها مكتـب  .5
ــــمل  ــــان صويل و تعل ــــان وطــــي أو ِّي مرِّــــزي وطــــي أو ِّي

صويل،  ُبلـــــ  املكتـــــب  بشـــــ   معـــــي بالـــــب  عـــــاون
املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل الذي سجَّ  البيانات 

 بذلك و شرح له أسباب وذ،ها.

وعنــــــدما حُتــــــذت  البيانــــــات مــــــا إوــــــدا قواعـــــــد  .6
بيانات املنظمـة، حُتـذ  أتضـا الندـ  املتـو،رة منهـا 

 اوـــتُفك إذا إالللمعلومــات،   منظومــة اإلنرتبــول 
 10 املــاصة حمــدص   منفصــ  ل ــر  البيانــات  ــذه
 أو الـوطي املرِّـزي للمكتـب باملوا،قة املدـبقة ورهنا

ــــوطي الكيــــان ــــان أو ال ــــدويل الكي ــــذي ال  ســــج  ال
 .البيانات أص 

ــــات  ــــ  ممكــــا بدــــبب  .7 وعنــــدما تكــــون وــــذ  البيان
ــــة  ــــه،  ت ــــذ ا،مان ــــذي تفرضــــه وِّلفت وجــــل العمــــ  ال
العامــة  يــع اإلجــراءات املناســبة لكــي رعــ  البيانــات 
 ـــــــــ  قابلـــــــــة ل ســـــــــت دام و عـــــــــوق الوصـــــــــول إليهـــــــــا 
واست دامها ، را  حتقيمل جنائي، أو  ذِّر بوضوح 
أنه تتعـا اعتبـار هـذه البيانـات  ـ  موجـوصة مـا اآلن 
،صـاعدا. و ُبلــ  جلنــة الرقابـة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول 

  ذه التداب .

 : حفظ السوابق الجنائية بشكل مؤقت52المادة 

رِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان الــــوطي أو ُيــــمل للمكتــــب امل .1
طلــــب  أو نبيــــه  بدــــحبالكيــــان الــــدويل الــــذي تقــــوم 

 عــاون صويل بشــأن شــ   مــدان أو مــتهل أو مشــبوه 
أو تشك   دتدا حمتم ، أن خيتار وفك بيانات هذا 
الش   بشك  موق  ما أج   و،  معلومات عا 

 سوابقه اجلنائية.

جلنائيــــة ،شــــ اص وُ نــــع االوتفــــا  موقتــــا بالدــــوابمل ا .2
مـــدانا أو متهمـــا أو مشـــبوها أو تشـــكلون  دتـــدا 
حمتم  جرت  يئتهل ما الوقائع الع ُسجل  بيانا ل 

 بدببها أساسا.

وتتأِّــد املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــوطي أو  .3
الكيــــــان الــــــدويل الــــــذي ُيــــــتفك بالبيانــــــات ، ـــــــرا  
اإلعــــــ م وصــــــرا مــــــا أن وفظهــــــا مشــــــرو    ضــــــوء 
القانون الـوطي. وتتأِّـد الكيـان الـدويل مـا أن وفـك 
 هذه البيانات مشرو    ضوء القواعد الدارتة عليه.

وحتــــــدَّص ال اتــــــة مــــــا  دــــــجي  البيانــــــات ومــــــا وضــــــع  .4
( علــــــى 1)44و 10و،قــــــا للمــــــاص ا  الشــــــ   املعــــــي

حبيـث ال تقـع لـبم بينهـا وبــا  النظـام هـذا التـوايل مـا
ت أو بالبـات  عـاون بيانات أشـ اص معنيـا بتنبيهـا

صويل. وُُيتفك مبا تش  إب الوضع الذي ُود ص أساسـا 
 للش   املعي. 

 املـــــدة  تجـــــاوحم ال ملـــــدة البيانـــــات هـــــذه وفـــــك و كـــــا .5
 اعتبـارا التنفيذتـة اللجنـة وـدص ا الع  فظها القصوا

 أو الـوطي املرِّـزي املكتـب ،يـه تشـ  الذي التارت  ما
 ا،وليـة ال اتـة أنّ  إب الـدويل الكيـان أو الـوطي الكيان
 املصـــدر ُيـــدص أال شـــرتاة حتققـــ ، قـــد  دـــجيلها مـــا
 هـــذه، ا فـــك مـــدة انقضـــاء  فظهـــا. وبعـــد أقـــ  مـــدة
 املرِّــــزي املكتــــب قــــّرر إذا إال  لقائيــــا، البيانــــات  ُتلــــف
 االوتفـا  الـدويل الكيـان أو الـوطي الكيان أو الوطي
 .هأصنا 53 للماصة و،قا التوجيه ، را   ا

 
 : االحتفاظ بالبيانات ألغراض التوجيه53المادة 

تـــذِّر املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي أو الكيـــان الـــذي تقـــوم  .1
حبذ  بيانات متصلة بش   مشتبه ،يه أو متهل أو 
مــــدان الر كابــــه أ،عــــاال إجراميــــة، إذا ِّــــان تر ــــب   
ـــه إليـــه أي  االوتفـــا  بالبيانـــات الـــع  دـــمت بـــأن تُوجَّ

ب مرِّزي وطي آخر أو ِّيان طلب الومل تقدمه مكت
 آخر بشأن هذا الش  .

وال  كا لضمانة العامة أن حتتفك، ، ـرا  التوجيـه،  .2
بالبيانــــــات الــــــع  قــــــوم حبــــــذ،ها مــــــا قواعــــــد البيانــــــات 
الشرطية إالّ مبوا،قة صرُية ما املكتـب املرِّـزي الـوطي 

 أو الكيان الذي سّج  هذه البيانات.
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را  التوجيــه، إال بالبيانــات وال  كــا االوتفــا ، ، ــ .3
التاليــة: اســل املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــذي 
ســـج  البيانـــات، ومرجـــع التدـــجي ، واســـل الشـــ   
العـــائلي والش صـــي، ورقـــل وثيقـــة هوتتـــه، ونـــو  هـــذه 
الوثيقــــة، و ــــارت  ومكــــان والص ــــه، وبصــــمات أصــــابعه 

 .ومسات بصمته الوراثية

 اللجنـــة حتـــدصها قصـــوا ةملـــد البيانـــات هـــذه وفـــك  كـــا .4
 . فظها أق  مدة املصدر ودص إذا إال التنفيذتة

 
 :3القسم 

 االطالع على البيانات

 : الوصول المباشر54المادة 

مـــــا هـــــذا النظـــــام،  كـــــا للمكا ـــــب  6و،قـــــا للمـــــاصة  .1
املرِّزتـــــة الوطنيـــــة الوصـــــول بشـــــك  مباشـــــر إب قاعـــــدة 

اعـــد بيانـــات شـــرطية للمنظمـــة مـــع مراعـــاة القيـــوص والقو 
الــــع ُيــــدصها مصــــدر البيانــــات ،يمــــا تتعلــــمل بالدــــرتة. 
ــــة  ــــات الوطنيــــة والكيانــــات الدولي و كــــا أتضــــا للكيان
االط   مباشرة على قاعدة البيانات هذه مـع مراعـاة 
قيـــوص وقواعـــد الدـــرتة املـــذِّورة وو،قـــا  قـــوق الوصـــول 

 املمنووة نا.

البيانـات  وُُيدَّص   قائمة اخلصـائ  العامـة املتعلقـة بقاعـدة .2
املعنية نو  البيانات الع  كا االطـ   عليهـا مباشـرة و،قـا 

 ، ن(.1)36للماصة 

 : الربط اإللكتروني55المادة 

لـــب أن  دـــتو  ِّـــ  عمليـــة ربـــإل إلكـــرتوين الشـــروف  .1
 التالية جمتمعًة:

أن تكــــــــــون  ــــــــــر  وطبيعــــــــــة وناــــــــــاق الــــــــــربإل  .أ
اإللكــــــرتوين حمــــــدصة وواضــــــحة ومندــــــجمة مــــــع 

 أنشاتها؛أهدا  املنظمة و 
أن تكـــــــون للـــــــربإل اإللكـــــــرتوين ،ائـــــــدة بالندـــــــبة  .ب

 للتعاون الشرطي الدويل؛

أن تكون مدتوا الدرتة   منظومة املعلومـات  .ج
ــــــى ا،قــــــ   املــــــراص رباهــــــا إلكرتونيــــــا مدــــــاوتا عل
ملدـــــــــــــــتوا الدـــــــــــــــرتة   منظومـــــــــــــــة اإلنرتبـــــــــــــــول 

 للمعلومات؛

أن تتيت الربإل اإللكرتوين اورتام شروف املعاملة  .ص
صـــــــاصر البيانـــــــات املدرجـــــــة   الـــــــع وـــــــدص ا م

ـــــــول للمعلومـــــــات و  منظومـــــــة  منظومـــــــة اإلنرتب
 املعلومات املراص رباها إلكرتونيا؛

أن تتــــــيت الــــــربإل اإللكـــــــرتوين إخاــــــار املكتـــــــب  .ه
املرِّـــــزي الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان 
الــــــــدويل الــــــــذي أصخــــــــ  البيانــــــــات   منظومــــــــة 
ا اإلنرتبــول للمعلومــات، وا،مانــة العامــة، إخاــار 
،ورتــا بــأي أمــر قــد تنــتن عــا البيانــات املوصــولة 
إلكرتونيـــا، و كـــا أن تكـــون ذا ،ائـــدة ملموســـة 
 بالندبة ،جهزة الشرطة على الصعيد الدويل.

وتتعـا أن  ــتل إوالـة طلــب الـربإل اإللكــرتوين الصــاصر  .2
عا ِّيان وطي عي املكتب املرِّزي الوطي الذي تتبع 

 له هذا الكيان.

نة العامة على اللجنة التنفيذتة أي طلب و عر  ا،ما .3
ربإل إلكرتوين، التماسا ملوا،قتها. و ـو،ر ا،مانـة العامـة 

 نذه ال اتة:
ند ة عا طلب الربإل اإللكرتوين الذي  لقته،  .أ

حتــــــــدص بصــــــــفة خاصــــــــة املدــــــــوول عــــــــا الــــــــربإل 
اإللكــــرتوين صاخــــ  املكتــــب املرِّــــزي الـــــوطي أو 

 الكيان الوطي أو الكيان الدويل؛
ا،مانة العامة للالب ولتبعا ه املالية على   قييل .ب

 املنظمة؛

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

رأي جلنـــــة الرقابـــــة علـــــى حمفوظـــــات اإلنرتبـــــول، إذا  .ص
 ضـــمن  قاعـــدة البيانـــات بيانـــات ش صـــية أو 

 ِّان  على صلة  ذا النو  ما البيانات.
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تنفيذتة الـربإل اإللكـرتوين،  قـوم وعندما  أذن اللجنة ال .4
ا،مانــــــة العامــــــة، قبــــــ  ِّــــــ  شــــــيء، بــــــ ب   مصــــــاصر 
البيانــــات املدــــجَّلة   قاعــــدة البيانــــات املــــراص رباهــــا. 
و وضــت ا،مانــة العامــة جممــ  الشــروف املتعلقــة بــالربإل 

 اإللكرتوين.

و ضـــــــــع ا،مانـــــــــة العامـــــــــة ســـــــــج  بعمليـــــــــات الـــــــــربإل  .5
اإللكـــرتوين وحتّدثـــه بشـــك  منـــتظل. وتوضـــت الدـــج  
الشــــروف املتعلقــــة بكــــ  عمليــــة مــــا عمليــــات الــــربإل. 
و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االطــ   علــى هــذا 
الدـــــــج    أّي وقـــــــ . و كـــــــا للكيانـــــــات الدوليـــــــة 

وـــة االطـــ   عليـــه أتضـــا و،قـــا  قـــوق الوصـــول املمنو 
 نا.

و ر،ع اللجنة التنفيذتة  قرترا سـنوتا إب اجلمعيـة العامـة  .6
تتضــــما وقــــوق الوصـــــول الــــع منحتهـــــا ،يمــــا تتعلـــــمل 

 بعمليات الربإل اإللكرتوين.

: تنــــزيل البيانـــات ألغـــراض التعـــاون الشـــرطي 56المـــادة 
 الدولي

لــب أن  دــتو  أي عمليــة لتنـــزت  البيانــات الشــروف  .1
 التالية جمتمعًة:

أن تكــــــــــون  ــــــــــر  التنـــــــــــزت  حمــــــــــدصا وواضــــــــــحا  .أ
 ومندجما مع أهدا  املنظمة وأنشاتها؛

أن تكــون لالــب التنـــزت  ،ائــدة بالندــبة للتعـــاون  .ب
 الشرطي الدويل؛

أن  كـــــون عمليـــــة الـــــربإل اإللكـــــرتوين  ـــــ  قابلـــــة  .ج
لاجنــاحم نظــرا لكلفتهــا ولل صــائ  التشــ يلية أو 

 نيا؛الفنية ملنظومة املعلومات املراص رباها إلكرتو 

ـــــب املرِّـــــزي  .ص أن تكـــــون مدـــــتوا الدـــــرتة   املكت
الـــوطي أو   الكيـــان الـــوطي أو الكيـــان الـــدويل 
مدـــاوتا علـــى ا،قـــ  ملدـــتوا الدـــرتة   منظومـــة 

 اإلنرتبول للمعلومات؛

أن  كـــــون شـــــروف معاملـــــة واســـــت دام البيانـــــات  .ه
 املنـزلة الع ودصها املصدر مدتو،اة بالكام ؛

ضــما مـــدة حمـــدوصة ال أن لــري  نــــزت  البيانـــات  .و
  تجاوحم ستة أشهر؛

أن لــري حتــدتث البيانــات املنـــزّلة مــرة واوــدة    .حم
ا،ســـــــبو  علـــــــى ا،قـــــــ ، مبـــــــا   ذلـــــــك عنـــــــدما 

 تدتدعي حتدتثها وذ  بع  البيانات؛

ـــــــة   إطـــــــار  .ح ـــــــات املنزّل ـــــــاص استندـــــــا  البيان أال تُع
 منظومة املعلومات الع نـُزّل  ،يها؛

، بصــــــورة منتظمــــــة، أن حُتــــــذ  البيانــــــات املنـــــــزّلة .ف
عنــــــدما تتحقــــــمل ال ــــــر  الــــــذي نـُز لــــــ  ،جلــــــه، 
وِّحـــــــد أقصـــــــى   أاتـــــــة ،ـــــــرتة ا،شـــــــهر الدـــــــتة 

 املذِّورة أع ه؛

ـــــــوطي أو الكيـــــــان  .ي أن تقـــــــوم املكتـــــــب املرِّـــــــزي ال
الـــوطي أو الكيـــان الــــدويل الـــذي تنـــزل البيانــــات 
ب ب   ِّ  ما املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان 

يل الــذي أصخــ  البيانــات الــوطي أو الكيــان الــدو 
  منظومــــــــة اإلنرتبــــــــول للمعلومــــــــات، وا،مانــــــــة 
العامة، على الفور، بأي أمر تنجل عا البيانـات 
املنـزَّلة و كا أن تكون ذا ،ائدة ملموسة بالندبة 

 ،جهزة الشرطة على الصعيد الدويل.

وتتعا أن  تل إوالة أي طلب صاصر عا ِّيان وطي  .2
 لوطي الذي تتبع له هذا الكيان.عي املكتب املرِّزي ا

وا،مانــة العامــة اّولــة مــنت اإلذن بتنزتــ  بيانــات، مــع  .3
 مراعاة املدائ  التالية:

 التقيد بالشروف الوارصة آنفا؛ .أ
ضمانات مكتوبة تعايها املكتب املرِّزي الوطي  .ب

أو الكيـــــان الـــــدويل الـــــذي طلـــــب إجـــــراء عمليـــــة 
ــــــد  ــــــذه الشــــــرو  ـــــــزت ، تتعهــــــد ،يهــــــا بالتقي ف،  ن
 وبال ر  ما التنـزت ، وطبيعته، ونااقه. 

 عيا مدوول عا عملية التنــزت  ضـما املكتـب  .ج
املرِّـــــزي الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان 

 الدويل.
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 عـــــّذر علــــــى ا،مانــــــة العامـــــة، ،ســــــباب ،نيــــــة أو  وإذا .4
،ســـباب أخـــرا، التقيـــد بشـــرف أو أِّثـــر مـــا شـــروف 

ية بعملية التنـزت ، وجب املعاملة املر باة بالبيانات املعن
 عليها االمتنا  عا منت اإلذن بتـنزت  هذه البيانات.

و بلـــــــــ  ا،مانـــــــــة العامـــــــــة املكا ـــــــــب املرِّزتـــــــــة الوطنيـــــــــة  .5
والكيانات الدولية بأي عملية  نـزت   ـأذن  ـا. وحتـدص 
شــــروف التنـــــزت  ِّا،ــــة، وال ســــّيما خصــــائ  منظومــــة 

الوطي أو  معلومات املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان
الكيان الدويل الذي أذن  له بتنزت  البيانات. واعتبارا 
ما  ارت  اإلشعار الذي  رسـله ا،مانـة العامـة، تُعاـى 

تومـا  15أي مكتب مرِّزي وطي أو ِّيـان صويل مهلـة 
ل عــرتا  علــى أي معاملــة حمتملــة نــذه البيانــات مــا 
قبــ  املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان امل ــول  نـــزت  
البيانــــــات   منظومــــــة اإلنرتبــــــول للمعلومــــــات. وبعــــــد 
انتهاء هذه املهلة، لوحم لضمانة العامة القيام بالتنزتـ ، 
مـــــع مراعـــــاة البيانـــــات الـــــع قُـــــد م  إليهـــــا اعرتاضـــــات 

 بشأأا. 

ــــزت   .6 وداـــر ا،مانـــة العامـــة اللجنـــة التنفيذتـــة بـــ ذن التن
 الذي منحته. و زوصها   هذا الصدص مبا تلي:

يـــــيل ا،مانـــــة العامـــــة لالـــــب التنزتـــــ  ولتبعا ـــــه  ق .أ
 املالية على املنظمة؛

خصــــائ  منظومــــة معلومــــات املكتــــب املرِّــــزي  .ب
الوطي أو الكيان الوطي أو الكيان الـدويل الـع 

  نّزل ،يها البيانات؛

ندــــ ة عــــا الضــــمانات املكتوبــــة الــــع أعااهــــا  .ج
املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي 

 عملية  نـزت ؛ طلب إجراء

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

ـــــة اوـــــرتام شـــــروف  نزتـــــ   .7 ـــــة العامـــــة مراقب ـــــوب ا،مان و ت
البيانـــــات خـــــ ل ،ـــــرتة اإلذن بالتنزتـــــ . و ت ـــــذ  يـــــع 

  ئمة نذه ال اتة.التداب  الضرورتة وامل

و ضــــع ا،مانــــة العامــــة ســــج  بعمليــــات التنـــــزت  الــــع  .8
 ــأذن  ــا و قــوم بتحدتثــه بشــك  منــتظل. وُيــدص هــذا 
الدـــــج  شـــــروف ِّـــــ  عمليـــــة مـــــا عمليـــــات التنــــــزت . 
و كــا للمكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة االطــ   علــى هــذا 
الدـــــــج    أّي وقـــــــ . و كـــــــا للكيانـــــــات الدوليـــــــة 

تضـــا و،قـــا  قـــوق الوصـــول املمنووـــة االطـــ   عليـــه أ
 نا. 

 : الوصول غير المباشر57المادة 

عندما ال  تيت خصائ  قاعدة بيانات معينة الوصول  .1
إليها بشك  مباشر، أو عندما ال ُيظى ِّيان صويل ما 
إال حبــمل وصــول  ــ  مباشــر إب قاعــدة بيانــات معينــة، 
حتـــــدص ا،مانـــــة العامـــــة شـــــروف وأوكـــــام الوصـــــول إب 

عــدة البيانــات هــذه وداــر املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة قا
 ا. و بل  بذلك أتضا الكيانات الدولية، و،قا  قوق 

 الوصول املمنووة نا. 

وعنــدما  تــيت خصــائ  قاعــدة بيانــات شــرطية معينــة  .2
الوصول إليها بشك  مباشر،  كـا لضمانـة العامـة أن 
 دـــتجيب لالـــب اطـــ    ـــ  مباشـــر علـــى البيانـــات 

 ملدرجة   هذه القاعدة   ا االت التالية:ا

إذا ِّــــان الكيــــان الــــدويل ال ُيظــــى حبــــمل الوصــــول  .أ
 املباشر؛

 إذا  عذر الوصول املباشر بشك  موق ؛ .ب

إذا ِّــــان الالــــب حمــــدصا أو معقــــدا، وإذا  عــــّذر  .ج
ا صــــول علــــى البيانــــات عــــي عمليــــة التقصـــــي 

 املباشرة. 

وطـي، وأّي طلب وصول    مباشر صاصر عا ِّيان  .3
لب أن تُقدَّم عي املكتـب املرِّـزي الـوطي الـذي تتبـع 

 له هذا الكيان. 

وعنــــدما  نظـــــر ا،مانــــة العامـــــة   طلــــب إ اوـــــة وـــــمل  .4
 وصول    مباشر،  تأِّد مما تلي: 

أن الالــب صــاصر عــا مكتــب مرِّــزي وطــي أو   .أ
 ِّيان صويل أو ِّيان خاص؛
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أن الالـــــب تتماشـــــى مـــــع ال ـــــر  الـــــذي ُمـــــنت  .ب
ــــــول ،جلــــــه وــــــمل ال وصــــــول إب منظومــــــة اإلنرتب

للمعلومــات، عنــدما تكــون هــذا الالــب صــاصرا 
 عا ِّيان صويل أو ِّيان خاص؛ 

 أن تكون الالب واضحا وميرا؛ .ج

أال تكــــون املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان  .ص
ــــات الــــع  كــــا أن  ــــدويل الــــذي ســــج  البيان ال
 كون ذات صلة بالالب، قيّـد وصـول املكتـب 

كيـــــان الـــــدويل أو الكيـــــان املرِّـــــزي الـــــوطي أو ال
 اخلاص الذي قّدم هذا الالب.

: القيود المفروضة في ما يتعلق باالطالع على 58المادة 
 البيانات

ما هذا النظام، ،ي مكتب مرِّزي ( 1)7و،قا للماصة  .1
وطـــــي أو ِّيــــــان صويل أن تفـــــر ،   أي وقــــــ  مــــــا 
ا،وقات، إحماء مكا ب مرِّزتة وطنية أخرا أو ِّيانات 

ِّيانــات خاصــة، قيــوصا عامــة علــى االطــ     صوليــة أو
علــى البيانــات الــع ســّجلها   قاعــدة بيانــات شــرطية 
ـــــع ُيـــــدصها  ـــــوص العامـــــة، ال ـــــمل هـــــذه القي ـــــة. و ناب معين
مكتــــب مرِّــــزي وطــــي معــــا   مــــا تتعلــــمل بــــاالط   
علـــى بيانا ـــه، علـــى البيانـــات الـــع  دـــجلها الكيانـــات 

 الوطنية الع خيونا هذا املكتب. 

كـــا ،ي مكتـــب مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان وطـــي أو  و  .2
ِّيــــان صويل أن تفــــر ،   أي وقــــ  مــــا ا،وقــــات، 
إحماء مكا ب مرِّزتة وطنيـة أخـرا أو ِّيانـات صوليـة أو 
ِّيانـــات خاصـــة، قيـــوصا إضـــا،ية علـــى االطـــ   علـــى 
بيانــات مدــّجلة دــ  ش صــا، أو  رضــا، أو وـــدثا 

 معّينا. 

ة والكيانات الدوليـة وال  كا للمكا ب املرِّزتة الوطني .3
،ـــــر  قيـــــوص إحماء الكيانـــــات الوطنيـــــة التابعـــــة ملكا ـــــب 
مرِّزتــة وطنيـــة أخـــرا. والقيـــوص املفروضـــة علـــى مكتـــب 
مرِّــــزي وطــــي ،يمــــا تتعلــــمل بــــاالط   علــــى البيانــــات 
 نابــمل علــى  يــع الكيانــات الوطنيــة الــع خّونــا هــذا 

 املكتب.

يانــات و اّبــمل القيــوص املفروضــة علــى االطــ   علــى الب .4
أتــــــــا ِّانــــــــ  وســــــــيلة الوصــــــــول إب قاعــــــــدة البيانــــــــات 

 الشرطية.

وعنــدما تقــوم مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو  .5
ِّيـــان صويل باستشـــارة قاعـــدة بيانـــات معينـــة، صون أن 
تكـــون لدتـــه وـــمل االطـــ   علـــى بيانـــات قـــد  شـــك  
موضــو   قّصــيه،  كــا لضمانــة العامــة أن حتيــ  طلبــه 

ـــان الـــدويل الـــذي إب املكتـــب املرِّـــزي ا لـــوطي أو الكي
 ،ر  قيوصا إحماءه.

و نحصـر الرسـائ  الــع تدـمت املكتــب املرِّـزي الــوطي  .6
ـــــــات  ـــــــدويل بتدـــــــجيلها   قاعـــــــدة البيان ـــــــان ال أو الكي
الشــرطية للمنظمــة،   اجلهــات الــع أرســل  إليهــا   
ـــان  ا،ســـاس، إال إذا أشـــار هـــذا املكتـــب أو هـــذا الكي

 إب خ   ذلك.

ا لضمانة العامة أن  ر،ع القيوص املفروضـة علـى وال  ك .7
االط   على بيانات معينـة إال   وـاالت الاـوارئ، 
وو،قـا لاجـراءات الـع جـرا حتدتـدها نـذه ال اتـة، أو 

 عندما  صبت هذه البيانات متاوة للعامة.

ــــــ  و،قــــــا  .8 والقيــــــوص املفروضــــــة هــــــي بيانــــــات ســــــرتة  ُعامت
 ما هذا النظام. 112 للماصة

 : تعميم بيانات خاضعة للتقييد59ادة الم

ال  كـــــا  عمــــــيل بيانــــــات خاضــــــعة للتقييــــــد إال   وــــــاالت 
مـــا هـــذا النظـــام  (2)26الاـــوارئ املنصـــوص عليهـــا   املـــاصة 

 وو،قا لاجراءات التالية:

ُدار ا،مانة العامة املكتـب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان  .1
املعنيـة الوطي أو الكيان الدويل الـذي سـّج  البيانـات 

مـــا ( 2) 26بتـــو،ر الشـــروف املنصـــوص عليهـــا   املـــاصة 
ــــة  تناســــب مــــع خاــــورة  ــــه مهل هــــذا النظــــام، وحتــــدص ل

 الوضع ليعرت  على ر،ع القيوص؛ 
وأي طلب لر،ع القيوص موّجه إب ِّيان وطي تتعا أن  .2

ُُيـال عـا طرتـمل املكتـب املرِّـزي الـوطي الـذي تتبـع لـه 
 هذا الكيان؛ 
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الـع حتـدصها ا،مانـة العامـة،  عتـي  وبعد انقضـاء املهلـة .3
القيــوص املفروضــة علــى البيانــات املر باــة بــاخلار ال يــة 
مـــــا مل تعـــــرت  علـــــى ذلـــــك صـــــراوة املكتـــــب املرِّـــــزي 
الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــدويل الـــــذي 

 سج  هذه البيانات؛

وداــر ا،مانــة العامــة،   أســر  وقــ  ممكــا، اللجنــة  .4
رقابة على حمفوظات اإلنرتبول بتابيمل التنفيذتة وجلنة ال

 التداب  الاارئة هذه. 

 : اّطالع أطراف ثالثة على البيانات 60المادة 

 كــا لضمانــة العامــة النظــر   طلبــات االطــ   علــى  .1
البيانـــــات الـــــع حتيلهـــــا منظمـــــات صوليـــــة أو أشـــــ اص 
اعتبـــــارتون تدـــــري علـــــيهل القـــــانون اخلـــــاص، و ـــــدرس 

مة ع قـات مـع هـذه املنظمـات أو املنظمة إمكانية إقا
هوالء ا،ش اص ب ية التعـاون معهـل   جمـال معاملـة 

 البيانات. 

وعنــدما  الــب أطــرا  ثالثــة االطــ   علــى البيانــات  .2
املدرجـــة   قاعـــدة بيانـــات شـــرطية، ال  كـــا لضمانـــة 
العامــــة  زوتــــدها بالبيانــــات املالوبــــة إال بــــ ذن مدـــــبمل 

 وصرتت ما مصدر البيانات. 

 : الكشف عن البيانات للعموم61لمادة ا

 لتمم ا،مانة العامة رأي جلنة الرقابة على احملفوظات  .1
بشأن أّي سياسة  قرر اعتماصها و،قا للشروف احملدصة 

أصنـاه لكـي ُتكشتـف للعمـوم عـا البيانـات  2  الفقـرة 
املعامتلــــــة   منظومــــــة اإلنرتبــــــول للمعلومــــــات، عنــــــدما 

 ملة بيانات ش صية. تعلمل هذه الدياسة مبعا

ال  كـا إ اوــة البيانــات املعامتلـة   منظومــة اإلنرتبــول  .2
للمعلومـــات لعامـــة النـــاس إال عنـــدما ُ دـــتو  الشـــروف 

  التالية جمتمعًة:
البيانــــــات لتحقيــــــمل إوــــــدا ال اتــــــات   تــــــاحأن  .أ

 التالية على ا،ق :
  نبيه عامة الناس؛ ‘1’
 طلب مداعدة عامة الناس؛ ‘2’

أخـرا  ـد  إب  عزتـز التعـاون  أّي  اتة ‘3’
 الشرطي الدويل.

ـــــــات قـــــــد أذن مدـــــــبقا  تكـــــــونأن  .ب مصـــــــدر البيان
بشـــك  خـــاص  وـــدصب  اوتهـــا، وأن تكـــون قـــد 

نــو  البيانــات الــع  كــا إ اوتهــا، وِّيفيــة القيــام 
بـــذلك، واجلهـــات الـــع ُ كـــا أن  تـــاح نـــا هـــذه 
البيانـــــات، وعنــــــد االقتضـــــاء، أّي شــــــرف خــــــاص 

 ؛تتعلمل  ذه اإل اوة

أن  تماشى عملية اإل اوة مـع أهـدا  املنظمـة  .ج
ـــذ   إطـــار اوـــرتام ا قـــوق  وأنشـــاتها، وأن  ُنّف
ا،ساسية لضش اص املعنيا بالتعاون الشـرطي 

 الدويل؛

أال  ـــوصي إ اوـــة البيانـــات إب اإلضـــرار مبصـــا   .ص
 املنظمة أو مصا  أعضائها؛

ار كـــــب  أال  تعلـــــمل البيانـــــات املتاوـــــة بشـــــ   .ه
عنــــــد ار كــــــاب الفعــــــ  اجلنــــــائي االفــــــة وِّــــــان، 

املعي، تعتـي قاصـرا مبوجـب القـانون الدـاري   
البلــد الــذي تتبــع لــه املكتــب املرِّــزي الــوطي أو 
ــــــــات    ــــــــذي ســــــــّج  البيان ــــــــدويل ال الكيــــــــان ال
املنظومـــــة، إال إذا اعتـــــيت هـــــذا املكتـــــب أو هـــــذا 
الكيان وا،مانة العامة أنه ال بد ما إ اوة هذه 

تعاون الشرطي الـدويل، وإذا البيانات ، را  ال
مل  تعـــار  هـــذه اإل اوـــة مـــع املبـــاصئ الدـــارتة 

 .مبوجب القوانا الوطنية والقانون الدويل

إذا قــام مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي أو ِّيــان  .3
صويل    مصدر البيانات بالكشف عا نشرة أو عـا 
ـــــــوارصة ،يهـــــــا، تتعـــــــا اســـــــتيفاء الشـــــــرطا  البيانـــــــات ال

ــــــاليا ،ضــــــ  عــــــا الشــــــروف املبّينــــــة   اإلضــــــا،يا ال ت
 أع ه: 2 الفقرة

 أن  أذن ا،مانة العامة مدبقا  ذا الكشف؛ .أ
أن ُ دتندــــ  البيانــــات الــــوارصة   النشــــرة طبقــــا  .ب

 لضص  وأن حُتدَّرب بانتظام لكي  بقى صقيقة.
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 :4القسم 
 استخدام البيانات

  : شروط االستخدام62لمادة ا

وطـي أو ِّيـان وطـي أو ِّيـان تتعا علـى ِّـ  مكتـب مرِّـزي 
صويل تر ـب   اسـت دام بيانــات جـرت معاملتهـا   منظومــة 

 اإلنرتبول للمعلومات التأِّد ما ا،مور التالية:
 صقة البيانات وم ءمتها؛ .1
م البيانات ما أجله؛ .2  ال ر  الذي ُ دت دت

 الشروف اخلاصة باست دام هذه البيانات؛  .3

إب مكتـب مرِّـزي  إذا أراص إعاصة إوالـة هـذه البيانـات .4
وطــــي أو ِّيــــان صويل آخــــر، عليــــه التأِّــــد مــــا القيــــوص 
املفروضـــة علـــى هـــذا املكتـــب أو الكيـــان   مـــا تتعلـــمل 

 باالط   على هذه البيانات. 

 : التأكد من دقة البيانات ومالءمتها63المادة 

تتعا على ِّ  مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطي أو   .1
نـــــــــات جـــــــــرت ِّيـــــــــان صويل تر ـــــــــب   اســـــــــت دام بيا

ـــــول للمعلومـــــات  ـــــد   معاملتهـــــا   منظومـــــة اإلنرتب
ادــاذ  ــداب  قدــرتة ِّــالتوقيف أو االوتجــاحم أو  قييــد 
ا رِّـــة، التأِّـــد مـــا أن هـــذه البيانـــات ال  ـــزال صقيقـــة 

 أيّ  ادـــاذ  كـــا  قـــدم، مبـــا اإلخـــ ل وصون .وم ئمـــة
 الـــــوطي القـــــانون مبوجـــــب  ـــــا مدـــــموح موقتـــــة  ـــــداب 

 مــا التأِّــد تــتل أن قبــ  الدــارتة، يــةالدول واملعاهــدات
  .العملية هذه خ ل أو البيانات

وتقـــــوم املكتـــــب املرِّـــــزي الــــــوطي بـــــالتحقمل مـــــا صقــــــة  .2
البيانات وم ءمتها مباشرة مع املكتب املرِّزي الوطي 
الـــذي ســـّج  هـــذه البيانـــات. وإذا ُســـّجل  البيانـــات 
ما قب  ِّيان وطي، تتوجه املكتب املرِّزي الوطي إب 
املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي الــــذي تتبــــع لــــه هــــذا الكيــــان 
الـــــــوطي للتحقـــــــمل مـــــــا أن البيانـــــــات ال  ـــــــزال صقيقـــــــة 
وم ئمــــة. أمــــا إذا ُســــّجل  البيانــــات مــــا قبــــ  ِّيــــان 
صويل، ،يتحقـــمل املكتـــب مـــا صقـــة البيانـــات وم ءمتهـــا 

 مع ا،مانة العامة. 

وتتحقــمل الكيــان الــوطي مــا صقــة البيانــات وم ءمتهــا  .3
 ل املكتب املرِّزي الوطي الذي تتبع له. ما خ 

أمـــــــا الكيـــــــان الـــــــدويل ،يتحقـــــــمل مـــــــا صقـــــــة البيانـــــــات  .4
وم ءمتهــــا لــــدا املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان 
الــدويل الــذي ســج  البيانــات بواســاة ا،مانــة العامـــة 
 وصرتا، إال إذا ُمنت ومل االط   على البيانات. 

رطي جنــائي غيــر : اســتخدام البيانــات لغــرض شــ64المــادة 
 الغرض األساسي

مــا هــذا النظــام، تتعــا علــى ِّــ  ( 6)10و،قــا للمــاصة  .1
مكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو ِّيــــان وطــــي أو ِّيــــان صويل 
تر ـــب   اســـت دام البيانـــات ل ـــر  شـــرطي جنـــائي 
م ــــاتر ل ــــر  التعــــاون الشــــرطي الــــدويل احملــــدص الــــذي 
ُســجل  البيانــات ،جلــه   قواعــد البيانــات الشــرطية 

 ظمة، التحقمل ما أن هذا ال ر : للمن
 تتماشى مع أهدا  املنظمة وأنشاتها؛  .أ
ال تتعـــــــــار  مـــــــــع ال ـــــــــر  ا،ساســـــــــي الـــــــــذي  .ب

 ُسجل  البيانات ،جله؛
 مشرو  إحماء القانون الذي تنابمل عليه. .ج

وتتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان املعــي  .2
أن تُبلـــــ  مدـــــبقا املكتـــــب املرِّـــــزي الـــــوطي أو الكيـــــان 

لوطي أو الكيان الدويل الـذي سـج  البيانـات، علـى ا
 النحو التايل:

تُبلـــــ  املكتــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي املعــــــي مباشــــــرًة  .أ
املكتــب املرِّــزي الــوطي الــذي ســج  البيانــات. 
وإذا ُســـــّجل  هـــــذه البيانـــــات مـــــا قبـــــ  ِّيــــــان 
ــــوطي  ــــب املرِّــــزي ال ــــ ب   املكت وطــــي، تقــــوم ب

ّجل  الــــذي تتبــــع لــــه هــــذا الكيــــان. أمــــا إذا ُســــ
البيانــــات مــــا قبــــ  ِّيــــان صويل، ،ُيبلــــ  ا،مانــــة 

 العامة.

تُبلـــــ  الكيــــــان الــــــوطي املعــــــي املكتــــــب املرِّــــــزي  .ب
ـــــدويل  الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان ال
الـــــذي ســـــج  البيانـــــات، مـــــا خـــــ ل املكتـــــب 

 املرِّزي الوطي الذي تتبع له.
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تبلــ  الكيــان الــدويل املكتــب املرِّــزي الــوطي أو  .ج
ي أو الكيــان الــدويل الــذي ســج  الكيــان الــوط

البيانـــــات، مـــــا خـــــ ل ا،مانـــــة العامـــــة، إال إذا  
ِّان  للكيان الدويل سـلاة إجـراء التحقيقـات 
وامل وقة   القضاتا اجلنائية وِّـان اـوال، و،قـا 

، و( مــــــا هــــــذا النظــــــام، ب والــــــة 5)27للمــــــاصة 
 البيانات مباشرة بواساة رسالة.

لذي  رسله ا،مانة العامة، واعتبارا ما  ارت  اإلشعار ا .3
أتـام ل عـرتا   10تكون لدا مصـدر البيانـات مهلـة 

علـــــى اســـــت دام البيانــــــات لل ـــــر  املنشـــــوص. و كــــــا 
لضمانــــــة العامــــــة أن  قلّــــــ  هــــــذه املهلــــــة   وــــــاالت 

 الاوارئ.

 : استخدام البيانات ألغراض إدارية65المادة 

تــب مــا هـذا النظـام، تتعــا علـى ِّـ  مك (6)10و،قـا للمـاصة 
مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان وطـــي أو ِّيـــان صويل تنـــوي اســـت دام 
ــــات ، ــــرا  إصارتــــة، أن ُيصــــ  علــــى إذن مدــــبمل مــــا  بيان

 مصدر البيانات، وذلك على النحو التايل:
تتوجـــــه املكتـــــب املرِّـــــزي الـــــوطي مباشـــــرة إب املكتـــــب  .1

املرِّزي الوطي الذي سج  البيانات. أمـا إذا ُسـّجل  
، ،يتوجــــه إب املكتــــب البيانــــات مــــا قبــــ  ِّيــــان وطــــي

املرِّــــــزي الــــــوطي الــــــذي تتبــــــع لــــــه هــــــذا الكيــــــان. وإذا 
ُسّجل  البيانـات مـا قبـ  ِّيـان صويل، تتوجـه املكتـب 

 املرِّزي الوطي إب ا،مانة العامة.
تتوجـــه الكيـــان الـــوطي إب املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي    .2

 ( أع ه.1بلده، الذي تقوم مبا لب و،قا للفقرة )

الــدويل إب مصــدر البيانــات مــا خــ ل  تتوجــه الكيــان .3
ا،مانــة العامــة، إال إذا ُمــنت وــمل االطــ   علــى هــذه 

 البيانات.

 : شروط محددة الستخدام البيانات66المادة 

مـا هـذا النظـام،  ُـيحم ا،مانـة العامـة،  45و،قا للمـاصة  .1
أثنــــاء االطــــ   علــــى أي بيانــــات، شــــروف اســــت دام 

ها و وضــيحها عنــدما هــذه البيانــات الــع جــرا حتدتــد

قام مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان وطـي أو ِّيـان صويل 
بتدـــــــــجيلها، وال ســـــــــيما الشـــــــــروف احملتملـــــــــة املتعلقـــــــــة 

 باست دامها ِّأصلة   إطار حماِّمة جنائية.

وتلتــــزم ِّــــ  مكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو ِّيــــان وطــــي أو   .2
ِّيان صويل تنوي اسـت دام بيانـات مدـجلة   قاعـدة 

ـــــات شـــــرطية بالشـــــر  وف احملـــــدصة الســـــت دام هـــــذه بيان
البيانــــــات ِّمــــــا وضــــــعها املكتــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي أو 

 الكيان الوطي أو الكيان الدويل الذي سجلها.

و تحقــــمل ا،مانــــة العامــــة مــــا أّن ِّــــ  مكتــــب مرِّــــزي  .3
وطـــي أو ِّيـــان وطـــي أو ِّيـــان صويل تقـــوم بـــاالط   
ـــــة بالشـــــروف احملـــــدصة  ـــــات علـــــى صرات ـــــى هـــــذه البيان عل

ه البيانــات، ا،مــر الــذي تتــيت لــه ادــاذ الســت دام هــذ
 اإلجراءات الضرورتة للتقيد  ذه الشروف.

 : إعادة إحالة البيانات67المادة 

ِّ  مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل تعتزم أن ُيي   .1
مــــا جدتــــد إب مكتــــب مرِّــــزي وطــــي آخــــر أو ِّيــــان 
صويل آخر بيانات مدرجة   قواعـد البيانـات الشـرطية 

حقـــــمل لـــــدا ا،مانـــــة العامـــــة أو املكتـــــب للمنظمـــــة، تت
املرِّـــزي الـــوطي أو الكيــــان الـــوطي أو الكيـــان الــــدويل 
الــذي ســج  هــذه البيانــات مــا أن البيانــات املــذِّورة 

    مقّيدة:
تتحقمل املكتب املرِّزي الوطي ما هـذه املدـألة  .أ

مباشرة مع املكتب املرِّزي الوطي الـذي سـّج  
ات مــــا قبــــ   البيانــــات. أمــــا إذا ُســــّجل  البيانــــ

ِّيـــان وطـــي، ،يتحقـــمل مـــا ذلـــك مـــع املكتـــب 
املرِّزي الوطي الـذي تتبـع لـه هـذا الكيـان. وإذا 
ُسّجل  ما قب  ِّيان صويل، ،يتحقمل ما ذلك 

 مع ا،مانة العامة؛
ـــان الـــدويل مـــا هـــذه املدـــألة مـــع  .ب وتتحقـــمل الكي

املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان الــــوطي أو 
نة العامة وصـرا، الكيان الدويل ما خ ل ا،ما

إال إذا ِّانــــــ  للكيــــــان الــــــدويل ســــــلاة إجـــــــراء 
التحقيقات وامل وقة   القضـاتا اجلنائيـة وِّـان 
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، و( مـا هـذا النظـام، 5)27اوال، و،قا للمـاصة 
 ب والة البيانات مباشرة بواساة رسالة.

تتعـــا علـــى ِّـــ  مكتـــب مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان صويل  .2
داسـية مدرجـة   تنوي إعـاصة إوالـة بيانـات بال ـة ا 

قواعـــد البيانــــات الشــــرطية للمنظمــــة، التحقــــمل مــــا أن 
هـذه اإلوالــة م ئمــة وذات أ يــة خاصــة علــى صــعيد 
العلــــــوم اجلنائيــــــة لتحقيــــــمل أهــــــدا  املنظمــــــة وأ ــــــرا  

 معاملة البيانات.

وعند إعاصة إوالة بيانـات معينـة، تتعـا علـى املكتـب  .3
وم بــذلك، املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي تقــ

إضا،ة إب ا،مانة العامة عندما تُالب إليها منت وـمل 
االطـــــ    ـــــ  املباشـــــر علـــــى البيانـــــات، اإلشـــــارة إب 

 ا،مور التالية:
 مصدر هذه البيانات؛  .أ
الشــروف الـــع ُيـــدصها املصـــدر الســـت دام هـــذه  .ب

 البيانات؛ 

 مدتوا سرتة البيانات؛  .ج

 ارت   دجي  البيانات ومدة وفظها   قواعد  .ص
 بيانات الشرطية؛ ال

ــــــــــات ونــــــــــو   .ه وضــــــــــع الشــــــــــ   املعــــــــــي بالبيان
اإلجـــراءات الواجـــب اداذهـــا ضـــده، إذا ِّانـــ  

 هذه البيانات ش صية؛

 أوكام وشروف املعاملة املتعلقة  ذه البيانات. .و

وترســ  املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان، أو ا،مانــة  .4
 العامة، ند ة عا البيانات الع أوانا إب اجلهـة الـع
أصـــــدر ا، إذا اقتضـــــ  ا اجـــــة، أو إذا ر بـــــ  هـــــذه 

 اجلهة   ذلك.

مـا هـذا النظـام، ال  كـا لضمانـة ( 6)58وو،قا للماصة  .5
العامـــة إعـــاصة إوالـــة رســـالة موجهـــة إليهـــا إب مكتـــب 
مرِّـــزي وطـــي أو ِّيـــان صويل  ـــ  معـــي  ـــا مــــا صون 
ا صـول علــى إذن مدــبمل مـا املكتــب املرِّــزي الــوطي 

 الذي قام أص  ب والة البيانات. أو الكيان
 

  :5القسم 
 القواعد المحددة المتصلة بملفات التحليل الجنائي

 : ملفات التحليل68مادة ال

ملفــات التحليــ  هــي قواعــد بيانــات موقتــة ُ دــتحدرب  .1
، را  التحلي  اجلنائي، و،قا لقائمة مـا اخلصـائ  

ظـام مـا هـذا الن( 1)36العامة  وضـع اسـتناصا إب املـاصة 
وبالتشــــاور مــــع املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة والكيانــــات 
الوطنية والكيانـات الدوليـة الـع قـد  شـارك   مشـرو  

 التحلي  اجلنائي املعي.

 اّبــمل علــى ملفــات التحليــ  مبــاصئ معاملــة البيانــات  .2
وشروف  دجيلها   قواعد بيانات املنظمة احملـدصة   

 رصة أصناه.هذا النظام مع مراعاة ا،وكام الوا

و دتحدرب ا،مانة العامة ملفات التحليـ  لفـرتة أوليـة  .3
 ال  تجاوحم مخم سنوات.

وُ الع ا،مانة العامة اللجنةت التنفيذتة على أّي مشرو   .4
ــــ  اجلنــــائي تتالــــب اســــتحدارب ملــــف حتليــــ ،  للتحلي

 تلي: و زوصها مبا
ا،ســباب الــع ص،عــ  ا،مانــة العامــة إب إعــداص  .أ

 بعا ه املالية؛هذا املشرو  و 
قائمـــــــة املكا ـــــــب املرِّزتـــــــة الوطنيـــــــة والكيانـــــــات  .ب

الوطنيـــة والكيانـــات الدوليـــة الـــع قـــد  شـــارك   
 املشرو ؛ 

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

رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول، إذا  .ص
   ضّما ملف التحليـ  هـذا بيانـات ش صـية أو

 ِّان متص   ذا النو  ما البيانات.

وقد  ر،  اللجنة التنفيذتة أو  ل ي استحدارب ملـف  .5
التحليـــ ، إذا اعتـــيت أن الشـــروف الـــع ُيـــدصها هــــذا 

 . ت النظام مل  دتو 
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واملكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الدوليــة الــع قــد  .6
 شـــارك   املشـــرو   ُبلـــ  علـــى الفـــور باســـتحدارب أّي 

يـــ  وبال اتـــة منـــه وبالنظـــام القـــانوين الدـــاري ملـــف حتل
عليــــه. ومشــــارِّة أّي مكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو ِّيـــــان 
 صويل الوقــا   مشــرو  للتحليــ  اجلنــائي رهــا مبوا،قــة

ـــــة   يـــــع ـــــات الدولي ـــــة الوطنيـــــة والكيان ـــــب املرِّزت املكا 
 املشارِّة أص    هذا املشرو .

ار و كــون املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيــة مدـــوولة عـــا إشـــع .7
 الكيانات الوطنية   البلد مبا تلزم.

و قــــــدم ا،مانــــــة العامــــــة إب اللجنــــــة التنفيذتــــــة، طلبــــــا  .8
ملوا،قتها، أّي مشـرو  لتمدتـد ،ـرتة وفـك ملـف حتليـ  

 مبا ال تتجاوحم مخم سنوات.

 ملفات التحليلاستخدام : 69المادة 

تقتصـــر الوصـــول إب ملفـــات التحليـــ  علـــى أقدـــام أو  .1
  ا،مانــة العامــة، مكلفــا بالتحليــ   مــوظفا اــّولا

 اجلنائي واّولا صراوة االط   عليها.

ُيـــمل لضمانـــة العامـــة، مـــذ صعـــ  الضـــرورة، أن دـــّول  .2
مـــوظفي املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة والكيانـــات الوطنيـــة 
والكيانـــــات الدوليــــــة املشـــــارِّا   املشــــــرو  واملعنيــــــا 

يـ  معـا، وأن بالتحلي  اجلنائي الوصول إب ملف حتل
حتـــدص ناـــاق وقـــوقهل   االطـــ   علـــى هـــذا امللـــف 
ومعاملتــــه. وُ ــــنت وقــــوق االطــــ   واملعاملــــة ملــــوظفي 
ــــــة  الكيانــــــات الوطنيــــــة بالتشــــــاور مــــــع املكا ــــــب املرِّزت

 الوطنية املعنية. 

 كا أن  كون ملفات التحلي  موصولة أو ال بقواعد  .3
تــة منهـــا البيانــات الشــرطية للمنظمـــة، وذلــك  بعـــا لل ا

 ولشروف ا،ما والدرتة املالوبة. 

و كـــــا استندـــــا  البيانـــــات املدـــــجلة   أوـــــد  .4
 أوملفات التحلي    إودا قواعـد بيانـات املنظمـة، 

 إوـدا   املدـجلة البيانات استندا   كا بالعكم
 التحليـــــ ، ملفـــــات أوـــــد   املنظمـــــة بيانـــــات قواعـــــد
تدـــجي  الشـــروف الــدنيا ل أن  دـــتو  البيانــات شــرتاة

وأن تكـــــــــون قاعـــــــــدة البيانـــــــــات هـــــــــذه  املعلومـــــــــات  

علـــى موا،قـــة صـــرُية مـــا املكتـــب متوقفـــا  االستندـــا 
املرِّـــزي الـــوطي أو الكيـــان الـــوطي أو الكيـــان الــــدويل 

 . الذي أوال البيانات

 مدـــجلة أخـــرا معلومـــات أيّ  أو البيانـــات ِّانـــ   إذا .5
 أِّثــر أو بيانــات قاعــدة حتــدتث  تــيت حتليــ  ملــف  
 ِّانــــ   إذا العكــــم، أو املنظمــــة، بيانــــات قواعــــد مــــا

  تــــــيت أخــــــرا بيانــــــات قواعــــــد   املدــــــجلة البيانــــــات
ــــر، أو حتليــــ  ملــــف حتــــدتث ــــة علــــى تتعــــا أِّث  ا،مان
 .ال اتة نذه ال حممة التداب   يع اداذ العامة

ـــات ألغـــراض : 70المـــادة  شـــروط إضـــافية لتســـجيل البيان
 التحليل الجنائي

ملفـــات التحليـــ  البيانـــات املشـــار  كـــا أن ُ دـــجَّ     .1
( مــــا هــــذا النظــــام وأّي معلومــــات 2)1إليهــــا   املــــاصة 

 أخرا إذا ِّان  ضرورتة للتحلي  اجلنائي.

   مدــــــجلة أخــــــرا معلومــــــات وأيّ  البيانــــــات وحُتفــــــك .2
 التنفيذتــة اللجنــة حتــدصها قصــوا ملــدة التحليــ  ملفــات

 ملــف أُ لــمل أو  فظهــا أقــ  مــدة املصــدر وــدص إذا إال
 .املدة هذه انقضاء قب  تتضمنها الذي اجلنائي تحلي ال

وإذا ُسجل  بيانات   ملف حتلي  و  قاعـدة بيانـات  .3
ـــــة مـــــا  شـــــرطية للمنظمـــــة   الوقـــــ  ذا ـــــه، حُتـــــدَّص ال ات

  دجيلها حبيث ال تقع أّي لبم با ،ئع البيانات.

وعنـــدما ُ دـــج    ملـــف حتليـــ  بيانـــات أو معلومـــات  .4
بشأنه  عاون شرطي صويل، أخرا  تعلمل بش   لري 

ُُيــدَّص وضــع هــذا الشــ   بشــك  خــاص انا قــا مــا 
القائمــــة التاليــــة، الــــع ُ ابّــــمل وصــــرا   إطــــار التحليــــ  

 اجلنائي: 

( مــــا هــــذا 1)44ا،وضــــا  املشــــار إليهــــا   املــــاصة  .أ
 النظام؛

ـــــــــاه .ب  ابيقـــــــــا  اناملدـــــــــتحدث الوضـــــــــعان اآلخـــــــــران أصن
 : ا ( ما هذا النظام2)44 للماصة

تك: ش   تقـيل ا صـاالت عرضـية أو شر  ‘ 1’
منتظمـــة مـــع شـــ   تتدـــل بأ يـــة خاصـــة 
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بالندــبة لتحقيــمل جنــائي و/أو رــري بشــأنه 
 م وقات جزائية؛

شــــــ   تتدــــــل بأ يــــــة خاصــــــة: شــــــ    ‘ 2’
 كنــــه  ــــو،  معلومــــات عــــا جر ــــة تدــــري 

 .عليها القانون العام

 التحليل الجنائي تقارير: 71المادة 

التحلي  اجلنـائي الـع  صـدر    لب أن  راعي  قارتر .1
 إطار ملفات التحلي  ما تلي: 

التمييـــز بوضـــوح بـــا البيانـــات الـــع مت ا صـــول  .أ
عليهــــا مــــا ا،مانــــة العامــــة واالســــتنتاجات الــــع 
 وصـــل  إليهـــا ا،مانـــة العامـــة اســـتناصا إب هـــذه 

 البيانات؛

اإلشــــارة إب مصــــاصر البيانــــات املــــذِّورة ووضــــع  .ب
 ارت  إجراء التحلي ؛ا،ش اص املذِّورتا و 

اإلشارة إب ضرورة التحقـمل لـدا ا،مانـة العامـة  .ج
ومصـــــاصر البيانـــــات مـــــا ا قـــــوق والقيـــــوص ذات 
الصـــلة قبــــ  اســــت دام هــــذه التقــــارتر والبيانــــات 

 واملعلومات ا،خرا الوارصة ،يها. 

و عمــل  قــارتر التحليــ  اجلنــائي علــى املكا ــب املرِّزتــة  .2
الكيانــــات الدوليــــة الــــع الوطنيــــة والكيانــــات الوطنيــــة و 

شــــارِّ    مشــــرو  التحليــــ  اجلنــــائي املعــــي. و كــــا 
 عمـــيل  قـــارتر التحليـــ  اجلنـــائي علـــى ســـائر املكا ـــب 
املرِّزتــة الوطنيــة والكيانــات الوطنيــة والكيانــات الدوليــة 
ا،خــــرا شــــرتاة موا،قــــة ا،مانــــة العامــــة علــــى ذلــــك، 
ورهنــــا بــــأّي قيـــــوص علــــى االطـــــ    كــــا أن  فرضـــــها 

صر البيانات املضّمنة   التقارتر. وتتعا أن تتقيد مصا
 عمــــيل هــــذه التقــــارتر مبدــــتوا الدــــرتة الــــذي ودص ــــه 
ا،مانـــة العامـــة مللـــف التحليـــ ، وبـــأّي إجـــراءات أمنيـــة 

 أخرا ُ ابمل عليه.

 قصــــوا ملــــدة اجلنــــائي التحليــــ   قــــارتر وفــــك و كــــا .3
 التحليـــ  مشـــرو  إجنـــاحم بعـــد التنفيذتـــة اللجنـــة حتـــدصها

 م ئـــــل بشـــــك  اســـــت دامها شـــــرتاة املعـــــي، نـــــائياجل

 النظـام   احملدصة البيانات معاملة قواعد مع ومندجل
 .ا ايل

 : إنجاز مشاريع التحليل الجنائي72المادة 

 عند إجناحم مشرو  حتلي  جنائي:  .1

لــــب إ ــــ   ملفــــات التحليــــ  ذات الصــــلة وأّي  .أ
 بيانات أو معلومات مدجلة ،يها؛ 

بتقرتـــــر التحليـــــ  اجلنـــــائي شـــــرف   كـــــا االوتفـــــا  .ب
ـــة صون اســـت دامه بارتقـــة  ـــ  م ئمـــة أو  ا يلول
 االفة لقواعد املعاملة احملدصة   النظام ا ايل.

عنــد  عمــيل  قرتــر حتليــ  جنــائي أو أّي مــا البيانـــات  .2
الـــع تتضــــمنها، تتعــــا مراعـــاة القيــــوص املفروضــــة علــــى 

  أخــرا هــذه البيانــات مــا قبــ  مصــاصرها، وأّي  ــداب
 ذات صلة بأما هذه البيانات أو سرتتها.

 :2الفصل 
 النشرات والتعاميم

 :1القسم 
 أحكام مشتركة بين النشرات

 : منظومة نشرات اإلنتربول73المادة 

 تــــألف منظومــــة نشــــرات اإلنرتبــــول مــــا جمموعــــة مــــا  .1
النشــــرات  صــــدر ل ــــر  حمــــدص و كــــا التعــــّر  إليهــــا 

واهــــا، ومــــا نشــــرات بفضــــ  لوأــــا الــــذي ترمــــز إب حمت
خاصــة  صــدر   إطــار  عــاون حمــدص ال تنــدرج ضــما 

 أي ما الفئات املذِّورة أع ه. 

ال  كا استحدارب ،ئة ما نشرات أو نشرات خاصة  .2
إال بعــد موا،قــة اجلمعيــة العامــة، الــع  الــب رأي جلنــة 
الرقابــة علــى احملفوظــات  ــذا الشــأن إذا ِّانــ  النشــرة 

انـــ  علـــى صـــلة  ـــذا  تضـــما بيانـــات ش صـــية أو ِّ
 النو  ما البيانات.

وقـــــد وـــــدصت شـــــروف إلصـــــدار ِّـــــ  ،ئـــــة مـــــا ،ئـــــات  .3
النشــرات أو النشــرات اخلاصــة. و كــون هــذه الشــروف 
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معاصلة على أق   قدتر للشروف العامـة املفروضـة علـى 
  دجي  هذه البيانات   قواعد بيانات املنظمة.

وشـــروف إصـــدار ِّـــ  ،ئـــة مـــا ،ئـــات النشـــرات حمـــدصة  .4
ــــات ، يمــــا تلــــي. أمــــا شــــروف إصــــدار ِّــــ  ،ئــــة مــــا ،ئ

ــــيم نــــذه  النشــــرات اخلاصــــة ،تحــــدص مبوجــــب ا فــــاق ت
 ال اتة. 

 : دور األمانة العامة74المادة 

إن ا،مانة العامة مدوولة عا إصدار أي نشرة تالبها  .1
 مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل ما، باسل املنظمة. 

 وهي مكلفة بشك  خاص مبا تلي:  .2

أِّد ما امتثال طلبات إصدار النشرات نـذا الت .أ
النظام، وإصدار النشرات   أسـر  وقـ  ممكـا 

 إذا رأت أأا  تث  نذا النظام؛

 دـــجي  ِّـــ  نشـــرة  صـــدرها   إوـــدا قواعـــد  .ب
بيانـــات املنظمـــة بـــالتزاما مـــع إصـــدارها ليتدـــ  
للمكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة والكيانــــات الوطنيــــة 

عليهــــــا مباشــــــرة  والكيانــــــات الدوليــــــة االطــــــ  
 مبوجب ا قوق املمنووة نا؛ 

 ر ـــة النشـــرات إب ل ـــات عمـــ  املنظمـــة و،قـــا  .ج
 للتوجيهات الع  قرها اجلمعية العامة؛

مدــــاعدة املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة والكيانــــات  .ص
 الدولية عند ودورب ماابقات إلابية؛

ــــــى أن  دــــــتمر النشــــــرات الصــــــاصرة  .ه ا ــــــرص عل
ن تقـــوم املكتـــب باالمتثـــال لشـــروف إصـــدارها وأ

املرِّــــــزي الــــــوطي أو الكيــــــان الــــــدويل بتقييمهـــــــا 
بانتظـــام بنـــاء علـــى طلـــب اجلهـــة الـــع التمدـــ  

 إصدارها. 

 : بنية نشرات اإلنتربول75المادة 

 قــــوم ا،مانــــة العامــــة، بالتشــــاور مــــع املكا ــــب املرِّزتــــة  .1
الوطنيـــة و  إطـــار انيئـــات االستشـــارتة املشـــكَّلة نـــذه 

 عـــــدت  بنيـــــة ِّـــــ  ،ئـــــة مـــــا ،ئـــــات ال اتـــــة، بتحدتـــــد و 

النشــــــــرات، عنــــــــد االقتضـــــــــاء، مــــــــع التقيــــــــد بشـــــــــروف 
اإلصــدار، وبـــأي  وجيهـــات أو قـــرارات أخـــرا صـــاصرة 

 عا اجلمعية العامة أو اللجنة التنفيذتة.

ومــــــا صون املدــــــاس مببــــــاصئ البــــــاب ا،ول مــــــا هــــــذا  .2
النظـــام، حُتـــدص بنيـــة ،ئــــة مـــا ،ئـــات النشـــرات اخلاصــــة 

 يان الدويل واملنظمة. مبوجب ا فاق با الك

و كـــا أن  تضـــما النشـــرة بيانـــات وارصة مـــا مصـــاصر  .3
 اتلفة على أن  دتو  الشروف التالية جمتمعًة: 

 أن  وا،مل املصاصر على معاملة هذه البيانات؛  .أ

أن  كــون ملعاملــة هــذه البيانــات ،ائــدة ملموســة  .ب
بالندـــــبة للمكتـــــب املرِّـــــزي الـــــوطي أو الكيـــــان 

 بالب التعاون أو التنبيه؛  الدويل الذي  قدم

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

أالّ  فـــــــر  معاملـــــــة هـــــــذه البيانـــــــات  كـــــــاليف  .ص
 إضا،ية هامة. 

 : طلب إصدار نشرة76المادة 
تقدم املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل طلبات  .1

إصـــدار النشـــرات ب وـــدا ل ـــات عمـــ  املنظمـــة علـــى 
 ا،ق .

قبـ  التقــّدم بالـب إصــدار نشـرة، تتعــا علـى املكتــب  .2
املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل أن تتحقمل ما ا،مور 

 التالية: 

 نوعية ومشروعية البيانات الع تو،رها صعما لالبه؛  .أ
 شروف اإلصدار املتصلة بالالب؛  .ب

،ائــــدة البيانــــات بالندــــبة إب التعــــاون الشـــــرطي  .ج
 الدويل؛

ة اإلنرتبــــــول، و اصـــــــة امتثــــــال الالــــــب ،نظمــــــ .ص
مـــــــــا القـــــــــانون ا،ساســـــــــي  3و (1)2للمـــــــــاص ا 

للمنظمـــــة، ولواجبـــــات املكتـــــب أو الكيـــــان إحماء 
 القانون الدويل.
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 : دراسة الطلب من قبل األمانة العامة77المادة 

دضـــع طلبـــات إصـــدار النشـــرات إب صراســـة مـــا قبـــ   .1
 ا،مانة العامة للتأِّد ما امتثانا نذا النظام.

كا لضمانة العامة إصدار نشـرة باسـل املنظمـة   ال   .2
 ا االت التالية: 

إذا ِّانــــــ  البيانــــــات املقدمــــــة ال  دــــــتو  شــــــروف  .أ
 إصدار النشرات؛

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

 نظمة للالب؛   امل

إذا ِّــــــان إصــــــدار هــــــذه النشــــــرة  ــــــم مصــــــا   .ج
 املنظمة أو مصا  أعضائها. 

و دجَّ  طلبات إصـدار النشـرات، طيلـة ،ـرتة صراسـتها  .3
مــــا قبـــــ  ا،مانـــــة العامـــــة،  دـــــجي  موقتـــــا   قاعـــــدة 
بيانـــات  ابعــــة للمنظمــــة. ولـــب إصراج عبــــارة إضــــا،ية 

ة أأــا  تــيت، عنــد االطــ   علــى هــذه الالبــات، معر،ــ
طلبات إصـدار نشـرات وحتـول صون اخللـإل بينهـا وبـا 

 النشرات الصاصرة.

ــــر كاملــــة أو ال تســــتوفي شــــروط 78المــــادة  ــــات غي : طلب
 إصدار النشرات

تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل  .1
الذي تقدم طلبا    ِّام  أن تزوص ا،مانة العامة،   

ر معها،  ميع البيانات أقرب وق  ممكا وبعد التشاو 
 اإلضا،ية ال حممة إلصدار النشرة.

 قــرتح ا،مانــة العامــة علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو  .2
الكيان الدويل قدم الالب، ِّلما أمكا ذلك، إصدار 
نشــرات أخــرا إذا ِّانــ  البيانــات املقدمــة  ــ  ِّا،يــة 
إلصــدار النشــرة لكنهــا  تماشــى مــع أهــدا  وشــروف 

 را.إصدار نشرة أخ

 قــرتح ا،مانــة العامــة علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو  .3
الكيان الـدويل مقـدم الالـب، ِّلمـا ِّـان ذلـك ممكنـا، 
إوالــــة  عمــــيل إذا ِّــــان الالــــب  ــــ  موجــــه إب  يــــع 
البلــــدان ا،عضــــاء   املنظمــــة أو إذا ِّانــــ  البيانــــات 
املقدمــــة  ــــ  ِّا،يــــة إلصــــدار نشــــرة لكنهــــا  دــــتجيب 

 عميل.ل ر  وشروف  دجي   

 : إصدار النشرات79المادة 

 صــــدر ا،مانــــة العامــــة النشــــرات و وجههــــا إب  يــــع  .1
 املكا ب املرِّزتة الوطنية و،قا لاجراءات التالية: 

ــــــــة الوطنيــــــــة بالنشــــــــرة تــــــــوم  .أ  ُبلَّــــــــ  املكا ــــــــب املرِّزت
 إصدارها؛ 

ـــــــة االطـــــــ    .ب ـــــــة الوطني ـــــــب املرِّزت  كـــــــا للمكا 
ِّ  نشرة   مباشرة   قواعد بيانات املنظمة على

صاصرة،،مع مراعاة التداب  التحفظية املنصـوص 
 وما تليها ما هذا النظام.  129عليها   املاصة 

 و كا للجهات التالية االط   على النشرات:  .2
الكيانــــــــات الوطنيــــــــة، و،قــــــــا  قــــــــوق الوصــــــــول  .أ

املمنووة نا ما قبـ  املكتـب املرِّـزي الـوطي   
 بلدها؛ 

ان اال فـاق املــيم بينهــا الكيانـات الدوليــة، إذا ِّــ .ب
 وبا املنظمة تن  على ذلك صراوًة. 

مـا هـذا النظـام، توا،ـمل  58استثناًء على أوكام املـاصة  .3
ِّــ  مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان صويل تقــدم طلــب 
إصــــدار نشــــرة، علــــى أال تــــتل  قييــــد اطــــ   املكا ــــب 
املرِّزتـــــة الوطنيـــــة ا،خـــــرا أو الكيانـــــات الوطنيـــــة الـــــع 

املكا ـــب وـــمل االطـــ   علـــى النشـــرات منحتهـــا هـــذه 
علـــى البيانـــات الــــع و،رهـــا. وُيــــتفك املكتـــب املرِّــــزي 
الــــــوطي أو الكيــــــان الــــــدويل ب مكانيــــــة  قييــــــد اطّــــــ   
الكيانـــــات الدوليــــــة الـــــع ال  تمتــــــع بدـــــلاة التحقيــــــمل 
وامل وقة   ما تتعلمل بالقضاتا اجلنائية على البيانـات 

 الع تو،رها.
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 رات: تنفيذ النش80لمادة ا

 حتي  املكا ب املرِّزتة الوطنية: .1
إب  يــع الدــلاات امل تصــة   بلــداأا،  يــع  .أ

ـــــــات الـــــــوارصة   النشـــــــرات الـــــــع  تلقاهـــــــا  البيان
واملعلومــات احملدثــة ذات الصــلة  ــذه النشــرات، 
   أقرب وق  ممكا، وو،قا لتشرتعا ا الوطنية.

إب املكتـــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان الــــدويل  .ب
م الالـــــــب، وإب ا،مانـــــــة العامـــــــة،  يـــــــع مقـــــــد  

البيانـــات املتـــو،رة لـــدتها واملتعلقـــة بالشـــ   أو 
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 الـــوطي 

   بلده.

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

 هذا النظام. 

وتتعا على املكتب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان الـدويل  .2
 مقد م طلب إصدار النشرة أن ُيرص على: 

أن  بقى البيانات الع و،رهـا والـع  ر كـز عليهـا  .أ
 النشرة صقيقة وم ئمة؛

تبلــ  ا،مانــة العامــة بــأّي بيانــات  ــوصي إب أن  .ب
 عــدت  مضــمون النشــرة الصــاصرة، وتقــّيل مــا إذا 
ِّانــ  هــذه التعــدت ت  دــتدعي ســحب هــذه 

 النشرة.

 أو إلغاؤها : تعليق نشرة أو سحبها81المادة 

 كا للمكتب املرِّزي الوطي أو للكيان الدويل الذي  .1
ون أو تقــــدَّم طلــــب إصــــدار نشــــرة  عليــــمل طلــــب التعــــا

التنبيــــه الــــذي أصــــدره لفــــرتة ال  تجــــاوحم ســــتة أشـــــهر. 
وتشرح لضمانة العامة أسباب  عليمل هذا الالب لكي 

  باصر بدورها إب  عليمل إصدار النشرة.

وتتعا على املكتب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان الـدويل  .2
الـــذي تقـــدم طلـــب إصـــدار نشـــرة أن تدـــحب طلـــب 

تلــتمم مــا ا،مانــة التعــاون أو التنبيــه الــذي أصــدره و 
   ا االت التالية: العامة إل اء النشرة على الفور 

هــــــــذا الالــــــــب أو ال اتــــــــة مــــــــا   تحــــــــملمــــــــا إن  (أ)
 أو ؛التنبيه

إذا ِّان هذا الالب أو التنبيه مر باا بالبات  (ب)
ــــة منهــــا وال  أو  نبيهــــات أخــــرا حتققــــ  ال ات
 كــا بالتــايل اإلبقــاء علــى النشــرة املعنيــة بعــد 

 أو أو التنبيهات؛ إل اء هذه الالبات

  أوإذا مل تعد را با   اإلبقاء عليها؛  (ج)

إذا مل  عــــــد النشــــــرة  دــــــتو  شــــــروف إصــــــدار  (ص)
 النشرات.

  قوم ا،مانة العامة ب ل اء نشرة عندما: .3
 تحقمل ال اتة ما طلب التعاون أو التنبيه الذي  .أ

صـدرت النشــرة بنــاء عليــه، وتوِّــد هــذه املعلومــة 
لكيـان الـدويل الـذي املكتب املرِّزي الـوطي أو ا

 صدرت النشرة بناء على طلبه؛

تكون هذا الالب أو التنبيه مر باا بالبـات أو  .ب
 نبيهـــات أخـــرا حتققـــ  ال اتـــة منهـــا وال  كـــا 
بالتـــايل اإلبقــــاء علــــى النشــــرة املعنيــــة بعــــد إل ــــاء 

 هذه الالبات أو التنبيهات؛

 توقـــــف النشـــــرة عـــــا اســـــتيفاء شـــــروف إصـــــدار  .ج
 النشرات؛

ملرِّزي الوطي أو الكيـان الـدويل تكون املكتب ا .ص
مقــّدم الالــب قــد وصــ  علــى بيانــات  تــيت لــه 
ادـــــاذ التـــــداب  املالوبـــــة، إال أنـــــه مل تت ـــــذ أّي 
إجـــراء   هـــذا الصـــدص، ومل تـــو،ر، عنـــد ســـواله، 

 أسبابا مقنعة لتيتر ذلك.
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 :2القسم 
 أحكام خاصة بالنشرات الحمراء

 : هدف النشرات الحمراء82المادة 

نشــرات ا مـراء بالــب مـا مكتــب مرِّـزي وطــي أو   صـدر ال
ِّيان صويل لدته سلاة إجراء التحقيقـات والقيـام مب وقـات 
ــــــوب،    القضــــــاتا اجلنائيــــــة، لتحدتــــــد مكــــــان شــــــ   مال
واوتجـــاحمه، أو  وقيفـــه، أو  قييـــد ورِّتـــه  ـــد  اســـرتصاصه أو 

 . دليمه، أو اداذ أّي إجراء قانوين مماث  بشأنه.

 المحددة إلصدار النشرات الحمراء : الشروط83المادة 

 املعات  الدنيا .1
لــــوحم إصــــدار النشـــــرات ا مــــراء عنــــد اســـــتيفاء  .أ

 املعات  التالية جمتمعًة ،قإل:
أن  شـك  اجلر ــة املعنيــة جر ـة خاــ ة مــا  ‘ 1’

 جرائل القانون العام.
وال  كـــــا إصـــــدار نشـــــرات محـــــراء لفئـــــات 

 اجلرائل التالية: 
ال   عــدة بلــدان اجلـرائل الــع  ثــ  جـد -

بفعـــــــــ  صـــــــــلتها مبعـــــــــات  ســـــــــلوِّية أو 
 ثقا،ية؛

اجلــــــــرائل املتصــــــــلة بشــــــــوون عائليــــــــة أو  -
 خاصة؛

اجلـــرائل الناشـــئة عـــا انتهـــاك قـــوانا أو  -
أنظمة إصارتة أو النا ـة عـا خ ،ـات 

إال إذا ِّان النشاف اإلجرامي خاصة، 
تهـــــد  إب  دـــــهي  ار كـــــاب جر ـــــة 
خاــــ ة أو إذا ِّــــان هنــــاك شــــك بــــأن 

 النشاف متص  باجلر ة املنظمة.هذا 

و ضــــع ا،مانــــة العامــــة قائمــــة  ــــ  شــــاملة 
باجلرائل الع  ندرج ضما الفئـات املـذِّورة 
أعـــــــــ ه و قـــــــــوم بتحـــــــــدتثها وإرســـــــــانا إب 
املكا ــــــــــب املرِّزتــــــــــة الوطنيــــــــــة والكيانــــــــــات 

 الدولية.

 أن تكون هناك ود أصىن للعقوبة.  ‘2’
إذا ِّـــان الشـــ   مالوبـــا للم وقـــة  -

ة، تعاقتــب الفعــ  الــذي تشــك  اجلزائيــ
جر ة با رمان ما ا رتة لفرتة قصوا 
 ال  ق  عا سنتا، أو بعقوبة أشد؛

إذا ِّــــــــان الشــــــــ   مالوبــــــــا لتنفيــــــــذ  -
وكل، ال  ق  العقوبة الصاصرة بشأنه 
عــا الدــجا ســتة أشــهر و/أو ال  قــ  

 الفرتة املتبقية منها عا ستة أشهر.

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

لوحم لضمانة العامة أن  قرر إصـدار نشـرة محـراء  .ب
أعـ ه إذا  (2)و/أو ( 1)عندما ال ُتدتو  املعيار 

رأت، بعــد التشــاور مــع املكتــب املرِّــزي الــوطي 
الاالـب أو الكيـان الـدويل امل ـّول الاالـب، أّن 
إصـــدار النشـــرة ا مـــراء املالوبـــة تكتدـــي أ يـــة 

 الشرطي الدويل. خاصة للتعاون

عــــــدة جــــــرائل: إذا ِّــــــان الالــــــب تتعلــــــمل بعــــــدة  .ج
جـرائل، لــوحم إصــدار نشـرة محــراء جلميــع اجلــرائل 
الــع  ـــدخ    إطـــار أنظمــة اإلنرتبـــول، شـــرتاة 
أن  دـــتو  إوـــدا اجلـــرائل علـــى ا،قـــ  املعـــات  

 املذِّورة أع ه.

 البيانات الدنيا .2

  فاصي  انوتة: .أ
إذا  و،رت عناصـر  ال لوحم إصدار نشرة محراء إال

ِّا،ية لتحدتد انوتة. وتُعتتـي أّن العناصـر الكا،يـة 
لتحدتد انوتة  شـم  إوـدا اجملمـوعتا التـاليتا 

 على ا،ق :
االسل العائلي، واالسل الش صي، واجلنم،  ‘1’

و ــارت  الـــوالصة )الدــنة علـــى ا،قــ (، وأوـــد 
 العناصر التالية لتحدتد انوتة:

 ا،وصا ؛ أو -
 مة الوراثية؛ أومسات البص -
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 بصمات ا،صابع؛ أو -
البيانات املضّمنة   وثـائمل انوتـة )مثـ   -

 جواحم الدفر أو بااقة انوتة الوطنية(.
صــــــورة ش صــــــية ذات نوعيــــــة جيــــــدة مر،قــــــة  ‘2’

ـــــــبع  املعلومـــــــات اإلضـــــــا،ية )مـــــــا قبيـــــــ   ب
ا،مســــاء ا،خــــرا، واســــل أوــــد الوالـــــدتا أو  
ِّليهما، وأوصا  إضا،ية، ومسـات البصـمة 

 اثية، وبصمات ا،صابع، و  ها(الور 

 املعلومات القضائية: .ب
ال لــــــــوحم إصــــــــدار نشــــــــرة محــــــــراء إال إذا  ــــــــو،رت 
معلومــــات قضــــائية ِّا،يــــة. وتُعتــــي أّن املعلومــــات 

 القضائية الكا،ية  شم  على ا،ق  ما تلي:
القضـــية الـــذي تتعـــّا أن تـــو،ر  وقـــائعمل ـــ    ‘1’

وصــفا مقتضــبا وواضــحا لضنشــاة اإلجراميــة 
   املالـــــــوب، مبـــــــا   ذلـــــــك حممـــــــان للشـــــــ

 ومكان ار كاب الفع  اإلجرامي املفرت ؛
 التهمة أو التهل؛ ‘ 2’
ــــــى اجلر ــــــة   ‘3’ إشــــــارة إب القــــــانون الدــــــاري عل

)ِّلمــا أمكــا ذلــك، ورهنــا بالقــانون الــوطي 
أو با،نظمة الع حتكل عم  الكيـان الـدويل 
امل ـــــــّول، ترســـــــ  املكتـــــــب املرِّـــــــزي الـــــــوطي 

يـــان الـــدويل امل ـــّول الاالـــب الاالـــب أو الك
 صي ة الن  اجلنائي ذي الصلة(؛

العقوبة القصوا املمكنة أو العقوبة الصـاصرة  ‘ 4’
 أو املدة املتبقية ما العقوبة؛

ـــــف صـــــا ة أو قـــــرار   ‘5’ إشـــــارة إب مـــــذِّرة  وقي
قضـــــائي لـــــه نفــــــم املفعـــــول )ِّلمـــــا أمكــــــا 
ذلـــك، ورهنـــا بالقـــانون الـــوطي أو با،نظمـــة 

ت ال الكيــان الــدويل امل ــّول، الــع حتكــل اشــ
ــــب أو  ترســــ  املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي الاال
الكيــان الــدويل امل ــّول الاالــب ندــ ة عــا 

 مذِّرة التوقيف أو القرار القضائي(.

: الضـــمانات التـــي يمنحهـــا المكتـــب المركـــزي 84المـــادة 
 الوطني أو الكيان الدولي الذي يطلب إصدار النشرة

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

القرار  أوأن  كون للدلاة الع ُ صدر مذِّرة التوقيف  .1
 القضائي الص وية ال حممة إلصدار ا.

م  .2 ــــــد  ــــــب إصــــــدار النشــــــرة ا مــــــراء قــــــد ُق أن تكــــــون طل
بالتندــيمل مــع ا،جهــزة الوطنيــة املدــوولة عــا التدـــليل، 

ي  ضمانات بأن التدليل سُيالب وأن  كون قد أُعا
عند  وقيف الش   املالـوب، و،قـا للقـوانا الوطنيـة 
و/أو املعاهدات الثنائية واال فاقيات املتعـدصة ا،طـرا  

 الدارتة.

عنـــدما ال  كـــون مـــذِّرة التوقيـــف صـــاصرة مـــا ســـلاة  .3
قضائية، أن  ن  القوانا املعمول  ا   البلد الاالب 

 ال الكيان الدويل على آليـة أو القواعد الع حتكل اشت
 للاعا أمام إودا الدلاات القضائية.

: تــوفير المكتــب المركــزي الــوطني أو الكيــان 85المــادة 
الدولي الذي يطلـب إصـدار النشـرة الوثـائق التـي يمكـن 

 أن تسهل إجراءات التسليم أو الترحيل

تقـوم املكتـب املرِّـزي الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي تالـب 
شــرة بتزوتــد ا،مانــة العامــة، ِّلمــا رأا ذلــك مفيــدا إصــدار الن

وم ئمـــا، بالوثـــائمل اإلضـــا،ية الـــع  كـــا أن  ـــدعل إجـــراءات 
التدــليل أو الرتويــ . و كــا لضمانــة العامــة أن  شــك  مرِّــزا 
  وص  ،يه هذه الوثائمل، وتزوص البلدان املعنية  ا عند الالب.

 انة العامة: االستعراض القانوني من ِقبل األم86المادة 

لالبات النشرات   قوم ا،مانة العامة ب جراء استعرا  قانوين
ا مراء ِّا،ة قب  إصدارها لضمان امتثانا للقـانون ا،ساسـي 

 ما هذا القانون. 3و 2لانرتبول وقواعده، وحتدتدا للماص ا 
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ــد مكــان 87المــادة  ــدابير يتعــين اتخاذهــا إذا تــم تحدي : ت
 ث عنهوجود الشخص الذي يتم البح

 ُت ذ التداب  التالية إذا جرا حتدتد مكان شـ   صـدرت 
 بشأنه نشرة محراء:

تقــوم البلــد الــذي ُوــدص ،يــه مكــان وجــوص الشــ    .أ
 مبا تلي:

إعــــــ م املكتــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي أو الكيــــــان  ‘1’
الــــدويل مقــــّدم الالــــب وا،مانــــة العامــــة علــــى 
الفــور بــأن مكــان الشــ   املعــي قــد ُوــدص، 

ــــــع  فرضــــــها القــــــوانا مــــــع مراعــــــاة الق ــــــوص ال ي
 الوطنية للبلد واملعاهدات الدولية الدارتة؛

ا،خــــــرا الــــــع ريزهــــــا  اإلجــــــراءاتادــــــاذ  يــــــع  ‘2’
القـــــوانا الوطنيـــــة للبلـــــد واملعاهـــــدات الدوليـــــة 
الدــارتة، ِّتوقيــف الشــ   املالــوب بشــك  

 موق ، أو مراقبته، أو  قييد ورِّته.

لكيــــــان وتقــــــوم املكتــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي أو ا .ب
الــدويل الــذي صــدرت النشــرة بنــاء علــى طلبــه 
بـــــالتحرك ،ـــــورا عنـــــدما تُبلَّـــــ  بتحدتـــــد مكـــــان 
الشـــــــ     بلـــــــد آخـــــــر، وُيـــــــرص بشـــــــك  
خــاص علــى أن تقــوم، بنــاء علــى طلــب البلــد 
الـــذي ُوـــدص ،يـــه مكـــان الشـــ   أو ا،مانـــة 
العامــــــة، ب والــــــة البيانــــــات والوثــــــائمل الثبو يــــــة 

نـــــذه بشـــــك  ســـــرتع وضـــــما املهلـــــة احملـــــدصة 
 ا الة بالذات.

و قـــــــــوم ا،مانـــــــــة العامـــــــــة بتقـــــــــد  املدـــــــــاعدة  .ج
للمكا ـــــــــب املرِّزتـــــــــة الوطنيـــــــــة أو الكيانـــــــــات 
الدوليــــة املعنيــــة، والســــيما عــــي  يدــــ  إوالــــة 
الوثائمل املتصلة ب جراءات التوقيـف املوقـ  أو 
التدـــليل، و،قـــا للقـــوانا الوطنيـــة واملعاهـــدات 

 الدولية ذات الصلة.

 :3القسم 
 خاصة بالنشرات األخرىأحكام 

 : النشرات الزرقاء88المادة 

 : صدر النشرات الزرقاء  د  .1

ا صول على معلومات عـا شـ   تتدـل بأ يـة  .أ
  خاصة بالندبة لتحقيمل جنائي، و/أو

ـــــة خاصـــــة  .ب ـــــد مكـــــان شـــــ   تتدـــــل بأ ي حتدت
  بالندبة لتحقيمل جنائي، و/أو

ــــــة خاصــــــة  .ج ــــــة شــــــ   تتدــــــل بأ ي حتدتــــــد هوت
 جنائي.بالندبة لتحقيمل 

وال لـــوحم إصـــدار نشـــرة حمرقـــاء إال إذا  ـــو،رت الشـــروف  .2
 التالية:

أن تكـــون الشـــ   موضـــو  الالـــب مـــدانا أو  .أ
 متهما أو مشتبها ،يه أو شاهدا أو ضحية؛

ـــــــمل بدـــــــوابمل  .ب ُـــــــو،َّر معلومـــــــات إضـــــــا،ية  تعل أن  
الش   اإلجرامية احملتملـة، أو مبكـان وجـوصه، 
أو  وتتــــــــه، أو بــــــــأي مدــــــــائ  أخــــــــرا مفيــــــــدة 

 لتحقيمل اجلنائي؛ل

أن ُ و،َّر بيانات ِّا،ية  تعلمل بتحقيـمل جنـائي أو  .ج
 بش   ما إل اوة  عاون ،عال.

وال لــوحم إصــدار نشــرة حمرقــاء إال إذا  ضــمن  عناصــر   .3
ِّا،يـة لتحدتـد انوتـة. وتُقصـد بالعناصـر الكا،يـة  تــو،ر 

 ما تلي على أق   قدتر:
 إذا جرا حتدتد هوتة الش  : .أ

واالســـــــل الش صـــــــي، االســـــــل العـــــــائلي،  ‘1’
ـــــى  ـــــوالصة )الدـــــنة عل واجلـــــنم، و ـــــارت  ال
ا،قــــــ (، وا،وصــــــا ، ومســــــات البصــــــمة 
الوراثية، وبصمات ا،صـابع، أو البيانـات 
املضــــــّمنة   وثــــــائمل انوتــــــة )مثــــــ  جــــــواحم 

 الدفر أو بااقة انوتة الوطنية(؛
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ــــة اجلــــوصة مر،قــــة  صــــورةأو  ‘2’ ش صــــية عالي
بعنصــــر واوــــد علــــى ا،قــــ  مــــا عناصـــــر 

د انوتــــــــة مثــــــــ  ا،مســــــــاء ا،خــــــــرا حتدتــــــــ
للشـــــ  ، أو اســـــل أوـــــد الوالـــــدتا، أو 
أوصــــــــا  إضــــــــا،ية حمــــــــدصة ال  ظهــــــــر   

 الصورة الش صية.
 إذا مل حُتدص هوتة الش  : .ب

 صورة ش صية عالية اجلوصة، و/أو ‘1’
 بصمات ا،صابع، و/أو ‘2’
 مسات البصمة الوراثية. ‘3’

 : النشرات الخضراء89المادة 

اخلضراء للتنبيه إب ا،نشاة اإلجرامية   صدر النشرات .1
 الع تضالع  ا ش   معا.

وال لوحم إصدار نشـرة خضـراء إال إذا  ـو،رت الشـروف  .2
 التالية:

أن تُعتــي أّن هــذا الشــ   تشــك  خاــرا علــى  .أ
 الد مة العامة؛

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

أن تدـــــتند هـــــذا التقيــــــيل إب إصانـــــة أو إصانــــــات  .ج
ســابقة صــاصرة حبــمل الشــ   و/أو إب أســباب 

 معقولة أخرا؛

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

وال لــوحم إصـــدار نشـــرة خضــراء إال إذا  ضـــمن  هـــذه  .3
بالعناصـر النشرة عناصر ِّا،ية لتحدتد انوتة. وتُقصد 

 الكا،ية  و،ر ما تلي على أق   قدتر:
االســـل العـــائلي، واالســـل الش صـــي، واجلـــنم،  .أ

و ــــــــــــارت  الــــــــــــوالصة )الدــــــــــــنة علــــــــــــى ا،قــــــــــــ (، 
وا،وصا ، ومسات البصمة الوراثية، وبصمات 
ا،صــابع، أو البيانــات املضــّمنة   وثــائمل انوتــة 

 )مث  جواحم الدفر أو بااقة انوتة الوطنية(؛

ة عاليــة اجلــوصة مر،قــة بعنصــر أو صــورة ش صــي .ب
ا،ق  ما عناصـر حتدتـد انوتـة مثـ   علىواود 

ا،مســـــــاء ا،خـــــــرا للشـــــــ  ، أو اســـــــل أوـــــــد 
الوالـــدتا، أو أوصـــا  إضـــا،ية حمـــدصة ال  ظهـــر 

 .  الصورة الش صية

و ت ذ املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات الوطنية الع  .4
ة و،قــــا  رســــ  إليهــــا نشــــرات خضــــراء التــــداب  املناســــب

 للتشرتعات الوطنية املابقة   هذا اجملال.

 : النشرات الصفراء90المادة 

 صـــــــدر النشـــــــرات الصـــــــفراء لتحدتـــــــد مكـــــــان وجـــــــوص  .1
شــ   مفقــوص أو لتحدتــد هوتــة شــ   عــاجز عــا 

 التعرتف عا نفده.

وال لــوحم إصــدار نشــرة صــفراء إال إذا  ــو،رت الشــروف  .2
 :التالية

ــــ  الشــــرطة باختفــــاء ال .أ شــــ   املعــــي أو أن  ُبّل
 العثور عليه وأن  دج  اط عها على ذلك؛

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

إذا ِّــــان الشــــ   راشـــــدا، أال حتــــول القـــــوانا  .ج
الوطنيـــــــة املابقـــــــة ،يمـــــــا تتعلـــــــمل حبماتـــــــة ا يـــــــاة 

 الش صية صون إصدارها؛

أو  أن  ــــــوّ،ر بيانــــــات ِّا،يــــــة  تعلــــــمل بالشــــــ   .ص
بظرو  اختفائه أو العثور عليـه لتدـهي  حتدتـد 

 هوتته.

وال لوحم إصدار نشـرة صـفراء إال إذا  ضـمن  عناصـر  .3
ِّا،يـة لتحدتـد انوتـة. وتقصـد بالعناصـر الكا،يـة  تــو،ر 

 ما تلي على أق   قدتر:

 إذا ِّان ا،مر تتعلمل بش   مفقوص: .أ
االســــــل العــــــائلي، واالســــــل الش صــــــي،  ‘1’

لــــوالصة )الدــــنة علــــى واجلــــنم، و ــــارت  ا
 ا،ق (،
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أوصـــا  الشـــ  ، أو صـــورة ش صـــية  ‘ 2’
اجلـــوصة، أو مســـات البصـــمة الوراثيـــة  عاليـــة

 أو بصمات ا،صابع؛

إذا ِّـــــان ا،مـــــر تتعلـــــمل بشـــــ   عـــــاجز عـــــا  .ب
 التعرتف عا نفده:

 أوصا  الش  ، وجنده؛ ‘1’
صــــــــــورة ش صــــــــــية عاليــــــــــة اجلــــــــــوصة، أو  ‘2’

بصــــمات ا،صــــابع، أو مســــات البصــــمة 
 ية.الوراث

 : النشرات السوداء91المادة 

 صدر النشرات الدوصاء  د  حتدتد هوتة أش اص  .1
 متو،َّا.

وال لــوحم إصــدار نشــرة ســوصاء إال إذا  ــو،رت الشــروف  .2
 التالية:

أن  كـــون الشـــرطة ســـجل  اط عهـــا علـــى العثـــور  .أ
 على جثة ما؛

 أن تتعذر حتدتد هوتة هذه اجلثة؛ .ب

اجلثـــة أو بظـــرو  أن  ـــو،َّر بيانـــات  تعلـــمل  ـــذه  .ج
 اِّتشا،ها ِّا،ية لتدهي  حتدتد هوتتها.

وال لوحم إصدار نشـرة سـوصاء إال إذا  ضـمن  عناصـر  .3
ِّا،يـة لتحدتـد انوتـة. وتقصـد بالعناصـر الكا،يـة  تــو،ر 

 ما تلي على أق   قدتر:
 صورة ش صية عالية اجلوصة، و/أو .أ

 بصمات ا،صابع، و/أو .ب

 مسات البصمة الوراثية.  .ج

 النشرات البنفسجية: 92المادة 

  صدر النشرات البنفدجية   ا االت التالية: .1

التنبيــه إب ا،ســاليب اإلجراميــة أو ا، ــرا  أو  .أ
ا،صوات أو أســـاليب اإلخفـــاء الـــع تدـــت دمها 

 جمرمون، و/أو

طلـــب ا صـــول علـــى معلومـــات  تعلـــمل بقضـــاتا  .ب
 جنائية ، را  ولها.

 ــــــــو،رت  وال لــــــــوحم إصــــــــدار نشــــــــرة بنفدــــــــجية إال إذا .2
 الشروف التالية:

ت: .أ ّّ  عندما تتعلمل ا،مر بقضاتا قد ُو َّ
أن تكــــون ا،ســــلوب اإلجرامــــي املدــــت دم  ‘1’

معرو،ا معر،ة صقيقة أو معقدا أو اتلفا عـا 
ا،ســــــــاليب اإلجراميــــــــة ا،خــــــــرا املعتمــــــــدة 
 الر كاب جرائل أخرا ما النو  نفده؛

أن تـــــوصي إصـــــدار النشـــــرة إب منـــــع  كـــــرار  ‘2’
 ئل؛هذه اجلرا

أن تتضما طلب إصدار النشرة البنفدجية  ‘3’
بيانـــــــات  تعلـــــــمل با،ســـــــلوب اإلجرامـــــــي أو 
ـــــــالارائمل أو ا، ـــــــرا  أو التجهيـــــــزات أو  ب
امل ــــاب  الــــع تدــــت دمها اجملرمــــون، ِّا،يــــة 

 إل اوة  نبيه ،عال؛
أن تتضــــما طلــــب إصــــدار النشــــرة عناصــــر   ‘4’

ِّا،يــــــة للــــــربإل بــــــا قضــــــاتا مماثلــــــة  ــــــد  
 . وضيحها احملتم 

 عندما تتعلمل ا،مر بقضاتا مل حُت  بعد: .ب
 أن  كون القضاتا اجلنائية خا ة؛ ‘1’
أن  دـــمت هـــذه القضـــاتا باســـرتعاء انتبـــاه  ‘2’

بلــــــدان أعضــــــاء   املنظمــــــة إب أســــــلوب 
إجرامــــــــي أو  ــــــــر  أو أصاة أو أســــــــلوب 

 إخفاء معّا؛
أن تتضــما طلــب إصــدار النشــرة بيانــات  ‘3’

ي أو  ـــذه  تعلــمل  ـــذا ا،ســـلوب اإلجرامـــ
ا، ـــــــرا  أو التجهيـــــــزات، أو امل ـــــــاب ،  

 ِّا،ية للربإل ،يما بينها.
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 : النشرات البرتقالية93المادة 

وـدرب، عـا  اإلب   صدر النشرات الي قالية  د   .1
أو شــــ  ، أو  ــــر ، أو أســــلوب إجرامــــي تشــــك  
خاـــرا وشـــيكا علـــى الدــــ مة العامـــة، ومـــا شــــأنه أن 

 املمتلكات.تلحمل ضررا جديما با،ش اص و/أو 

وال لوحم إصـدار نشـرة بر قاليـة إال إذا  ـو،رت الشـروف  .2
 التالية:

 إذا  علمل ا،مر بش  : .أ
أن تُعتـي أن هـذا الشـ   تشـك  خاـرا  ‘1’

وشــــــيكا علــــــى الدــــــ مة العامــــــة، أو أنــــــه 
خياــإل أو تدــتعد الر كــاب جــرم وشــيك 
 وبال  اخلاورة تدري عليه القانون العام؛

تاج نا ـا عـا  قيـيل أن تكون هذا االستن ‘2’
 أجراه جهاحم وطي إلنفاذ القانون؛

أن تدــتند هــذا التقيــيل إب إصانــة أو عــدة  ‘3’
إصانات سابقة صاصرة حبمل هـذا الشـ   

 و/أو إب أسباب معقولة أخرا؛ 

إذا  علـــمل ا،مــــر ب ـــر  مــــا، أو حبـــدرب مــــا، أو  .ب
 بأسلوب إجرامي:

أن تعتـــــــي هـــــــذا ال ـــــــر  أو ا ـــــــدرب أو   ‘1’
ا وشــــيكا علــــى الدــــ مة ا،ســــلوب خاــــر 

 العامة؛ 
أن تكون هذا االستنتاج نا ـاً عـا  قيـيل  ‘2’

 أجراه جهاحم وطي إلنفاذ القانون؛

وال لوحم إصدار نشرة بر قالية إال إذا  ضمن  بيانات   .3
ـــــه  ِّا،يـــــة  تعلـــــمل بوجـــــوص خاـــــر وشـــــيك، إل اوـــــة  نبي

 م ئل.

الع و ت ذ املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانات الوطنية  .4
 ُرســــ  إليهــــا نشــــرات بر قاليــــة التــــداب  املناســــبة، و،قــــا 

 للتشرتعات الوطنية املابقة   هذا اجملال.

ـــــذي بـــــّرر إصـــــدار النشـــــرة  .5 وعنـــــدما ال تعـــــوص اخلاـــــر ال
الي قاليــة وشـــيكا،  كـــا لضمانـــة العامـــة أن  دـــتعي  
عــــــا النشــــــرة الي قاليــــــة بــــــأي نشــــــرة م ئمــــــة أخــــــرا، 

رِّزي الوطي أو الكيـان الـدويل بالتشاور مع املكتب امل
 الذي طلب إصدار هذه النشرة.

 : النشرات المتعلقة باألعمال الفنية المسروقة94المادة 

 صـــــدر النشـــــرات املتعلقـــــة با،عمـــــال الفنيـــــة املدـــــروقة  .1
لتحدتـــد مكـــان وجـــوص أعمـــال ،نيـــة مدـــروقة أو قاـــع 
مدـــروقة ذات قيمـــة ثقا،يـــة، أو لتبـــّا أعمـــال ،نيـــة أو 

 ية ُعثر عليها   ظرو  مشبوهة.قاع ،ن

وال لوحم إصدار نشرة متعلقة بأعمال ،نية مدروقة إال  .2
 :إذا  و،رت الشروف التالية

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

أن تكـــــون للعمـــــ  أو القاعـــــة الفنيـــــة املدـــــروقة  .ب
 ة ِّب ة.طابع ،رتد و/أو قيمة ماصت

وال لوحم إصدار نشرة متعلقة بأعمال ،نية مدروقة إال  .3
إذا  ضمن  بيانات ِّا،ية لتدـهي  التعـر  علـى هـذه 

 ا،عمال.

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

جملــــم ا،مــــا  - صــــدر النشــــرات اخلاصــــة لانرتبــــول  .1
   البلـــــدان ا،عضـــــاء   التـــــابع لضمـــــل املتحـــــدة إلبـــــ

املنظمـــة بـــأن ،ـــرصا أو ِّيانـــا مـــا خاضـــع جلـــزاءات أقّرهـــا 
 جملم ا،ما.

جملـــم ا،مــــا  -و صـــدر النشـــرات اخلاصــــة لانرتبـــول  .2
التابع لضمل املتحدة و،قا للرت يب املتعلمل بالتعاون با 
املنظمـــة الدوليــــة للشــــرطة اجلنائيــــة )اإلنرتبــــول( وا،مــــل 

جلـزاءات التابعـة جمللـم ا،مـا   املتحدة بشـأن جلـان ا
 ا،مل املتحدة. 

و وضـــع شـــروف إصـــدار هـــذه النشـــرات اخلاصـــة و،قــــا  .3
لاجراءات احملـدصة بـالتوا،مل بـا ا،مانـة العامـة ملنظمـة 
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ا،مـــــــل املتحـــــــدة واإلنرتبـــــــول، وبالتشـــــــاور مـــــــع جلـــــــان 
 اجلزاءات املعنية.

 : النشرات الخاصة األخرى96المادة 

صــدار وبنيــة الفئــات ا،خــرا مــا إن  ــر  وشــروف إ .1
النشــرات اخلاصــة وشــروف إصــدارها وبنيتهــا حمــدصة   

مـا هـذا النظـام، مـع  28اال فاق املشـار إليـه   املـاصة 
مراعـــاة أهـــدا  املنظمـــة وأنشـــاتها واملبـــاصئ املـــذِّورة 

   الباب ا،ول ما هذا النظام.

وال لــوحم إصــدار نشــرة خاصــة إال إذا ِّانــ  البيانــات  .2
و  الشــــروف احملــــدصة   اال فــــاق املــــذِّور   مــــا  دــــت

 تتعلمل ب صدار هذه النشرات اخلاصة.

 :4 القسم
 التعاميم

 : منظومة التعاميم97المادة 

منظومــــة التعــــاميل هــــي جمموعــــة مــــا طلبــــات التعــــاون  .1
والتنبيهــــات ترمــــي ِّــــ  منهــــا إب حتقيــــمل  ــــر  حمــــدص 

 و ُقدم بصي ة موودة: 
أو اوتجاحمه أو  وقيف ش   مدان أو متهل،  .أ

  قييد ورتة ورِّته؛

 حتدتد مكان ش   ما؛  .ب

 ا صول على معلومات إضا،ية؛  .ج

 حتدتد هوتة ش   ما؛  .ص

التنبيــه إب ا،نشــاة اإلجراميــة الــع تضــالع  ــا  .ه
 ش   ما؛

 اإلع م. .و

و توا،ــــمل شــــروف إوالــــة التعــــاميل مــــع الشــــروف العامــــة  .2
لتدـــــــــجي  البيانـــــــــات   قواعـــــــــد البيانـــــــــات الشـــــــــرطية 

 ظمة.للمن

و عـــــر  ا،مانــــــة العامـــــة علــــــى اللجنـــــة التنفيذتــــــة أي  .3
مشـــرو  تتعلـــمل باســـتحدارب نـــو  جدتـــد مـــا التعـــاميل 

 طلبا ملوا،قتها. و ر،مل بالبها هذا ما تلي:

ا،ســـــــــباب الـــــــــع ص،عـــــــــ  ا،مانـــــــــة العامـــــــــة إب  .أ
اســـتحدارب هــــذه الفئــــة اجلدتـــدة مــــا التعــــاميل، 

 و بعا ا املالية؛

دتـدة مـا التعـاميل، ال ر  احملدص نـذه الفئـة اجل .ب
ــــــــــات الــــــــــع  وشــــــــــروف إصــــــــــدارها، ونــــــــــو  البيان

 ستتضمنها؛

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

رأي جلنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول، إذا  .ص
اوتوت الفئة اجلدتدة ما التعاميل على بيانـات 
ش صـــية أو ِّانـــ  علـــى صـــلة  ـــذا النـــو  مـــا 

 البيانات.

 : إتاحة استمارات التعاميم98 المادة

تتعـــــا علـــــى ا،مانـــــة العامـــــة  زوتـــــد املكا ـــــب املرِّزتـــــة  .1
الوطنية والكيانات الدولية بأصوات وآليـات  دـمت نـا 
مبعاملــة التعــاميل بارتقــة مو تــة ومتجاندــة   منظومــة 
اإلنرتبــــــول للمعلومـــــــات، وبـــــــاالط   عليهـــــــا مباشـــــــرة 

 أتضا.

  املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة و ضع ا،مانة العامة بتصر  .2
والكيانات الدولية االستمارات الع  دمت نـا ب والـة 

 طلبات  عاون و نبيهات بواساة التعاميل.

حتـــدص ا،مانـــة العامـــة بنيـــة ِّـــ  اســـتمارة و عـــد نا عنـــد  .3
االقتضاء، بالتشاور مع املكا ب املرِّزتة الوطنية أو مع 

 لة نذه ال اتة.ممثليها   انيئات االستشارتة املشكّ 

 : إحالة التعاميم99المادة 

حُتال التعاميل بل ة واودة على ا،ق  ما ل ات عمـ   .1
 املنظمة.

وقبـــ  إوالـــة أي  عمـــيل، تتعـــا علـــى املكتـــب املرِّـــزي  .2
 الوطي أو الكيان الدويل التأِّد مما تلي:

نوعيــــة ومشــــروعية البيانــــات الــــع تو،رهــــا صعمــــا  .أ
 لالبه؛
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لشــــــــروف العامــــــــة لتدــــــــجي  امتثــــــــال التعمــــــــيل ل .ب
 البيانات؛

،ائــــدة البيانــــات بالندــــبة إب التعــــاون الشـــــرطي  .ج
 الدويل؛

امتثــــــال الالــــــب ،نظمــــــة اإلنرتبــــــول، و اصـــــــة  .ص
مـــــــــا القـــــــــانون ا،ساســـــــــي  3و (1)2للمـــــــــاص ا 

للمنظمـــــة، ولواجبـــــات املكتـــــب أو الكيـــــان إحماء 
 القانون الدويل.

انــــات وتتعــــا علــــى املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة أو الكي .3
الدوليـــــة اســــــت دام التعــــــاميل بــــــدال مــــــا النشــــــرات إذا 

 أراصت:
أن  قتصر إوالة طلب التعاون أو التنبيـه الـذي  .أ

 تقدم به على مكا ب مرِّزتة وطنية أو ِّيانات 
 صولية اتارة؛

أن تقتصــر االطــ   علــى البيانــات املضــمنة    .ب
طلـــب التعـــاون أو التنبيـــه الـــذي  تقـــدم بـــه علـــى 

 ــــب املرِّــــزي الوطنيــــة أو عــــدص حمــــدوص مــــا املكا
 الكيانات الدولية؛

إذا مل تكـــــا طلبهـــــا تـــــير إصـــــدار نشـــــرة، أو ال  .ج
 تدتو  الشروف املالوبة نذه ال اتة.

 : تعليق تعميم أو سحبه100المادة 

 كــــا للمكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو للكيــــان الــــدويل  .1
الــذي تتقــدم بتنبيــه أو بالــب  عــاون بواســاة  عمــيل 

فــــرتة ال  تجــــاوحم ســــتة أشــــهر.  عليــــمل هــــذا التعمــــيل ل
وتتعـــا عليـــه أن تـــير لضمانـــة العامـــة أســـباب  عليـــمل 

 الالب.

وتتعــــــا علــــــى املكتــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي أو الكيــــــان  .2
الـــدويل الـــذي ُييـــ   نبيهـــا أو طلـــب  عـــاون بواســـاة 
 عمــــيل حتدتــــد مــــا إذا ِّــــان سيدــــتمر بتعميمــــه هــــذا 

 عندما  ُعدَّل البيانات الوارصة   التعميل.

 علــــــى املكتــــــب املرِّــــــزي الــــــوطي أو الكيــــــان وتتعــــــا .3
الـــدويل الـــذي ُييـــ   نبيهـــا أو طلـــب  عـــاون بواســـاة 

 عمــــيل إبــــ   املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة والكيانــــات 
الدوليــة وا،مانــة العامــة بدــحب هــذا التعمــيل مــا إن 
تتحقمل ال ر  منه أو إذا مل تعـد املكتـب أو الكيـان 

 را با   االستمرار به.

: تسجيل طلبات التعاون أو التنبيهات التي 101المادة 
 تُحال برسالة

مـــــا هـــــذا النظـــــام،  كـــــا ملكتـــــب ( 4)9و،قـــــا للمـــــاصة  .1
مرِّـــزي وطـــي أو لكيـــان صويل أن تالـــب مـــا ا،مانـــة 
العامـة أن  دــّج    إوــدا قواعـد البيانــات الشــرطية 
للمنظمــة طلــب  عــاون أو  نبيهــا صوليــا ُأويــ  إليهــا   

  كــــا موّجهــــة   ا،ســــاس إب ا،صــــ  عــــي رســــالة مل
 ا،مانة العامة. 

و دج  ا،مانة العامة طلب التعاون أو التنبيه املذِّور  .2
و،قا ،وكام هـذا النظـام و اشـيا مـع القيـوص املفروضـة 
على االطـ   علـى البيانـات ومـع شـروف اسـت دامها 
الــــع قــــد تضــــعها املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان 

 الدويل.

 :5القسم 
 نشرات وتعاميم صادرة بمبادرة من األمانة العامة

 : طلب الحصول على معلومات102المادة 

 كــــــــا لضمانــــــــة العامــــــــة أن  الــــــــب مــــــــا املصــــــــاصر  .1
 معلومات ، را  التعاون   ا االت التالية:

إذا ِّـــان هـــذا الالـــب تنـــدرج   إطـــار مشـــرو   .أ
حمـــدص أو وـــدرب تـــأ  بفائـــدة ملموســـة للتعـــاون 

 الشرطة؛ الدويل با أجهزة

إذا ِّانــ  لــدا ا،مانــة العامــة أســباب  ــد،عها  .ب
إب االعتقـــــــاص بـــــــأن هـــــــذه املعلومـــــــات ضـــــــرورتة 
لتحقيـــــــــمل أهـــــــــدا  املنظمـــــــــة، و تماشـــــــــى مـــــــــع 

 ا، را  املنشوصة.

تتعــــا علــــى ا،مانــــة العامــــة ا صــــول علــــى  ــــرخي   .2
مدــــبمل مــــا املكتـــــب املرِّــــزي الـــــوطي املعــــي لالـــــب 

كتـب. وتُعتـي معلومات مـا ِّيـان وطـي  ـابع نـذا امل
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الرتخي  حبكـل املمنـوح إذا مل ُلـب املكتـب املرِّـزي 
الــوطي املعــي علــى طلـــب ا،مانــة العامــة    ضـــون 

ــــارت   قد ــــه. ومــــا املعلــــوم أن هــــذا  15 تومــــا مــــا  
املكتب ُيتفك ب مكانية االعرتا    أي وق  على 
 قــــــد  طلــــــب معلومــــــات مثــــــ  هــــــذا إب الكيانــــــات 

 الوطنية التابعة له.

 : إصدار النشرات103لمادة ا

مــــا هــــذا النظــــام، لــــوحم لضمانــــة ( 4)25و،قــــا للمــــاصة  .1
 العامة إصدار نشرات مبباصرة منها:

 ، را  التنبيه؛ .أ

 لالب ا صول على معلومات. .ب

وا،مانـــة العامـــة، قبـــ  أن ُ صـــدر نشـــرة مببـــاصرة منهـــا،  .2
  تأِّد مما تلي:

أن إصـــدار النشـــرة املعنيـــة تندـــجل مـــع الشـــروف  .أ
 ملتعلقة ب صدارها؛ا

أن مصاصر البيانات  وا،مل على إصـدار النشـرة،  .ب
و اصـــــــة أنـــــــه مت ر،ـــــــع القيـــــــوص املفروضـــــــة علـــــــى 
االطــــــ   علـــــــى هــــــذه البيانـــــــات وأن مدـــــــتوا 

 الدرتة احملدص نا تدمت ب صدار النشرة؛

أن إصــدار النشــرة ال تتعــار  مــع طلــب  عــاون  .ج
ســــاري املفعــــول أو أن مكتبـــــا مرِّزتــــا وطنيـــــا أو  

صوليــا مل تتقــدم بــأي طلــب إصــدار نشــرة  ِّيانــا
 مشابه.

 
 : 6القسم 

 المطابقات

 : إحداث مطابقات104لمادة ا

 تـــــــــــيت منظومـــــــــــة اإلنرتبـــــــــــول للمعلومـــــــــــات إوـــــــــــدارب  .1
ماابقـــات، ِّـــ  مـــرة تفضـــي ،يهـــا البحـــث   إوـــدا 
قواعد البيانات إب  اابمل ِّا  با البيانات موضـو  

ب  عاون صويل البحث والبيانات املتعلقة بتنبيه أو بال

مـــا هـــذا  52أو بشـــ    ُعامـــ  بيانا ـــه و،قـــا للمـــاصة 
 .النظام

وعنـــد وـــدورب ماابقـــة إلابيـــة، تُرســـ  إشـــعار  لقـــائي  .2
بــذلك إب ِّــ  مــا املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان 
الـــــدويل الـــــذي أجـــــرا البحـــــث   قاعـــــدة البيانـــــات، 
واملكتـب املرِّــزي الـوطي والكيــان الـدويل الــذي ســّج  

 نات   ا،ص ، وا،مانة العامة.البيا

وتتضما اإلشعار حبدورب املاابقـة، علـى أقـ   قـدتر،  .3
مرجع املكتب املرِّزي الـوطي أو الكيـان الـدويل الـذي 
أجـــرا البحـــث   قاعـــدة البيانـــات، ومرجـــع املكتـــب 
املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل الذي سّج  البيانات 

يدـــــــية املتعلقـــــــة   ا،صــــــ ، إضـــــــا،ة إب البيانـــــــات الرئ
 بالب التعاون.

 : إجراءات معاملة المطابقات105المادة 
تتعــا علــى املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل  .1

الــذي حتققــ  ،يــه املاابقــة اال صــال باملكتــب املرِّــزي 
ــــــذي ســــــّج  البيانــــــات  ــــــدويل ال ــــــان ال ــــــوطي أو الكي ال

 .(1)63 املاصة عليه  ن  ملا و،قاا،ساسية، 
حقــمل املكتــب املرِّــزي الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي وتت .2

سّج  البيانات   ا،سـاس مـا صـحة املاابقـة   أسـر  
 وق  ممكا.

و ضــع ا،مانـــة العامــة، بالتشـــاور مــع املكا ـــب املرِّزتـــة  .3
الوطنية أو مع ممثليهـا   انيئـات االستشـارتة املشـكَّلة 
ــــــداب  الواجــــــب ــــــد الت ــــــة، إجــــــراءات لتحدت  نــــــذه ال ات
اداذهــــا واملهــــ  امل صصــــة للــــرص،  بعــــا لابيعــــة طلــــب 

 التعاون.

وحتدص املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة اإلجـراءات الـع تنب ـي  .4
اداذهــــــــا إلشـــــــــعار الكيانـــــــــات الوطنيـــــــــة التابعـــــــــة نـــــــــا 
باملاابقـــــات احملصـــــلة، وذلـــــك و،قـــــا للقـــــوانا الوطنيـــــة 

 .الدارتة   هذا الدياق.

 : لوائح المطابقات106المادة 

 ضــع ا،مانــة العامــة الئحــة باملاابقــات الــع صــدرت  .1
بشــــأن طلــــب  عــــاون معــــا. وتتعــــا االوتفــــا   ــــذه 
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ال ئحــة طاملــا أن البيانــات ال  ــزال مدــجلة   قواعــد 
 البيانات الشرطية.

ــــان الــــدويل  .2 ــــوطي أو للكي ــــب املرِّــــزي ال و كــــا للمكت
الــذي ســّج  البيانــات ا،ساســية االطــ   علــى هــذه 

 ناء على الالب.ال ئحة ب

 

 : 3الفصل 
 أمن البيانات

 
 :1القسم 

 إدارة حقوق الوصول إلى منظومة اإلنتربول للمعلومات

 : تعيين مكتب مركزي وطني جديد107المادة 

 ُبل  ا،مانة العامة املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانـات  .1
الدوليــة بانضـــمام أي بلــد جدتـــد إب املنظمــة وبتعيـــا 

 طي   هذا البلد.مكتب مرِّزي و 

واعتبارا ما  ارت  اإلشعار الذي  رسله ا،مانة العامة،  .2
ــــان  تكــــون لــــدا أي مكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو أي ِّي

توما ل عرتا  على أي معاملة حمتملة  45صويل مهلة 
للبيانات الع سجلها   قواعـد البيانـات الشـرطية مـا 

 نظمة.قب  املكتب املرِّزي الوطي املنضل ودتثا إب امل

 : منح كيان وطني جديد حق الوصول 108المادة 

ــــــــ  مــــــــنت وــــــــمل الوصــــــــول إب منظومــــــــة اإلنرتبــــــــول  .1 قب
للمعلومـــات ،ي ِّيـــان وطـــي جدتـــد، تت ـــذ املكتـــب 
املرِّــزي الــوطي الــذي تتبــع لــه هــذا الكيــان اإلجــراءات 
الضـــــرورتة للتحقـــــمل مـــــا أن الكيـــــان املـــــذِّور ســـــيتقيد 

 ظام.بااللتزامات املنبثقة عا هذا الن

وتبلـــ  ِّـــ  مكتـــب مرِّـــزي وطـــي ا،مانـــة العامـــة بـــأي  .2
وــمل وصــول إب منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات  نحــه 

 ،ي ِّيان وطي جدتد.

 وُيدص نااق وقوق الوصول الع  نحها.  .3

 : منح كيان دولي جديد حق الوصول 109المادة 

  بل  ا،مانة العامة املكا ب املرِّزتة الوطنية والكيانـات .1
الدوليـــــــة بـــــــأي وـــــــمل وصـــــــول إب منظومـــــــة اإلنرتبـــــــول 

 للمعلومات  نحه املنظمة لكيان صويل جدتد. 

وحتــــدص ناــــاق وقــــوق الوصــــول الــــع  نحهــــا مبوجــــب  .2
 اال فاق امليم مع املنظمة. 

واعتبارا ما  ارت  اإلشعار الذي  رسله ا،مانة العامة،  .3
ــــان  تكــــون لــــدا أي مكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو أي ِّي

توما ل عرتا  على أي اط   حمتم   45مهلة صويل 
على البيانات الع سجلها   قواعد البيانات الشرطية 

 ما قب  الكيان الدويل هذا.

: سجل حقوق الوصول إلى منظومة اإلنتربول 110المادة 
 للمعلومات 

 ضــع ا،مانــة العامــة ســـج   ميــع املكا ــب املرِّزتــة الوطنيـــة 
نــــات الدوليــــة والكيانــــات اخلاصــــة والكيانــــات الوطنيــــة والكيا

امل ولــة معاملــة البيانــات، بشــك  مباشــر أو  ــ  مباشــر،   
منظومة اإلنرتبـول للمعلومـات وحتدثـه بشـك  منـتظل. وُيـدص 
هـــذا الدـــج ، الـــذي  كـــا االطـــ   عليـــه بشـــك  مدـــتمر، 
ـــــات،  ال ـــــر  مـــــا وقـــــوق الوصـــــول املمنووـــــة ملعاملـــــة البيان

ي   ي  قد طرأ ودتثا علـى وطبيعتها، ونااقها، ،ض  عا أ
 هذه ا قوق.

ــــــى منظومــــــة 111المــــــادة  ــــــة إل : حقــــــوق الوصــــــول الفردي
 اإلنتربول للمعلومات

ما هذا النظـام، ُ ـنت وقـوق  (5)و( 4)15و،قا للماصة  .1
الوصـول إب منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات ،شـ اص 
اّولا صراوة، وو،قا ملبـدأ ا اجـة إب االطـ   علـى 

نــات مــا صون ســواه، ومــع مراعــاة مدــتوتات هــذه البيا
 الدرتة.

 وحُتدَّص هذه ا قوق ما قب :  .2
املكا ب املرِّزتة الوطنية،   مـا تتعلـمل مبوظفيهـا  .أ

 ومبوظفي ِّيانا ا الوطنية؛
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ا،مانـة العامــة،   مــا تتعلـمل مبوظفيهــا ومبــوظفي  .ب
 الكيانات الدولية.

انــــــات وتتعــــــا علــــــى املكا ــــــب املرِّزتــــــة الوطنيــــــة والكي .3
الدوليــــــة ادــــــاذ  يــــــع التــــــداب  امل ئمــــــة لكــــــي تتقيــــــد 
مدت دمو منظومة اإلنرتبول للمعلومات الذتا دّونل 

 الوصول إليها بأوكام هذا النظام. 

وتتعــــــا علــــــى املكا ــــــب املرِّزتــــــة الوطنيــــــة والكيانــــــات  .4
 الدولية القيام مبا تلي: 

اعتمـــــــاص  يـــــــع الوســـــــائ  امل ئمـــــــة الـــــــع  تـــــــيت  .أ
 امل ـــّولا االطـــ   علـــى أوكـــام للمدــت دما

هــــذا النظــــام والتقيــــد  ــــا، و كيــــنهل مــــا  لقــــي 
 التدرتب امل ئل نذه ال اتة؛

 زوتــــد املدــــت دما امل ــــّولا باملعلومــــات الــــع  .ب
 حتيلها ا،مانة العامة.

وحتتفك املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة، والكيانـات الدوليـة،  .5
 اص ووقوق وا،مانة العامة بدج  تضل أمساء ا،ش

الوصول املمنووة نل، مع اإلشارة إب قواعد البيانـات 
 والبيانات الع ُتدمت للمدت دما بالوصول إليها.

و كا ،ي مكتـب مرِّـزي وطـي  كليـف ِّيـان وطـي  .6
بـ صارة وقـوق وصـول املدـت دما ضـما هـذا الكيـان 
الــوطي. وتضــما قيــام الكيــان الــوطي املــذِّور بــاورتام 

املــــذِّورة أعــــ ه. وشــــروف هــــذا التكليــــف االلتزامــــات 
حمـــدصة   اال فـــاق املـــيم بـــا املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي 

مــا هــذا النظــام.  (3)21والكيــان الــوطي و،قــا للمــاصة 
وتتعــا علــى املكتــب املرِّـــزي الــوطي التحقــمل بشـــك  
منــتظل مــا اوــرتام الكيــان نــذه االلتزامــات وللشــروف 

 احملّدصة.
 

 :2القسم 
 المعلوماتاحترام سرية 

 : مستويات السرية112المادة 

حُتــــدَّص ث ثــــة مدــــتوتات مــــا الدــــرتة  عكــــم امل ــــاطر  .1
 املتنامية املر باة بتعميل البيانات ما صون إذن:

 ‘‘لالستخدام الرسمي فقط -إنتربول ’’ .أ

 ‘‘حصري -إنتربول ’’ .ب
 ‘‘سري -إنتربول ’’ .ج

 وُ صّنف البيانات ِّما تلي:  .2

إذا : ‘‘الرسمي فقطلالستخدام  -إنتربول ’’ .أ
ِّان ما شأن  عميل البيانات ما صون إذن أن 
تعوق عم  أجهـزة إنفـاذ القـانون، أو أن تلحـمل 
الضـــــــرر باملنظمـــــــة، أو  ـــــــم مسعتهـــــــا أو مسعـــــــة 
ــــــة  موظفيهــــــا، أو أعضــــــائها، أو مكا بهــــــا املرِّزت
ـــــة أو الدوليـــــة أو  ـــــة، أو الكيانـــــات الوطني الوطني

 ا،ش اص املعنيا  ذه البيانات؛

إذا ِّــــــــان  عمــــــــيل  :‘‘حصــــــــري -نتربــــــــول إ’’ .ب
البيانـــات مـــا صون إذن  كـــا أن تعـــّر  عمـــ  
أجهزة إنفـاذ القـانون لل اـر، أو أن تدـيء إب 
املنظمــــــــة، أو إب موظفيهــــــــا، أو أعضــــــــائها، أو 
مكا بهــا املرِّزتــة الوطنيــة، أو الكيانــات الوطنيــة 
أو الدوليــــــــــــة أو ا،شــــــــــــ اص املعنيــــــــــــا  ــــــــــــذه 

 البيانات؛

إذا ِّـان  عمـيل البيانـات ‘‘: ريس -نتربول إ’’ .ج
مـــــا صون إذن  كـــــا أن تعـــــّر  عمـــــ  أجهـــــزة 
إنفــــاذ القــــانون خلاــــر ِّبــــ  أو أن تلحــــمل ضــــررا 
جدــيما باملنظمــة، أو مبوظفيهــا، أو بأعضــائها، 
ـــــــات  ـــــــة الوطنيـــــــة، أو بالكيان أو مبكا بهـــــــا املرِّزت
الوطنيــة أو الدوليــة أو ا،شــ اص املعنيــا  ــذه 

 البيانات.

دص مصـدر البيانـات أي مدـتوا مـا الدـرتة وإذا مل ُيُ  .3
لبيانا ــــه،  صــــّنف هــــذه البيانــــات   املدــــتوا التــــايل: 

 ‘‘.لالستخدام الرسمي فقط - إنتربول’’

وإذا اوتـــاج مكتــــب مرِّـــزي وطــــي أو ِّيـــان وطــــي أو   .4
ِّيـــــان صويل،   والـــــة حمـــــدصة، إب  صـــــنيف بيانـــــات 

ِّورة معينة   مدتوا ما الدرتة تفوق املدتوتات املذ 
أعــــ ه،  نظــــر ا،مانــــة العامــــة   إمكانيــــة القيــــام  ــــذا 
ا،مـــر مـــع املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي أو الكيـــان املعـــي. 
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، ذا ِّان ذلك ممكنا، تيم الار،ان ا فاقا خاصـا ُيـدص 
 الشروف الع حتكل معاملة هذه البيانات.

و كــا ملكتـــب مرِّـــزي وطــي أو ِّيـــان وطـــي أو ِّيـــان  .5
أي وقـــ  مـــا ا،وقـــات، بتعـــدت   صويل، أن تقـــوم،  

مدـــــتوا الدـــــرتة الـــــذي منحـــــه ،يمـــــا تتعلـــــمل ببيانـــــات 
معينة، وال سيما منت هذه البيانـات مدـتوا أصىن مـا 
املدـــــــتوا الدـــــــابمل، إذا رأا أنـــــــه باإلمكـــــــان خفـــــــ  

 مدتوا ا ماتة املمنوح نا. 

 تدابير إضافية تتخذها األمانة العامة  :113لمادة ا

، مبوا،قة املكتب املرِّزي الوطي أو  كا لضمانة العامة .1
الكيـــــــان الـــــــوطي أو الكيـــــــان الـــــــدويل الـــــــذي ســــــــّج  
البيانـــات، حتدتـــد مدـــتوا مـــا الدـــرتة نـــذه البيانـــات 
تفـــوق املدـــتوا الـــذي وـــدصه نـــا املصـــدر، وذلـــك   
ضوء امل اطر الع  كا أن تواجهها التعـاون الشـرطي 

ا،عضاء الدويل، أو املنظمة، أو موظفوها، أو البلدان 
جـراء معاملـة هـذه البيانــات أو نشـرها بشـك  خــاص. 
و  هــذه ا الــة،  بلـــ  ا،مانــة العامـــة املكتــب املرِّـــزي 
الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــدويل الـــــذي 

 سّج  البيانات بذلك.

وعلـى  ــرار ذلــك، حتــدص ا،مانــة العامــة مدــتوا سرتـــة  .2
وال ســـيما عنـــد  لض يـــة املعـــزحمة الـــع  وليهـــا للبيانـــات،

قيامهـــــا بعمـــــ  حتليلـــــي أو ب صـــــدار نشـــــرة. و  هــــــذه 
ا الة،  بّل  ا،مانة العامة مصدر أو مصاصر البيانـات 

  ذا التدب  اإلضا . 

و كا لضمانة العامة أتضا  صـنيف قاعـدة بيانـات مـا  .3
 و،قا للشروف نفدها املبّينة آنفا.

وــــدصت و كــــا لضمانــــة العامــــة، بعــــد أن  كــــون قــــد  .4
ــــة تفــــوق املدــــتوا  مدــــتوا مــــا الدــــرتة لبيانــــات معين
الـــذي وـــدصه نـــا املكتــــب املرِّـــزي الـــوطي أو الكيــــان 
الــــوطي أو الكيـــــان الـــــدويل الــــذي ســـــّجلها، أن  قـــــوم 
بتعــدت  مدــتوا الدــرتة ا،علــى هــذا   أي وقــ  مــا 

 ا،وقات.

: احتـرام سـرية البيانـات فـي منظومـة اإلنتربـول 114المادة 
 للمعلومات

تتعا على ا،مانة العامة حتدتد إجـراءات الت وتـ  أو  .1
مـــنت الرتاخـــي  ا،منيـــة لكـــ  مدـــتوا مـــا مدـــتوتات 
سـرتة البيانــات. و عتــي وقـوق الوصــول ملدــتوا معــّا 
مـــا مدــــتوتات الدــــرتة خاضـــعة للقيــــوص الــــع  فرضــــها 
املكا ــــب املرِّزتــــة الوطنيــــة، أو الكيانــــات الدوليـــــة، أو 

 ا،مانة العامة.

ـــــة ل  صـــــاالت وقـــــ .2 ـــــة التحتي د ُجهـــــزت املعـــــدات والبني
املدت دمة ملعاملة البيانات، بوسائ  رقابة أمنية معّزحمة 
 تماشــــى مــــع مدــــتوا الدــــرتة الــــذي ُوــــدص للبيانــــات 
لتفاصي  عميمها مـا صون إذن أو لكشـف أي  عمـيل 

 نا. 

و ضع ا،مانة العامة إجراءات إصارتة و،نية تتعا علـى  .3
م  ا ملعاملة ِّ  مدتوا ما مدتوتات موظفيها االلتزا

 الدرتة.

وتتعــــــا علــــــى املكا ــــــب املرِّزتــــــة الوطنيــــــة والكيانــــــات  .4
الوطنيــة والكيانــات الدوليــة أن  عتمــد إجــراءات إصارتــة 
و،نية صاخلية ملعاملة البيانات  كون، على أق   قدتر، 
معاصلة لاجراءات الـع حتـدصها ا،مانـة العامـة لكفالـة 

الدـــرتة الـــذي وـــّدصه املكتـــب املرِّـــزي  التقيـــد مبدـــتوا
الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــدويل الـــــذي 

 سّج  البيانات.

و ضـــــع ا،مانـــــة العامــــــة، ِّلمـــــا  ــــــرا ذلـــــك ضــــــرورتا،  .5
وبالتعـــــاون مـــــع املكا ـــــب املرِّزتـــــة الوطنيـــــة والكيانـــــات 
املعنيــة، جــداول معاصلــة بــا مدــتوتات التصــنيف الــع 

املاّبقــة   املكا ــب املرِّزتــة   قــوم هــي بتابيقهــا و لــك
 الوطنية والكيانات الوطنية والكيانات الدولية.
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 :3القسم 
 إدارة نظام األمن

 : القواعد األمنية115المادة 

مـا هــذا النظـام،  ضـع ا،مانـة العامــة  15و،قـا للمـاصة  .1
قواعـد أمنيـة حتـدص اإلجــراءات ا،منيـة والفنيـة واإلصارتــة 

ـــــول  الـــــع مـــــا شـــــأأا أن  كفـــــ  بقـــــاء منظومـــــة اإلنرتب
للمعلومـــــــات علـــــــى مدـــــــتوتات م ئمـــــــة مـــــــا الدـــــــرتة 

 والد مة وأن  بقى متاوة قدر اإلمكان. 

 ورري ا،مانة العامة  قييما ضرورتا للم اطر. .2

و ضــــع ا،مانــــة العامــــة اآلليــــات امل ئمــــة للرقابــــة ب يــــة  .3
 ضمان أما املعلومات. 

اء، وضـع قواعـد و كا لضمانة العامة، ودب االقتض .4
ـــــــــة  ـــــــــة التحتي ـــــــــ  بقدـــــــــل مـــــــــا البني أمنيـــــــــة حمـــــــــدصة  ُع
 ل  صاالت، أو بقاعدة بيانات ما، أو  دمة معينة.

: تطبيق المكاتب المركزية الوطنيـة والكيانـات 116المادة 
 للقواعد األمنية

تتعـــــا علـــــى املكا ـــــب املرِّزتـــــة الوطنيـــــة والكيانـــــات الوطنيـــــة 
وا ا،مــي املناســـب، شـــرف والكيانــات الدوليـــة التقيــد باملدـــت

أال تقـ  هــذا املدــتوا عــا املدــتوا ا،صىن احملــدص   القواعــد 
 ا،منية الع وضعتها ا،مانة العامة.

 : تعيين موظف أمن117المادة 

تعـــّا ِّـــ  مكتـــب مرِّـــزي وطـــي وِّـــ  ِّيـــان وطـــي أو   .1
ِّيان صويل موظف أو موظفي أمـا مكلفـا االهتمـام 

بلداأل أو منظما ل الدوليـة باملدائ  ا،منية اخلاصة ب
   منظومة اإلنرتبول للمعلومات.

وتتعا علـى موظـف ا،مـا التأِّـد ممـا تلـي علـى وجـه  .2
 اخلصوص:

اوـــرتام اإلجـــراءات ا،منيـــة الـــع وضـــعها مكتبـــه  .أ
 املرِّزي الوطي أو ِّيانه الوطي أو ِّيانه الدويل؛

حتــــــدتث اإلجــــــراءات املــــــذِّورة، وال ســــــيما مــــــا  .ب
ـــــمل منهـــــا با ـــــع وضـــــعتها ا،مانـــــة تتعل ،نظمـــــة ال

 العامة؛ 

 و،  التدرتب املدـتمر   جمـال أمـا املعلومـات  .ج
ـــــوطي، أو الكيـــــان  ـــــب املرِّـــــزي ال ملـــــوظفي املكت

 الوطي أو الكيان الدويل الذي تتبع له.
وعنـــــد ا اجـــــة، تتعـــــاون موظـــــف ا،مـــــا مـــــع املوظـــــف  .3

 املكلف حبماتة البيانات.

ع ا،مانة العامة بشـأن وتتوب موظف ا،ما التنديمل م .4
 املدائ  ا،منية، وذلك و،قا للحاجة.

 
 :4القسم 

 خلل أمني

 : معلومة تتعلق بخلل أمني ما118المادة 

إذا ودرب خل  ما أو حماولة خرق خا ة للشـبكة أو  .1
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 
ـــــة امل ّولـــــة، ،ضـــــ  عـــــا اللجنـــــة  أوـــــد ِّيانا ـــــه الوطني

 التنفيذتة وجلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول.

إذا جرا املداس أو حماولة املدـاس بدـ مة أو بدـرتة  .2
  معاملتهـــــــا أساســـــــا   منظومـــــــة البيانـــــــات الـــــــع  ـــــــ

اإلنرتبــول للمعلومـــات والــع  ـــتل معاملتهــا   منظومـــة 
معلومــات مكتــب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان صويل، تتعــا 
على هذا املكتب أو الكيـان أن تبلـ  مصـدر البيانـات 
املعنيـــة وا،مانـــة العامـــة، وجلنـــة الرقابـــة علـــى حمفوظـــات 

ببيانـــــــات اإلنرتبـــــــول إذا ِّـــــــان اخللـــــــ  ا،مـــــــي تتعلـــــــمل 
ش صـــــــية. وإذا جـــــــرا املدـــــــاس أو حماولـــــــة املدـــــــاس 
بد مة أو بدرتة البيانات   إطار منظومة معلومـات  
ِّيــــان وطــــي، ُيــــرص املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي الــــذي 
خـــــول نـــــذا الكيـــــان الوصـــــول إب منظومـــــة اإلنرتبـــــول 
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للمعلومـــــات علـــــى إبـــــ   مصـــــدر البيانـــــات وا،مانـــــة 
 العامة. 

زئـــــي أو كامـــــل لمنظومـــــة اإلنتربـــــول : اســـــترجاع ج119المـــــادة 
 للمعلومات

عـا العمـ ،  ت ـذ  إذا  عال  منظومة اإلنرتبول للمعلومـات
ا،مانـــة العامـــة  يـــع اإلجـــراءات الضـــرورتة وامل ئمـــة إلعـــاصة 
ــــة  ــــات والبني  شــــ يلها، و اصــــة إلعــــاصة  شــــ ي  قواعــــد البيان

 التحتية ل  صاالت،   أسر  وق  ممكا.

 الباب الرابع: 
 دقيقاتالت

 : 1الفصل 
 طبيعة التدقيقات

 : التدقيق في المستخدمين120المادة 

تتعــــا علــــى ِّــــ  مكتــــب مرِّــــزي وطــــي وِّيــــان وطــــي  .1
ــــان صويل التأِّــــد بانتظــــام مــــا  قيــــد املدــــت دما  وِّي
ــــذتا مــــنحهل وــــمل الوصــــول إب منظومــــة اإلنرتبــــول  ال
للمعلومــــات بالنظــــام ا ــــايل، وال ســــيما   مــــا تتعلــــمل 

انـــات الـــع تقومـــون ب صخانـــا   املنظومــــة، بنوعيـــة البي
وِّيفيـــة اســـت دامهل للبيانـــات الـــع تالعـــون عليهـــا   
هــذه املنظومــة. وتتعــا إجــراء عمليــات  ــدقيمل بشــك  
  لقائي أو عند وقو  وواصرب متصلة مبعاملة البيانات.

و ت ـــذ املكا ـــب املرِّزتـــة الوطنيـــة، ضـــما وـــدوص هـــذا  .2
ـــــداب  ال حممـــــ ـــــع الت ـــــب النظـــــام،  ي ة لتصـــــحيت أو طل

  صحيت خاأ حمتم    معاملة البيانات.

ـــــة البيانـــــات : 121المـــــادة  ـــــي  عيـــــا موظـــــف معـــــي حبمات ف
 المكاتب المركزية الوطنية والكيانات الوطنية والدولية

تتعا على ِّ  مكتـب مرِّـزي وطـي وِّـ  ِّيـان وطـي  .1
وِّ  ِّيان صويل  عيا موظف مكلف حبماتة البيانات 

ا  نظـــيل عمليـــات التـــدقيمل املـــذِّورة تكـــون مدـــووال عـــ
أعــــــ ه و نفيــــــذها. و كــــــون مهمــــــة املوظــــــف املكلــــــف 

حبماتـــــة البيانـــــات بابيعـــــة ا ـــــال اتلفـــــة عـــــا وظيفـــــة 
 موظف ا،ما.

وتتعـا علـى املوظـف املكلـف حبماتـة البيانـات التأِّــد  .2
 مما تلي حتدتدا:

وضـــــع إجـــــراءات ملعاملـــــة البيانـــــات  تثـــــ  نـــــذا  .أ
املرِّـزي الـوطي أو الكيـان النظام صاخ  املكتب 

الـــوطي أو الكيـــان الـــدويل الــــذي تتبـــع لـــه هــــذا 
 املوظف؛

ممارســـة الرقابـــة   إطـــار التـــدقيقات الـــع رــــرا  .ب
بشـــك   لقـــائي أو عنـــد وقـــو  وـــواصرب متصـــلة 
مبعاملــة البيانــات، وذلــك  ــد  ضــمان اوــرتام 

 هذا النظام واإلجراءات املذِّورة؛

 ة؛حتدتث اإلجراءات واآلليات املعني .ج

 نفيــذ بــرامن م ئمــة للتأهيــ  املدــتمر   جمـــال  .ص
معاملـــة البيانـــات، موجهـــة إب مـــوظفي املكتـــب 
املرِّـــــزي الـــــوطي أو الكيـــــان الـــــوطي أو الكيـــــان 

 الدويل الذي تتبع له هذا املوظف.

عنـد ا اجـة، تتعـاون املوظـف املعـي حبماتـة البيانـات  .3
مــــــع موظــــــف ا،مــــــا ومــــــع املوظــــــف املعــــــي حبماتــــــة 

   اإلنرتبول. البيانات
 

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

مـــــا القـــــانون ا،ساســـــي، واملـــــاص ا  29و،قـــــا للمـــــاصة  .1
ما هذا النظام، وبعد التشاور مع ( 5،1)22و( 6،5)17

اللجنــــــــة التنفيذتــــــــة وجلنــــــــة الرقابــــــــة علــــــــى حمفوظــــــــات 
ــــة اإلنرتبــــول، تعــــا  ا،مــــا العــــام موظفــــا مع نيــــا حبمات

البيانات، تشار إليه   ما تلي باملوظف املعي حبماتـة 
 البيانات   اإلنرتبول. 

تُعاَّ املوظف املعي حبماتة البيانات   اإلنرتبول لفرتة  .2
 مخم سنوات قابلة للتجدتد. 
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تــــوصي املوظــــف املعــــي حبماتــــة البيانــــات   اإلنرتبــــول  .3
إب ا،مــــا مهامــــه باســــتق لية وتر،ــــع  قــــارتره مباشــــرة 

 العام.

تتــــوب املوظـــــف املعــــي حبماتـــــة البيانــــات   اإلنرتبـــــول  .4
 املهام التالية بالتحدتد: 

رصـــــد مشـــــروعية وامتثـــــال معاملـــــة البيانـــــات    .أ
مبــا تتماشــى مـــع منظومــة اإلنرتبــول للمعلومـــات 

 لقانون ا،ساسي للمنظمة وأنظمتها؛ ا

إســداء املشــورة، مبباصر ــه أو بالــب مــا ا،مانـــة  .ب
ة، للمكا ــب املرِّزتـة الوطنيــة أو   هـا مــا العامـ

ــــــع  دــــــت دم  ــــــات ال  اإلنرتبــــــول منظومــــــةالكيان
بشــأن عمليــات املعاملــة الــع  كــا  للمعلومــات

ـــــ ا علـــــى وقـــــوق ا،،ـــــراص  أن  شـــــك  خاـــــرا ِّب
وورتــــا ل، وال ســــيما   مــــا تتعلــــمل بتقيــــيل أثــــر 
ــــات، ومتابعــــة التــــداب   ــــك علــــى محاتــــة البيان ذل

 املشورة؛  املت ذة   ضوء هذه

التواصـــ  والتعـــاون وضـــمان التندـــيمل مـــع  يـــع  .ج
املوظفا املعنيا حبماتـة البيانـات املعيَّنـا عمـ  

مـــــا هـــــذا النظـــــام، وال ســـــيما مـــــا  121باملـــــاصة 
خـــ ل  ــــو،  التــــدرتب والتوعيــــة مبدــــائ  محاتــــة 

 البيانات؛ 

النظــــــر   التقــــــارتر الدــــــنوتة الــــــع ُييلهــــــا إليــــــه  .ص
تـة البيانـات عمـ  باملـاصة املوظفون املعنيـون حبما

 ( ما هذا النظام؛ 3)123واملاصة ( 6،5،4)17

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

التندـــــــيمل مـــــــع جلنـــــــة الرقابـــــــة علـــــــى حمفوظـــــــات  .و
 اإلنرتبول   ما تتعلمل مبدائ  محاتة البيانات؛ 

 البيانـــات حبماتــة املعنيـــا املــوظفا مـــع التندــيمل .حم
 مـــا وحتدتـــدا ا،خــرا، وانيئـــات املوسدــات  

 .املمارسات وأ،ض  اخليات  باصل خ ل

وظـــــــف املعـــــــي حبماتـــــــة البيانـــــــات   امل وصيتـــــــ لكـــــــي .5
 حبرتــــة االطــــ  ، لــــه تتــــاح بفعاليــــة، هامــــهاإلنرتبــــول م

   املعاملــة البيانــات  يــع علــى حمــدوص،  ــ  وبشــك 
 ،أخرا منظومة أيّ  و  لمعلوماتل اإلنرتبول منظومة
 هــــذه ملعاملــــة ،للمعلومــــات اإلنرتبــــول منظومــــة ضــــما

 أو املعاملــة هــذه مكــان عــا النظــر بصــر  البيانــات،
 .،يها املدت دمة الوسيلة أو شكلها

 كــا للموظــف املعــي حبماتــة البيانــات   اإلنرتبــول،  .6
  إطــار أصاء مهامــه، أن تقــدم إب ا،مانــة العامــة مــا 

 تلي:
 وصـــيات بشـــأن التـــداب  املت ـــذة   مـــا تتعلـــمل  .أ

ــــات   ا،مانــــة  باملدــــائ  املتصــــلة مبعاملــــة البيان
ــــة ا،خاــــاء  صــــحيتالعامــــة، وال ســــيما   املر كب

 عاملة؛هذه امل أثناء

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

ه  قـارتر عــا عــدم  نفيــذ التوصــيات الصــاصرة عنــ .ج
   ا،مانة العامة. 

 كــا للموظــف املعــي حبماتــة البيانــات   اإلنرتبــول،  .7
مببــاصرة منـــه أو بنــاء علـــى طلـــب مــا جلنـــة الرقابـــة، أن 
ــــــدمها  ــــــع ق ــــــى التوصــــــيات ال تالــــــع هــــــذه اللجنــــــة عل
والتقـــارتر الـــع أصـــدرها، ســـواء لعرلمهـــا أو الدـــاذ أّي 

  داب   راها مناسبة.

ــــة ا .8 ــــول ُيــــمل للموظــــف املعــــي حبمات ــــات   اإلنرتب لبيان
طلـــب مشــــورة اخلــــياء بشــــأن املدــــائ  العامــــة املر باــــة 

 مبهامه.

تقــــدم املوظـــــف املعـــــي حبماتــــة البيانـــــات   اإلنرتبـــــول  .9
 قرترا سنوتا إب اللجنة التنفيذتة، وتوضـع هـذا التقرتـر 

   متناول جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول. 

املر باــــة بعمــــ   ا،مــــا العــــام قواعــــد التابيــــمل تعتمــــد .10
املوظف املعي حبماتة البيانات   اإلنرتبول، وال سيما 
  مــــــا تتعلــــــمل مبهــــــام حمــــــدصة  نــــــدرج ضــــــما والتتــــــه، 

 واإلجراءات الداخلية، وضمان استق ليته.
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 : التدقيق في كيفية استخدام البيانات 122المادة 

 كا ،ي مكتـب مرِّـزي وطـي طلـب معلومـات عـا   .1
ب مرِّــزي وطــي أو ِّيــان وطــي ِّيفيــة اســت دام مكتــ

أو ِّيان صويل آخـر للبيانـات الـع عاملهـا هـو أو أوـد 
ِّيانا ه الوطنية   منظومة اإلنرتبول للمعلومات. وإذا 
ـــــــــى البيانـــــــــات أو  ـــــــــاالط   عل ـــــــــان وطـــــــــي ب ـــــــــام ِّي ق
اســـت دمها، تـــدقمل املكتــــب املرِّـــزي الـــوطي   ذلــــك 
ـــه هـــذا  ـــع ل بواســـاة املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي الـــذي تتب

لكيـــان الـــوطي. وإذا قـــام ِّيـــان صويل بـــاالط   علـــى ا
البيانات أو است دمها، تدقمل املكتب املرِّـزي الـوطي 

   ذلك بواساة ا،مانة العامة.

وتتعا على ا،مانة العامة مدـاعدة الكيانـات الدوليـة  .2
   ممارسة وقها   إجراء هذه التدقيقات. 

الكيـان الـوطي  وتتعا على املكتب املرِّزي الـوطي أو .3
أو الكيان الدويل الذي خيضع للتـدقيمل  ـو،  البيانـات 

 الع ُ الب منه.

 : تقييم الكيانات الوطنية123المادة 

مـــا هـــذا النظـــام،  تـــوب املكا ـــب ( 4)17و،قـــا للمـــاصة  .1
املرِّزتـــة الوطنيـــة،  قيـــيل عمـــ  الكيانـــات الوطنيـــة الـــع 

بـــــول أذنـــــ  نـــــا بالوصـــــول مباشـــــرة إب منظومـــــة اإلنرت 
 للمعلومات،   ضوء هذا النظام. 

وإن اوــرتام أي ِّيــان وطــي اللتزاما ــه   ضــوء النظــام  .2
ا ــايل شــرف أساســي الوتفاظــه حبــمل الوصــول املباشــر 

 إب منظومة اإلنرتبول للمعلومات. 

وتتعـــا علـــى ِّـــ  مكتـــب مرِّـــزي وطـــي  قـــد   قرتـــر  .3
ائيــة ســنوي إب ا،مانــة العامــة تتضــما التــدقيقات التلق

الــع أجراهــا، وا ــواصرب املتصــلة مبعاملــة البيانــات الــع 
واجههـــــا، وإجـــــراءات  أهيـــــ  املـــــوظفا الـــــع نفـــــذها، 
والتداب  اجلدتدة الع اعتمـدها لتلبيـة التزاما ـه مبوجـب 

 هذا النظام.

و كــــــا لضمانــــــة العامــــــة أن  الــــــب مــــــا أي مكتــــــب  .4
 مرِّزي وطي اداذ  داب   صحيحية بشأن ِّيان وطي

مــــا، أو أن حتــــرم هــــذا الكيــــان مــــا وــــمل الوصــــول إب 
منظومة اإلنرتبول للمعلومات، إذا عام  الكيان املعي 
البيانــــات مبــــا ال تتماشــــى مــــع النظــــام ا ــــايل وبشــــك  
متكرر، أو إذا ِّان  قييل املكتـب املرِّـزي الـوطي نـذا 

 الكيان    مر .

 : تقييم المكاتب المركزية الوطنية124المادة 

ــــوب ا،مانــــة ( 5)17قــــا للمــــاصة و، .1 مــــا هــــذا النظــــام،  ت
العامــة  قيـــيل عمــ  املكا ـــب املرِّزتــة الوطنيـــة   ضـــوء 

 هذا النظام.

 قوم ا،مانة العامة بتقيـيل املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة    .2
ضــــوء هــــذا النظــــام، وو،قــــا للتوجيهــــات الصــــاصرة عــــا 

 اجلمعية العامة.
 

 : 2الفصل 
 أدوات التدقيق

 : قاعدة بيانات لضمان التقيد بالنظام الحالي251المادة 

مــــا هــــذا النظــــام،  كــــا لضمانــــة ( 4)10و،قــــا للمــــاصة  .1
العامـــة إنشـــاء  يـــع قواعـــد البيانـــات ال حممـــة لضـــمان 
 قيـــد البيانـــات املدـــجلة   قواعـــد البيانـــات الشــــرطية 
للمنظمــة بالنظــام ا ــايل، أو لتفــاصي معاملــة البيانــات 

 دون إذن   قواعد البيانات هذه. معاملة خاطئة أو ب

وتــــتل إنشــــاء قاعــــدة بيانــــات لضــــمان التقيــــد بالنظــــام  .2
 ا ايل، و،قا للشروف التالية: 

تنب ـــــي أال  تضـــــما قاعـــــدة البيانـــــات هـــــذه إال  .أ
املعلومات ال حممة لتفاصي أي معاملة خاطئة أو 

 بدون إذن؛

 ملــــدة هـــذه البيانــــات قاعـــدة   البيانــــات حتفـــك .ب
  دتــد التنفيذتــة. و كــا اللجنــة حتــدصها قصــوا
 علـــــــى الرقابـــــــة جلنــــــة إبـــــــ   بعــــــد الفـــــــرتة هــــــذه

 بعـــــد تنتـــــه، مل إذا بـــــذلك اإلنرتبـــــول حمفوظـــــات
ـــوارصة البيانـــات  قيـــد مـــا التحقـــمل انقضـــائها،  ال

 ؛ ا ايل بالنظام ،يها
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تقتصــر الوصــول إب قواعــد البيانــات هــذه علــى  .ج
أقدــــام أو مــــوظفا اــــّولا   ا،مانــــة العامــــة، 

كلفـــــــا مبعاملـــــــة البيانـــــــات واـــــــّولا صـــــــراوة م
 االط   عليها. 

 قاعدة ما بيانات حتذ  عندما العامة، لضمانة  كا .3
 بضـــمان  ُعـــ  بيانـــات قاعـــدة مـــا أو شـــرطية بيانـــات
 حتـدصها قصـوا ملـدة االوتفـا  ا ـايل، بالنظـام التقيد
 أي بتفــــاصي  دــــمت الــــع بالبيانــــات التنفيذتــــة اللجنــــة
 .املعنية للبيانات إذن بدون أو ةخاطئ معاملة

 : سجل المعامالت126المادة 

مـا هــذا النظـام،  ضـع ا،مانـة العامــة  13و،قـا للمـاصة  .1
ســــج  تتضــــما املعــــام ت الــــع أجرتــــ    منظومــــة 
اإلنرتبـــــول للمعلومـــــات و عمـــــ  علـــــى حتدتثـــــه بشـــــك  
منتظل. وتتضما الدج  املعلومات التالية، على وجه 

  :اخلصوص
املدــــــــــت دما إب منظومــــــــــة  صخــــــــــول مواعيــــــــــد .أ

 اإلنرتبول للمعلومات؛

 عمليات التدجي  الع تقوم  ا املدت دمون؛ .ب

 عمليات التحدتث الع تقوم  ا املدت دمون؛  .ج

ــــــع تت ــــــذها املدــــــت دمون حبفــــــك  .ص القــــــرارات ال
 بيانات حمدصة؛

القـــــرارات الـــــع تت ـــــذها املدـــــت دمون حبـــــذ   .ه
 بيانات حمدصة؛

ـــــــات االطـــــــ   املباشـــــــر .و الـــــــع تقـــــــوم  ـــــــا  عملي
 املدت دمون؛

الالبــــات الــــوارصة إب ا،مانــــة العامــــة للحصــــول  .حم
 على معلومات ورصوص ا،مانة العامة عليها.

وال تتضـما الدــج  إال البيانـات ال حممــة للتحقـمل مــا  .2
 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 
الوصـــــول، وطبيعـــــة املعاملـــــة الـــــع ُأجرتـــــ ، و ارخيهـــــا، 

ــــــة  ــــــا، والعناصــــــر اإلضــــــا،ية  ــــــات املعني وقاعــــــدة البيان
 ا،خرا امل صصة ، را  الرقابة.

 القصـوا املـدة  تعـدا ال ملـدة الدج ت هذه وحُتفك .3
  .التنفيذتة اللجنة حتدصها الع

  كا الوصول إليها: و  .4
 ، را  الرقابة ما صون سواها؛ .أ

مــــا قبــــ  مــــوظفي ا،مانــــة العامــــة امل ــــولا  .ب
 ممارسة الرقابة؛

مـــــــا قبـــــــ  مصـــــــدر املعلومـــــــات، ، ــــــــرا   .ج
الرقابة، وبناء علـى طلـب توجَّـه  ـذا الشـأن 

 إب ا،مانة العامة. 

وال  كـــا اســـت دام هـــذه الدـــج ت   إطـــار حتقيـــمل  .5
ن هــذا التحقيــمل مر باــا بالتــدقيمل   جنــائي إال إذا ِّــا

 مدا امتثال معاملة البيانات للنظام ا ايل.

 مقارنة البيانات ألغراض التدقيق: 127المادة 

ــــان وطــــي أو   .1 لــــوحم ،ّي مكتــــب مرِّــــزي وطــــي أو ِّي
ِّيان صويل عامت    منظومـة معلوما ـه بيانـات جـرت 
معاملتهــا أصـــ    منظومـــة اإلنرتبـــول للمعلومـــات أن 

ه إب ا،مانة العامـة طلبـا تلـتمم ،يـه مقارنـة هـذه توجّ 
البيانات بالبيانات املتو،رة واليـا   منظومـة اإلنرتبـول 
للمعلومــات، للتــدقيمل   نوعيتهــا. وأّي طلــب تصــدر 
ـــــ  بواســـــاة املكتـــــب  عـــــا ِّيـــــان وطـــــي لـــــب أن ترست

 املرِّزي الوطي   البلد املعي.

عـــا طرتـــمل و كـــا مقارنـــة البيانـــات ، ـــرا  التـــدقيمل  .2
 التحمي  أو التنزت :

أّي عملية مقارنـة بيانـات ، ـرا  التـدقيمل عـا  .أ
طرتــــــمل التحميــــــ ، لــــــب أن  دــــــتو  الشــــــروف 

 التالية جمتمعًة:

تــتل التحميــ  ،قــإل لكــي  ــتمكا ا،مانــة  ‘1’
العامة، لصا  املكتـب املرِّـزي الـوطي أو 
ـــان الـــدويل الـــذي  ـــان الـــوطي أو الكي الكي
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 نوعيـــــــة طلـــــــب ذلـــــــك، مـــــــا التـــــــدقيمل  
البيانـــــــــــات الـــــــــــع ســـــــــــّجلها   منظومـــــــــــة 

 معلوما ه؛
ــ   ‘2’ البيانــات الــع جــرا حتميلهــا ال  دتندت

مـــــــرة أخـــــــرا صاخـــــــ  منظومـــــــة اإلنرتبـــــــول 
 للمعلومات الع مُح ل  ،يها؛

البيانـــــــات الـــــــع جـــــــرا حتميلهـــــــا حُتـــــــذ   ‘3’
 بشك  منهجي   أاتة عملية املقارنة.

ت ، را  وأّي عملية  د  إب مقارنة البيانا .ب
التــــدقيمل عــــا طرتــــمل التنزتــــ ، لــــب أن  دــــتو  

 الشروف التالية جمتمعًة:

تــــتل التنزتــــ  ،قــــإل لكــــي تــــتمكا مكتــــب  ‘1’
ـــــان  ـــــان وطـــــي أو ِّي مرِّـــــزي وطـــــي أو ِّي
صويل مـا التــدقيمل   نوعيــة البيانــات الــع 

 سّجلها؛
منظومــــــــة املعلومــــــــات التابعــــــــة للمكتــــــــب  ‘2’

ـــــــان الـــــــوطي أو ـــــــوطي أو الكي  املرِّـــــــزي ال
الكيان الدويل  و،ر مدتوا سـرتة معـاصال 
علــــى ا،قــــ  ملدــــتوا الدــــرتة   منظومــــة 

 اإلنرتبول للمعلومات؛
ـــ   ‘3’ البيانـــات الـــع جـــرا  نزتلهـــا ال  دتندت

مـــــــرة أخـــــــرا صاخـــــــ  منظومـــــــة اإلنرتبـــــــول 
 للمعلومات الع نـُز ل  منها؛

البيانات الع جرا  نزتلها حُتذ  بشك   ‘4’
 املقارنة.منهجي   أاتة عملية 

ولضمانــــة العامــــة ســــلاة اإلذن بــــ جراء عمليــــة مقارنــــة  .3
 ، را  التدقيمل، شرتاة: 

 التقيد بالشروف املذِّورة آنفا،  .أ

ضــــــمانات مكتوبـــــــة تعايهـــــــا املكتـــــــب املرِّـــــــزي  .ب
الــــوطي أو الكيــــان الــــدويل الــــذي طلــــب إجــــراء 
عملية مقارنة البيانات، تتعهد ،يها بالتقيد  ذه 

ـــــال ر  مـــــا امل ـــــة، وطبيعتهـــــا، الشـــــروف، وب قارن
 ونااقها، و

 عيا مدوول عا عملية مقارنة البيانات ضما  .ج
املكتــــب املرِّــــزي الــــوطي أو الكيــــان الــــوطي أو 

 الكيان الدويل.

حُتــــــد رب ا،مانــــــة العامــــــة بانتظــــــام ســــــج  عمليــــــات  .4
 املقارنة عا طرتمل  نـزت  البيانات أو حتميلها.

 : 3الفصل 
 إجراءات الرقابة

 فحص البيانات : عملية128المادة 

 عتــي البيانــات مبــدئيا صقيقــة وم ئمــة عنــدما تــدرجها  .1
مكتـب مرِّـزي وطـي أو ِّيـان وطـي أو ِّيــان صويل   
منظومـــــة اإلنرتبـــــول للمعلومـــــات، وعنـــــدما ُ دـــــج    

 قاعدة بيانات شرطية للمنظمة. 

وإذا بـرحمت شـكوك بشـأن  قيـد هـذه البيانـات بشــروف  .2
مانة العامة باملكتـب املرِّـزي املعاملة احملدصة،  تص  ا،

الــوطي املعــي، مبــا   ذلــك إذا ُســجل  البيانــات مــا 
قبــــــ  ِّيــــــان وطــــــي، للحصــــــول علــــــى  وضــــــيحات أو 
ــّدص هــذه الشــكوك. و تصــ  ا،مانــة  بيانــات إضــا،ية  ُب
العامــة أتضــا بــأي ِّيــان صويل   وــال بــرحمت شــكوك 

 بشأن التزامه بشروف معاملة البيانات. 

ة العامة  يع اخلاـوات امل ئمـة ا،خـرا و ت ذ ا،مان .3
 ب ية التأِّد ما استيفاء هذه الشروف.

و عتـــي عمليـــة الفحـــ  منتهيـــة عنـــدما دلـــ  ا،مانـــة  .4
 العامة إب أن معاملة البيانات: 

 تقيـــــد بالنظـــــام ا ـــــايل، ،توا،ـــــمل ا،مانـــــة العامـــــة  .أ
 بالتايل على  دجي  البيانات؛ 

ر ا،مانـــة العامـــة ال  تقيـــد بالنظـــام ا ـــايل، و قـــر  .ب
بالتايل  صحيت ِّيفيـة معاملـة هـذه البيانـات أو 

 وذ،ها. 

ودار ا،مانة العامة املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان  .5
الــــدويل بانتهــــاء عمليــــة ،حــــ  البيانــــات. وإذا قــــررت 
 صـــوتب البيانــــات أو وــــذ،ها،  بلــــ  املكتــــب املرِّــــزي 
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ــــوطي أو الكيــــان الــــدويل املعــــي با،ســــباب وحت ياــــه ال
 علما بالتصوتبات الع أصخلتها. 

 : التدابير التحفظية129المادة 

إذا شــــّك  ا،مانــــة العامــــة   اوــــرتام شــــروف معاملــــة  .1
البيانـــــات،  ت ـــــذ  يـــــع التـــــداب  التحفظيـــــة امل ئمـــــة 
لتفــــاصي أي ضــــرر مباشــــر أو  ــــ  مباشــــر قــــد تلحــــمل 
باملنظمـــــــــة، أو موظفيهـــــــــا، أو بلـــــــــداأا ا،عضـــــــــاء، أو 

املرِّزتــــــــة الوطنيــــــــة أو الكيانــــــــات الوطنيـــــــــة  باملكا ــــــــب
والكيانــــــــات الدوليــــــــة أو ا،شــــــــ اص املعنيــــــــا  ــــــــذه 

 البيانات.

ودار ا،مانة العامة املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان  .2
الدويل بأي  دب  حتفظي  ت ـذه و شـ  إب ا،سـباب 

 الع ص،عتها إب القيام بذلك.

 المستخدمين: التدابير السارية على 130المادة 

إذا خـــرق أوـــد املدـــت دما القواعـــد الدـــارتة علـــى معاملـــة 
البيانـــات   منظومـــة اإلنرتبـــول للمعلومـــات،  كـــا لضمانـــة 

 العامة: 
ـــــوطي أو  .أ ـــــب املرِّـــــزي ال ـــــب مـــــا املكت أن  ال

الكيــان الــوطي أو الكيــان الــدويل الــذي مــنت 
املدت دم وقوق الوصول  عليمل هذه ا قوق 

 أو سحبها؛

نفدــــــــها بتعليــــــــمل وقــــــــوق الوصــــــــول أن  قــــــــوم ب .ب
املمنووــــــة نــــــذا املدــــــت دم أو ســــــحبها. و ُبلــــــ  

 املكتب أو الكيان الدويل املعي بذلك.

ــــى المكاتــــب 131المــــادة  ــــدابير التصــــحيحية الســــارية عل : الت
 المركزية الوطنية وعلى الكيانات الدولية

إذا واجه مكتب مرِّزي وطي أو ِّيان صويل صعوبات  .1
ات   منظومـة اإلنرتبـول للمعلومـات،   معاملة البيان

أو إذا مل تفر بواجبا ه إحماء هذا النظام،  كـا لضمانـة 
 العامة اداذ اإلجراءات التصحيحية التالية حبقه:

 صـــــــــحيت ا،خاـــــــــاء املر كبـــــــــة أثنـــــــــاء معاملـــــــــة  .أ
 البيانات؛

اإلشــــرا ، علــــى مـــــدا ،ــــرتة ال  تعــــدا ث ثـــــة  .ب
أشـــــهر، علـــــى طرتقـــــة معاملـــــة املكتـــــب املرِّـــــزي 

 لوطي أو الكيان الدويل املعي للبيانات؛ا

 عليمل وقوق الوصـول إب املنظومـة الـع منحهـا  .ج
املكتب املرِّزي الوطي أو الكيان الدويل لبع  

 املدت دما؛

إرســـال بعثـــة لتقيـــيل املكتـــب املرِّـــزي الـــوطي أو  .ص
 الكيان الدويل املعي.

و كـــا لضمانـــة العامـــة أن  قـــدم إب املكا ـــب املرِّزتـــة  .2
الوطنيــــة والكيانــــات الدوليــــة  وصــــيات  تعلــــمل بتابيــــمل 
أوكــــام هــــذا النظــــام  ــــد  الدــــماح نــــذه املكا ــــب 
والكيانـــــــــات بت اـــــــــي الصـــــــــعوبات أو بوضـــــــــع وـــــــــد 
للحـواصرب علـى صـعيد معاملـة البيانـات، وال ســيما   
 ما تتعلمل بتدرتب املوظفا أو بتعزتز إجراءات العم .

لتنفيذتـــة أي اقـــرتاح و ر،ـــع ا،مانـــة العامـــة إب اللجنـــة ا .3
بادـاذ  ــداب   صــحيحية قـد  فضــي إب  عليــمل وقــوق 
املعاملة الع ُ نت ملكتب مرِّـزي وطـي أو لكيـان صويل 
لفـــرتة طوتلـــة وـــذ  ت ـــذ اللجنـــة قرارهـــا  ـــذا الشـــأن. 

 وا قوق املعنية هي التالية: 
ـــــات   قاعـــــدة أو عـــــدة  .أ ا ـــــمل    دـــــجي  بيان

 قواعد بيانات شرطية للمنظمة؛

ا ـــمل   االطـــ   علـــى قاعـــدة أو عـــدة قواعـــد  .ب
 بيانات؛

 ا،ذون املتعلقة بالربإل اإللكرتوين أو بالتنـزت . .ج

و قوم ا،مانة العامـة، ِّلمـا ِّـان ذلـك ضـرورتا، وعلـى  .4
ا،قــ  مــرة   الدــنة، بتــذِّ  املكا ــب املرِّزتــة الوطنيــة 
والكيانــــــــات الدوليــــــــة بــــــــدورها ومبدــــــــووليا ا املر باــــــــة 

ـــــــــــول بالبيانـــــــــــات ا ـــــــــــع  عاملهـــــــــــا   منظومـــــــــــة اإلنرتب ل
 للمعلومات.
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 الباب الخامس:
 أحكام ختامية

 
 : 1 الفصل

 معاملة البيانات ألي هدف مشروع آخر

ع : تعريــف معاملــة البيانــات ألي هــدف مشــرو 132المــادة 
 آخر

مــــا هــــذا النظــــام، عنــــدما حتــــذ   7.10و،قــــا للمــــاصة  .1
 بيانـــات مـــا قاعـــدة بيانـــات شـــرطية للمنظمـــة أو مـــا
قاعـــدة بيانـــات  ُعـــ  بضـــمان التقيـــد بالنظـــام ا ـــايل، 
 كـــا لضمانـــة العامـــة ر ـــل أن  قـــوم حبفـــك املعلومـــات 

 ال حممة لبلو  أي هد  مشرو  آخر. 

 وتقصد بأي هد  مشرو  آخر ما تلي: .2
الــد،ا  عــا مصــا  املنظمــة، ومصــا  أعضــائها  .أ

أو موظفيها، وال سيما   إطار نزاعات قضائية 
لــة مــا قبــ  النـــزاعات القضــائية أو   أو   مرو

 إطار عمليات التدوتة؛

البحــــــــث والنشــــــــر علــــــــى املدــــــــتوا العلمــــــــي أو  .ب
 التارخيي أو الصحفي؛

 إجراء اإلوصاءات.  .ج

و نــــع منعــــا با ــــا اســــت دام بيانــــات ، ــــرا  التعــــاون  .3
الشــــــــرطي وإصراجهــــــــا   قواعــــــــد البيانــــــــات الشــــــــرطية 

لــــ    للمنظمــــة، إذا ِّانــــ  هــــذه البيانــــات قــــد عُ  ومر
ا،صـ  ، ـرا  التعــاون الشـرطي، مث جـرت معاملتهــا 

 ،يما بعد ،ي هد  مشرو  آخر. 

ـــــة البيانـــــات الش صـــــية الـــــع رـــــري  ابيقـــــا  .4 إن معامل
)ب( هي الوويدة الع دضع ملوا،قـة 2،وكام الفقرة 

مدــــبقة مــــا مصــــدر البيانــــات. ولكــــا عنــــدما  ُعامــــ  
أ( أعــ ه، )2بيانــات ش صــية  ابيقــا ،وكــام الفقــرة 

تبلّــــــ  مصــــــدر البيانــــــات بــــــأن ا،مانــــــة العامــــــة قامــــــ  
 باست دام بيانا ه أو ب والتها. 

و ت ـــــــذ ا،مانـــــــة العامـــــــة التـــــــداب  الفنيـــــــة والتنظيميـــــــة  .5
ال حممــة، وال ســيما  لــك الــع  تعلــمل بــا،ما والــع مــا 
شـــــأأا ضـــــمان عـــــدم  عـــــار  هـــــذا املعاملـــــة ال وقـــــة 

 .للبيانات مع معاملتها ا،ساسية

 : شروط معاملة البيانات133المادة 

ــــات ،ي هــــد   .1 تتعــــا حتدتــــد أســــباب معاملــــة البيان
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 .

باســـت دام  وتنب ــي أن رــري املعاملـــة، قــدر اإلمكــان، .2
بيانات وذ،  منها ِّ  العناصـر الش صـية، أو، إذا 
 عـــّذر ذلـــك، باســـت دام بيانـــات مرّمـــزة، ِّلمـــا أمكـــا 

 حتقيمل ال ر  املنشوص با با  هذه الارتقة.

وتكـــون االطـــ   علـــى البيانـــات الـــع رـــري معاملتهـــا  .3
ـــــى أقدـــــام أو  ،ي هـــــد  مشـــــرو  آخـــــر مقتصـــــرا عل

العامـة تتمتعـون بـ ذن موظفا اولا مـا قبـ  ا،مانـة 
 خاص نذه ال اتة.

 : حفظ البيانات134المادة 

 لفـرتة آخـر مشـرو   ر  ،ي املعاملة البيانات حتفك .1
  ُعامــ  الــع ا، ــرا  لتحقيــمل ال حممــة املــدة  تعــدا ال
 الـــع القصـــوا ا فـــك مـــدة علـــى  زتـــد وال أجلهـــا مـــا

  .التنفيذتة اللجنة حتدصها

لفــرتة إال إذا ُوفظــ  البيانــات وال  كــا  دتــد هــذه ا .2
، ـــــرا   ارخييـــــة أو إذا عوملـــــ  بعـــــد وـــــذ   يـــــع 
العناصــــــر الش صــــــية منهــــــا أو باســــــت دام معلومــــــات 
مرّمـــزة، شـــرف أن  بقـــى عمليـــة التمدتـــد   وـــد ذا ـــا 
ضـــــرورتة لبلـــــو  ا، ـــــرا  الـــــع  ُعامـــــ  البيانـــــات مـــــا 

 أجلها.
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 : 2الفصل 
 تسوية الخالفات

 الفات: تسوية الخ135المادة 

ُ دّوا اخل ،ات الناشئة عا  ابيمل هذا النظام مبدئيا  .1
عــــا طرتــــمل املشــــاورات. وإذا مل  فــــ  املشــــاورات إب 
أي نتيجــــــة، تُر،ــــــع ا،مــــــر إب اللجنــــــة التنفيذتــــــة، وإذا 

 صع  ا اجة، إب اجلمعية العامة.

و ث  املكا ـب املرِّزتـة الوطنيـة الكيانـات الوطنيـة ِّا،ـة  .2
 اخل ،ات.   مدائ   دوتة

******* 
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 مرفق

ميثاق وصول الكيانات الوطنية إلى منظومة اإلنتربول 
 للمعلومات

ترمـــي هـــذا امليثـــاق إب وضـــع صـــي ة واضـــحة لشـــروف دوتـــ  
الكيانــات الوطنيـــة مــا قبـــ  املكا ــب املرِّزتـــة الوطنيــة   ِّـــ  

مــا نظــام معاملــة البيانــات  21بلــد مــا بلــداأا، و،قــا للمــاصة 
ي الدويل، االط   مباشرة على البيانات الـع للتعاون الشرط

ــــــ    منظومــــــة اإلنرتبــــــول للمعلومــــــات أو  زوتــــــد هــــــذه   ُعامت
 املنظومة مباشرة ببيانات لكي تصار إب معاملتها ،يها.

وخيضـــــــــع الوصـــــــــول املباشـــــــــر إب منظومـــــــــة اإلنرتبـــــــــول  .1
 للمعلومات إب الشروف التالية:

رتبــــول خيضــــع الوصــــول املباشــــر إب منظومــــة اإلن .أ
للمعلومـــــات واســـــت دامها إب نظـــــام اإلنرتبـــــول 

 ملعاملة البيانات؛

ــــأي  .ب تقبــــ  الكيــــان الــــوطي بأوكــــام هــــذا النظــــام وب
إجراءات  ُت ذ لتابيقه ما أج  الدـماح بالوصـول 
إب منظومــــة اإلنرتبــــول للمعلومــــات وباســــت دامها، 

 وتوا،مل على التقيد  ا؛

 تعــــا الكيــــان الــــوطي مدــــووال أمنيــــا ومدــــووال .ج
مكلفـا حبماتــة البيانــات، وتضـع إجــراءات  رمــي 
إب ِّفالــة مراعــاة هــذا النظــام بشــك  صائــل مــا 

 قب  مدت دميه؛

تقب  الكيان الوطي، بشـك  خـاص، بـأن تقـوم  .ص
املكتب املرِّزي الوطي الذي خوله الوصول إب 

 املنظومة مبا تلي:

إجراء عمليات  دقيمل منتظمـة، عـا بعـد  ‘1’
ن معاملة الكيان أو   عا املكان، بشأ

ُدختلة أو املاَّلع عليها 
الوطي البيانات امل

  منظومــة اإلنرتبــول للمعلومــات، لكــي 
ــــــوطي لنظــــــام  ــــــان ال تكفــــــ  مراعــــــاة الكي

 معاملة البيانات؛

حبــمل  التصـحيحيةادـاذ التـداب  التحفظيـة أو  ‘2’
الكيــان الــوطي إذا طــرأ وــاصرب مــا علــى 

 معاملة البيانات؛
 

 اإلنرتبـولالوصول إب منظومـة إل اء وقوق  ‘3’
للمعلومــات املمنووــة للكيــان الــوطي إذا 
مل تـرا  هـذا الكيـان التزاما ـه رـاه النظــام 
املـــــذِّور، أو إذا عامـــــ  البيانـــــات مبـــــا ال 
تتماشــــــى مــــــع النظــــــام ا ــــــايل وبشــــــك  

 متكرر.

تقبــــ  الكيــــان الــــوطي أتضــــا بــــأن  قــــوم ا،مانــــة  .ه
 العامة لانرتبول مبا تلي:

مدـــــوولية اإلصارة العامـــــة ملنظومـــــة  حتّمـــــ  ‘1’
ــــــول للمعلومــــــات، والدــــــهر علــــــى  اإلنرتب
مراعاة شروف معاملة البيانـات   قواعـد 

 بيانات املنظمة؛

ــــــع التــــــداب  املناســــــبة، ضــــــما  ‘2’ ادــــــاذ  ي
ودوص النظام املذِّور، إلأاء أي معاملة 
للبيانــات ال  تماشــى مــع النظــام، مبــا   

منظومــة ذلــك إأــاء وقــوق الوصــول إب 
 اإلنرتبول للمعلومات.

ُيــدص املكتــب املرِّــزي الـــوطي ناــاق وقــوق الوصـــول   .2
إب منظومـــــة اإلنرتبـــــول للمعلومـــــات املمنووـــــة لكيـــــان 
 وطي ما، و،قا لنظام معاملة املعلومات   اإلنرتبول.
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