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مقدمة الرزمة
صعبة  عملية  األمني  للقطاع  الناظمة  التشريعات  سّن  ميثل 
السهل  من  أن  املشّرعني  من  العديد  يجد  ولذلك،  ومعقدة. 
يسّرع  فهذا  أخرى؛  بالد  من  واستيرادها  تشريعات  نسخ 
تتوفر  عندما  سيما  وال  الصياغة،  عملية  من  األمر  هذا 
املشرع نفسه. ولكن  لغة  املطلوبة في  التشريعية  النصوص 
النتيجة املترتبة على ذلك تتمثل في معظم احلاالت في إخراج 

تشريعات ضعيفة وركيكة. 
وغالباً ما تعتبر القوانني املنسوخة، حتى بعد تعديلها، قدمية 
قبل أن تدخل حيز النفاذ والسريان؛ فال تعود هذه القوانني 
تلبي  ال  أنها  أو  الصلة  ذات  الدولية  املعايير  مع  تتماشى 
واالجتماعي  السياسي  السياق  يستدعيها  التي  االحتياجات 
تلك  بني  االنسجام  ينعدم  األحيان،  بعض  وفي  احمللي. 

القوانني املنسوخة والتشريعات الوطنية النافذة. 
قانون  املعنية  املنطقة  في  يتوفر  ال  قد  احلاالت،  بعض  في 
على  املطلوب  التشريع  إعداد  من  املشرعني  ميّكن  منوذجي 
غراره. وقد كانت هذه هي احلالة القائمة في املنطقة العربية 
التي ال يزال احلوار العام الذي نشأ فيها حول القطاع األمني 
في مهده. ولذلك، فمن الصعب العثور على مناذج جيدة من 
القوانني التي تنظم عمل أجهزة الشرطة بصورة دميوقراطية 

أو رقابة البرملان على أجهزة املخابرات مثالً. 
العرب  املشرعني  من  العديد  يرى  أن  املرء  يستغرب  ال  لذا، 
املوكلة  املهمة  أمام  والعجز  والتخبط  اإلحباط  اعتراهم  وقد 
إليهم في صياغة التشريعات الناظمة لقطاع األمن؛ فقد ألفى 
هؤالء املشرعون أن من العسير عليهم اإلّطالع على املعايير 
والقواعد الدولية ذات العالقة بسبب ندرة املصادر املتوفرة 
باللغة العربية أو انعدامها بالكامل. كما لم يعرف الكثير منهم 
أين ميكنهم العثور على قوانني منوذجية، وأوشك عدد آخر 
منهم على التسليم باألمر الواقع وترك العمل في هذا املجال. 
جنيف  مركز  إلى  املشرعني  بعض  جلأ  املطاف،  نهاية  وفي 
للمساعدة  طلباً  املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة 

في هذا الشأن. 
لقد خرجت فكرة إعداد دليل إرشادي للجهات التشريعية في 
التشريعية  املصادر  غياب  بسبب  النور  إلى  العربية  املنطقة 
التشريعات  إعداد  مجال  في  العاملون  كان  فقد  الضرورية؛ 
وصياغتها يبحثون عن مجموعة منتقاة من املعايير والقواعد 
والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي تساعدهم 
على صياغة تشريعات جديدة. وفي سبيل هذه الغاية، قرر 
للرقابة  العاملون في مركز جنيف  العرب واخلبراء  اخلبراء 

أجل  من  بيد  يداً  العمل  املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية 
إعداد بعض األدوات العملية التي تسد الفراغ القائم في هذا 

اجلانب.

ملن أُِعّد هذا الدليل اإلرشادي؟  
جميع  رئيسية  بصورة  اإلرشادي  الدليل  هذا  يستهدف 
والذين  العربية  املنطقة  في  العاملني  واألشخاص  اجلهات 
أو  األمني  للقطاع  ناظمة  تشريعات  إعداد  إلى  يسعون 
تطوير التشريعات األمنية القائمة. ويضم هؤالء البرملانيني، 
غير  واملنظمات  القانونيني  واخلبراء  العموميني،  واملوظفني 
احلكومية. وهو على هذه الشاكلة مفيد للمسؤولني األمنيني، 
بالتشريعات  املهتمون  والطالب  الباحثون  عنه  يستغني  وال 

التي حتكم القطاعات األمنية باعتباره أداة مرجعية هامة.

عالم يحتوي هذا الدليل اإلرشادي؟ 
تتضمن مجموعة األدوات عدد من الكتيبات املوضوعة باللغتني 
وإرشادات،  وقواعد  معايير  وتقّدم  واالنكليزية،  العربية 
في  النموذجية  القوانني  لبعض  عملية  أمثلة  إلى  باإلضافة 

مجاالت عدة تقع ضمن تشريع القطاع األمني. 
البعض  زال  ما  حني  في  األجزاء،  هذه  بعض  نشر  مّت  وقد 

اآلخر قيد اإلجناز:
تشريع الشرطة  

تشريع املخابرات  
تشريع العدالة العسكرية  

اتفاقات مركز القوات  
سوف يتم إضافة سلسلة جديدة عند احلاجة، وال شك في 
إمكانية زيادة السلسلة احلالية بإضافة كتيبات جديدة وفقا 

ملا تقتضيه احلاجة في املنطقة العربية.
لإلطالع على أحدث املؤلفات واملنشورات الصادرة في هذا 

الشأن، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
www.dcaf.ch/publications

ما الهدف من هذا الدليل اإلرشادي؟ 
في  املشّرعني  مساعدة  إلى  اإلرشادي  الدليل  هذا  يسعى 
املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء إلى 
مستوى توقعاتهم. ففي الواقع، يتطلّع املواطنون العرب إلى 
تلّقي خدمات مهنية من أجهزة الشرطة وقوى األمن العاملة 
في مجتمعاتهم، والتي يتحتم عليها أن تثبت فعاليتها وتأثيرها 
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وأن تؤّمن احتياجات املواطنني. كما يتوقع املواطنون العرب 
االلتزام  وعناصرها  األمنية  واألجهزة  الشرطة  أجهزة  من 
بالقانون ومبعايير حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى خضوعهم 
الدليل  هذا  يعمل  ولذلك،  وسلوكهم.  أدائهم  عن  للمساءلة 
التشريعات  في  الدولية  املعايير  ترسيخ  على  اإلرشادي 
الدميوقراطية،  الرقابة  قبيل  من  األمني،  للقطاع  الناظمة 

واحلكم الرشيد والشفافية. 
اإلرشادي،  الدليل  هذا  يستعرض  تقدم،  ما  على  وعالوًة 
إلى  جنباً  الدولية  القواعد  واإلجنليزية،  العربية  بنسختيه 
جنب مع أمثلة على تشريعات من خارج املنطقة العربية، وهو 
ما يتيح الفرصة للمقارنة بني مختلف التجارب واملمارسات 

في هذا املجال. 
حول  العربية  باللغة  املنشورة  األدبيات  ندرة  أفرزت  لقد 
التشريعات األمنية مشكلة كبيرة أمام املشرعني العرب. وفي 
هذا الصدد، يهدف هذا الدليل إلى سّد هذه الفجوة. ويتمثل 
تقليص  في  حتقيقها  إلى  الدليل  يسعى  التي  األهداف  أحد 
الوقت الذي مُيضيه املشرعون في البحث عن املعلومات، مما 
يسمح لهم بالتركيز على املهمة الرئيسية التي ينكبّون على 
العربية،  باللغة  املعلومات  أكبر من  إجنازها. ومع توفر قدر 
املجتمع  ومؤسسات  املواطنني  من  العديد  على  يسُهل  فقد 
وقوى  الشرطة  أجهزة  لنوع  رؤيتهم  عن  يعبّروا  أن  املدني 
إطار  إعداد  في  املساهمة  ميكنهم  كما  يريدونها،  التي  األمن 

قانوني حديث وقوي لتنظيم القطاع األمني.

ملاذا تدعو احلاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث وقوي 
للقطاع األمني؟ 

ميثل اإلطار القانوني السليم شرطاً ضرورياً مسبقاً لضمان 
احلكم الرشيد للقطاع األمني الذي يتّسم بفعاليته وجناعته 

وخضوعه للمساءلة، وذلك لألسباب التالية: 
األجهزة  مختلف  دور  القانوني  اإلطار  هذا  يحدد   

األمنية واملهام املوكلة لكل منها. 
ويحدد االمتيازات املمنوحة ألجهزة األمن وألفرادها   

والقيود املفروضة على صالحياتهم. 
تدير  التي  املؤسسات  وصالحيات  دور  ويحدد   

األجهزة األمنية وتفرض الرقابة عليها. 
ويوفر هذا اإلطار القاعدة الالزمة إلجراء املساءلة،   
السلوك  بني  واضحاً  فاصالً  حداً  يضع  أنه  حيث 

القانوني والسلوك غير القانوني. 

ويرّسخ  العامة  الثقة  اإلطار  هذا  يعزز  كما   
نظر  في  لها  التابعة  األمن  وقوى  احلكومة  شرعية 

املواطنني. 
إصالح  عملية  ُتستهل  ما  غالباً  مجتمعة،  األسباب  ولهذه 
التي  الوطنية  للتشريعات  شاملة  مبراجعة  األمني  القطاع 
القطاع وإعادة صياغتها. وفي هذا السياق، تركز  تنظم هذا 
وغياب  التعارض  مواطن  ومعاجلة  حتديد  على  املهمة  هذه 
املختلفة  األمنية  املؤسسات  أدوار  يكتنف  الذي  الوضوح 

وصالحياتها.
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كيف ميكن استخدام هذه األداة؟

احملتوى  املوضوع 

في  املستخدمة  الرئيسية  املصطلحات  •تعريف  	
القانون 

•وصف املؤسسات املشمولة بالقانون  	

أحكام عامة 

•شرح لكيفية تنظيم املجتمع االستخباراتي وما  	
هي املؤسسات املشاركة 

•وصف املسؤول عن أجهزة االستخبارات  	

التنظيم 
والهيكل 

•دور االستخبارات واملهام املسموح لهم وغير  	
املسموح لهم باإلضالع بها

الصالحيات 
والوظائف 

ميكن  وال  ميكن  التي  املعلومات  ي  ما  •وصف  	
ألجهزة االستخبارات جمعها 

ألجهزة  املتاحة  اخلاصة  السلطات  •شرح  	
ميكن  متى  املعلومات،  جلمع  االستخبارات 

استخدامها.
باستخدام  التصريح  كيفية  •تفاصيل  	
بها  يصرح  الذي  ومن  اخلاصة  الصالحيات 

وينفذها ويراجعها 

صالحيات جمع 
املعلومات 

البيانات  جمع  بكيفية  املتعلقة  •القواعد  	
إليها  والوصول  بها  واالحتفاظ  الشخصية 

ونقلها وحذفها 
•شرح كيفية تقدمي األفراد لطلبات للوصول إلى  	
البيانات الشخصية اخلاصة بهم التي حتتفظ 

بها أجهزة االستخبارات 

إدارة واستخدام 
البيانات 

الشخصية 

واألجنبية  احمللية  بالكيانات  املتعلقة  •القواعد  	
التعاون  االستخبارات  ألجهزة  ميكن  التي 

معها
•التفاصيل اخلاصة بالضوابط التي تنطبق على  	
تبادل املعلومات مع الهيئات احمللية واألجنبية 
التصريح  بوسائل  اخلاصة  •التفاصيل  	
ومن  االستخباراتي  التعاون  واستعراض 

املسؤول عن ذلك. 

التعاون مع 
الهيئات احمللية 

واألجنبية 
وتبادل 

املعلومات

لدى كل دولة احتياجات وتوقعات محددة 
تتعلق بأجهزة اإلستخبارات التابعة لها، 
من  مبجموعة  االحتياجات  تلك  وتتأثر 
العوامل مثل التاريخ واملمارسة القانونية 
ودائما  بالدولة،  اخلاصة  األمنية  والبيئة 
بأجهزة  اخلاصة  التشريعات  تعكس  ما 
وبالرغم من  العوامل.  تلك  اإلستخبارات 
أنه  إال  الدول  بني  فيما  االختالفات  تلك 
االستفادة  القوانني  يسنون  من  بإمكان 
واملمارسات  التشريعات  دراسة  من 
عليهم  كما  األخرى.  بالدول  اخلاصة 
أيضاً االستعانة باملعايير الدولية وأفضل 
املمارسات في مجال حكم اإلستخبارات. 
قيوداً  هناك  أن  إلى  اإلشارة  من  والبد 
ميكن  ما  على  الدولي  القانون  يفرضها 
اإلستخبارات  ألجهزة  تسمح  أن  للدول 
على  يتعني  لذا  به،  بالقيام  بها  اخلاصة 
بعني  املعايير  تلك  يأخذوا  أن  املشرعني 
القانوني  لإلطار  وضعهم  أثناء  االعتبار 

جلهاز اإلستخبارات.

السلسلة  أدوات  رزمة  تسهل 
املتعلقة  “التشريعات  االستخباراتية 
صياغة  إجراءات  من  األمني”  بالقطاع 
بأجهزة  اخلاصة  التشريعات  ووضع 
تقدمي  خالل  من  وذلك  اإلستخبارات، 
اخلاصة  للتشريعات  جيدة  مناذج 
شرح  إلى  باإلضافة  باإلستخبارات 
باملجال  تتعلق  التي  الدولية  للمعايير 

ذاته.

التشريعات  تفرد  من  الرغم  وعلى 
لكل  اإلستخبارات  بأجهزة  اخلاصة 
من  عدد  حتديد  املمكن  من  فإنه  دولة 
يشمل  قانوني  إلطار  املشتركة  العناصر 
جميع أجهزة اإلستخبارات. وقد وضعت 

جدول 1: املنظومة التحليلية للمقارنة بني التشريعات االستخباراتية
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•شرح نظام اإلدارة الداخلية  	
مديري  ومسؤوليات  أدوار  •وصف  	

االستخبارات 

اإلدارة الداخلية 
والرقابة 

التنفيذية في  السلطة  •شرح دور ومسؤوليات  	
الرقابة واإلشراف على أجهزة االستخبارات 

الرقابة 
التنفيذية 

واخلبيرة  البرملانية  الرقابة  وهيئات  •وصف  	
والسلطة  االستخبارات  أجهزة  خارج 

التنفيذية 
الرقابة  هيئات  ومهام  اختصاص  •وصف  	

اخلارجية 
الرقابة  لهيئات  املتاحة  الصالحيات  •تفاصيل  	
اخلارجية ، مبا في ذلك وصولهم إلى املعلومات 

واملسؤولني. 

الرقابة 
البرملانية 

ورقابة اخلبراء 

•التفاصيل املتعلقة بكيفية رفع لألفراد لشكاوى  	
ضد أجهزة االستخبارات 

مع  بالتعامل  املختصة  املؤسسة  •توضيح  	
الشكاوى ضد أجهزة االستخبارات 

للتعامل مع مؤسسة  املتاحة  السلطات  •وصف  	
الشكاوى 

التعامل مع 
الشكاوى 

أعضاء  وواجبات  بحقوق  املتعلقة  •التفاصيل  	
أجهزة االستخبارات 

جراء  عقوبات  فرض  إمكانية  عن  •معلومات  	
األعمال غير القانونية 

املوظفون 

•املواد التي ال تندرج في فئات أخرى  	
•املواد التي مت إزالتها  	

أخرى 

“التشريعات  هيئة حترير رزمة األدوات 
يسلط  جدول  األمني”  بالقطاع  اخلاصة 
اجلدول  العناصر)أنظر  تلك  على  الضوء 
قانون  على  الكتيب  هذا  ويحتوي   .)1
في  الكندي  األمنية  اإلستخبارات  جهاز 
تنظيم  إلى  باإلضافة  األصلية،  نسخته 
القوانني تبعاً ملوضوعها كما هو موضح 
في اجلدول، مما يتيح للمشرعني سرعة 
التي  احملددة  املواضيع  على  التعرف 
أجهزة  تشريع  يتضمنها  أن  ينبغي 
اإلستخبارات فضالً عن مقارنة القوانني 

املختلفة وفقاً ملواضيع بعينها.    
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قانون جهاز االستخبارات األمنية الكندي
نظرة عامة 

 )CSIS( الكندي  األمنية  االستخبارات  جهاز  قانون  ينظم   
الذي  القانون  وهو  كندا.  في  املدنية  االستخبارات  جهاز 
استنتاجات  ضوء  في   1984 عام  الكندي  البرملان  اعتمده 
اللجنة امللكية للتحقيق في أنشطة جهاز االستخبارات الكندي 
تضمن  حيث  الكندية.  الشرطة  ألمن  امللكي  اجلهاز  السابق، 
القانون التوصيات الواردة عقب التحقيق والتي نصت على 
الشرطة،  عن  منفصل  اجلديد  االستخبارات  جهاز  إنشاء 

فضال عن نظام جديد ملراقبة االستخبارات. 
 ويقوم جهاز االستخبارات األمنية الكندي بالتحقيق ورفع 
تقاريره للحكومة بشأن التهديدات ضد األمن الكندي حيث 
ميكنه  ولكن  احمللي  الصعيد  على  أساسية  بصورة  يعمل 
الكندي في اخلارج. كما  جمع معلومات عن تهديدات األمن 
يضطلع اجلهاز مبسؤولية إجراء تقييمات التصاريح األمنية 
ملوظفي احلكومة. غير أنه يفتقر إلى مهام إنفاذ القانون وغير 

مسموح له باعتقال أو احتجاز أي شخص. 
األمنية  املؤسسة   - حكومية  وكالة  كندا  في  يوجد  كما 
أنظمة  من  املعلومات  جمع  عن  مسؤولة   – لالتصاالت 
ذلك،  إلى  باإلضافة  كندا.  خارج  واالتصاالت  املعلومات 
يوجد لدى القوات املسلحة الكندية فرع استخباراتي مكلف 
بجمع وتقدمي املعلومات االستخباراتية لدعم عمليات القوات 
املسلحة. وال ينظم قانون جهاز االستخبارات األمنية الكندي 

هذه الوكاالت، وبالتالي لم يتم تناولها في هذا الكتيب.

األمنية  االستخبارات  جهاز  على  واإلشراف  املراقبة 
الكندي 

جهاز  على  واإلشراف  للمراقبة  شامل  نظام  كندا  في  يوجد 
أربع  النظام  هذا  ويشمل  الكندي.  األمنية  االستخبارات 

مؤسسات رئيسية هي: 
وزير السالمة العامة ويتولى املسؤولية السياسية عن   .1
اجلهاز ويصدر التوجيهات العامة له واللوائح املنظمة 
فعلى  معينة.  وأنشطة  عمليات  على  واملوافقة  لعمله 
سبيل املثال، يجب أن يوافق الوزير على الطلبات املقدمة 
من اجلهاز الستخدام سلطات خاصة جلمع املعلومات 
للنظر  االحتادية  احملكمة  إلى  الطلبات  هذه  تقدمي  قبل 

فيها. 
مسؤولية  ويتولى  اجلهاز  على   )IG( العام  املفتش   .2

االمتثال  حيث  من  للجهاز  التنفيذية  واألنشطة  رصد 
السياسات  وبخاصة  الوزارية  والتوجيهات  للقانون 
العام  املفتش  يقدم  عام،  كل  وفي  للجهاز.  التنفيذية 
هذه  في  لها  توصل  التي  بالنتائج  “شهادة”  للوزير 
املجاالت فضال عن تقييم التقرير السنوي ملدير جهاز 
الوزير  قبل  من  العام  املفتش  ويعني  االستخبارات 

ويرفع تقاريره إليه. 
جلنة مراجعة الستخبارات األمنية، وهي هيئة إشرافية   .3
مستقلة تتكون من األشخاص الذين ليسوا أعضاء في 
أعضاء  بتعيني  احلكومة  وتقوم  البرملان.  أو  احلكومة 
الرئيسية.  املعارضة  أحزاب  مع  بالتشاور  اللجنة 
جهاز  أداء  جوانب  جميع  رجعي  بأثر  اللجنة  وتراجع 
وتوافقها  بالفعالية  اتسامها  لضمان  االستخبارات 
للجنة  العام، ميكن  املفتش  القانون. ومشاركة مع  مع 
جهاز  بها  يحتفظ  التي  املعلومات  جميع  إلى  الوصول 
استدعاء  وميكنها  الكندي،  األمنية  االستخبارات 
أمامها.  للمثول  التنفيذي  واملسؤول  اجلهاز  أعضاء 
وترفع اللجنة تقاريرها إلى البرملان عن طريق الوزير. 
تلعب احملكمة االحتادية أيضا دورا في مراقبة اجلهاز   .4
من حيث ضرورة احلصول على موافقتها إذا ما أراد 
املراقبة  مثل  خاصة،  صالحيات  استخدام  اجلهاز 
السرية ورصد االتصاالت. كما يجوز للقضاء التحقيق 
والفصل في املسائل املدنية واجلنائية املتعلقة بأنشطة 

اجلهاز وموظفيه. 
ال يوجد في كندا جلنة برملانية مخصصة مسؤولة عن   
اإلشراف على جهاز االستخبارات. ويصادق البرملان 
العملية  هذه  وتشمل  للجهاز  السنوية  امليزانية  على 
عادة مثول مدير اجلهاز أمام جلنة برملانية. ومع ذلك، 
امليزانية  لتقديرات  مفصال  حتليال  البرملان  يجري  ال 

اخلاصة باجلهاز. 

قوانني أخرى ذات صلة 
يعتبر قانون جهاز االستخبارات األمنية الكندي مبثابة أداة 
ذلك،  عليه. ومع  أنشطة اجلهاز واإلشراف  لتنظيم  أساسية 
اجلهاز  عمل  تنظم  التي  األخرى  القوانني  من  العديد  هناك 
تشمل: الدستور الكندي وميثاق احلقوق واحلريات وقانون 
وقانون  املعلومات  أمن  وقانون  املعلومات  إلى  الوصول 
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وقانون  الالجئني  وحماية  الهجرة  وقانون  اخلصوصية 
السالمة العامة. 

املصادر: 
موقع جهاز االستخبارات األمنية الكندي:  

 http://www.csis-scrs.gc.ca/index-eng.asp

جلنة التحقيق املعنية ببعض أنشطة اللجنة امللكية الكندية للشرطة   
املجلس  مكتب  )أوتاوا:  الثاني،  التقرير  ماكدونالد(،  )جلنة 

امللكي،1981(.
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-
bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-eng/
mcdonald1979-81-eng.htm 

www.sirc-csars. األمنية:  االستخبارات  مراجعة  جلنة  موقع   
 gc.ca

 Whitaker, Reg and ”ويتيكر، ريج” و”ستيوارت فارسون“  
Stuart Farson، “املساءلة في ولصالح األمن القومي، “خيارات 

معهد أبحاث السياسة العامة، املجلد 15، رقم 9، سبتمبر 2009.
http://www.irpp.org/choices/archive/
vol15no9.pdf
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التعريفات واملصطلحات

املادة 2

حتمل املصطلحات التالية املعاني املقابلة لها بالنسبة لهذا القانون:

“وزارة” بالنسبة حلكومة كندا أو إحدى املقاطعات، يتضمن: “وزارة” مصطلح 
أي جزء من إحدى وزارات احلكومة الكندية أو إحدى املقاطعات. أ. 

جزء  أي  أو  املقاطعات  إلحدى  أو  كندا  حلكومة  أخرى  هيئة  أو  مؤسسة  أو  للدولة  وزارة  أي  ب. 
منها.

حلاالت  والتأهب  العامة  السالمة  وزير  نائب  إلى  وزير”  “نائب  مصطلح  يشير  وزير”  “نائب 
الطوارئ، ويشمل أي شخص يعمل لصالح نائب وزير السالمة العامة والتأهب حلاالت الطوارئ 

أو نيابة عنه.

“مدير” إلى مدير اجلهاز. “مدير” يشير مصطلح 

“موظف” يقصد مبصطلح “املوظف” الشخص الذي ُعني موظًفا في اجلهاز عمالً بالبند الفرعي 8 
)1( أو أصبح موظًفا في اجلهاز عمالً بالبند الفرعي 66 )1( من قانون جهاز االستخبارات الكندية، 
الفصل 21 من النظام األساسي في كندا، عام 1984، ويتضمن الشخص الذي أحُلق باجلهاز أو مت 

انتدابه كموظف به.

“دولة أجنبية” يقصد بهذا املصطلح أي دولة أخرى غير دولة كندا.

“املفتش العام” يشير هذا املصطلح إلى “املفتش العام” املعني مبوجب البند الفرعي 30 )1(.

“اعتراض” يحمل هذا املصطلح نفس املعنى كما في املادة 183 من القانون اجلنائي.

هذا  ألغراض  العليا  احملكمة  رئيس  يعينه  الذي  الفيدرالية  احملكمة  قاضي  به  يقصد  “القاضي” 
القانون.

“الوزير” يقصد به وزير السالمة العامة والتأهب حلاالت الطوارئ.

“املكان” يشمل أي وسيلة نقل.

جلنة مراجعة جهاز االستخبارات املؤسسة مبوجب البند الفرعي 34  بها  املراجعة” يقصد  “جلنة 
.)1(

يعول  بأن  الفرد  جدارة  تقييم  بذلك  يتصل  ما  وبقدر  لكندا،  الوالء  تقييم  إلى  األمن” يشير  “تقييم 
عليه.

أحكام عامة

  مواد من قانون جهاز االستخبارات االمنية الكندي  املوضوع

القانون مبني في اجلدول التحليلي
)هذه املواد مقتبسة من قانون جهاز االستخبارات االمنية الكندي لإلطالع على نص القانون بالكامل، الرجاء النظر الى الصفحات: 

).42-30



رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

11

البند  مبوجب  تأسس  الذي  الكندي  األمنية  االستخبارات  جهاز  املصطلح  بهذا  يقصد  “اجلهاز” 
الفرعي 3 )1(.

“تهديدات ألمن كندا” تعني هذه العبارة:
أعمال التجسس أو التخريب التي متارس ضد كندا أو تضر مبصاحلها، أو األنشطة املوجهة  أ. 

ألعمال التجسس أو التخريب أو تدعمها.
األنشطة ذات التأثير اخلارجي سواء داخل كندا أو تتصل بها والتي تضر مبصاحلها وتكون  ب. 

سرية أو مضللة أو تنطوي على تهديد ألي شخص.
استخدام  أو  للتهديد  الداعمة  أو  واملوجهة  بها  تتصل  أو  كندا  داخل  متارس  التي  األنشطة  ج. 
أو  أو ديني  أو ممتلكات بغرض حتقيق هدف سياسي  العنف اخلطيرة ضد أشخاص  أعمال 

أيديولوجي داخل كندا أو أي دولة أجنبية، 
املوجهة  أو  السرية غير املشروعة،  املوجهة نحو إحداث تقويض من خالل األعمال  األنشطة  د. 
- أو التي يقصد من ورائها في نهاية املطاف أن تؤدي - إلى تدمير النظام املؤسس مبوجب 
دستور احلكومة في كندا أو اإلطاحة به وذلك باستخدام العنف. ولكن هذه العبارة ال تشمل 
إذا كانت مصحوبة بأي من األنشطة املشار  إال  املعارضة،  أو  أو االحتجاج  الدفاع املشروع، 

إليها في الفقرات من ) أ ( إلى )د(.

املادة 29

ترجمة
تعريف “نائب الرئيس”

في هذا الباب، يشير مصطلح “نائب الرئيس”:
إلى نائب الوزير بالنسبة ألي وزارة ورد اسمها في امللحق )1( اخلاص بقانون اإلدارة املالية. أ. 

ب.  إلى رئيس أركان الدفاع بالنسبة للقوات الكندية.
إلى املفوض بالنسبة للشرطة الراكبة امللكية الكندية. ج. 

إلى املدير بالنسبة جلهاز االستخبارات. د. 
إلى الشخص املعني مبوجب أمر يصدر من املجلس وفًقا لهذه الفقرة وألغراض هذا الباب ليمثل  هـ. 

نائب الرئيس بالنسبة ألي جزء من اإلدارة العامة الفيدرالية.

املادة 3
تأسيس اجلهاز

تأسس جهاز االستخبارات األمنية الكندي مبوجب هذا القانون، وهو يتألف من مدير اجلهاز   .1
وموظفيه.

املكتب الرئيسي
يقع املكتب الرئيسي للجهاز في منطقة العاصمة الوطنية كما هو موضح في امللحق اخلاص بـ   .2

“قانون العاصمة الوطنية”.

مكاتب أخرى
يجوز للمدير، مبوافقة الوزير، إنشاء مكاتب أخرى للجهاز في أي مكان آخر في كندا.  .3

التنظيم 
والهيكلية
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املادة 12
جمع املعلومات وحتليلها واالحتفاظ بها

للمعلومات  جمع  بعمليات   - الالزم  احلد  وإلى  ذلك،  غير  أو  التحقيق  خالل  من   - اجلهاز  يقوم 
أنها، على أسس  التي قد يشتبه في  واالستخبارات وحتليلها واالحتفاظ بها فيما يتعلق باألنشطة 

معقولة، تشكل تهديًدا ألمن كندا، وتقدم التقارير واملشورة حلكومة كندا فيما يتعلق بذلك.

املادة 13
التقييم األمني

يجوز للجهاز تقدمي تقييم أمني إلى اإلدارات التابعة حلكومة كندا.  .1

الترتيب مع املقاطعات
للجهاز  تخول  والتي  التالية  اجلهات  مع  ترتيبات  يجري  أن  الوزير،  مبوافقة  للجهاز،  يجوز   .2

تقدمي تقييم أمني: 
حكومة إحدى املقاطعات أو أي وزارة بها، أو أ. 

في  الشرطة  أعمال  املسؤول عن  الوزير  املقاطعة، وذلك مبوافقة  في  للشرطة  قوة  أي  ب. 
املقاطعة.

الترتيبات مع الدول األجنبية
إجراء  اخلارجية،  الشؤون  وزير  مع  الوزير  تشاور  وبعد  الوزير  مبوافقة  للجهاز،  يجوز   .3
ترتيبات مع حكومة دولة أجنبية أو إحدى املؤسسات التابعة لها، أو إحدى املنظمات الدولية 
ملجموعة من الدول أو أي مؤسسة تابعة لها، والتي تخول اجلهاز بتقدمي تقييم أمني إلى هذه 

احلكومة أو املؤسسة أو املنظمة.

املادة 14
إخطار الوزراء

فيما يتعلق مبمارسة أي سلطة أو أداء أي واجب أو مهمة من قبل الوزير املعني وفًقا لقانون املواطنة 
أو قانون الهجرة وحماية الالجئني، فإنه يجوز للجهاز:

إبالغ أي وزير في كندا باألمور املتعلقة بأمن كندا، أو  أ. 
تزويد أي وزير في كندا باملعلومات املتعلقة باملسائل األمنية أو األنشطة اإلجرامية. ب. 

املادة 15
التحقيقات

أو   13 البند  مبوجب  أمني  تقييم  تقدمي  بغرض  الالزمة  التحقيقات  هذه  مثل  إجراء  للجهاز  يجوز 
بغرض اإلخطار مبوجب البند 14. 

املادة 16
جمع املعلومات املتعلقة بالدول اخلارجية واألشخاص األجانب

مع مراعاة أحكام هذا البند، فإنه يجوز للجهاز، فيما يتعلق بالدفاع عن كندا أو بتسيير الشؤون   .1
الدولية لكندا، مساعدة وزير الدفاع الوطني أو وزير الشؤون اخلارجية، داخل كندا، في جمع 

املعلومات أو االستخبارات املتعلقة بقدرات أو نوايا أو أنشطة:

الصالحيات 
والوظيفة
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أي دولة أجنبية أو مجموعة من الدول األجنبية، أو أ. 
أي شخص آخر بخالف: ب. 

أي مواطن كندي  .1
أي مقيم دائم يقع ضمن املعنى املقصود في البند الفرعي 2 )1( من قانون الهجرة   .2

وحماية الالجئني، أو
الهيئة  أو  البرملان  عن  الصادرة  القوانني  أحد  بواسطة  أنشئت  مؤسسة  أي   .3

التشريعية باملقاطعة أو مبوجبه.

التقييد
املساعدة املقدمة مبوجب البند الفرعي )1( ال يجوز أن توجه إلى أي شخص مشار إليه في   .2

الفقرة الفرعية )1( )ب( ]1 أو 2 أو 3[.

ضرورة احلصول على موافقة شخصية من الوزراء
ال يؤدي اجلهاز واجباته ومهامه مبوجب البند الفرعي )1( ما لم تقم بذلك:  .3

بناء على طلب شخصي كتابي من وزير الدفاع الوطني أو وزير الشؤون اخلارجية،  أ . 
بعد احلصول على موافقة شخصية كتابية من الوزير. ب. 

املادة 12
للمعلومات  جمع  بعمليات   - الالزم  احلد  وإلى  ذلك،  غير  أو  التحقيق  خالل  من   - اجلهاز  يقوم 
أنها، على أسس  التي قد يشتبه في  واالستخبارات وحتليلها واالحتفاظ بها فيما يتعلق باألنشطة 

معقولة، تشكل تهديًدا ألمن كندا، وتقدم التقارير واملشورة حلكومة كندا فيما يتعلق بذلك.

املادة 21
طلب تفويض

ضرورة  معقولة،  أسباب  على  بناًء  الغرض،  لهذا  الوزير  يعينه  موظف  أي  أو  املدير  يرى  عندما   .1
أو  التهديدات ألمن كندا  أحد  التحقيق في  لتمكني اجلهاز من  البند  استصدار تفويض مبوجب هذا 
ألداء واجباته ومهامه مبوجب البند 16، فإنه يجوز للمدير أو املوظف، وبعد احلصول على موافقة 

الوزير، أن يقدم طلبًا وفقا للبند الفرعي )2( إلى القاضي الستصدار هذا التفويض وفًقا لهذا البند.

أمور يتعني حتديدها في الطلب املقدم للحصول على التفويض
يتعني أن يكون الطلب املقدم إلى القاضي مبوجب البند الفرعي )1( كتابيًا ومصحوًبا بإفادة   .2

موثقة من مقدم الطلب توضح األمور التالية:
احلقائق التي مت االستناد إليها لتبرير االعتقاد، على أسس معقولة، بضرورة استصدار  أ. 
تفويض مبوجب هذا البند لتمكني اجلهاز من التحقيق في أحد التهديدات ألمن كندا أو 

ألداء واجباته ومهامه مبوجب البند 16.
أنه  التحقيق األخرى وفشلت، أو توضيح ملاذا يبدو  اتباع إجراءات  أنه قد مت  توضيح  ب. 
من غير املرجح أن تنجح هذه اإلجراءات، أو أن احلاجة امللحة ملثل هذا األمر جتعل من 
غير العملي إجراء التحقيق فقط باستخدام إجراءات التحقيق األخرى، أو أنه من احملتمل 
بدون التفويض مبوجب هذا البند عدم احلصول على معلومات ذات أهمية تتعلق بتهديد 

أمن كندا أو أداء الواجبات واملهام مبوجب البند 16 املشار إليها في الفقرة ) أ (.

صالحيات 
جمع 

املعلومات
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نوع املعلومات املطلوب اعتراضها، ونوع املعلومات أو السجالت أو الوثائق أو األشياء  ج. 
)ج(  إلى   ) أ   (  )3( الفقرات  في  إليها  املشار  والصالحيات  عليها،  احلصول  املطلوب 

املطلوب ممارستها لهذا الغرض.
هوية الشخص، إذا كانت معلومة، والذي من املقترح اعتراض املعلومات اخلاصة به، أو  د. 
الذي ميتلك هذه املعلومات أو السجالت أو الوثائق أو األشياء املطلوب احلصول عليها.

األشخاص أو مجموعات األشخاص املطلوب توجيه التفويض بشأنهم. هـ. 
لذلك  عام  وصف  تقدمي  أمكن  إذا  به،  التفويض  تنفيذ  يطلب  الذي  للمكان  عام  وصف  و. 

املكان.
املدة التي ُيطلب أن يكون التفويض سارًيا خاللها، والتي ال تتجاوز ستني يوًما أو سنة  ز. 

واحدة، حسب احلالة، ومبوجب البند الفرعي )5(.
أي طلب سابق قد مت تقدميه بالنسبة للشخص املذكور في اإلفادة اخلطية وفًقا للفقرة  ح. 
إليه وقراره في هذا  الطلب  تقدمي  الذي مت  القاضي  الطلب، واسم  تقدمي  وتاريخ  )د(، 

الشأن.

إصدار التفويض
بصرف النظر عن أي قانون آخر، ولكن مع االمتثال لقانون اإلحصاء، فعندما يقتنع القاضي   .3
الذي ُيقدم إليه الطلب مبوجب البند الفرعي )1( باألمور املشار إليها في الفقرتني )2( )أ( و 
له أن يصدر تفويًضا يخول فيه  املبينة في اإلفادة اخلطية املصاحبة للطلب، فإنه يحق  )ب( 
األشخاص املوجه إليهم التفويض باعتراض أي معلومات أو احلصول على أي معلومات أو 

سجالت أو وثائق أو أشياء، والسماح لهم لهذا الغرض مبا يلي:
دخول أي مكان أو فتح أي شيء أو الوصول إليه. أ. 

البحث عن املعلومات أو السجالت أو الوثائق أو األشياء، أو التخلص منها أو إعادتها، أو  ب. 
فحصها، أو أخذ مقتطفات منها، أو عمل نسخ منها، أو تسجيلها بأي طريقة أخرى. 

تثبيت أي شيء أو االحتفاظ به أو التخلص منه. ج. 

أمور يتعني حتديدها في التفويض
يجب أن يتم في التفويض الصادر مبوجب البند الفرعي )3( حتديد ما يلي:  .4

أو  الوثائق  أو  السجالت  أو  املعلومات  ونوع  باعتراضها،  املرخص  املعلومات  نوع   أ. 
األشياء املرخص باحلصول عليها، والصالحيات املشار إليها في الفقرات )3( )أ( إلى 

)ج( املرخص مبمارستها لهذا الغرض.
الذي  أو  به،  اخلاصة  املعلومات  اعتراض  املطلوب  معلومة،  كانت  إذا  الشخص،  هوية  ب. 

ميتلك هذه املعلومات أو السجالت أو الوثائق أو األشياء املطلوب احلصول عليها.
األشخاص أو مجموعات األشخاص املطلوب توجيه التفويض بشأنهم. ج. 

لذلك  عام  وصف  تقدمي  أمكن  إذا  به،  التفويض  تنفيذ  يطلب  الذي  للمكان  عام  وصف  د. 
املكان.

املدة التي ُيطلب أن يكون التفويض سارًيا خاللها. هـ. 
البنود والشروط التي يرى القاضي أنها تهدف للمصلحة العامة. و. 
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أقصى مدى للتفويض
ال يجوز أن يصدر أي تفويض مبوجب البند الفرعي )3( لفترة تتجاوز  .5

ستني يوًما عندما يصدر التفويض لتمكني اجلهاز من التحقيق في أحد التهديدات ألمن  أ. 
كندا باملعنى املقصود في الفقرة )د( من تعريف هذا التعبير في البند 2، أو

سنة واحدة في أي حالة أخرى. ب. 

املادة 22
جتديد التفويض

عند تقدمي طلب كتابي إلى القاضي لتجديد التفويض الصادر مبوجب البند الفرعي 21 )3( من قبل 
شخص مخول لتقدمي طلب للحصول على مثل هذا التفويض وذلك بعد احلصول على موافقة الوزير، 
فإنه يجوز للقاضي، من وقت آلخر، جتديد التفويض ملدة ال تزيد عن الفترة التي قد صدر التفويض 

بناًء عليها وذلك مبوجب البند الفرعي 21 )5( إذا اقتنع القاضي باألدلة املوثقة باليمني أن: 
أحد  في  التحقيق  من  اجلهاز  لتمكني  التفويض  سريان  الستمرار  ضرورة  هناك  تزال  ال   أ. 

التهديدات ألمن كندا أو ألداء واجباته ووظائفه مبوجب البند 16.
سريان أي من املسائل املشار إليها في الفقرة 21 )2( )ب( في هذه الظروف. ب. 

املادة 23
تفويض يصرح باإلزالة

يجوز  فإنه  الغرض،  لهذا  الوزير  يعينه  موظف  أي  أو  املدير  قبل  من  كتابي  طلب  تقدمي  عند   .1
للقاضي، إذا رأى ذلك مناسبًا، أن يصدر تفويًضا يسمح لألشخاص الذين يتم توجيه التفويض 
إليهم بإزالة أي شيء من أي مكان، والذي كان قد مت تثبيته عمالً بالتفويض الصادر مبوجب 
أو  أي شيء  أو فتح  أي مكان  الغرض، بدخول  لهذا  لهم،  الفرعي 21 )3(، كما يصرح  البند 

الوصول إليه.

أمور يتعني حتديدها في التفويض
يجب أن يتم في التفويض الصادر مبوجب البند الفرعي )1( حتديد األمور املشار إليها في   .2

الفقرات 21 )4( )ج( إلى )و(.

املادة 24
سريان التفويض بصرف النظر عن أي قوانني أخرى

بصرف النظر عن أي قانون آخر، فإن التفويض الصادر مبوجب البند 21 أو 23:
إليهم  يوجه  الذين  األشخاص  من  فئة  ضمن  مدرج  شخص  أي  أو  شخص  كل  يخول  أ. 

التفويض: 
النوع  من  املعلومات  اعتراض  لغرض  التفويض  في  احملددة  الصالحيات  مبمارسة   .1
احملدد في هذا التفويض أو احلصول على املعلومات أو السجالت أو الوثائق أو األشياء 

من النوع احملدد فيه وذلك في حالة التفويض الصادر مبوجب البند 21، أو
بتنفيذ التفويض وذلك في حالة التفويض الصادر مبوجب البند 23.  .2

يخول أي شخص آخر مبساعدة الشخص الذي يعتقد ذلك الشخص اآلخر على أسس معقولة  ب. 
أنه يتصرف وفًقا ملثل هذا التفويض.
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املادة 25
والية العهد و القوانني االجرائية ال تطبق

القانونية  واإلجراءات  احلكومية  املسؤولية  قانون  من   18 البند  مبوجب  إجراء  أي  اتخاذ  يتم  ال 
بخصوص: 

استعمال أو الكشف عن أي معلومات مت اعتراضها مبوجب هذا القانون ووفقا لسلطة التفويض   أ. 
الصادر مبوجب البند 21. أو

الكشف عن وجود أي من مثل هذه املعلومات وفًقا لهذا القانون. ب. 

املادة 26
استبعاد اجلزء السادس من القانون اجلنائي

مبوجب  ملعلومات  اعتراض  عملية  بأي  يتعلق  فيما  اجلنائي  القانون  من  السادس  اجلزء  يسري  ال 
السلطة التي مينحها التفويض الصادر عمالً بالبند 21 أو فيما يتعلق بأي معلومات مت اعتراضها 

وفًقا لذلك.

املادة 27
االستماع للطلبات املقدمة

يتم االستماع ألي طلب مقدم مبوجب البند 21 أو 22 أو 23 إلى القاضي الستصدار تفويض أو 
جتديد تفويض في جلسة خاصة وفًقا للوائح التنظيمية الصادرة مبوجب البند 28.

املادة 28
اللوائح التنظيمية

يجوز للحاكم العام إصدار اللوائح: 
التي تنص على أشكال التفويضات التي تصدر مبوجب البند 21 أو 23. أ. 

السارية  األمنية  واملتطلبات  االستماع  بجلسات  اخلاصة  واإلجراءات  املمارسة  تنظم  التي  ب. 
بصددها وذلك للطلبات املقدمة للحصول على هذه التفويضات والتجديدات اخلاصة بها.

التي حتدد، بصرف النظر عن قانون احملاكم الفيدرالية وأية قواعد تصدر مبوجبه، األماكن  ج. 
التي ميكن عقد تلك اجللسات بها، وكذا األماكن التي ستحفظ فيها السجالت أو الوثائق التي 

تتعلق بتلك اجللسات وكيفية احلفظ.

املادة 17
التعاون

لغرض أداء واجباته ووظائفه مبوجب هذا القانون، فإنه يجوز للجهاز:   .1
مبوافقة الوزير، الدخول في ترتيبات أو تعاون مع:  أ. 

أي وزارة تابعة حلكومة كندا أو حكومة إحدى املقاطعات أو أي وزارة بها، أو  .1

إدارة 
واستخدام 

البيانات 
الشخصية

التعاون و تبادل 
املعلومات مع 

الهيئات احمللية 
واالجنبية
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في  الشرطة  أعمال  عن  املسؤول  الوزير  مبوافقة  املقاطعة،  في  للشرطة  قوة  أي   .2
املقاطعة، أو

مبوافقة الوزير بعد قيامه بالتشاور مع وزير الشؤون اخلارجية، الدخول في ترتيبات  ب. 
أو التعاون مع حكومة دولة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها أو منظمة دولية ملجموعة من 

الدول أو مؤسسة تابعة لها.

تقدمي نسخ من الترتيبات للجنة املراجعة
في حال الدخول في أحد الترتيبات الكتابية وفًقا للبند الفرعي )1( أو البند الفرعي 13 )2( أو   .2

)3(، فإنه يتم تقدمي نسخة من هذا الترتيب على الفور إلى جلنة املراجعة.

املادة 19
اإلفصاح املصرح به عن املعلومات كما سبق

ومهام  واجبات  أداء  أثناء  عليها  احلصول  مت  التي  املعلومات  عن  اإلفصاح  للجهاز  يجوز  ال   .1
للجهاز مبوجب هذا القانون باستثناء ما يتفق مع هذا البند.

كما سبق
يجوز للجهاز اإلفصاح عن املعلومات املشار إليها في البند الفرعي )1( ألغراض أداء واجباته   .2
ووظائفه مبوجب هذا القانون، أو إدارة هذا القانون أو تنفيذه، أو حسبما يقتضيه أي قانون 

آخر، كما يجوز لها أيًضا:
حيثما ميكن استخدام هذه املعلومات في عمليات التحقيق أو املالحقة القضائية بشأن  أ. 
اإلدعاء بأي مخالفة ألي قانون في كندا، أو أي مقاطعة، اإلفصاح عن مثل هذه املعلومات 
ألحد ضباط تطبيق القانون لديه صالحية التحقيق في املخالفة املزعومة وكذا للنائب 
العام لكندا، وللنائب العام للمقاطعة التي قد تشهد اتخاذ اإلجراءات القانونية ذات الصلة 

باملخالفة املزعومة.
حيثما تتعلق املعلومات بتسيير الشؤون الدولية لكندا، اإلفصاح عن مثل هذه املعلومات  ب. 
لهذا  اخلارجية  الشؤون  وزير  قبل  من  املعني  الشخص  أو  اخلارجية  الشؤون  لوزير 

الغرض.
حيثما تتعلق املعلومات بالدفاع عن كندا، اإلفصاح عن مثل هذه املعلومات لوزير الدفاع  ج. 

الوطني أو الشخص املعني من قبل وزير الدفاع الوطني لهذا الغرض. 
حيثما تكون، حسب رأي الوزير، عملية الكشف عن هذه املعلومات إلى أي وزير في كندا  د. 
العامة  املصلحة  أجل  أمر جوهري من  الفيدرالية مبثابة  العامة  اإلدارة  أي شخص في  أو 
وعندما تتجاوز هذه املصلحة في أهميتها وبشكل واضح أي انتهاك للخصوصية قد ينتج 
عن هذا الكشف، فعندئذ يجوز الكشف عن مثل هذه املعلومات إلى هذا الوزير أو الشخص.

تقدمي التقارير إلى جلنة املراجعة
يقدم املدير، في أقرب وقت ممكن بعد الكشف عن املعلومات املشار إليها في الفقرة )2( )د(،   .3

تقريًرا إلى جلنة املراجعة بخصوص هذا الكشف.

املادة 4
التعيني

يقوم احلاكم العام بتعيني مدير اجلهاز.  .1

اإلدارة الداخلية 
والرقابة
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مدة شغل املنصب
ُيعني املدير في منصبه وأثناء رغبته ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.  .2

إعادة التعيني
مع مراعاة البند الفرعي )4(، فإن املدير يتأهل عند انقضاء املدة األولى لشغل منصبه أو أي   .3

مدة الحقة إلعادة تعيينه ملدة أخرى ال تزيد على خمس سنوات.

تقييد مدة شغل املنصب
ال يجوز ألي شخص أن يشغل منصب املدير ملدة تزيد على عشر سنوات في اإلجمالي.  .4

التغيب أو العجز
العام  للحاكم  يجوز  فإنه  شاغًرا،  املدير  منصب  كان  إذا  أو  عجزه،  أو  املدير  غياب  حالة  في   .5
تعيني شخص آخر في هذا املنصب بدالً من املدير وملدة ال تزيد على ستة أشهر، ويكون لهذا 
الشخص، أثناء شغل هذا املنصب، كافة الصالحيات والواجبات واملهام املنوطة باملدير مبوجب 
هذا القانون أو أي قانون آخر للبرملان، ويحصل على الراتب أو أي عوض آخر أو مصاريف 

يقررها احلاكم العام.

املادة 5
الراتب واملصاريف

يستحق املدير راتبًا يحدده احلاكم العام، ويحصل على نفقات السفر واملعيشة املعقولة التي   .1
يتكبدها أثناء تأدية الواجبات واملهام املقررة مبوجب هذا القانون.

املادة 6
دور املدير

يتولى املدير، وذلك بتوجيه من الوزير، حكم وإدارة اجلهاز وجميع األمور املتعلقة به.  .1

املادة 7
التشاور مع نائب الوزير

1.  يتشاور املدير مع نائب الوزير حول:
سياسات العمليات العامة للجهاز. أ. 

أي مسألة تتطلب مشاورات من خالل التوجيهات التي تصدر مبوجب البند الفرعي 6 )2(. ب. 

كما سبق
يتشاور املدير أو أي موظف يعينه الوزير وفيما يتعلق بطلب احلصول على تفويض مبوجب   .2

البند 21 أو 23 مع نائب الوزير قبل التقدم بطلب للحصول على التفويض أو جتديده.

اإلخطار من قبل نائب الوزير
يقوم نائب الوزير بإخطار الوزير فيما يتعلق بالتوجيهات الصادرة مبوجب البند الفرعي 6   .3
البند  هذا  أن تصدر مبوجب  الوزير،  نائب  يراه  ملا  وفًقا  ينبغي،  التي  التوجيهات  تلك  أو   )2(

الفرعي.
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املادة 8
صالحيات املدير ومهامه

بصرف النظر عن قانون اإلدارة املالية وقانون التعيني باخلدمة العامة، فإن املدير لديه سلطة   .1
حصرية لتعيني املوظفني، وفيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية للموظفني، بخالف األشخاص 

امللحقني أو املنتدبني للجهاز كموظفني، فإنه يجوز له:
وضع البنود والشروط اخلاصة بتعيينهم. أ. 

وشريطة االمتثال للوائح: ب. 
املوارد  بإدارة  املتعلقة  مهامه  وأداء  املالية  وزارة  مجلس  صالحيات  ممارسة   .1

البشرية وفًقا لقانون اإلدارة املالية.
ممارسة الصالحيات وأداء املهام املوكلة إلى جلنة اخلدمة العامة بواسطة قانون   .2

التعيني باخلدمة العامة أو مبوجبه.

املادة 6
يجوز للوزير إصدار توجيهات

بالنسبة لتقدمي التوجيه املشار إليه في البند الفرعي )1(، فإنه يجوز للوزير إصدار توجيهات   .2
فور  التوجيهات،  هذه  من  أي  من  نسخة  إعطاء  ويتم  اجلهاز،  بخصوص  املدير  إلى  كتابية 

صدورها، إلى جلنة املراجعة.

ال تعد التوجيهات مبثابة مواثيق قانونية
نظامية  مواثيق  مبثابة   )2( الفرعي  البند  مبوجب  الوزير  يصدرها  التي  التوجيهات  تعد  ال   .3

ألغراض “قانون املواثيق القانونية”.

املادة 30
املفتش العام

يعني احلاكم العام ضابًطا يعرف باسم “املفتش العام” ويكون مسؤوالً أمام نائب الوزير.  .1

مهام املفتش العام
تتمثل مهام املفتش العام في:  .2

متابعة امتثال اجلهاز لسياسات العمليات اخلاصة بها. أ. 
مراجعة أنشطة العمليات اخلاصة باجلهاز. ب. 

تقدمي شهادات مبوجب البند الفرعي 33 )2(. ج. 

املادة 31
الوصول إلى املعلومات

بصرف النظر عن أي قانون آخر يصدر من البرملان ولكن مع االلتزام بالبند الفرعي )2(، فإنه   .1
يحق للمفتش العام احلصول على أي معلومات حتت سلطة اجلهاز والتي تتعلق بأداء واجبات 
املعلومات  هذه  مثل  واملوظفني  املدير  من  يتلقى  أن  أيًضا  له  يحق  كما  ومهامه،  العام  املفتش 

والتقارير والتفسيرات التي يراها املفتش العام ضرورية ألداء تلك الواجبات واملهام.

الرقابة التنفيذية

الرقابة البرملانية 
ورقابة اخلبراء



التشريعات املتعلقة بـكــنـــدا

20

االلتزام بتقدمي املعلومات
ال يجوز حجب أي معلومات جاء وصفها في البند )1(، بخالف املعلومات السرية ملجلس امللكة   .2
اخلاص بدولة كندا والتي يسري عليها البند الفرعي 39 )1( من قانون اإلثبات في كندا، عن 

املفتش العام ألي سبب.

املادة 32
االمتثال للمتطلبات األمنية

موظف،  ألي  بالنسبة  القانون  هذا  مبوجب  السارية  األمنية  املتطلبات  جلميع  العام  املفتش  ميتثل 
ويحلف اليمني اخلاص باحلفاظ على السرية كما مبني في امللحق.

املادة 33
التقارير الدورية املقدمة من قبل املدير

يقدم املدير، كل اثني عشر شهًرا أو أقل حسب املدة التي يحددها الوزير، وفي األوقات التي   .1
يحددها الوزير، تقارير إلى الوزير تتعلق بأنشطة العمليات اخلاصة باجلهاز أثناء تلك الفترة، 

ويأمر بتقدمي نسخة من كل تقرير إلى املفتش العام.

الشهادات املقدمة من املفتش العام
يقدم املفتش العام في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد تلقيه نسخة من التقرير املشار   .2
إليه في البند الفرعي )1(، شهادة إلى الوزير يبني فيها مدى رضاء املفتش العام عن التقرير 
وعما إذا كان هناك أي فعل أو شيء قام به اجلهاز، أثناء أداء أنشطة عملياته خالل الفترة التي 

يتعلق بها التقرير، يرى املفتش العام أنه: 
الوزير  يصدرها  توجيهات  أي  مع  يتعارض  أو  القانون  هذا  مبوجب  به  مصرح  غير  أ. 

مبوجب البند الفرعي 6 )2(، أو
ينطوي على ممارسة غير معقولة أو غير ضرورية من قبل اجلهاز ألي من سلطاته. ب. 

اإلرسال إلى جلنة املراجعة
يأمر الوزير في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد تلقيه التقرير املشار إليه في البند   .3
الفرعي )1( وشهادة املفتش العام املشار إليها في البند الفرعي )2(، بإرسال التقرير والشهادة 

إلى جلنة املراجعة.

املادة 34
جلنة املراجعة التابعة جلهاز االستخبارات

يتم مبوجب هذا القانون تأسيس إحدى اللجان والتي يطلق عليها اسم “جلنة املراجعة التابعة   .1
جلهاز االستخبارات”، وهي تتألف من رئيس وما ال يقل عن اثنني من األعضاء وال يزيد عن 
أربعة أعضاء آخرين، والذين يتولى احلاكم العام تعيينهم جميًعا من بني أعضاء مجلس امللكة 
اخلاص، والذين ال ينتمون كأعضاء في مجلس الشيوخ أو مجلس العموم، وذلك بعد التشاور 
عدد  يقل  ال  حزب  كل  ورئيس  العموم  مجلس  في  املعارضة  وزعيم  كندا  وزراء  رئيس  بني 

أعضائه عن اثني عشر عضو في مجلس العموم.
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مدة الوالية
السير  بحسن  االلتزام  أثناء  املنصب  لشغل  املراجعة  جلنة  أعضاء  من  عضو  كل  تعيني  يتم   .2

والسلوك ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.

إعادة التعيني
يكون لكل عضو في جلنة املراجعة حق إعادة التعيني ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.  .3

النفقات
الواجبات  يحق لكل عضو من أعضاء جلنة املراجعة تقاضي، عن كل يوم يؤدي فيه العضو   .4
واملهام املنوطة به مبوجب هذا القانون، العوض الذي يحدده احلاكم العام، ويتقاضى نفقات 

السفر واملعيشة املعقولة التي يتكبدها العضو أثناء أداء تلك الواجبات واملهام.

املادة 35
رئيس جلنة املراجعة

رئيس جلنة املراجعة هو الرئيس التنفيذي للجنة.  .1

نائب رئيس جلنة املراجعة
يجوز لرئيس جلنة املراجعة أن ُيعني عضًوا آخر في اللجنة للقيام بدور رئيس اللجنة في حالة   .2
غياب الرئيس األصلي أو عجزه، وإذا لم يكن هذا التعيني ساري املفعول أو كان منصب الرئيس 

شاغًرا، فإنه يجوز للوزير أن يعني عضًوا من اللجنة للعمل كرئيس لها.

املادة 36
موظفو جلنة املراجعة

يجوز للجنة املراجعة، ومبوافقة مجلس وزارة املالية:
تعيني أمني للجنة وأي عدد آخر من املوظفني تتطلبه اللجنة.  أ. 

حتديد املكافآت وسداد النفقات لألشخاص الذين مت تكليفهم بالعمل وفًقا للفقرة )أ(. ب. 

املادة 37
االمتثال للمتطلبات األمنية

ميتثل كل عضو من أعضاء جلنة املراجعة وكل شخص مت تكليفه للعمل لديها جلميع املتطلبات األمنية 
املعمول بها مبوجب هذا القانون بالنسبة ألي موظف، ويقسم اليمني اخلاص باحملافظة على السرية 

واملبني في امللحق.

املادة 38
مهام جلنة املراجعة

تتضمن مهام جلنة املراجعة ما يلي:
مراجعة أداء اجلهاز بوجه عام لواجباته ووظائفه، وفيما يتعلق باآلتي:  أ. 

الفرعي 33  البند  إليها مبوجب  املرسلة  العام  املفتش  املدير وشهادات  مراجعة تقارير   .1
)3(

مراجعة التوجيهات الصادرة من قبل الوزير مبوجب البند الفرعي 6 )2(  .2
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الفرعية 13 )2( و )3( و 17  البنود  أجراها اجلهاز مبوجب  التي  الترتيبات  مراجعة   .3
)1(، ومتابعة عملية توفير املعلومات واالستخبارات وفًقا لهذه الترتيبات.

مراجعة أي تقرير أو تعليق مقدم إليها مبوجب البند الفرعي 20 )4(.  .4
متابعة أي طلب مشار إليه في الفقرة 16 )3( ) أ ( مقدم إلى اجلهاز.  .5

مراجعة اللوائح التنظيمية.  .6
جتميع وحتليل اإلحصاءات عن أنشطة العمليات اخلاصة باجلهاز.  .7

الترتيب لعمليات املراجعة املطلوب إجراؤها، أو إجراء املراجعة، وذلك مبوجب البند 40. ب. 
إجراء حتقيقات فيما يتعلق مبا يلي: ج. 

الشكاوى املقدمة إلى اللجنة مبوجب البندين 41 و 42.  .1
التقارير املقدمة إلى اللجنة مبوجب البند 19 من قانون املواطنة.  .2

األمور احملالة إلى اللجنة مبوجب البند 45 من القانون الكندي حلقوق اإلنسان.  .3

املادة 39
إجراءات اللجنة

اتباعها  الواجب  املراجعة حتديد اإلجراءات  للجنة  القانون، فإنه يجوز  مع مراعاة أحكام هذا   .1
ألداء أي من واجباتها أو وظائفها.

الوصول إلى املعلومات
بصرف النظر عن أي قانون آخر يصدر من البرملان أو أي امتياز مبوجب قانون اإلثبات، ولكن   .2

مع االمتثال للبند الفرعي )3(، فإنه يحق للجنة املراجعة:
احلصول على أي معلومات تقع حتت سلطة اجلهاز أو املفتش العام والتي تتعلق بأداء  أ. 
واجبات اللجنة ومهامها، وأن تتلقى من املفتش العام واملدير واملوظفني مثل هذه املعلومات 

والتقارير والتفسيرات التي تراها اللجنة ضرورية ألداء واجباتها ووظائفها.
أثناء أي حتقيق مشار إليه في الفقرة 38 )ج(، فإنه يحق لها احلصول على أي معلومات  ب. 

حتت سلطة نائب الرئيس املعني، والتي تكون ذات صلة بالتحقيق.

كما سبق
السرية  املعلومات  بخالف   ،)2( الفرعي  البند  في  وصفها  جاء  معلومات  أي  حجب  يجوز  ال   .3
ملجلس امللكة اخلاص بدولة كندا والتي يسري عليها البند الفرعي 39 )1( من قانون اإلثبات 

في كندا، عن اللجنة ألي سبب.

املادة 40
املراجعة

لغرض ضمان تنفيذ أنشطة اجلهاز وفًقا لهذا القانون، واللوائح والتعليمات الصادرة من قبل الوزير 
مبوجب البند الفرعي 6 )2(، وأن األنشطة ال تنطوي على أي ممارسة غير معقولة أو غير ضرورية 

من قبل اجلهاز ألي من سلطاتها، فإنه يجوز للجنة املراجعة:
توجيه اجلهاز أو املفتش العام إلجراء مراجعة ألنشطة محددة للجهاز، وتزويد اللجنة بتقرير  أ. 

املراجعة، أو
عندما ترى أن إجراء املراجعة من قبل اجلهاز أو املفتش العام سيكون أمًرا غير مناسب، فإنه  ب. 

يجوز لها إجراء مثل هذه املراجعة بنفسها.
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املادة 47
إخطار عن العزم في إجراء حتقيقات

قبل البدء في التحقيق في إحدى الشكاوى املشار إليها في الفقرة )38( )ج( بخالف التحقيق مبوجب 
إجراء  عزمها  عن  املعني  الرئيس  نائب  ينطبق،  وحيثما  املدير،  تخطر  املراجعة  جلنة  فإن   ،41 البند 

حتقيق وتخطر املدير ونائب الرئيس مبضمون الشكوى.

املادة 48
إجراء التحقيقات بشكل سري

يتم إجراء كل حتقيق في إحدى الشكاوى املقدمة مبوجب هذا الباب من قبل جلنة املراجعة في   .1
شكل سري.

احلق في تقدمي توضيحات وبيانات
املراجعة، فإنه يتم إعطاء صاحب  الباب من قبل جلنة  التحقيق في الشكوى وفقا لهذا  أثناء  في   .2
الرئيس املعني واملدير الفرصة لتقدمي توضيحات وبيانات إلى جلنة املراجعة،  الشكوى ونائب 
وتقدمي األدلة واالستماع إليه شخصيًا أو عن طريق ممثل، ولكن ال يحق ألي أحد أن يحضر أثناء 

التمثيالت املقدمة بواسطة أي شخص آخر إلى جلنة املراجعة أو الوصول إليها أو التعليق عليها.

املادة 49
يجوز التعليق من قبل اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان

في أثناء التحقيق في الشكوى املقدمة مبوجب هذا الباب، فإن جلنة املراجعة تطلب، حيثما يكون ذلك 
مناسبًا، من اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان إبداء رأيها أو تعليقها على هذه الشكوى.

املادة 50
صالحيات جلنة املراجعة

متتلك جلنة املراجعة، فيما يتعلق بالتحقيق في أي شكوى مبوجب هذا الباب، صالحية: 
أو كتابية  اللجنة وإلزامهم باإلدالء بشهادة شفوية  أمام  استدعاء األشخاص وإنفاذ مثولهم  أ. 
حتقيق  إجراء  سياق  في  ضرورتها  اللجنة  ترى  التي  واألشياء  الوثائق  وتقدمي  القسم  حتت 
تسجل  عليا  محكمة  أي  متثله  الذي  القدر  وبنفس  الطريقة  بنفس  الشكوى  في  والنظر  كامل 

وقائعها.
إجراء حلف القسم. ب. 

تلقي األدلة وغيرها من املعلومات وقبولها، سواء كانت حتت القسم أو الشهادة أو غير ذلك،  ح. 
حسبما تراه اللجنة مناسبًا، وسواء كانت هذه األدلة أو املعلومات مسموح بقبولها في احملاكم 

أم ال.

املادة 51
األدلة في اإلجراءات األخرى

باستثناء عندما يتعلق األمر مبقاضاة أحد األشخاص بسبب جرمية مبوجب البند 133 من القانون 
الصادرة  البيانات  أحد  بخصوص  القضاء(  نطاق  خارج  تتم  إجراءات  في  كاذبة  )بيانات  اجلنائي 
مبوجب هذا القانون، فإن األدلة التي قدمها أحد األشخاص في اإلجراءات وفًقا لهذا الباب واألدلة 

على وجود اإلجراءات تكون غير مقبولة ضد ذلك الشخص أمام احملكمة أو في أية إجراءات أخرى.
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املادة 52
تقرير بالنتائج

تقوم جلنة املراجعة  .1
عند االنتهاء من التحقيق في إحدى الشكاوى مبوجب البند 41، بتزويد الوزير واملدير   أ. 

بتقرير يتضمن نتائج التحقيق وأي توصيات تراها اللجنة مناسبة. 
نتائج  اللجنة بإبالغ  أو بعده، تقوم   ) أ   ( بالفقرة  التقرير عمال  وفي نفس وقت تقدمي  ب. 
صاحب  تبلغ  أن  مناسبًا،  ذلك  رأت  إذا  لها،  ويجوز  الشكوى  صاحب  إلى  التحقيق 

الشكوى بأي توصيات مشار إليها في تلك الفقرة.

كما سبق
عند االنتهاء من التحقيق في إحدى الشكاوى مبوجب البند 42، فإن جلنة املراجعة تقدم للوزير،   .2
واملدير، ونائب الرئيس املعني، وصاحب الشكوى تقريًرا يتضمن أي توصيات تراها اللجنة 

مناسبة، وكذا نتائج التحقيق التي ترى اللجنة أنه من املناسب إبالغها إلى صاحب الشكوى.

املادة 53
التقارير السنوية

تقدم جلنة املراجعة، في تاريخ ال يتجاوز 30 سبتمبر من كل سنة مالية، تقريًرا إلى الوزير عن أنشطة 
اللجنة خالل العام املالي السابق، ويأمر الوزير بتقدمي هذا التقرير أمام كل مجلس في البرملان في 
أي يوم من األيام اخلمسة عشر األولى التي ينعقد فيها هذا املجلس وذلك بعد اليوم الذي يتسلم فيه 

الوزير التقرير.

املادة 54
التقارير اخلاصة

يجوز للجنة املراجعة، بناًء على طلب من الوزير أو في أي وقت آخر، أن تقدم للوزير تقريًرا خاًصا 
بشأن أي مسألة تتعلق بأداء واجباتها ووظائفها.

املادة 55
حماية املعلومات السرية

تتشاور جلنة املراجعة مع املدير من أجل ضمان االمتثال للبند 37 في إعداد:
بيان مبوجب البند 46 من هذا القانون، أو البند الفرعي 45 )6( من القانون الكندي حلقوق  أ. 

اإلنسان، أو البند الفرعي 19 )5( من قانون املواطنة، أو
الفرعي 53 من هذا  البند  أو   ،)2( الفرعي 52  البند  أو  الفقرة 52 )1( )ب(،  تقرير مبوجب  ب. 
القانون، أو البند الفرعي 46 )1( من القانون الكندي حلقوق اإلنسان، أو البند الفرعي 19 )6( 

من قانون املواطنة.

املادة 41
الشكاوى

يجوز ألي شخص تقدمي شكوى إلى جلنة املراجعة فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به اجلهاز،   .1
وتتولى اللجنة، مع االمتثال للبند الفرعي )2(، التحقيق في الشكوى إذا:

الشيء ولم  أو  الفعل  املدير بخصوص ذلك  إلى  الشكوى قد قدم شكواه  كان صاحب  أ. 

التعامل مع 
الشكاوى



رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

25

يتلق صاحب الشكوى رًدا على الشكوى في غضون مدة زمنية ترى اللجنة أنها معقولة 
أو لم يكن صاحب الشكوى راضيًا عن الرد املقدم.

كانت اللجنة مقتنعة بأن الشكوى ليست تافهة، أو غير ذات أهمية، أو كيدية، أو تنم عن  ب. 
سوء نية.

مدى توافر صور أخرى من التعويض
ال تتولى جلنة املراجعة التحقيق في شكوى يحق مبقتضاها لصاحب الشكوى طلب تعويض عن   .2

طريق إجراءات التظلم املقررة مبوجب هذا القانون أو قانون عالقات العمل باخلدمة العامة.

املادة 42
رفض منح تصريح أمني

في حال، وذلك فقط بسبب رفض منح تصريح أمني تطلبه حكومة كندا، مت اتخاذ قرار من   .1
قبل نائب الرئيس برفض توظيف أحد األفراد، أو فصل أحد األفراد أو إنزال رتبته، أو نقله، 
أو رفض ترقية أحد األفراد أو نقله، فإنه يكون على نائب الرئيس إرسال إخطار إلبالغ الفرد 

برفض التصريح األمني في غضون عشرة أيام بعد اتخاذ القرار.

كما سبق
في حال، وذلك فقط بسبب رفض منح تصريح أمني تطلب حكومة كندا تقدميه بخصوص أحد   .2
األفراد، مت اتخاذ قرار برفض منح الفرد أو أي شخص آخر عقد لتقدمي بضائع أو خدمات إلى 
حكومة كندا، فإنه يكون على نائب الرئيس املعني إرسال، في غضون عشرة أيام بعد اتخاذ 

القرار، إخطار إلبالغ الفرد، وحيثما ينطبق، الشخص اآلخر برفض التصريح األمني.

استالم الشكاوى والتحقيق فيها
تتلقى جلنة املراجعة وحتقق في شكوى:  .3

أي فرد مشار إليه في البند الفرعي )1( والذي قد مت رفض منحه تصريًحا أمنيًا، أو أ. 
فقط  كندا  حلكومة  اخلدمات  أو  البضائع  لتوفير  عقًدا  منحه  رفض  مت  قد  شخص  أي  ب. 

بسبب رفض منح تصريح أمني لهذا الشخص أو الفرد.

وقت التقدم بالشكوى
يجب تقدمي الشكوى مبوجب البند الفرعي )3( خالل ثالثني يوًما بعد استالم اإلخطار املشار   .4

إليه في البند الفرعي )1( أو )2( أو في غضون فترة أطول تسمح بها جلنة املراجعة.

املادة 43
عضو اللجنة مخول بالتصرف مبفرده

القيام بأي واجبات أو مهام للجنة  أو  يجوز ألحد أعضاء جلنة املراجعة ممارسة أي من السلطات 
مبوجب هذا الباب فيما يتعلق بالشكاوى.

املادة 44
الشكاوى املقدمة نيابة عن أصحاب الشكاوى

ال يوجد في هذا القانون ما مينع جلنة املراجعة من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها كما هو مبني في 
البندين 41 و 42 والتي يتم تقدميها بواسطة شخص مخول من قبل صاحب الشكوى للتصرف 
نيابة عنه، وأي إشارة إلى صاحب الشكوى في أي بند آخر يتضمن إشارة إلى الشخص املخول له.
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املادة 45
الشكوى الكتابية

اللجنة  تصرح  لم  ما  كتابي  شكل  في  املراجعة  جلنة  إلى  الباب  هذا  مبوجب  الشكوى  تقدمي  يجب 
بخالف ذلك.

املادة 46
إرسال بيان وإخطار بسماع الشكوى إلى صاحب الشكوى

ترسل جلنة املراجعة، في أقرب وقت ممكن بعد تلقي الشكوى املقدمة مبوجب البند 42، إلى مقدم 
الشكوى بياًنا يلخص املعلومات املتاحة للجنة يكون من شأنها متكني صاحب الشكوى من أن يكون 
على أكبر قدر ممكن من االطالع بالظروف التي أدت إلى رفض التصريح األمني، وترسل نسخة من 

هذا البيان إلى املدير ونائب الرئيس املعني.

املادة 8
االنضباط وتظلمات املوظفني

بصرف النظر عن قانون عالقات العمل باخلدمة العامة ولكن شريطة االمتثال للبند الفرعي   .2
)3( واللوائح التنظيمية، فإنه يجوز للمدير وضع إجراءات تنظم قواعد السلوك واالنضباط 
بالنسبة  وذلك  فيها  والفصل  ودراستها  التظلمات  تقدمي  عمليات  وكذا  املوظفني،  جانب  من 

للموظفني بخالف األشخاص امللحقني أو املنتدبني للجهاز كموظفني.

الفصل في تظلمات املوظفني
أو  احلكم  سماع  يتم  ال  فإنه  القضائي،  الفصل  إلى  التظلمات  أو  الشكاوى  إحدى  إحالة  عند   .3
العمل  عالقات  مجلس  في  املنتظمني  األعضاء  أحد  باستثناء  شخص،  أي  بواسطة  تقريره 

باخلدمة العامة املؤسس مبوجب البند 12 من قانون عالقات العمل باخلدمة العامة.

اللوائح التنظيمية
يجوز للحاكم العام إصدار لوائح تنظيمية:   .4

تنظم ممارسة الصالحيات وأداء واجبات املدير ومهامه املشار إليها في البند الفرعي )1(. أ. 
بالنسبة للموظفني الذين يسري عليهم البند الفرعي )2(، فإنه يجوز له إصدار لوائح  ب. 

تنظم سلوكهم وانضباطهم، وكذا عمليات تقدمي التظلمات ودراستها والفصل فيها.

املادة 9
عملية تسوية النزاعات اخلاصة مبوظفي الدعم

بصرف النظر عن قانون عالقات العمل باخلدمة العامة:  .1
فإن عملية تسوية أحد النزاعات التي تنطبق على العاملني في اجلهاز بإحدى وحدات  أ. 

املساومة احملددة ألغراض ذلك القانون تتم بواسطة إحالة النزاع إلى التحكيم.
لذلك  وفًقا  )أ(  الفقرة  في  إليها  املشار  النزاعات  أحد  تسوية  عملية  تعديل  يجوز  ال  ب. 

القانون.

املوظفون
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قانون التقاعد اخلاص باخلدمة العامة
يعتبر موظفي اجلهاز مبثابة عاملني في اخلدمة العامة ألغراض قانون التقاعد اخلاص باخلدمة   .2

العامة. 

التقرير واملالحظات املقدمة إلى النائب العام بكندا
يقدم الوزير نسخة إلى النائب العام بكندا من أي تقرير يتسلمه وفًقا للبند الفرعي )2(، إضافة   .3

إلى أي ملحوظة يراها مناسبة في هذه الظروف.

النسخ املقدمة إلى جلنة املراجعة
يتم إعطاء جلنة املراجعة على الفور نسخة من أي شيء ُيقدم للنائب العام لكندا مبوجب البند   .4

الفرعي )3(.

املادة 10
حلف اليمني

اليمني  الوالء وكذا  املنصب، ميني  القيام بواجبات  الشروع في  املوظفني، قبل  املدير وجميع  يحلف 
املنصوص عليها في امللحق.

املادة 20
حماية املوظفني

يحظى املدير واملوظفني، أثناء أداء واجبات اجلهاز ومهامه مبوجب هذا القانون، بنفس احلماية   .1
املكفولة مبوجب القانون لضباط تطبيق القانون أثناء أداء واجباتهم ومهامهم كضباط تطبيق 

القانون.

السلوك غير القانوني
أثناء  قانوني في  املوظفني قد تصرف، في مناسبة معينة، بشكل غير  أحد  أن  املدير  إذا رأى   .2
األداء املزعوم لواجبات اجلهاز ومهامه مبوجب هذا القانون، يكون على املدير تقدمي تقرير في 

هذا الشأن إلى الوزير.

املادة 18
جرمية اإلفصاح عن الهوية

مع مراعاة البند الفرعي )2(، فإنه ال يجوز ألي شخص اإلفصاح عن أي معلومات حصل عليها   .1
أو متكن من الوصول إليها أثناء أدائه لواجبات ومهام مبوجب هذا القانون أو من خالل مشاركة 

ذلك الشخص في إدارة هذا القانون أو تطبيقه والتي ميكن من خاللها االستدالل على هوية:
يقدم  أو  اجلهاز  لدى  للمعلومات  سرًيا  مصدًرا  ميثل  كان  أو  ميثل  آخر  شخص  أي  أ. 

املساعدة له، أو
لصالح  سرية  عمليات  أنشطة  في  يشارك  موظًفا  يعمل  كان  أو  يعمل  شخص  أي  ب. 

اجلهاز.

أخرى
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االستثناءات
يجوز للشخص الكشف عن املعلومات املشار إليها في البند الفرعي )1( ألغراض أداء الواجبات   .2
القانون أو  البرملان، أو إلدارة هذه  القانون أو أي قانون آخر يصدر عن  واملهام مبوجب هذا 
تنفيذه، أو حسبما يقتضيه أي قانون آخر أو حتت الظروف املبينة في أي من الفقرات 19 )2( 

) أ ( إلى )د(.

جرمية
كل من يخالف البند الفرعي )1(  .3

يكون مذنبًا بارتكاب جرمية يعاقب عليها ويعرض نفسه للسجن ملدة ال تتجاوز خمس  أ. 
سنوات، أو

يكون مذنبًا بارتكاب جرمية يعاقب عليها عند اإلدانة من قبل احملاكم اجلزئية. ب. 

املادة 56
مراجعة القانون بعد خمس سنوات

بعد 16 يوليو 1989، يتم إجراء مراجعة شاملة ألحكام هذا القانون وتطبيقه من قبل جلنة من   .1
مجلس العموم أو من مجلسي البرملان حسبما يعينها أو يشكلها البرملان لهذا الغرض.

تقدمي التقارير للبرملان
تقوم اللجنة املشار إليها في البند الفرعي )1(، في غضون عام بعد إجراء املراجعة وفًقا لهذا   .2
البند الفرعي أو خالل مدة أطول يقرها البرملان، بتقدمي تقرير عن هذه املراجعة إلى البرملان مبا 

في ذلك بيان عن أي تغييرات توصي بها اللجنة.
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)البنـــــد 10(
القسم اخلاص بتولي املنصب

أمانة  بكل  أؤدي  سوف  بأنني  أنا،........................................................................،  أقسم 

الله  ليكن  الكندي.  األمنية  االستخبارات  )مدير، موظف( جلهاز  كـ  املطلوبة مني  الواجبات  ونزاهة 

في عوني. 

القسم اخلاص بالسرية

أقسم أنا،............................................................، بأنني لن أقوم، بدون السلطة املخولة لي، 

باإلفصاح ألي شخص أو إبالغه بأي معلومات حصلت عليها نتيجة للواجبات التي أؤديها لصالح 

جهاز االستخبارات األمنية الكندي أو وفًقا لتعليماته، أو نتيجة ألي منصب أو وظيفة أشغلها مبوجب 

قانون جهاز االستخبارات األمنية الكندي. ليكن الله في عوني.
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قانون تأسيس جهاز االستخبارات األمنية الكندي

اسم موجز

املادة 1
االستخبارات  جهاز  »قانون  بـ  القانون  هذا  تسمية  ميكن 

األمنية الكندي«.

املصطلحات والتعريفات

املادة 2
لهذا  بالنسبة  لها  املقابلة  املعاني  التالية  املصطلحات  حتمل 

القانون:

إحدى  أو  كندا  بالنسبة حلكومة  »وزارة«  »وزارة« مصطلح 
املقاطعات، يتضمن:

أي جزء من إحدى وزارات احلكومة الكندية أو إحدى   أ . 
املقاطعات.

أي وزارة للدولة أو مؤسسة أو هيئة أخرى حلكومة كندا أو  ب. 
إلحدى املقاطعات أو أي جزء منها.

وزير  نائب  إلى  وزير«  »نائب  مصطلح  يشير  وزير«  »نائب 
أي  ويشمل  الطوارئ،  حلاالت  والتأهب  العامة  السالمة 
والتأهب  العامة  السالمة  وزير  نائب  لصالح  يعمل  شخص 

حلاالت الطوارئ أو نيابة عنه.

»مدير« يشير مصطلح »مدير« إلى مدير اجلهاز.

ُعني  الذي  الشخص  »املوظف«  مبصطلح  يقصد  »موظف« 
أصبح  أو   )1(  8 الفرعي  بالبند  عمالً  اجلهاز  في  موظًفا 
قانون  من   )1(  66 الفرعي  بالبند  عمالً  اجلهاز  في  موظًفا 
النظام  من   21 الفصل  الكندي،  األمنية  االستخبارات  جهاز 
الذي  الشخص  ويتضمن   ،1984 عام  كندا،  في  األساسي 

أحُلق باجلهاز أو مت انتدابه كموظف به.

»دولة أجنبية« يقصد بهذا املصطلح أي دولة أخرى غير دولة 
كندا.

»املفتش العام« يشير هذا املصطلح إلى »املفتش العام« املعني 
مبوجب البند الفرعي 30 )1(.

املادة  في  كما  املعنى  نفس  املصطلح  هذا  يحمل  »اعتراض« 

183 من القانون اجلنائي.

»القاضي«
رئيس  يعينه  الذي  الفيدرالية  احملكمة  قاضي  به  يقصد   

احملكمة العليا ألغراض هذا القانون.

»الوزير«
حلاالت  والتأهب  العامة  السالمة  وزير  به  يقصد   

الطوارئ.

»املكان«
يشمل أي وسيلة نقل.  

»جلنة املراجعة«
يقصد بها جلنة مراجعة جهاز االستخبارات املؤسسة   

مبوجب البند الفرعي 34 )1(.

»تقييم األمن«
بذلك  يتصل  ما  وبقدر  لكندا،  الوالء  تقييم  إلى  يشير   

تقييم جدارة الفرد بأن يعول عليه.

»اجلهاز«
الكندي  األمنية  االستخبارات  املصطلح جهاز  بهذا  يقصد   

الذي تأسس مبوجب البند الفرعي 3 )1(.

»تهديدات ألمن كندا«
 تعني هذه العبارة:

ضد  متارس  التي  التخريب  أو  التجسس  أعمال  أ. 
املوجهة  األنشطة  أو  مبصاحلها،  تضر  أو  كندا 

ألعمال التجسس أو التخريب أو تدعمها.
األنشطة ذات التأثير اخلارجي سواء داخل كندا أو  ب. 
بها والتي تضر مبصاحلها وتكون سرية  تتصل 

أو مضللة أو تنطوي على تهديد ألي شخص.
بها  تتصل  أو  كندا  داخل  متارس  التي  األنشطة  ج. 
أعمال  استخدام  أو  للتهديد  الداعمة  أو  واملوجهة 
العنف اخلطيرة ضد أشخاص أو ممتلكات بغرض 
أيديولوجي  أو  ديني  أو  سياسي  هدف  حتقيق 

داخل كندا أو أي دولة أجنبية، 
خالل  من  تقويض  إحداث  نحو  املوجهة  األنشطة  د. 
األعمال السرية غير املشروعة، أو املوجهة - أو التي 
يقصد من ورائها في نهاية املطاف أن تؤدي - إلى 

القانون مبني بشكله األصلي
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احلكومة  دستور  مبوجب  املؤسس  النظام  تدمير 
في كندا أو اإلطاحة به وذلك باستخدام العنف.. 

أو  املشروع،  الدفاع  تشمل  ال  العبارة  هذه  ولكن 
مصحوبة  كانت  إذا  إال  املعارضة،  أو  االحتجاج  
بأي من األنشطة املشار إليها في الفقرات من ) أ( 

إلى )د(.

اجلــــزء األول

جهاز االستخبارات األمنية الكندي
تأسيس اجلهاز

املادة 3
تأسيس اجلهاز

تأسس جهاز االستخبارات األمنية الكندي مبوجب هذا   .1 
القانون، وهو يتألف من مدير اجلهاز وموظفيه. 

املكتب الرئيسي
العاصمة  منطقة  في  للجهاز  الرئيسي  املكتب  يقع   .2
»قانون  بـ  امللحق اخلاص  الوطنية كما هو موضح في 

العاصمة الوطنية«. 

مكاتب أخرى
أخرى  مكاتب  إنشاء  الوزير،  مبوافقة  للمدير،  يجوز   .3

للجهاز في أي مكان آخر في كندا. 

املدير

املادة 4
التعيني

يقوم احلاكم العام بتعيني مدير اجلهاز.  .1

مدة شغل املنصب
تتجاوز  ال  ملدة  رغبته  وأثناء  منصبه  في  املدير  ُيعني   .2

خمس سنوات. 

إعادة التعيني
عند  يتأهل  املدير  فإن   ،)4( الفرعي  البند  مراعاة  مع   .3
الحقة  مدة  أي  أو  منصبه  لشغل  األولى  املدة  انقضاء 

إلعادة تعيينه ملدة أخرى ال تزيد على خمس سنوات. 

تقييد مدة شغل املنصب
ال يجوز ألي شخص أن يشغل منصب املدير ملدة تزيد   .4

على عشر سنوات في اإلجمالي. 

التغيب أو العجز
منصب  كان  إذا  أو  عجزه،  أو  املدير  غياب  حالة  في   .5
املدير شاغًرا، فإنه يجوز للحاكم العام تعيني شخص 
آخر في هذا املنصب بدالً من املدير وملدة ال تزيد على 
هذا  شغل  أثناء  الشخص،  لهذا  ويكون  أشهر،  ستة 
املنصب، كافة الصالحيات والواجبات واملهام املنوطة 
باملدير مبوجب هذا القانون أو أي قانون آخر للبرملان، 
أو مصاريف  آخر  أي عوض  أو  الراتب  ويحصل على 

يقررها احلاكم العام. 

املادة 5
الراتب واملصاريف

ويحصل  العام،  احلاكم  يحدده  راتبًا  املدير  يستحق   .1
على نفقات السفر واملعيشة املعقولة التي يتكبدها أثناء 

تأدية الواجبات واملهام املقررة مبوجب هذا القانون. 

استحقاقات معاش التقاعد
2.  تسري أحكام قانون التقاعد اخلاص باخلدمة العامة، 
املنصب،  شغل  مبدة  تتعلق  التي  األحكام  تلك  بخالف 
على املدير، باستثناء عندما يختار الشخص الذي ُعني 
احملدد  النحو  على  العامة،  اخلدمة  خارج  من  مديًرا 
العامة، من خالل  التقاعد اخلاص باخلدمة  قانون  في 
إخطار كتابي يقدم إلى رئيس مجلس وزارة اخلزانة ال 
تزيد مدته عن ستني يوًما من تاريخ التعيني، املشاركة 
في خطة املعاشات التقاعدية التي يقدمها قانون التقاعد 
احلالة  هذه  وفي  الدبلوماسية،  للخدمة  )اخلاص( 
شغل  مبدة  املتعلقة  تلك  عدا  القانون،  ذلك  أحكام  فإن 
بينما  التعيني  تاريخ  منذ  املدير  على  تسري  املنصب، 
التقاعد اخلاص باخلدمة  ال تسري عليه أحكام قانون 

العامة.

إدارة اجلهاز

املادة 6
دور املدير 

وإدارة  حكم  الوزير،  من  بتوجيه  وذلك  املدير،  يتولى   .1
اجلهاز وجميع األمور املتعلقة بها. 

يجوز للوزير إصدار توجيهات
الفرعي  البند  في  إليه  املشار  التوجيه  لتقدمي  بالنسبة   .2
إلى  كتابية  توجيهات  للوزير إصدار  فإنه يجوز   ،)1(
املدير بخصوص اجلهاز، ويتم إعطاء نسخة من أي من 

هذه التوجيهات، فور صدورها، إلى جلنة املراجعة. 
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ال تعد التوجيهات مبثابة مواثيق قانونية
ال تعد التوجيهات التي يصدرها الوزير مبوجب البند   .3
»قانون  ألغراض  نظامية  مواثيق  مبثابة   )2( الفرعي 

املواثيق القانونية«.

املادة 7
التشاور مع نائب الوزير

يتشاور املدير مع نائب الوزير حول:  .1
سياسات العمليات العامة للجهاز. أ. 

خالل  من  مشاورات  تتطلب  مسألة  أي  ب. 
التوجيهات التي تصدر مبوجب البند الفرعي 6 

 .)2(

كما سبق
يتشاور املدير أو أي موظف يعينه الوزير وفيما يتعلق   .2
أو   21 البند  مبوجب  تفويض  على  احلصول  بطلب 
للحصول على  التقدم بطلب  قبل  الوزير  نائب  23 مع 

التفويض أو جتديده. 

اإلخطار من قبل نائب الوزير
يتعلق  فيما  الوزير  بإخطار  الوزير  نائب  يقوم   .3
بالتوجيهات الصادرة مبوجب البند الفرعي 6 )2( أو 
تلك التوجيهات التي ينبغي، وفًقا ملا يراه نائب الوزير، 

أن تصدر مبوجب هذا البند الفرعي.

املادة 8
صالحيات املدير ومهامه

بصرف النظر عن قانون اإلدارة املالية وقانون التعيني   .1
حصرية  سلطة  لديه  املدير  فإن  العامة،  باخلدمة 
البشرية  املوارد  بإدارة  يتعلق  املوظفني، وفيما  لتعيني 
املنتدبني  أو  امللحقني  األشخاص  بخالف  للموظفني، 

للجهاز كموظفني، فإنه يجوز له:
وضع البنود والشروط اخلاصة بتعيينهم. أ. 

وشريطة االمتثال للوائح: ب. 
وزارة  مجلس  صالحيات  ممارسة   .1
املوارد  املتعلقة بإدارة  املالية وأداء مهامه 

البشرية وفًقا لقانون اإلدارة املالية.
املوكلة  املهام  وأداء  الصالحيات  ممارسة   .2
قانون  بواسطة  العامة  اخلدمة  جلنة  إلى 

التعيني باخلدمة العامة أو مبوجبه. 

االنضباط وتظلمات املوظفني
بصرف النظر عن قانون عالقات العمل باخلدمة العامة   .2

واللوائح   )3( الفرعي  للبند  االمتثال  شريطة  ولكن 
تنظم  إجراءات  وضع  للمدير  يجوز  فإنه  التنظيمية، 
وكذا  املوظفني،  جانب  من  واالنضباط  السلوك  قواعد 
عمليات تقدمي التظلمات ودراستها والفصل فيها وذلك 
أو  امللحقني  األشخاص  بخالف  للموظفني  بالنسبة 

املنتدبني للجهاز كموظفني. 

الفصل في تظلمات املوظفني
الفصل  إلى  التظلمات  أو  الشكاوى  إحدى  إحالة  عند   .3
القضائي، فإنه ال يتم سماع احلكم أو تقريره بواسطة 
في  املنتظمني  األعضاء  أحد  باستثناء  شخص،  أي 
مجلس عالقات العمل باخلدمة العامة املؤسس مبوجب 

البند 12 من قانون عالقات العمل باخلدمة العامة. 

اللوائح التنظيمية
يجوز للحاكم العام إصدار لوائح تنظيمية:   .4

تنظم ممارسة الصالحيات وأداء واجبات املدير  أ. 
ومهامه املشار إليها في البند الفرعي )1(.

البند  عليهم  يسري  الذين  للموظفني  بالنسبة  ب. 
الفرعي )2(، فإنه يجوز له إصدار لوائح تنظم 
تقدمي  عمليات  وكذا  وانضباطهم،  سلوكهم 

التظلمات ودراستها والفصل فيها.

املادة 9
عملية تسوية النزاعات اخلاصة مبوظفي الدعم

باخلدمة  العمل  عالقات  قانون  عن  النظر  بصرف   .1
العامة:

فإن عملية تسوية أحد النزاعات التي تنطبق على  أ. 
املساومة  وحدات  بإحدى  اجلهاز  في  العاملني 
بواسطة  تتم  القانون  ذلك  ألغراض  احملددة 

إحالة النزاع إلى التحكيم.
النزاعات  أحد  تسوية  عملية  تعديل  يجوز  ال  ب. 

املشار إليها في الفقرة )أ( وفًقا لذلك القانون. 

قانون التقاعد اخلاص باخلدمة العامة
يعتبر موظفي اجلهاز مبثابة عاملني في اخلدمة العامة   .2

ألغراض قانون التقاعد اخلاص باخلدمة العامة. 
9-1 ]مت إلغاؤه، 2003، الفصل 22، البند 145[  

املادة10
حلف اليمني

القيام  في  الشروع  قبل  املوظفني،  وجميع  املدير  يحلف 
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بواجبات املنصب، ميني الوالء وكذا اليمني املنصوص عليها 
في امللحق.

املادة 11
الشهادة

أي شهادة ُيزعم أنها صادرة من قبل املدير أو حتت سلطته، 
هو  الشهادة  له  صدرت  الذي  الشخص  بأن  تفيد  والتي 
األشخاص،  من  فئة  ضمن  شخص  أو  شخص،  أو  موظف 
تعتبر   ،23 أو   21 البند  مبوجب  صدر  تفويض  إليه  وجه 
دليالً على التصريحات املتضمنة فيها ويؤخذ بها كدليل دون 
إثبات التوقيع أو الصفة الرسمية للشخص املزعوم بأنه قد 

أصدرها.

واجبات اجلهاز ومهامه

املادة 12
جمع املعلومات وحتليلها واالحتفاظ بها

احلد  وإلى  ذلك،  غير  أو  التحقيق  خالل  من   - اجلهاز  يقوم 
الالزم - بعمليات جمع للمعلومات واالستخبارات وحتليلها 
واالحتفاظ بها فيما يتعلق باألنشطة التي قد يشتبه في أنها، 
على أسس معقولة، تشكل تهديًدا ألمن كندا، وتقدم التقارير 

واملشورة حلكومة كندا فيما يتعلق بذلك.

املادة 13
التقييم األمني

التابعة  اإلدارات  إلى  أمني  تقييم  تقدمي  للجهاز  يجوز   .1
حلكومة كندا. 

الترتيب مع املقاطعات
يجوز للجهاز، مبوافقة الوزير، أن جتري ترتيبات مع   .2
اجلهات التالية والتي تخول للجهاز تقدمي تقييم أمني: 

حكومة إحدى املقاطعات أو أي وزارة بها، أو أ. 
مبوافقة  وذلك  املقاطعة،  في  للشرطة  قوة  أي  ب. 
في  الشرطة  أعمال  عن  املسؤول  الوزير 

املقاطعة.

الترتيبات مع الدول األجنبية
يجوز للجهاز، مبوافقة الوزير وبعد تشاور الوزير مع   .3
حكومة  مع  ترتيبات  إجراء  اخلارجية،  الشؤون  وزير 
دولة أجنبية أو إحدى املؤسسات التابعة لها، أو إحدى 
مؤسسة  أي  أو  الدول  من  ملجموعة  الدولية  املنظمات 
تابعة لها، والتي تخول اجلهاز بتقدمي تقييم أمني إلى 

هذه احلكومة أو املؤسسة أو املنظمة.

املادة 14
إخطار الوزراء

مهمة  أو  واجب  أي  أداء  أو  سلطة  أي  مبمارسة  يتعلق  فيما 
من قبل الوزير املعني وفًقا لقانون املواطنة أو قانون الهجرة 

وحماية الالجئني، فإنه يجوز للجهاز:
إبالغ أي وزير في كندا باألمور املتعلقة بأمن كندا، أو أ. 

باملسائل  املتعلقة  باملعلومات  كندا  في  وزير  أي  تزويد  ب. 
األمنية أو األنشطة اإلجرامية.

املادة 15
التحقيقات

بغرض  الالزمة  التحقيقات  هذه  مثل  إجراء  للجهاز  يجوز 
اإلخطار  بغرض  أو   13 البند  مبوجب  أمني  تقييم  تقدمي 

مبوجب البند 14. 

املادة 16
جمع املعلومات املتعلقة بالدول اخلارجية واألشخاص 

األجانب
للجهاز،  يجوز  فإنه  البند،  هذا  أحكام  مراعاة  مع   .1
الشؤون  بتسيير  أو  كندا  عن  بالدفاع  يتعلق  فيما 
أو وزير  الوطني  الدفاع  لكندا، مساعدة وزير  الدولية 
الشؤون اخلارجية، داخل كندا، في جمع املعلومات أو 

االستخبارات املتعلقة بقدرات أو نوايا أو أنشطة:
أي دولة أجنبية أو مجموعة من الدول األجنبية، أو أ. 

أي شخص آخر بخالف: ب. 
أي مواطن كندي  .1

املقصود  املعنى  دائم يقع ضمن  أي مقيم   .2
في البند الفرعي 2 )1( من قانون الهجرة 

وحماية الالجئني، أو
أي مؤسسة أنشئت بواسطة أحد القوانني   .3
الصادرة عن البرملان أو الهيئة التشريعية 

باملقاطعة أو مبوجبه. 

التقييد
يجوز  ال   )1( الفرعي  البند  مبوجب  املقدمة  املساعدة   .2
أن توجه إلى أي شخص مشار إليه في الفقرة الفرعية 

)1( )ب( ]1 أو 2 أو 3[.
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ضرورة احلصول على موافقة شخصية من الوزراء
ال يؤدي اجلهاز واجباته ومهامه مبوجب البند الفرعي   .3

)1( ما لم تقم بذلك:
الدفاع  وزير  من  كتابي  شخصي  طلب  على  بناء  أ. 

الوطني أو وزير الشؤون اخلارجية،
بعد احلصول على موافقة شخصية كتابية من  ب. 

الوزير.

املادة 17
التعاون

القانون،  هذا  مبوجب  ووظائفه  واجباته  أداء  لغرض   .1
فإنه يجوز للجهاز: 

مبوافقة الوزير، الدخول في ترتيبات أو تعاون  أ. 
مع:

حكومة  أو  كندا  حلكومة  تابعة  وزارة  أي   .1
إحدى املقاطعات أو أي وزارة بها، أو

مبوافقة  املقاطعة،  في  للشرطة  قوة  أي   .2
في  الشرطة  أعمال  عن  املسؤول  الوزير 

املقاطعة، أو
وزير  مع  بالتشاور  قيامه  بعد  الوزير  مبوافقة  ب. 
أو  ترتيبات  في  الدخول  اخلارجية،  الشؤون 
مؤسسة  أو  أجنبية  دولة  حكومة  مع  التعاون 
تابعة لها أو منظمة دولية ملجموعة من الدول أو 

مؤسسة تابعة لها. 

تقدمي نسخ من الترتيبات للجنة املراجعة
في حال الدخول في أحد الترتيبات الكتابية وفًقا للبند   .2
الفرعي )1( أو البند الفرعي 13 )2( أو )3(، فإنه يتم 
جلنة  إلى  الفور  على  الترتيب  هذا  من  نسخة  تقدمي 

املراجعة.

املادة 18
جرمية اإلفصاح عن الهوية

مع مراعاة البند الفرعي )2(، فإنه ال يجوز ألي شخص   .1
من  متكن  أو  عليها  حصل  معلومات  أي  عن  اإلفصاح 
مبوجب  ومهام  لواجبات  أدائه  أثناء  إليها  الوصول 
في  الشخص  ذلك  مشاركة  خالل  من  أو  القانون  هذا 
خاللها  من  ميكن  والتي  تطبيقه  أو  القانون  هذا  إدارة 

االستدالل على هوية:
أي شخص آخر ميثل أو كان ميثل مصدًرا سرًيا  أ. 
للمعلومات لدى اجلهاز أو يقدم املساعدة له، أو

أو كان يعمل موظًفا يشارك في  أي شخص يعمل  ب. 
أنشطة عمليات سرية لصالح اجلهاز.

االستثناءات
إليها  املشار  املعلومات  عن  الكشف  للشخص  يجوز   .2
واملهام  الواجبات  أداء  ألغراض   )1( الفرعي  البند  في 
عن  يصدر  آخر  قانون  أي  أو  القانون  هذا  مبوجب 
أو حسبما  تنفيذه،  أو  القانون  أو إلدارة هذه  البرملان، 
يقتضيه أي قانون آخر أو حتت الظروف املبينة في أي 

من الفقرات 19 )2( ) أ ( إلى )د(.

جرمية
كل من يخالف البند الفرعي )1(  .3

عليها  يعاقب  جرمية  بارتكاب  مذنبًا  يكون  أ. 
خمس  تتجاوز  ال  ملدة  للسجن  نفسه  ويعرض 

سنوات، أو
عند  عليها  يعاقب  جرمية  بارتكاب  مذنبًا  يكون  ب. 

اإلدانة من قبل احملاكم اجلزئية.

املادة 19
اإلفصاح املصرح به عن املعلومات

مت  التي  املعلومات  عن  اإلفصاح  للجهاز  يجوز  ال   .1
للجهاز  ومهام  واجبات  أداء  أثناء  عليها  احلصول 

مبوجب هذا القانون باستثناء ما يتفق مع هذا البند. 

كما سبق
إليها  املشار  املعلومات  عن  اإلفصاح  للجهاز  يجوز   .2
في البند الفرعي )1( ألغراض أداء واجباته ووظائفه 
مبوجب هذا القانون، أو إدارة هذا القانون أو تنفيذه، أو 

حسبما يقتضيه أي قانون آخر، كما يجوز لها أيًضا:
في  املعلومات  هذه  استخدام  ميكن  حيثما  أ. 
بشأن  القضائية  املالحقة  أو  التحقيق  عمليات 
اإلدعاء بأي مخالفة ألي قانون في كندا، أو أي 
مقاطعة، اإلفصاح عن مثل هذه املعلومات ألحد 
التحقيق  صالحية  لديه  القانون  تطبيق  ضباط 
لكندا،  العام  للنائب  وكذا  املزعومة  املخالفة  في 
اتخاذ  تشهد  قد  التي  للمقاطعة  العام  وللنائب 
باملخالفة  الصلة  ذات  القانونية  اإلجراءات 

املزعومة.
حيثما تتعلق املعلومات بتسيير الشؤون الدولية  ب. 
لوزير  املعلومات  هذه  مثل  عن  اإلفصاح  لكندا، 
قبل  من  املعني  الشخص  أو  اخلارجية  الشؤون 
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وزير الشؤون اخلارجية لهذا الغرض.
كندا،  عن  بالدفاع  املعلومات  تتعلق  حيثما  ج. 
الدفاع  املعلومات لوزير  اإلفصاح عن مثل هذه 
الوطني أو الشخص املعني من قبل وزير الدفاع 

الوطني لهذا الغرض. 
حيثما تكون، حسب رأي الوزير، عملية الكشف  د. 
عن هذه املعلومات إلى أي وزير في كندا أو أي 
مبثابة  الفيدرالية  العامة  اإلدارة  في  شخص 
وعندما  العامة  املصلحة  أجل  من  جوهري  أمر 
وبشكل  أهميتها  في  املصلحة  هذه  تتجاوز 
عن  ينتج  قد  للخصوصية  انتهاك  أي  واضح 
هذا الكشف، فعندئذ يجوز الكشف عن مثل هذه 

املعلومات إلى هذا الوزير أو الشخص.

تقدمي التقارير إلى جلنة املراجعة
عن  الكشف  بعد  ممكن  وقت  أقرب  في  املدير،  يقدم   .3
املعلومات املشار إليها في الفقرة )2( )د(، تقريًرا إلى 

جلنة املراجعة بخصوص هذا الكشف.

املادة 20
حماية املوظفني 

اجلهاز  واجبات  أداء  أثناء  واملوظفني،  املدير  يحظى   .1
املكفولة  احلماية  بنفس  القانون،  هذا  مبوجب  ومهامه 
أداء  أثناء  القانون  تطبيق  لضباط  القانون  مبوجب 

واجباتهم ومهامهم كضباط تطبيق القانون.

السلوك غير القانوني
إذا رأى املدير أن أحد املوظفني قد تصرف، في مناسبة   .2
املزعوم  األداء  أثناء  في  قانوني  غير  بشكل  معينة، 
يكون  القانون،  هذا  مبوجب  ومهامه  اجلهاز  لواجبات 

على املدير تقدمي تقرير في هذا الشأن إلى الوزير.

التقرير واملالحظات املقدمة إلى النائب العام بكندا
يقدم الوزير نسخة إلى النائب العام بكندا من أي تقرير   .3
يتسلمه وفًقا للبند الفرعي )2(، إضافة إلى أي ملحوظة 

يراها مناسبة في هذه الظروف.

النسخ املقدمة إلى جلنة املراجعة
يتم إعطاء جلنة املراجعة على الفور نسخة من أي شيء   .4

ُيقدم للنائب العام لكندا مبوجب البند الفرعي )3(.

اجلزء الثاني

الرقابة القضائية

املادة 21
طلب تفويض

لهذا  الوزير  يعينه  موظف  أي  أو  املدير  يرى  عندما   .1
الغرض، بناًء على أسباب معقولة، ضرورة استصدار 
التحقيق  البند لتمكني اجلهاز من  تفويض مبوجب هذا 
في أحد التهديدات ألمن كندا أو ألداء واجباته ومهامه 
مبوجب البند 16، فإنه يجوز للمدير أو املوظف، وبعد 
احلصول على موافقة الوزير، أن يقدم طلبًا وفقا للبند 
التفويض  هذا  الستصدار  القاضي  إلى   )2( الفرعي 

وفًقا لهذا البند.

على  للحصول  املقدم  الطلب  في  حتديدها  يتعني  أمور 
التفويض

يتعني أن يكون الطلب املقدم إلى القاضي مبوجب البند   .2
الفرعي )1( كتابيًا ومصحوًبا بإفادة موثقة من مقدم 

الطلب توضح األمور التالية:
احلقائق التي مت االستناد إليها لتبرير االعتقاد،  أ. 
استصدار  بضرورة  معقولة،  أسس  على 
من  اجلهاز  لتمكني  البند  هذا  مبوجب  تفويض 
أو ألداء  كندا  التهديدات ألمن  أحد  في  التحقيق 

واجباته ومهامه مبوجب البند 16.
التحقيق  إجراءات  اتباع  مت  قد  أنه  توضيح  ب. 
أنه  يبدو  ملاذا  توضيح  أو  وفشلت،  األخرى 
أو  اإلجراءات،  هذه  تنجح  أن  املرجح  غير  من 
األمر جتعل من غير  ملثل هذا  امللحة  أن احلاجة 
العملي إجراء التحقيق فقط باستخدام إجراءات 
بدون  احملتمل  من  أنه  أو  األخرى،  التحقيق 
التفويض مبوجب هذا البند عدم احلصول على 
معلومات ذات أهمية تتعلق بتهديد أمن كندا أو 
املشار  البند 16  الواجبات واملهام مبوجب  أداء 

إليها في الفقرة ) أ (.
ونوع  اعتراضها،  املطلوب  املعلومات  نوع  ج. 
األشياء  أو  الوثائق  أو  السجالت  أو  املعلومات 
املشار  والصالحيات  عليها،  احلصول  املطلوب 
املطلوب  )ج(  إلى   ) أ   (  )3( الفقرات  في  إليها 

ممارستها لهذا الغرض.
)د( هوية الشخص، إذا كانت معلومة، والذي من   
املقترح اعتراض املعلومات اخلاصة به، أو الذي 
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ميتلك هذه املعلومات أو السجالت أو الوثائق أو 
األشياء املطلوب احلصول عليها.

املطلوب  األشخاص  مجموعات  أو  األشخاص  هـ. 
توجيه التفويض بشأنهم.

وصف عام للمكان الذي يطلب تنفيذ التفويض  و. 
به، إذا أمكن تقدمي وصف عام لذلك املكان.

سارًيا  التفويض  يكون  أن  ُيطلب  التي  املدة  ز. 
سنة  أو  يوًما  ستني  تتجاوز  ال  والتي  خاللها، 
الفرعي  البند  ومبوجب  احلالة،  حسب  واحدة، 

.)5(
أي طلب سابق قد مت تقدميه بالنسبة للشخص  ح. 
)د(،  للفقرة  وفًقا  اخلطية  اإلفادة  في  املذكور 
مت  الذي  القاضي  واسم  الطلب،  تقدمي  وتاريخ 

تقدمي الطلب إليه وقراره في هذا الشأن.

إصدار التفويض
االمتثال  مع  ولكن  آخر،  قانون  أي  عن  النظر  بصرف   .3
لقانون اإلحصاء، فعندما يقتنع القاضي الذي ُيقدم إليه 
إليها  املشار  باألمور   )1( الفرعي  البند  مبوجب  الطلب 
املبينة في اإلفادة اخلطية  الفقرتني )2( )أ( و )ب(  في 
املصاحبة للطلب، فإنه يحق له أن يصدر تفويًضا يخول 
أي  باعتراض  التفويض  إليهم  املوجه  األشخاص  فيه 
معلومات أو احلصول على أي معلومات أو سجالت أو 

وثائق أو أشياء، والسماح لهم لهذا الغرض مبا يلي:
الوصول  أو  شيء  أي  فتح  أو  مكان  أي  دخول  أ. 

إليه.
الوثائق  أو  السجالت  أو  املعلومات  عن  البحث  ب. 
أو  إعادتها،  أو  منها  التخلص  أو  األشياء،  أو 
نسخ  عمل  أو  منها،  مقتطفات  أخذ  أو  فحصها، 

منها، أو تسجيلها بأي طريقة أخرى. 
التخلص  أو  به  االحتفاظ  أو  شيء  أي  تثبيت  ج. 

منه.

أمور يتعني حتديدها في التفويض
البند  مبوجب  الصادر  التفويض  في  يتم  أن  يجب   .4

الفرعي )3( حتديد ما يلي:
ونوع  باعتراضها،  املرخص  املعلومات  نوع  أ. 
األشياء  أو  الوثائق  أو  السجالت  أو  املعلومات 
املرخص باحلصول عليها، والصالحيات املشار 
املرخص  )ج(  إلى  )أ(   )3( الفقرات  في  إليها 

مبمارستها لهذا الغرض.

املطلوب  معلومة،  كانت  إذا  الشخص،  هوية  ب. 
الذي ميتلك  أو  املعلومات اخلاصة به،  اعتراض 
أو  الوثائق  أو  السجالت  أو  املعلومات  هذه 

األشياء املطلوب احلصول عليها.
املطلوب  األشخاص  مجموعات  أو  األشخاص  ج. 

توجيه التفويض بشأنهم.
وصف عام للمكان الذي يطلب تنفيذ التفويض  د. 

به، إذا أمكن تقدمي وصف عام لذلك املكان.
سارًيا  التفويض  يكون  أن  ُيطلب  التي  املدة  هـ. 

خاللها.
البنود والشروط التي يرى القاضي أنها تهدف  و. 

للمصلحة العامة.

أقصى مدى للتفويض
الفرعي  البند  أي تفويض مبوجب  أن يصدر  ال يجوز   .5

)3( لفترة تتجاوز:
لتمكني  التفويض  يصدر  عندما  يوًما  ستني  أ. 
ألمن  التهديدات  أحد  في  التحقيق  من  اجلهاز 
كندا باملعنى املقصود في الفقرة )د( من تعريف 

هذا التعبير في البند 2، أو
سنة واحدة في أي حالة أخرى. ب. 

املادة 22
جتديد التفويض

عند تقدمي طلب كتابي إلى القاضي لتجديد التفويض الصادر 
مبوجب البند الفرعي 21 )3( من قبل شخص مخول لتقدمي 
التفويض وذلك بعد احلصول  طلب للحصول على مثل هذا 
آلخر،  وقت  من  للقاضي،  يجوز  فإنه  الوزير،  موافقة  على 
صدر  قد  التي  الفترة  عن  تزيد  ال  ملدة  التفويض  جتديد 
التفويض بناًء عليها وذلك مبوجب البند الفرعي 21 )5( إذا 

اقتنع القاضي باألدلة املوثقة باليمني أن: 
التفويض  سريان  الستمرار  ضرورة  هناك  تزال  ال  أ. 
ألمن  التهديدات  أحد  في  التحقيق  من  اجلهاز  لتمكني 

كندا أو ألداء واجباته ووظائفه مبوجب البند 16.
سريان أي من املسائل املشار إليها في الفقرة 21 )2(  ب. 

)ب( في هذه الظروف.

املادة 23
تفويض يصرح باإلزالة

عند تقدمي طلب كتابي من قبل املدير أو أي موظف يعينه   .1
الوزير لهذا الغرض، فإنه يجوز للقاضي، إذا رأى ذلك 
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الذين  لألشخاص  يسمح  تفويًضا  يصدر  أن  مناسبًا، 
أي  من  شيء  أي  بإزالة  إليهم  التفويض  توجيه  يتم 
مكان، والذي كان قد مت تثبيته عمالً بالتفويض الصادر 
لهذا  لهم،  كما يصرح   ،)3( الفرعي 21  البند  مبوجب 
الغرض، بدخول أي مكان أو فتح أي شيء أو الوصول 

إليه.

أمور يتعني حتديدها في التفويض
البند  مبوجب  الصادر  التفويض  في  يتم  أن  يجب   .2
الفرعي )1( حتديد األمور املشار إليها في الفقرات 21 

)4( )ج( إلى )و(.

املادة 24
سريان التفويض بصرف النظر عن أي قوانني أخرى

الصادر  التفويض  فإن  آخر،  قانون  أي  عن  النظر  بصرف 
مبوجب البند 21 أو 23:

من  فئة  ضمن  مدرج  شخص  أي  أو  شخص  كل  يخول  أ. 
األشخاص الذين يوجه إليهم التفويض: 

لغرض  التفويض  في  احملددة  الصالحيات  مبمارسة   .1
اعتراض املعلومات من النوع احملدد في هذا التفويض 
أو احلصول على املعلومات أو السجالت أو الوثائق أو 
األشياء من النوع احملدد فيه وذلك في حالة التفويض 

الصادر مبوجب البند 21، أو
الصادر  التفويض  حالة  في  وذلك  التفويض  بتنفيذ   .2

مبوجب البند 23.
يخول أي شخص آخر مبساعدة الشخص الذي يعتقد  ب. 
يتصرف  أنه  معقولة  أسس  على  اآلخر  الشخص  ذلك 

وفًقا ملثل هذا التفويض.

املادة 25
واإلجراءات  احلكومية  املسؤولية  قانون  سريان  عدم 

القانونية

ال يتم اتخاذ أي إجراء مبوجب البند 18 من قانون املسؤولية 
احلكومية واإلجراءات القانونية بخصوص: 

اعتراضها  مت  معلومات  أي  عن  الكشف  أو  استعمال  أ. 
التفويض الصادر  القانون ووفقا لسلطة  مبوجب هذا 

مبوجب البند 21. أو
الكشف عن وجود أي من مثل هذه املعلومات وفًقا لهذا  ب. 

القانون.

املادة 26
استبعاد اجلزء السادس من القانون اجلنائي

يتعلق  فيما  اجلنائي  القانون  من  السادس  اجلزء  يسري  ال 
التي مينحها  بأي عملية اعتراض ملعلومات مبوجب السلطة 
بأي  يتعلق  فيما  أو   21 بالبند  عمالً  الصادر  التفويض 

معلومات مت اعتراضها وفًقا لذلك.

املادة 27
االستماع للطلبات املقدمة

أو   22 أو   21 البند  مبوجب  مقدم  طلب  ألي  االستماع  يتم 
23 إلى القاضي الستصدار تفويض أو جتديد تفويض في 
جلسة خاصة وفًقا للوائح التنظيمية الصادرة مبوجب البند 

.28

املادة 28
اللوائح التنظيمية

يجوز للحاكم العام إصدار اللوائح: 
التي تنص على أشكال التفويضات التي تصدر مبوجب  أ. 

البند 21 أو 23.
بجلسات  اخلاصة  واإلجراءات  املمارسة  تنظم  التي  ب. 
وذلك  بصددها  السارية  األمنية  واملتطلبات  االستماع 
التفويضات  هذه  على  للحصول  املقدمة  للطلبات 

والتجديدات اخلاصة بها.
التي حتدد، بصرف النظر عن قانون احملاكم الفيدرالية  ج. 
عقد  ميكن  التي  األماكن  مبوجبه،  تصدر  قواعد  وأية 
فيها  ستحفظ  التي  األماكن  وكذا  بها،  اجللسات  تلك 
السجالت أو الوثائق التي تتعلق بتلك اجللسات وكيفية 

احلفظ.

اجلزء الثالث

املراجعة

التعريفات

املادة 29
تعريف »نائب الرئيس«

في هذا الباب، يشير مصطلح »نائب الرئيس«:
في  اسمها  ورد  وزارة  ألي  بالنسبة  الوزير  نائب  إلى  أ. 

امللحق )1( اخلاص بقانون اإلدارة املالية.
إلى رئيس أركان الدفاع بالنسبة للقوات الكندية. ب. 
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إلى املفوض بالنسبة للشرطة الراكبة امللكية الكندية. ج. 
إلى املدير بالنسبة جلهاز االستخبارات. د. 

إلى الشخص املعني مبوجب أمر يصدر من املجلس وفًقا  هـ. 
الرئيس  نائب  ليمثل  الباب  الفقرة وألغراض هذا  لهذه 

بالنسبة ألي جزء من اإلدارة العامة الفيدرالية.

املفتش العام

املادة 30
املفتش العام

»املفتش العام«  يعني احلاكم العام ضابًطا يعرف باسم   .1
ويكون مسؤوالً أمام نائب الوزير.

مهام املفتش العام
تتمثل مهام املفتش العام في:  .2

العمليات  لسياسات  اجلهاز  امتثال  متابعة  أ.  
اخلاصة به.

مراجعة أنشطة العمليات اخلاصة باجلهاز. ب. 
تقدمي شهادات مبوجب البند الفرعي 33 )2(. ج. 

املادة 31
الوصول إلى املعلومات

البرملان  من  يصدر  آخر  قانون  أي  عن  النظر  بصرف   .1
ولكن مع االلتزام بالبند الفرعي )2(، فإنه يحق للمفتش 
العام احلصول على أي معلومات حتت سلطة اجلهاز 
والتي تتعلق بأداء واجبات املفتش العام ومهامه، كما 
املدير واملوظفني مثل هذه  أيًضا أن يتلقى من  له  يحق 
املفتش  يراها  التي  والتفسيرات  والتقارير  املعلومات 

العام ضرورية ألداء تلك الواجبات واملهام.

االلتزام بتقدمي املعلومات
ال يجوز حجب أي معلومات جاء وصفها في البند )1(،   .2
بخالف املعلومات السرية ملجلس امللكة اخلاص بدولة 
من   )1(  39 الفرعي  البند  عليها  يسري  والتي  كندا 

قانون اإلثبات في كندا، عن املفتش العام ألي سبب.

املادة 32
االمتثال للمتطلبات األمنية

ميتثل املفتش العام جلميع املتطلبات األمنية السارية مبوجب 
اخلاص  اليمني  ويحلف  موظف،  ألي  بالنسبة  القانون  هذا 

باحلفاظ على السرية كما مبني في امللحق.

املادة 33
التقارير الدورية املقدمة من قبل املدير

يقدم املدير، كل اثني عشر شهًرا أو أقل حسب املدة التي   .1
الوزير،  يحددها  التي  األوقات  وفي  الوزير،  يحددها 
اخلاصة  العمليات  بأنشطة  تتعلق  الوزير  إلى  تقارير 
باجلهاز أثناء تلك الفترة، ويأمر بتقدمي نسخة من كل 

تقرير إلى املفتش العام.

الشهادات املقدمة من املفتش العام
الناحية  من  ممكن  وقت  أقرب  في  العام  املفتش  يقدم   .2
في  إليه  املشار  التقرير  من  نسخة  تلقيه  بعد  العملية 
فيها مدى  الوزير يبني  إلى  الفرعي )1(، شهادة  البند 
رضاء املفتش العام عن التقرير وعما إذا كان هناك أي 
فعل أو شيء قام به اجلهاز، أثناء أداء أنشطة عملياته 
خالل الفترة التي يتعلق بها التقرير، يرى املفتش العام 

أنه: 
غير مصرح به مبوجب هذا القانون أو يتعارض  أ. 
مع أي توجيهات يصدرها الوزير مبوجب البند 

الفرعي 6 )2(، أو
غير  أو  معقولة  غير  ممارسة  على  ينطوي  ب. 

ضرورية من قبل اجلهاز ألي من سلطاته.

اإلرسال إلى جلنة املراجعة
يأمر الوزير في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية   .3
 )1( الفرعي  البند  في  إليه  املشار  التقرير  تلقيه  بعد 
الفرعي  البند  في  إليها  املشار  العام  املفتش  وشهادة 

)2(، بإرسال التقرير والشهادة إلى جلنة املراجعة.

جلنة املراجعة التابعة جلهاز االستخبارات

املادة 34
جلنة املراجعة التابعة جلهاز االستخبارات

يتم مبوجب هذا القانون تأسيس إحدى اللجان والتي يطلق 
االستخبارات«،  جلهاز  التابعة  املراجعة  »جلنة  اسم  عليها 
وهي تتألف من رئيس وما ال يقل عن اثنني من األعضاء وال 
العام  احلاكم  يتولى  والذين  آخرين،  أعضاء  أربعة  عن  يزيد 
تعيينهم جميًعا من بني أعضاء مجلس امللكة اخلاص، والذين 
العموم،  مجلس  أو  الشيوخ  مجلس  في  كأعضاء  ينتمون  ال 
وذلك بعد التشاور بني رئيس وزراء كندا وزعيم املعارضة 
في مجلس العموم ورئيس كل حزب ال يقل عدد أعضائه عن 

اثني عشر عضو في مجلس العموم.
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مدة الوالية
املراجعة لشغل  أعضاء جلنة  تعيني كل عضو من  يتم   .2
ال  ملدة  والسلوك  السير  بحسن  االلتزام  أثناء  املنصب 

تتجاوز خمس سنوات.

إعادة التعيني
يكون لكل عضو في جلنة املراجعة حق إعادة التعيني   .3

ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.

النفقات
يحق لكل عضو من أعضاء جلنة املراجعة تقاضي، عن   .4
املنوطة  واملهام  الواجبات  العضو  فيه  يؤدي  يوم  كل 
احلاكم  يحدده  الذي  العوض  القانون،  هذا  مبوجب  به 
التي  العام، ويتقاضى نفقات السفر واملعيشة املعقولة 

يتكبدها العضو أثناء أداء تلك الواجبات واملهام.

املادة 35
رئيس جلنة املراجعة

رئيس جلنة املراجعة هو الرئيس التنفيذي للجنة.  .1

نائب رئيس جلنة املراجعة
في  آخر  عضًوا  ُيعني  أن  املراجعة  جلنة  لرئيس  يجوز   .2
اللجنة للقيام بدور رئيس اللجنة في حالة غياب الرئيس 
ساري  التعيني  هذا  يكن  لم  وإذا  عجزه،  أو  األصلي 
يجوز  فإنه  شاغًرا،  الرئيس  منصب  كان  أو  املفعول 

للوزير أن يعني عضًوا من اللجنة للعمل كرئيس لها.

املادة 36
موظفو جلنة املراجعة

يجوز للجنة املراجعة، ومبوافقة مجلس وزارة املالية:
تتطلبه  املوظفني  من  آخر  عدد  وأي  للجنة  أمني  تعيني  أ. 

اللجنة. 
مت  الذين  لألشخاص  النفقات  وسداد  املكافآت  حتديد  ب. 

تكليفهم بالعمل وفًقا للفقرة )أ(.

املادة 37
االمتثال للمتطلبات األمنية

املراجعة وكل شخص مت  أعضاء جلنة  ميتثل كل عضو من 
بها  املعمول  األمنية  املتطلبات  جلميع  لديها  للعمل  تكليفه 
اليمني  ويقسم  موظف،  ألي  بالنسبة  القانون  هذا  مبوجب 

اخلاص باحملافظة على السرية واملبني في امللحق.

املادة 38
مهام جلنة املراجعة 

تتضمن مهام جلنة املراجعة ما يلي:
ووظائفه،  لواجباته  عام  بوجه  اجلهاز  أداء  مراجعة  أ. 

وفيما يتعلق باآلتي: 
العام  املفتش  وشهادات  املدير  تقارير  مراجعة   .1

املرسلة إليها مبوجب البند الفرعي 33 )3(.
الوزير  قبل  من  الصادرة  التوجيهات  مراجعة   .2

مبوجب البند الفرعي 6 )2(.
مراجعة الترتيبات التي أجراها اجلهاز مبوجب   .3
 ،)1(  17 و   )3( و   )2(  13 الفرعية  البنود 
ومتابعة عملية توفير املعلومات واالستخبارات 

وفًقا لهذه الترتيبات.
مراجعة أي تقرير أو تعليق مقدم إليها مبوجب   .4

البند الفرعي 20 )4(.
متابعة أي طلب مشار إليه في الفقرة 16 )3( )   .5

أ ( مقدم إلى اجلهاز.
مراجعة اللوائح التنظيمية.  .6

جتميع وحتليل اإلحصاءات عن أنشطة العمليات   .7
اخلاصة باجلهاز.

الترتيب لعمليات املراجعة املطلوب إجراؤها، أو إجراء  ب. 
املراجعة، وذلك مبوجب البند40.

ج.  إجراء حتقيقات فيما يتعلق مبا يلي:
البندين  مبوجب  اللجنة  إلى  املقدمة  الشكاوى   .1

41 و 42.
التقارير املقدمة إلى اللجنة مبوجب البند 19 من   .2

قانون املواطنة.
األمور احملالة إلى اللجنة مبوجب البند 45 من   .3

القانون الكندي حلقوق اإلنسان.

املادة 39
إجراءات اللجنة

مع مراعاة أحكام هذا القانون، فإنه يجوز للجنة املراجعة   .1
حتديد اإلجراءات الواجب اتباعها ألداء أي من واجباتها 

أو وظائفها.

الوصول إلى املعلومات
بصرف النظر عن أي قانون آخر يصدر من البرملان أو   .2
االمتثال  مع  ولكن  اإلثبات،  قانون  مبوجب  امتياز  أي 

للبند الفرعي )3(، فإنه يحق للجنة املراجعة:
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سلطة  حتت  تقع  معلومات  أي  على  احلصول  أ. 
بأداء  تتعلق  والتي  العام  املفتش  أو  اجلهاز 
واجبات اللجنة ومهامها، وأن تتلقى من املفتش 
املعلومات  هذه  مثل  واملوظفني  واملدير  العام 
اللجنة  تراها  التي  والتفسيرات  والتقارير 

ضرورية ألداء واجباتها ووظائفها.
ب.  أثناء أي حتقيق مشار إليه في الفقرة 38 )ج(، 
فإنه يحق لها احلصول على أي معلومات حتت 
ذات  تكون  والتي  املعني،  الرئيس  نائب  سلطة 

صلة بالتحقيق.

كما سبق
البند  في  وصفها  جاء  معلومات  أي  حجب  يجوز  ال   .3
امللكة  ملجلس  السرية  املعلومات  بخالف   ،)2( الفرعي 
الفرعي  البند  عليها  يسري  والتي  كندا  بدولة  اخلاص 
ألي  اللجنة  عن  كندا،  في  اإلثبات  قانون  من   )1(  39

سبب.

املادة 40
املراجعة

القانون،  لهذا  وفًقا  اجلهاز  أنشطة  تنفيذ  ضمان  لغرض 
واللوائح والتعليمات الصادرة من قبل الوزير مبوجب البند 
الفرعي 6 )2(، وأن األنشطة ال تنطوي على أي ممارسة غير 
سلطاته،  من  ألي  اجلهاز  قبل  من  ضرورية  غير  أو  معقولة 

فإنه يجوز للجنة املراجعة:
توجيه اجلهاز أو املفتش العام إلجراء مراجعة ألنشطة  أ. 

محددة للجهاز، وتزويد اللجنة بتقرير املراجعة، أو
عندما ترى أن إجراء املراجعة من قبل اجلهاز أو املفتش  ب. 
العام سيكون أمًرا غير مناسب، فإنه يجوز لها إجراء 

مثل هذه املراجعة بنفسها.

الشكاوى

املادة 41
الشكاوى

املراجعة  جلنة  إلى  شكوى  تقدمي  شخص  ألي  يجوز   .1
فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به اجلهاز، وتتولى 
في  التحقيق   ،)2( الفرعي  للبند  االمتثال  مع  اللجنة، 

الشكوى إذا:
كان صاحب الشكوى قد قدم شكواه إلى املدير  أ. 
يتلق  ولم  الشيء  أو  الفعل  ذلك  بخصوص 
صاحب الشكوى رًدا على الشكوى في غضون 

يكن  لم  أو  معقولة  أنها  اللجنة  ترى  زمنية  مدة 
صاحب الشكوى راضيًا عن الرد املقدم.

كانت اللجنة مقتنعة بأن الشكوى ليست تافهة، أو  ب. 
غير ذات أهمية، أو كيدية، أو تنم عن سوء نية.

مدى توافر صور أخرى من التعويض
يحق  شكوى  في  التحقيق  املراجعة  جلنة  تتولى  ال   .2
مبقتضاها لصاحب الشكوى طلب تعويض عن طريق 
إجراءات التظلم املقررة مبوجب هذا القانون أو قانون 

عالقات العمل باخلدمة العامة.

املادة 42
رفض منح تصريح أمني

في حال، وذلك فقط بسبب رفض منح تصريح أمني   .1
نائب  قبل  من  قرار  اتخاذ  مت  كندا،  حكومة  تطلبه 
أحد  فصل  أو  األفراد،  أحد  توظيف  برفض  الرئيس 
أحد  ترقية  رفض  أو  نقله،  أو  رتبته،  إنزال  أو  األفراد 
الرئيس إرسال  نائب  نقله، فإنه يكون على  أو  األفراد 
في  األمني  التصريح  برفض  الفرد  إلبالغ  إخطار 

غضون عشرة أيام بعد اتخاذ القرار.

كما سبق 
في حال، وذلك فقط بسبب رفض منح تصريح أمني   .2
تطلب حكومة كندا تقدميه بخصوص أحد األفراد، مت 
اتخاذ قرار برفض منح الفرد أو أي شخص آخر عقد 
لتقدمي بضائع أو خدمات إلى حكومة كندا، فإنه يكون 
عشرة  غضون  في  إرسال،  املعني  الرئيس  نائب  على 
وحيثما  الفرد،  إلبالغ  إخطار  القرار،  اتخاذ  بعد  أيام 

ينطبق، الشخص اآلخر برفض التصريح األمني.

استالم الشكاوى والتحقيق فيها
تتلقى جلنة املراجعة وحتقق في شكوى:  .3

أي فرد مشار إليه في البند الفرعي )1( والذي قد  أ. 
مت رفض منحه تصريًحا أمنيًا، أو

لتوفير  عقًدا  منحه  رفض  مت  قد  شخص  أي  ب. 
بسبب  فقط  كندا  حلكومة  اخلدمات  أو  البضائع 
رفض منح تصريح أمني لهذا الشخص أو الفرد.

وقت التقدم بالشكوى
يجب تقدمي الشكوى مبوجب البند الفرعي )3( خالل   .4
ثالثني يوًما بعد استالم اإلخطار املشار إليه في البند 
الفرعي )1( أو )2( أو في غضون فترة أطول تسمح 

بها جلنة املراجعة.
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املادة 43
عضو اللجنة مخول بالتصرف مبفرده

يجوز ألحد أعضاء جلنة املراجعة ممارسة أي من السلطات 
أو القيام بأي واجبات أو مهام للجنة مبوجب هذا الباب فيما 

يتعلق بالشكاوى.

املادة 44
الشكاوى املقدمة نيابة عن أصحاب الشكاوى

تلقي  من  املراجعة  جلنة  مينع  ما  القانون  هذا  في  يوجد  ال 
الشكاوى والتحقيق فيها كما هو مبني في البندين 41 و 42 
والتي يتم تقدميها بواسطة شخص مخول من قبل صاحب 
صاحب  إلى  إشارة  وأي  عنه،  نيابة  للتصرف  الشكوى 
الشكوى في أي بند آخر يتضمن إشارة إلى الشخص املخول 

له.

املادة 45
الشكوى الكتابية

يجب تقدمي الشكوى مبوجب هذا الباب إلى جلنة املراجعة في 
شكل كتابي ما لم تصرح اللجنة بخالف ذلك.

املادة 46
صاحب  إلى  الشكوى  بسماع  وإخطار  بيان  إرسال 

الشكوى
ترسل جلنة املراجعة، في أقرب وقت ممكن بعد تلقي الشكوى 
يلخص  بياًنا  الشكوى  مقدم  إلى   ،42 البند  مبوجب  املقدمة 
صاحب  متكني  شأنها  من  يكون  للجنة  املتاحة  املعلومات 
االطالع  من  ممكن  قدر  أكبر  على  يكون  أن  من  الشكوى 
وترسل  األمني،  التصريح  رفض  إلى  أدت  التي  بالظروف 

نسخة من هذا البيان إلى املدير ونائب الرئيس املعني.

التحقيقات

املادة 47
إخطار عن العزم في إجراء حتقيقات

إليها في  املشار  الشكاوى  إحدى  التحقيق في  البدء في  قبل 
فإن   ،41 البند  مبوجب  التحقيق  بخالف  )ج(   )38( الفقرة 
الرئيس  نائب  ينطبق،  وحيثما  املدير،  تخطر  املراجعة  جلنة 
املعني عن عزمها إجراء حتقيق وتخطر املدير ونائب الرئيس 

مبضمون الشكوى.

املادة 48
إجراء التحقيقات بشكل سري

يتم إجراء كل حتقيق في إحدى الشكاوى املقدمة مبوجب   .1
هذا الباب من قبل جلنة املراجعة في شكل سري.

احلق في تقدمي توضيحات وبيانات
قبل  من  الباب  لهذا  وفقا  الشكوى  في  التحقيق  أثناء  في   .2
ونائب  الشكوى  صاحب  إعطاء  يتم  فإنه  املراجعة،  جلنة 
توضيحات  لتقدمي  الفرصة  واملدير  املعني  الرئيس 
وبيانات إلى جلنة املراجعة، وتقدمي األدلة واالستماع إليه 
أن  أحد  أو عن طريق ممثل، ولكن ال يحق ألي  شخصيًا 
املقدمة بواسطة أي شخص آخر  التمثيالت  أثناء  يحضر 

إلى جلنة املراجعة أو الوصول إليها أو التعليق عليها.

املادة 49
يجوز التعليق من قبل اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان

الباب،  هذا  مبوجب  املقدمة  الشكوى  في  التحقيق  أثناء  في 
من  مناسبًا،  ذلك  يكون  حيثما  تطلب،  املراجعة  جلنة  فإن 
على  تعليقها  أو  رأيها  إبداء  اإلنسان  حلقوق  الكندية  اللجنة 

هذه الشكوى.

املادة 50
صالحيات جلنة املراجعة

شكوى  أي  في  بالتحقيق  يتعلق  فيما  املراجعة،  جلنة  متتلك 
مبوجب هذا الباب، صالحية: 

استدعاء األشخاص وإنفاذ مثولهم أمام اللجنة وإلزامهم  أ. 
باإلدالء بشهادة شفوية أو كتابية حتت القسم وتقدمي 
الوثائق واألشياء التي ترى اللجنة ضرورتها في سياق 
إجراء حتقيق كامل والنظر في الشكوى بنفس الطريقة 
تسجل  عليا  محكمة  أي  متثله  الذي  القدر  وبنفس 

وقائعها.
إجراء حلف القسم. ب. 

تلقي األدلة وغيرها من املعلومات وقبولها، سواء كانت  ج. 
حتت القسم أو الشهادة أو غير ذلك، حسبما تراه اللجنة 
مناسبًا، وسواء كانت هذه األدلة أو املعلومات مسموح 

بقبولها في احملاكم أم ال.

املادة 51
األدلة في اإلجراءات األخرى

باستثناء عندما يتعلق األمر مبقاضاة أحد األشخاص بسبب 
)بيانات  اجلنائي  القانون  من   133 البند  مبوجب  جرمية 
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بخصوص  القضاء(  نطاق  خارج  تتم  إجراءات  في  كاذبة 
أحد البيانات الصادرة مبوجب هذا القانون، فإن األدلة التي 
قدمها أحد األشخاص في اإلجراءات وفًقا لهذا الباب واألدلة 
على وجود اإلجراءات تكون غير مقبولة ضد ذلك الشخص 

أمام احملكمة أو في أية إجراءات أخرى.

املادة 52
تقرير بالنتائج

تقوم جلنة املراجعة  .1
الشكاوى  إحدى  في  التحقيق  من  االنتهاء  عند  أ. 
مبوجب البند 41، بتزويد الوزير واملدير بتقرير 
تراها  توصيات  وأي  التحقيق  نتائج  يتضمن 

اللجنة مناسبة. 
بالفقرة  عمال  التقرير  تقدمي  وقت  نفس  وفي  ب. 
)أ( أو بعده، تقوم اللجنة بإبالغ نتائج التحقيق 
إذا رأت ذلك  إلى صاحب الشكوى ويجوز لها، 
مناسبًا، أن تبلغ صاحب الشكوى بأي توصيات 

مشار إليها في تلك الفقرة.

كما سبق
مبوجب  الشكاوى  إحدى  في  التحقيق  من  االنتهاء  عند   .2
البند 42، فإن جلنة املراجعة تقدم للوزير، واملدير، ونائب 
أي  يتضمن  تقريًرا  الشكوى  وصاحب  املعني،  الرئيس 
توصيات تراها اللجنة مناسبة، وكذا نتائج التحقيق التي 
ترى اللجنة أنه من املناسب إبالغها إلى صاحب الشكوى.

التقارير

املادة 53
التقارير السنوية

من  سبتمبر   30 يتجاوز  ال  تاريخ  في  املراجعة،  جلنة  تقدم 
خالل  اللجنة  أنشطة  عن  الوزير  إلى  تقريًرا  مالية،  سنة  كل 
أمام  التقرير  هذا  بتقدمي  الوزير  ويأمر  السابق،  املالي  العام 
كل مجلس في البرملان في أي يوم من األيام اخلمسة عشر 
الذي  اليوم  بعد  وذلك  املجلس  هذا  فيها  ينعقد  التي  األولى 

يتسلم فيه الوزير التقرير.

املادة 54
التقارير اخلاصة

أي  في  أو  الوزير  من  طلب  على  بناًء  املراجعة،  للجنة  يجوز 
مسألة  أي  بشأن  خاًصا  تقريًرا  للوزير  تقدم  أن  آخر،  وقت 

تتعلق بأداء واجباته ووظائفه.

املادة 55
حماية املعلومات السرية

االمتثال  ضمان  أجل  من  املدير  مع  املراجعة  جلنة  تتشاور 
للبند 37 في إعداد:

بيان مبوجب البند 46 من هذا القانون، أو البند الفرعي  أ. 
45 )6( من القانون الكندي حلقوق اإلنسان، أو البند 

الفرعي 19 )5( من قانون املواطنة، أو
الفرعي  البند  أو  )ب(،   )1(  52 الفقرة  مبوجب  تقرير  ب. 
52 )2(، أو البند الفرعي 53 من هذا القانون، أو البند 
الفرعي 46 )1( من القانون الكندي حلقوق اإلنسان، 

أو البند الفرعي 19 )6( من قانون املواطنة.

اجلزء الرابع

املراجعة من قبل البرملان

املادة 56
مراجعة القانون بعد خمس سنوات

بعد 16 يوليو 1989، يتم إجراء مراجعة شاملة ألحكام   .1
هذا القانون وتطبيقه من قبل جلنة من مجلس العموم أو 
من مجلسي البرملان حسبما يعينها أو يشكلها البرملان 

لهذا الغرض.

تقدمي التقارير للبرملان
في   ،)1( الفرعي  البند  في  إليها  املشار  اللجنة  تقوم   .2
غضون عام بعد إجراء املراجعة وفًقا لهذا البند الفرعي 
تقرير عن  بتقدمي  البرملان،  يقرها  أطول  أو خالل مدة 
أي  عن  بيان  ذلك  في  مبا  البرملان  إلى  املراجعة  هذه 

تغييرات توصي بها اللجنة.

الـمـلـــحـق

)البنـــــد 10(
القسم اخلاص بتولي املنصب

أقســـــم أنــــــــــــا،.................................، بأنني سوف أؤدي 
بكل أمانة ونزاهة الواجبات املطلوبة مني كـ)مدير، موظف( 

جلهاز االستخبارات األمنية الكندي. ليكن الله في عوني. 
القسم اخلاص بالسرية

بدون  أقوم،  لن  بأنني  أنــــــــــــا،...........................،  أقســـــم 
بأي  إبالغه  أو  شخص  ألي  باإلفصاح  لي،  املخولة  السلطة 
معلومات حصلت عليها نتيجة للواجبات التي أؤديها لصالح 
أو  لتعليماته،  وفًقا  أو  الكندي  األمنية  االستخبارات  جهاز 
جهاز  قانون  مبوجب  أشغلها  وظيفة  أو  منصب  ألي  نتيجة 

االستخبارات األمنية الكندي. ليكن الله في عوني.
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