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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؛ 
املعايير  من  منتقاة  مجموعة   عن   يبحثون   وصياغتها  
والقواعد والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي 

هذه  سبيل  وفي  جديدة.  تشريعات  صياغة  على  تساعدهم 
مركز  في  العاملون  واخلبراء  العرب  اخلبراء  قرر  الغاية، 
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة العمل يداً 
الفراغ  تسد  التي  العملية  األدوات  بعض  إعداد  أجل  من  بيد 

القائم في هذا اجلانب.

ملن أُِعدنّ 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
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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 
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 
والهيكلية

دور االستخبارات واملهام املسموح لهم وغير   •

املسموح لهم باإلضالع بها

الصالحينّات 
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   •

التي حتتفظ  البيانات الشخصية اخلاصة بهم 
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 معها

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 
العوامل. وبالرغم من  اإلستخبارات تلك 
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 
فإنه  دولة  لكل  باإلستخبارات  اخلاصة 
العناصر  من  عدد  حتديد  املمكن  من 
جميع  يشمل  قانوني  إلطار  املشتركة 
أجهزة اإلستخبارات. وقد وضعت هيئة 
“التشريعات  األدوات  رزمة  حترير 

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   •

خارج أجهزة االستخبارات والسلطة 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 

يسلط  جدول  األمني”  بالقطاع  اخلاصة 
الضوء على تلك العناصــر)أنظر اجلدول 
أجهزة  قانون  الكتيب  هذا  ويحتوي   .)1
الهولندية  العام  واألمن  اإلستخبارات 
إلى  باإلضافة  األصلية،  نسخته  في 
هو  كما  ملوضوعها  تبعاً  القوانني  تنظيم 
موضح في اجلدول، مما يتيح للمشرعني 
احملددة  املواضيع  على  التعرف  سرعة 
أجهزة  تشريع  يتضمنها  أن  ينبغي  التي 
اإلستخبارات فضالً عن مقارنة القوانني 

املختلفة وفقاً ملواضيع بعينها.    
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قانون جهاز االستخبارات واألمن الهولندي
 نظرة عامة 

جهازي  الهولندي  واألمن  االستخبارات  جهاز  قانون  ينظم 
االستخبارات في هولندا: جهاز االستخبارات العامة واألمن 
 .)MIVD( وجهاز االستخبارات العسكرية واألمن )AIVD(
 2002 عام  في  القانون  هذا  الهولندي  البرملان  أصدر  حيث 
بعد أن وجد مجلس الدولة )احملكمة العليا للقانون اإلداري( 
االستخبارات  أجهزة  بشأن  احلالي  القانون  من  أجزاء  أن 
والسوابق  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  مع  تتفق  ال 

القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 
الهولندي  واألمن  االستخبارات  جلهاز  القانون  هذا  يكفل 
تشكل  التي  املنظمات  أو  األشخاص  مع  التحقيق  صالحية 
وأمن  والدميقراطي  القانوني  النظام  وجود  على  تهديدا 
الدولة أو غيرها من املصالح احليوية للدولة. وينفذ اجلهاز 
هذه الصالحية على الصعيدين احمللي وعلى أراضي الدول 
األغراض،  لهذه  املعلومات  جمع  إلى  وباإلضافة  األخرى. 
يجري اجلهاز تقييمات للتصاريح األمنية ويتولى مسؤولية 
جهاز  قانون  يسمح  بينما  للدولة.  السرية  املعلومات  حماية 
العسكرية  االستخبارات  جلهاز  واألمن  االستخبارات 
واألمن بإجراء التحقيقات ذات الصلة بعمل القوات املسلحة 
القوات املسلحة  الهولندية، ويشمل ذلك جمع املعلومات عن 
املسلحة  القوات  فيها  تشارك  التي  واألماكن  األخرى  للدول 
الهولندية )أو قد تشارك فيها(. ويقوم جهاز االستخبارات 
في  للعمل  األمنية  التصاريح  بتقييمات  واألمن  العسكرية 
معلومات  أنظمة  حماية  مسؤولية  يتولى  و  املسلحة  القوات 
القوات املسلحة. غير أن كال اجلهازين يفتقران إلى مهام إنفاذ 

القانون وغير مسموح لهما باعتقال أو احتجاز أي شخص

األمنية  االستخبارات  أجهزة  على  واإلشراف  املراقبة 
الهولندية

و/  للمراقبة  الهولندية  االستخبارات  أجهزة  تخضع 
املسؤول  هي:  مؤسسات  خمس  قبل  من  اإلشراف  أو 
االستخبارات  جلهاز  بالنسبة  الداخلية  )وزير  التنفيذي 
بالنسبة جلهاز االستخبارات  الدفاع  العامة واألمن، ووزير 
األمن  أجهزة  مراجعة  وجلنة  والبرملان  واألمن(  العسكرية 
الوطني،  الشكاوى  ومحقق  والقضاء،  واالستخبارات، 

ومحكمة احملاسبة.
املسؤول التنفيذي، يحدد السياسات العامة واألولويات   .1

لتنظيم  قواعد  وضع  وميكنه  االستخبارات  ألجهزة 
التنفيذي  املسؤول  يكون  ذلك،  إلى  باإلضافة  أنشطتها. 
مسؤوال سياسيا عن أجهزة االستخبارات ويجب أن يقدم 
تقريرا إلى البرملان عن أنشطتها. ويتعني موافقة الوزير 
للصالحيات  االستخبارات  أجهزة  استخدام  املعني على 
اخلاصة )جلمع املعلومات( مثل رصد املكاملات الهاتفية 

أو اقتحام املنازل. 
امليزانيات  على  ويوافق  يستعرض  الهولندي،  البرملان   .2
ألجهزة  العامة  امليزانيات  ذلك  في  مبا  املقترحة، 
البنود  في  بالتدقيق  له  السماح  دون  االستخبارات 
مجلس  برملان  لدى  يوجد  كما  امليزانية.  في  املصنفة 
لالستخبارات  جلنة  أيضا   )Lower House( النواب 
مجلس  في  السياسية  األحزاب  قادة  من  تتألف  واألمن 
اإلشراف  سلطة  لديها  و  الهولندي،  البرملان  في  النواب 
االستخبارات  أجهزة  عمل  جوانب  من  جانب  أي  على 
الصلة.  ذات  املعلومات  جميع  إلى  الوصول  في  واحلق 
ولكن، في الواقع، ال جتري هذه اللجنة إشرافا يوميا على 
توكل  حيث  حتقيقات،  جتري  وال  االستخبارات  أجهزة 
واالستخبارات  األمن  أجهزة  مراجعة  للجنة  املهام  هذه 
)أنظر أدناه(. جدير بالذكر أن قانون جهاز االستخبارات 
واألمن ال يتناول مهام هذه اللجنة، وإمنا ترد هذه املبادئ 

التوجيهية في قواعد السلوك اخلاصة مبجلس النواب. 
هيئة  هي  واالستخبارات،  األمن  أجهزة  مراجعة  جلنة   .3
أجهزة  أنشطة  مشروعية  تراجع  خبيرة  إشرافية 
االستخبارات. كما تشرف أيضا على تعامل الوزراء مع 

الشكاوى املقدمة عن أجهزة االستخبارات. 
وتتكون اللجنة من ثالثة أشخاص عادة ما يكونون من   
الشرطة،  أو  القضاء  مجال  في  السابقني  األعضاء  كبار 
يتم  التنفيذية.  السلطة  أو  البرملان  في  أعضاء  وليسوا 
توصية  على  بناء  ملكي  مبرسوم  اللجنة  أعضاء  تعيني 
األعضاء  ترشيح  أوال  يجب  ولكن  املسؤول.  الوزير  من 
أعضاء  كبار  من  للجنة  يجوز  كما  البرملان،  بواسطة 
الترشيحات.  بشأن  توصيات  تقدمي  القضائية  السلطة 
التي  املعلومات  جميع  إلى  الوصول  اللجنة  لهذه  ويحق 
استدعاء  وميكنها  االستخبارات،  أجهزة  بها  حتتفظ 

الشهود. 
التحقيق  في  االشتراك  القضائية  للسلطة  ميكن   .4
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بأنشطة  املتعلقة  واجلنائية  املدنية  املسائل  في  والفصل 
من  إذن  على  احلصول  يتعني  كما  االستخبارات. 
أجهزة  قبل  من  البريدية  االتصاالت  العتراض  احملاكم 

االستخبارات. 
تلقي  الشكاوى  حملقق  ميكن  الوطني،  الصعيد  على   .5
الشكاوى والتحقيق فيها بشأن اإلجراءات التي اتخذتها 
صاحب  على  يجب  ذلك،  ومع  االستخبارات،  أجهزة 
وفي  املعني،  الوزير  إلى  أوال  الشكوى  تقدمي  الشكوى 
فله  شكواه،  مع  الوزير  تعامل  عن  رضائه  عدم  حالة 
رفعها إلى محقق الشكاوى الذي ميكنه إصدار توصيات 
للوزير بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها للتعامل مع 

الشكوى. 
أجهزة  نفقات  مراجعة  فيمكنها  احملاسبة  محكمة  أما   .6
على  القدرة  لديها  السياق،  هذا  وفي  االستخبارات، 

الوصول إلى أي معلومات سرية. 

قوانني أخرى ذات صلة 
هناك عدد من القوانني واألنظمة األخرى التي تتصل بأجهزة 
االستخبارات واإلشراف عليها. وتشمل هذه القوانني: قانون 
التحقيقات األمنية )الذي ينظم عمليات التصريحات األمنية( 
وقانون محقق الشكاوى الوطني )يرسي اخلطوط العريضة 
ملهام وصالحيات محقق الشكاوى الوطني(، وقواعد سلوك 

مجلس النواب، والقانون اإلداري العام. 

 مصادر: 
•موقع جهاز االستخبارات العامة واألمن بهولندا: 	

 https://www.aivd.nl/english

•موقع جلنة مراجعة أجهزة االستخبارات واألمن: 	
http://www.ctivd.nl/?English
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املادة 1
حتمل املصطلحات التالية املعاني املقابلة لها في هذا القانون واألحكام املبنية عليه:

اجلهاز: جهاز االستخبارات واألمن العام أو جهاز االستخبارات العسكرية واألمن. أ. 
املنسق: املوظف املشار إليه في املادة )4(. ب. 

الوزير املعني: ج. 
فيما يتعلق بجهاز االستخبارات واألمن العام: وزير الداخلية وعالقات اململكة.  .1

فيما يتعلق بجهاز االستخبارات العسكرية واألمن: وزير الدفاع.  .2
فيما يتعلق باملنسق: رئيس الوزراء، وزير الشؤون العامة.  .3

املعلومات: البيانات الشخصية واملعلومات األخرى. د. 
معروف  أو  عليه  التعرف  ميكن  فرد  طبيعي  بشخص  املتعلقة  املعلومات  الشخصية:  البيانات  هـ. 

الهوية.
معاجلة املعلومات: أي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات املتعلقة باملعلومات، مبا في ذلك، وفي  و. 
تغييرها  أو  حتديثها  أو  تخزينها  أو  ترتيبها  أو  تسجيلها  أو  املعلومات  جمع  عمليات  حالة،  أي 
أو استرجاعها أو التشاور بشأنها أو استخدامها، وكذا نشر املعلومات عن طريق اإلرسال أو 
التوزيع أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة املعلومات، إضافة إلى جتميع املعلومات أو ربطها أو 

حمايتها أو تبادلها أو تدميرها.
اللجنة اإلشرافية: اللجنة املشار إليها في املادة 64. ز. 

املادة 2
الوزير  سلطة  وحتت  للقانون  وفًقا  منهم  لكل  املوكلة  الواجبات  واملنسق  األجهزة  متارس  سوف 

املعني.

املادة 4
يوجد منسق ألجهزة االستخبارات واألمن.  .1

ُيعني املنسق مبوجب مرسوم ملكي بناًء على توصية مشتركة من الوزراء املعنيني.  .2
يكون املنسق، وفًقا لتعليمات رئيس الوزراء، وزير الشؤون العامة، والوزراء اآلخرين املعنيني   .3

مسؤوالً عن:
إعداد املشاورات املشار إليها في املادة 3. أ. 

تنسيق أداء مهام األجهزة. ب. 
يتولى املنسق إبالغ الوزراء املعنيني بأي شيء ذي أهمية.  .4

معاجلة  مسألة  على  قياًسا   4 والفصل   ،)2-2-3( البند  باستثناء   ،3 الفصل  من  كل  يسري   .5
املعلومات من قبل املنسق.

أحكام عامة

التنظيم والهيكلية

مواد من قانون أجهزة االستخبارات واالمن العام  املوضوع

هولندا - قانون أجهزة االستخبارات واألمن لعام، 2002
)هذه املواد مقتبسة من قانون أجهزة االستخبارات واالمن العام الهولندي. لإلطالع على نص القانون بالكامل، الرجاء النظر الى 

الصفحات: 62-39.(
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املادة 6
يوجد جهاز يحمل اسم “جهاز االستخبارات واألمن العام”.  .1

املادة 7
يوجد جهاز يحمل اسم “جهاز االستخبارات العسكرية واألمن”.  .1	

املادة 6
حلماية مصلحة األمن القومي فإن جهاز االستخبارات واألمن العام يتولى املهام التالية:  .2

إجراء التحقيقات بشأن املنظمات واألشخاص الذين، بسبب األهداف التي يسعون خلفها أو  أ. 
نظًرا لألنشطة التي ميارسونها، يثيرون الشك بصورة خطيرة بأنهم يشكلون تهديًدا على 
استمرار وجود النظام الشرعي الدميقراطي، أو خطًرا على األمن أو على أي مصالح حيوية 

أخرى للدولة.
إجراء التحقيقات اخلاصة بالتصاريح األمنية على النحو املشار إليه في “قانون التحقيقات  ب. 

األمنية”.
حماية  تدابير  ذلك  في  مبا   ،) أ   ( البند  حتت  إليها  املشار  املصالح  حلماية  التدابير  تعزيز  ج. 
املعلومات التي يجب احملافظة على سريتها ألسباب تتعلق باألمن القومي، وكذا املعلومات 
التي تتعلق بتلك األجزاء من اخلدمة العامة ومجتمع األعمال التي يرى الوزراء املعنيون أنها 

حتظى بأهمية حيوية الستمرار وجود النظام االجتماعي.
إجراء التحقيقات بشأن البلدان األخرى فيما يتعلق باملواضيع التي يحددها رئيس الوزراء،  د. 

وزير الشؤون العامة، ووفًقا للوزراء املعنيني.

املادة 7
حلماية مصلحة األمن القومي فإن جهاز االستخبارات العسكرية واألمن يتولى املهام التالية:  .2

إجراء التحقيقات: أ. 
متوازن  تشكيل  حتقيق  أجل  من  املسلحة،  وقواتها  األخرى  القوى  بإمكانات  اخلاصة   .1

واستخدام فعال لقواتنا املسلحة.
اخلاصة بالعوامل التي تؤثر أو رمبا يكون لها تأثير على احلفاظ على النظام الشرعي   .2
الدولي وتعزيزه، وذلك فيما يتعلق مبشاركة القوات املسلحة، أو املشاركة املتوقعة لها، 

في هذا الصدد.
إجراء التحقيقات اخلاصة بالتصاريح األمنية على النحو املشار إليه في “قانون التحقيقات  ب. 

األمنية”.
إجراء التحقيقات الالزمة التخاذ تدابير: ج. 

ملنع األنشطة التي تهدف إلى اإلضرار بأمن القوات املسلحة أو استعدادها.  .1

لتعزيز التنظيم السليم لعمليات التعبئة واحلشد اخلاصة بالقوات املسلحة.  .2
لعمليات إعداد ونشر القوات املسلحة بسالسة على النحو املشار إليه في اجلزء أ حتت   .3

البند الفرعي )2(.
تأسيس تدابير ل حماية املصالح املشار إليها في )ج(، مبا في ذلك التدابير اخلاصة بحماية  د. 

املعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة واملطلوب احملافظة على سريتها.

الصالحيات 
والوظائف
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إجراء التحقيقات بشأن البلدان األخرى، فيما يتعلق باملسائل ذات الطبيعة العسكرية والتي  هـ. 

يحددها رئيس الوزراء، وزير الشؤون العامة، وفًقا للوزراء املعنيني. 

املادة 9
ال ميتلك املوظفون العاملون لدى األجهزة أي صالحيات للتحقيق في اجلرائم.  .1

ال ميارس املوظفون املشار إليهم في املادة 60، عند القيام بأنشطة تتعلق مبعنى املادة املذكورة،   .2
أي صالحيات للتحقيق في اجلرائم. 

املادة 12
يخول لألجهزة القيام مبعاجلة املعلومات مع املراعاة الواجبة للمتطلبات التي حددها هذا القانون   .1

أو وضعت مبوجبه، أو التي حددها قانون التحقيقات األمنية أو وضعت مبوجبه.
ضرورة  تقتضي  ما  بقدر  وفقط  محدد،  لغرض  حصري  بشكل  املعلومات  معاجلة  عملية  تتم   .2

تنفيذ هذا القانون أو قانون التحقيقات األمنية بشكل سليم.
تتم عملية معاجلة املعلومات وفًقا للقانون ومع املراعاة الواجبة والسليمة.  .3

يتم توفير املعلومات املعاجلة في سياق أداء األجهزة مع بيان درجة املوثوقية أو مع اإلشارة إلى   .4
الوثيقة أو املصدر الذي أُخذت منه املعلومات.

املادة 17
– مخاطبة األطراف  أداء واجباتهم  أداء مهامهم أو من أجل دعم حسن  يخول لألجهزة - في   .1

التالية جلمع املعلومات:
املعلومات  تقدمي  على  قادر  أنه  ُيرى  شخص  وأي  العموميني  واملوظفني  اإلدارية  الهيئات  أ. 

الالزمة.
الشخص املسؤول عن معاجلة معلومات معينة. ب. 

في احلالة املشار إليها في الفقرة األولى، والكلمات االفتتاحية وحتت البند الفرعي )ب(، فإنه   .2
إلى الشخص املسؤول عن معاجلة  أن يثبت هويته  املكلف باألمر  العمومي  املوظف  يجب على 
اجلهاز  رئيس  قبل  من  الهوية  بطاقة  تقدمي  أساس  على  وذلك  معينة،  قضية  في  املعلومات 

املعني.
ال تنطبق األحكام السارية بالنسبة للشخص املسؤول عن معاجلة املعلومات في قضية محددة   .3
بشأن تقدمي مثل هذه املعلومات إذا كانت هذه املعلومات مقدمة وفًقا لطلب على النحو املشار إليه 

في الفقرة األولى، والكلمات االفتتاحية وحتت البند الفرعي )ب(.

املادة 18
يجوز فقط ممارسة إحدى الصالحيات املشار إليها في هذه الفقرة حسب الضرورة التي يقتضيها 
حسن أداء املهام املشار إليها في املادة 6، الفقرة الثانية، حتت البندين الفرعيني ) أ ( و )د(، واملهام 

املشار إليها في املادة 7، الفقرة الثانية، حتت البنود الفرعية ) أ ( و )ج( و )هـ(.

املادة 19
ُيسمح مبمارسة إحدى الصالحيات على النحو املشار إليه في هذا البند من قبل اجلهاز فقط في   .1
حالة، بالقدر الذي ال ينص فيه هذا البند على خالف ذلك، قيام الوزير املعني أو رئيس اجلهاز 

املعني نيابة عن هذا الوزير مبنح إذن بذلك.

صالحيات جمع 
املعلومات
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يجوز لرئيس اجلهاز، مبوجب قرار كتابي، تعيني املوظفني التابعني ملنح اإلذن املشار إليه في   .2
الفقرة األولى نيابة عنه. ويتم إرسال نسخة من القرار إلى الوزير املعني.

يتم منح اإلذن، بالقدر الذي ال ينص مبقتضاه القانون على خالف ذلك، ملدة أقصاها ثالثة أشهر،   .3
وميكن متديدها في كل مرة استجابة لطلب يقدم لهذا الغرض وملدة مماثلة في كل مرة.

املادة 20
يخول لألجهزة القيام مبا يلي:  .1

األشخاص  بتصرفات  املتعلقة  املعلومات  بتسجيل  السياق  هذا  ضمن  والقيام  املراقبة،  أ. 
الطبيعيني أو املعلومات املتعلقة باألشياء، سواء مبساعدة أجهزة املراقبة والتسجيل أم ال.

أو  الطبيعيني  باألشخاص  املتعلقة  املعلومات  بتسجيل  السياق  هذا  ضمن  والقيام  التتبع،  ب. 
املعلومات املتعلقة باألشياء، سواء مبساعدة أجهزة التتبع وحتديد املواقع والتسجيل أم ال.

استخدام أدوات املراقبة والتسجيل على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، حتت البند الفرعي   .2
)أ(، وتثبيت أجهزة التتبع وأدوات حتديد املواقع والتسجيل كما هو مشار إليها في الفقرة األولى، 
حتت البند الفرعي )ب(، بواسطة جهاز االستخبارات العسكرية واألمن يعد أمًرا مسموًحا به 
فقط في حالة، وبقدر ما يتعلق هذا باستعمال أو تثبيت هذه األجهزة أو املعدات في أماكن مغلقة 
ال تستخدمها وزارة الدفاع، منح إذن بذلك وفًقا لتعليمات وزير الداخلية وعالقات اململكة، أو 

حيثما ينطبق، رئيس جهاز االستخبارات واألمن العام.
استخدام أدوات املراقبة والتسجيل على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، حتت ) أ (، داخل   .3
اجلهاز.  رئيس  إلى  بذلك  كتابيًا  إذًنا  املعني  الوزير  منح  إذا  فقط  به  مسموًحا  أمًرا  يعد  املنازل 
وفي احلالة املشار إليها في الفقرة الثانية، فإنه يتم منح اإلذن، بالنسبة للمنازل، من قبل وزير 

الداخلية وعالقات اململكة.
رئيس  قبل  من  الثالثة  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  اإلذن  على  للحصول  طلب  تقدمي  يتم   .4

اجلهاز، ويشتمل الطلب على األقل ما يلي:
عنوان املسكن الذي يراد استخدام األجهزة أو املعدات به. أ. 

وصف لنوع األجهزة التي سيتم استخدامها. ب. 
سبب الضرورة من استخدام األجهزة املعنية. ج. 

املادة 21
يخول لألجهزة القيام مبا يلي:  .1

نشر أشخاص طبيعيني، سواء حتت غطاء هوية أو صفة مفترضة أم ال، والذين، يتولون  أ. 
حتت مسؤولية اجلهاز وبناًء على تعليماته، ما يلي:

أن  ميكن  التي  واملنظمات  باألشخاص  تتعلق  والتي  موجهة  بصورة  املعلومات  جمع   .1
تكون ذات صلة بأداء مهام اجلهاز.

تأسيس أو اتخاذ تدابير حلماية املصالح التي يرعاها اجلهاز.  .2
إعداد واستخدام كيانات قانونية لدعم أنشطة العمليات. ب. 

بالقدر  للتعاون  الصلة  ذات  اإلدارية  الهيئات  إلى  كتابية  تعليمات  إصدار  املعني  للوزير  يجوز   .2
البند  حتت  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  طبيعي  شخص  توفير  أجل  من  الالزم 
الفرعي أ ومع الهوية املفترضة. وال تسري األحكام القانونية السارية للهيئة اإلدارية املتعلقة 

باألنشطة املطلوبة طاملا أنها تتعارض مع تنفيذ مثل هذه األنشطة.
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أ تعليمات  الفرعي  البند  الفقرة األولى حتت  إليه في  املشار  الطبيعي  يتلقى الشخص  أن  ميكن   .3
من اجلهاز لتنفيذ األنشطة التي قد تؤدي إلى تقدمي املساعدة في ارتكاب جرمية أو في ارتكاب 
جرمية. وهذه التعليمات املشار إليها في اجلملة األولى تصدر فقط إذا كان حسن أداء واجبات 

اجلهاز أو سالمة الشخص الطبيعي املعني يقتضيان ذلك.
تنفيذ  أثناء  أ،  الفرعي  البند  حتت  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  الطبيعي  للشخص  ُيسمح  ال   .4
التعليمات بجعل شخص ما، وذلك بسبب تصرفات الشخص األول، يقوم بأعمال أخرى تتعلق 

بتدبير أو ارتكاب جرائم بخالف تلك األعمال التي يعتزم الشخص الثاني القيام بها بالفعل.
عند إصدار التعليمات املشار إليها في الفقرة الثالثة، فسيتم إبالغ الشخص املعني:  .5

التي قد ينتج عنها تقدمي  للتعليمات  بتنفيذ األنشطة وفًقا  التي ُيسمح في ظلها  بالظروف  أ. 
املساعدة في ارتكاب جرمية أو في ارتكاب جرمية.

التي سيتم تنفيذها من قبل  التعليمات، مبا في ذلك طبيعة األنشطة  كيفية تنفيذ مثل هذه  ب. 
الشخص املعني وذلك بالقدر الذي ميكن توقعه لهذه األنشطة عند إصدار التعليمات.

ُتسجل التعليمات الصادرة لشخص طبيعي على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، حتت البند   .6
الفرعي أ، في صورة كتابية.

ميكن وضع املزيد من القواعد التي تتعلق مبا يلي وذلك مبوجب أو وفًقا لقرار من املجلس بناًء   .7
على توصية مشتركة من الوزراء املعنيني ووزير العدل:

الشروط واحلاالت التي ُيسمح مبقتضاها للشخص الطبيعي املشار إليه في الفقرة األولى،  أ. 
حتت البند الفرعي أ، بتنفيذ األنشطة وفًقا للتعليمات التي قد ينتج عنها تقدمي املساعدة في 

ارتكاب جرمية أو في ارتكاب جرمية.
كيفية اإلشراف على تنفيذ الصالحية ذات الصلة. ب. 

“قانون احملاسبة احلكومية” على تشكيل  ال تسري املادة )29(، الفقرتان األولى والثانية من   .8
كيان قانوني على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، حتت البند الفرعي ب.

املادة 22
يخول لألجهزة، سواء مبساعدة أو عدم مساعدة األدوات التقنية، ما يلي:  .1

إجراء بحث في األماكن املغلقة. أ. 
تفتيش األشياء املغلقة. ب. 

إجراء حتقيق حول األشياء بهدف إثبات هوية شخص ما. ج. 
االستخبارات  جهاز  قبل  من  األولى  الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  بتنفيذ  فقط  ُيسمح   .2
وفًقا  بذلك  اإلذن  منح  مت  إذا  الدفاع  وزارة  تستخدمها  التي  األماكن  خارج  واألمن  العسكرية 
لتعليمات وزير الداخلية وعالقات اململكة، أو حيثما ينطبق، رئيس جهاز االستخبارات واألمن 

العام.
أثناء  إزالة أي شيء موجود  األمر ذلك إلجراء حتقيق من قبل اجلهاز، فإنه ميكن  اقتضى  إذا   .3
تنفيذ الصالحية املشار إليها في الفقرة األولى لفترة محدودة من قبل اجلهاز املعني، طاملا أن 
فحص هذا الشيء في موقع البحث يعد أمًرا مستحيالً وال ميكن إجراء عملية جمع املعلومات 
املقصودة بأي طريقة أخرى أقل تطفالً. وسوف يعاد هذا الشيء إلى مكانه مرة أخرى في أقرب 
وقت ممكن، ما لم يتعارض ذلك مع األداء السليم لواجبات اجلهاز أو ال توجد فائدة معقولة من 

إعادة هذا الشيء.
يجوز فقط ممارسة الصالحية املشار إليها في الفقرة األولى، حتت البند الفرعي أ، وفيما يتعلق   .4
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باملساكن، إذا كان الوزير املعني قد أعطى رئيس اجلهاز إذًنا كتابيًا للقيام بذلك. وُيسمح فقط 
بتنفيذ الصالحية املشار إليها في الفقرة األولى، حتت البند الفرعي أ، من قبل جهاز االستخبارات 
العسكرية واألمن وفيما يتعلق باملساكن التي تقع خارج األماكن التي تستخدمها وزارة الدفاع 

إذا مت منح اإلذن بذلك وفًقا لتعليمات وزير الداخلية وعالقات اململكة.
الصدد  أيام. وال يسري في هذا  أقصاها ثالثة  ملدة  الرابعة  الفقرة  إليه في  املشار  اإلذن  مُينح   .5

“قانون التمديد العام للفترات الزمنية”.
أن  والذي يجب  الرابعة،  الفقرة  إليه في  املشار  اإلذن  للحصول على  يقدم رئيس اجلهاز طلب   .6

يتضمن على األقل:
عنوان املسكن املراد تفتيشه. أ. 

سبب تفتيش املسكن. ب. 

املادة 23
خول لألجهزة فتح الرسائل والشحنات األخرى دون موافقة املرسل أو املرسل إليه، شريطة   .1

قيام احملكمة اجلزئية في الهاي، بناًء على طلب رئيس اجلهاز، بإعطاء تفويض للقيام بذلك.
ال يستلزم األمر احلصول على إذن كما هو مشار إليه في املادة 19 لتنفيذ الصالحية على النحو   .2

املشار إليه في الفقرة األولى.
العسكرية  االستخبارات  جهاز  رئيس  قبل  من  األولى  الفقرة  في  إليه  املشار  الطلب  تقدمي  يتم   .3
واألمن، بشأن الرسائل والشحنات األخرى التي ال يتطابق فيها عنوان املرسل أو املرسل إليه 
واألمن  االستخبارات  جهاز  رئيس  لتعليمات  وفًقا  الدفاع،  وزارة  تستخدمه  مكان  عنوان  مع 

العام.
يتعني أن يتضمن طلب احلصول على الصالحية كما هو مشار إليه في الفقرة األولى ما يلي على   .4

األقل:
أو  األخرى  الشحنات  أو  إليهم اخلطابات  التي ترسل  املؤسسة  أو  الشخص  اسم وعنوان  أ. 

ُترسل من قبلهم اخلطابات أو الشحنات األخرى التي سيتم فتحها.
السبب وراء ضرورة فتح اخلطابات أو الشحنات األخرى. ب. 

مُينح اإلذن فقط إذا كان ذلك ضرورًيا حلسن أداء واجبات اجلهاز.  .5
مُينح اإلذن املشار إليه في الفقرة األولى:  .6

من خالل خطاب أو وسيلة تسليم أخرى، إذا كان بالفعل في حوزة اجلهاز. أ. 
لفترة ُينص عليها في اإلذن ملدة أقصاها ثالثة أشهر إذا كان يتعلق بفتح خطابات أو شحنات  ب. 

أخرى ُيعهد أو سيُعهد بها إلى مؤسسة بريد أو شركة نقل منصوص عليها في اإلذن.
تلتزم املؤسسة البريدية أو شركة النقل املشار إليها في الفقرة السادسة، حتت البند الفرعي ب،   .7
إلى  املمنوح  الرسائل والشحنات األخرى مقابل إيصال والتي تتعلق مبوضوع اإلذن  بتسليم 

موظف اجلهاز املعني لهذا الغرض من قبل رئيس اجلهاز.
يلتزم املوظف بإثبات هويته للمؤسسة البريدية أو شركة النقل من خالل تقدمي بطاقة الهوية   .8

التي يقدمها رئيس اجلهاز.
تضمن األجهزة أن الرسالة أو الشحنة األخرى املسلمة إليها من قبل املؤسسة البريدية أو شركة   .9
النقل بعد إجراء التحقيق في هذه الرسالة أو الشحنة سوف تعاد فوًرا إلى املؤسسة البريدية أو 

شركة النقل املعنية إلرسالها.
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املادة 24
أو  مقلدة،  مفاتيح  أو  خاطئة،  إشارات  أو  تقنية،  أدوات  تستخدم  كانت  سواء  لألجهزة،  يخول   .1
إليها في اجلملة  هويات مزيفة أم ال، دخول أي عمل مؤمتت. كما تتضمن الصالحيات املشار 

األولى ما يلي:
اختراق أي أمن. أ. 

إدخال أجهزة تقنية لفك أي تشفير للبيانات املخزنة أو املعاجلة في العمل املؤمتت. ب. 
نسخ البيانات املخزنة أو املعاجلة في العمل املؤمتت. ج. 

ُيسمح بتنفيذ الصالحيات على النحو املشار إليه في الفقرة األولى من قبل جهاز االستخبارات   .2
العسكرية واألمن خارج األماكن التي تستخدمها وزارة الدفاع، وذلك فقط في حالة منح اإلذن 
جهاز  رئيس  ينطبق،  حيثما  أو  اململكة،  وعالقات  الداخلية  وزير  لتعليمات  وفًقا  الغاية  لهذه 

االستخبارات واألمن العام.
يلتزم أي شخص لديه معرفة بفك تشفير البيانات املخزنة أو املعاجلة في العمل املؤمتت كما هو   .3
مشار إليه في الفقرة األولى، بناًء على طلب كتابي من رئيس اجلهاز بتقدمي كل التعاون الالزم 

من أجل فك التشفير.

املادة 25
أو  تسجيل  أو  تلقي  أو  اعتراض  بعمليات  القيام  التقنية،  األجهزة  مبساعدة  لألجهزة،  يخول   .1
رصد بشكل موجه ألي شكل من أشكال احملادثات أو االتصاالت أو نقل البيانات بواسطة عمل 
مؤمتت، بغض النظر عن مكان حدوث ذلك. وتتضمن الصالحيات املشار إليها في اجلملة األولى 

صالحية فك تشفير احملادثات أو االتصاالت أو نقل البيانات.
يجوز فقط ممارسة الصالحية املشار إليها في الفقرة األولى في حالة تقدمي طلب بهذا الصدد   .2

إلى رئيس اجلهاز.
االستخبارات  قبل جهاز  األولى من  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  الصالحية  تنفيذ  يجوز   .3
العسكرية واألمن بشأن احملادثات أو االتصاالت أو نقل البيانات عن طريق عمل مؤمتت، وطاملا 
أن هذا ال يحدث في أماكن قيد االستخدام من قبل وزارة الدفاع أو تتعلق بها، فقط في حالة منح 

اإلذن لهذه الغاية وفًقا لتعليمات وزير الداخلية وعالقات اململكة.
ُيقدم طلب احلصول على اإلذن املشار إليه في الفقرتني الثانية والثالثة بواسطة رئيس اجلهاز،   .4

ويتعني أن يحتوي الطلب على األقل على ما يلي:
إشارة إلى الصالحية التي يرغب اجلهاز في ممارستها، وحيثما ينطبق، العدد على النحو  أ. 

املشار إليه في املادة 1-1، حتت البند الفرعي “ر”، من “قانون االتصاالت”.
ملمارسة  املقدم  الطلب  بها  أو  به  يتصل  الذي  املؤسسة  أو  الشخص  هوية  عن  معلومات  ب. 

الصالحية.
السبب وراء ضرورة ممارسة هذه الصالحية املطلوبة. ج. 

في حالة كان العدد عند وقت تقدمي الطلب للحصول على اإلذن املشار إليه في الفقرة الرابعة،   .5
مبمارسة  القيام  شرط  على  فقط  اإلذن  منح  فسيتم  بعد،  معلوم  غير  أ،  الفرعي  البند  حتت 
الصالحية مبجرد معرفة العدد املقصود. ويسمح لألجهزة باستخدام األجهزة التقنية من أجل 
إليها في  املشار  الصالحية  تنفيذ  األولى. ويجري  إليه في اجلملة  املشار  العدد  احلصول على 



رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

17

تستخدمها  التي  األماكن  خارج  واألمن  العسكرية  االستخبارات  جهاز  قبل  من  الثانية  اجلملة 
وزارة الدفاع وفًقا لتعليمات وزير الداخلية وعالقات اململكة.

في حالة كانت املعلومات املشار إليها في الفقرة الرابعة، حتت البند الفرعي ب – عند وقت تقدمي   .6
طلب للحصول على اإلذن – غير معلومة بعد، فسوف يتم منح اإلذن فقط شريطة أن تستكمل 

املعلومات املعنية في أسرع وقت ممكن.
يلتزم أي شخص لديه معرفة بفك تشفير احملادثات أو االتصاالت أو نقل البيانات على النحو   .7
املشار إليه في الفقرة األولى، وبناًء على طلب كتابي من رئيس اجلهاز، بأن يقدم كل التعاون 

الالزم من أجل فك التشفير.
املرتبطة  غير  لالتصاالت  املوجه  والتسجيل  االستقبال  عمليات  على  الثالثة  الفقرة  تسري  ال   .8
بالكابل والتي يكون مصدرها دول أخرى أو خاصة بها، وذلك على أساس اخلاصية التقنية. 
وعندما تتعلق هذه االتصاالت بحركة مرور الرسائل العسكرية فإن األمر ال يستلزم احلصول 

على إذن كما جاء في املادتني 19 و 25، الفقرة الثانية.

املادة 26
يخول لألجهزة، مبساعدة األجهزة التقنية، تلقي وتسجيل االتصاالت غير احملددة بكابل والتي   .1
يكون مصدرها دول أخرى أو خاصة بها، وذلك على أساس اخلاصية التقنية ملراقبة االتصاالت. 
ويخول لألجهزة معرفة املعلومات التي يتم تلقيها في هذا السياق. والصالحيات املشار إليها في 

اجلملة األولى تشمل صالحية فك تشفير االتصاالت.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة 19 ملمارسة الصالحية املشار إليها في   .2

الفقرة األولى.
أو  الشخص  إثبات هوية  األولى، فبمجرد  الفقرة  إليها في  املشار  الصالحية  بالنسبة ملمارسة   .3
املنظمة التي تصدر منه أو منها االتصاالت، فإنه ميكن تسجيل ذلك إذا اقتضى األمر هذا بهدف 

األداء السليم للواجبات من قبل اجلهاز.
أو  الشخص  إثبات هوية  األولى، فبمجرد  الفقرة  إليها في  املشار  الصالحية  بالنسبة ملمارسة   .4
املنظمة التي تصدر منه أو منها االتصاالت، فإنه سيتم تقدمي طلب للحصول على إذن على النحو 
أو  استقبال  كان  حالة  في  يومني،  غضون  في  وذلك  الثانية،  الفقرة   ،25 املادة  في  إليه  املشار 
تسجيل اتصاالت الشخص أو املنظمة املعنية أمًرا ضرورًيا حلسن أداء اجلهاز لواجباته. وحتى 
حلظة منح اإلذن املشار إليه في املادة 25، الفقرة الثانية، فإنه ال يتم إجراء مزيد من االطالع على 

االتصاالت املسجلة.
ضرورًيا  ليس  املعنية  املنظمة  أو  بالشخص  اخلاصة  االتصاالت  وتسجيل  استقبال  كان  إذا   .5
حلسن أداء اجلهاز لواجباته، فيتعني على الفور تدمير املعلومات املستلمة واملسجلة وفًقا للفقرة 

األولى.

املادة 27
وغير  اخلاصة  غير  االتصاالت  وتسجيل  تلقي  التقنية،  األجهزة  مبساعدة  لألجهزة،  يخول   .1
احملددة بالكابل. وتتضمن الصالحيات على النحو املشار إليه في اجلملة األولى صالحية فك 

تشفير االتصاالت.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة 19 ملمارسة الصالحية املشار إليها في   .2

الفقرة األولى.
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ميكن انتقاء املعلومات التي مت جمعها نتيجة ممارسة الصالحية على النحو املشار إليه في الفقرة   .3
األولى، بواسطة األجهزة على أساس ما يلي:

معلومات تتعلق بهوية أي شخص أو منظمة. أ. 
عدد على النحو املشار إليه في املادة 1-1، حتت البند الفرعي “ر”، من قانون االتصاالت،  ب. 

أو أية خاصية تقنية.
كلمات داللية تتعلق مبوضوع يتم وصفه بتفصيل أكبر. ج. 

مينح وزير الداخلية وعالقات اململكة اإلذن باالختيار على النحو املشار إليه في الفقرة الثالثة،   .4
حتت “أ” و”ب”، لرئيس اجلهاز استجابة لطلب مقدم لهذا الغرض وملدة أقصاها ثالثة أشهر 
وميكن أن متتد في كل مرة استجابة لطلب يقدم لهذا الغرض. ويتعني أن يتضمن الطلب املقدم 

للحصول على اإلذن على األقل ما يلي:
املعلومات املشار إليها في الفقرة الثالثة، حتت البند الفرعي “أ” أو “ب”، والتي ستعتمد على  أ. 

أساسها عملية االنتقاء.
السبب وراء إجراء عملية االنتقاء. ب. 

الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  الداللية  الكلمات  أساس  على  االنتقاء  لعملية  اإلذن  منح  يتم   .5
الثالثة، حتت البند الفرعي “ج”، من قبل الوزير املعني إلى رئيس اجلهاز استجابة لطلب يقدم 
لهذا الغرض وملدة أقصاها سنة واحدة، وميكن متديد هذه الفترة في كل مرة استجابة لطلب 

يقدم لهذا الغرض. ويتعني أن يتضمن طلب منح اإلذن على األقل ما يلي:
وصف تفصيلي للموضوع. أ. 

السبب وراء ضرورة إجراء عملية االنتقاء. ب. 
تسري املادة 19 على حتديد الكلمات الداللية التي تتعلق مبوضوع ما، على أن يكون مفهوًما أن   .6

عبارة “ثالثة أشهر” في الفقرة الثالثة من املادة 19 يقصد بها: سنة واحدة.
إلى  إضافة  بسرية  ذلك  عن  اإلبالغ  يتم  فإنه  اخلامسة،  الفقرة  في  إليه  املشار  اإلذن  منح  عند   .7

موضوع االنتقاء وسببه إلى أحد مجلسي البرملان أو كليهما واللجنة اإلشرافية.
االستخبارات  جهاز  قبل  من  الثالثة  الفقرة  في  إليها  املشار  االنتقاء  عملية  بإجراء  يتعلق  فيما   .8
العسكرية واألمن بشأن االتصاالت التي تكون دولة هولندا مصدرها واملخصصة لها، فإنه يتم 

منح اإلذن الالزم وفًقا لتعليمات وزير الداخلية وعالقات اململكة.
املشار  النحو  على  الصالحية  ممارسة  سياق  في  جمعها  مت  التي  باملعلومات  االحتفاظ  يجوز   .9
إليه في الفقرة األولى، بالقدر الذي لم يتم فيه إجراء عملية انتقاء للمعلومات، ملدة أقصاها سنة 

واحدة وذلك لتمكني إجراء عملية انتقاء أخرى، على أن يكون مفهوًما أن هذا:
األسباب  أحد  أساس  على  اجلهاز  يجريه  الذي  التحقيق  إطار  في  فقط  يحدث  أن  يجوز  أ. 
بأحد  يتعلق  فيما  أو  “ب”،  الفرعي  البند  حتت  الرابعة،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على 
ُمنح  والذي  “أ”،  الفرعي  البند  الفقرة اخلامسة، حتت  إليه في  املوضوعات كما هو مشار 

بشأنه اإلذن املقصود وقت استقبال املعلومات وتسجيلها.
يلزم بشكل ملح من أجل التنفيذ السليم لعملية التحقيق املقصودة. ب. 

10. تسري قياًسا الفقرة التاسعة على املعلومات التي لم يتم فك تشفيرها بعد، على أساس أن الفترة 
املشار إليها في الفقرة التاسعة ستبدأ فقط من حلظة فك التشفير.
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املادة 28
يخول لألجهزة التوجه ملزودي شبكات االتصاالت العامة وخدمات االتصاالت العامة مبوجب   .1
التي جرت  التي تتعلق بجميع عمليات االتصال  املعلومات  لتوفير  بطلب  االتصاالت”  “قانون 
خدمات  وسائل  إحدى  خالل  من  أو  العامة  االتصاالت  شبكات  إحدى  عبر  ستجري  التي  أو 
االتصاالت العامة فيما يتعلق بالعدد املذكور في الطلب، أو العدد الذي يتعلق بأحد األشخاص أو 
إحدى املنظمات املذكورة في الطلب. ويخول لألجهزة استخدام أجهزة تقنية من أجل احلصول 

على العدد على النحو املشار إليه في اجلملة األولى.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة 19 ملمارسة الصالحية املشار إليها في   .2

الفقرة األولى باجلملة األولى.
يجب أن يكون الطلب مقدم كتابيًا من رئيس اجلهاز املعني، ويتعني أن يحتوي على:  .3

العدد على النحو املشار إليه في املادة 1-1، حتت البند الفرعي “ر”، من “قانون االتصاالت”،  أ. 
أو

للمنظمة  املسجل  املكتب  أو  اإلقامة للشخص،  أو  السكن  املتعلقة باالسم ومكان  املعلومات  ب. 
الذي أو التي ينتمي إليها العدد املشار إليه حتت البند الفرعي “أ”، 

ووصف لنوع املعلومات املطلوب توفيرها،  ج. 
والفترة التي تشير إليها املعلومات املطلوب توفيرها. د. 

العسكرية  االستخبارات  جهاز  رئيس  بواسطة  األولى  الفقرة  في  إليه  املشار  للطلب  بالنسبة   .4
واألمن بشأن حركة مرور وسائل االتصاالت التي لم حتدث أو لن حتدث في أماكن أو تتعلق 
االستخبارات  لتعليمات رئيس جهاز  تقدميه وفًقا  يتم  فإنه  الدفاع،  بأماكن تستخدمها وزارة 

واألمن العام.
ُيفهم من املعلومات كما هو مشار إليه في الفقرة األولى على أنها تتضمن في أي حال ما يلي:  .5

األعداد املشار إليها في املادة 1-1، حتت البند الفرعي “ر”، من “قانون االتصاالت” التي  أ. 
الطلب،  في  املذكور  العدد  قبل  من  االتصاالت  أو  املكاملات  إحدى  بشأنها  جتري  أو  جرت 

واألعداد التي جرت أو جُترى معها املكاملة أو االتصال مع األعداد املذكورة في الطلب.
املعلومات التي تتعلق بهوية الشخص أو املنظمة الذي أو التي ينتمي إليها العدد املشار إليه  ب. 

حتت البند الفرعي “أ”.
وقت بدء املكاملة أو االتصال واملدة ووقت االنتهاء. ج. 

يلتزم مزودو خدمات شبكات االتصاالت العامة وخدمات االتصاالت العامة باملعنى املقصود   .6
على  ينص  ال  الطلب  أن  طاملا  الفور،  على  املطلوبة  املعلومات  بتقدمي  االتصاالت”  “قانون  في 

خالف ذلك.
تسري قياًسا املادة 17، الفقرة الثالثة، على عملية تقدمي املعلومات وفًقا للطلب املقدم على النحو   .7

املشار إليه في الفقرة األولى.

املادة 29
يخول لألجهزة التوجه ملزودي شبكات االتصاالت العامة وخدمات االتصاالت العامة مبوجب   .1

“قانون االتصاالت” بطلب لتوفير املعلومات التي تتعلق مبا يلي:
اسم ومكان السكن أو اإلقامة للشخص، أو املكتب املسجل للمنظمة الذي أو التي ينتمي إليها  أ. 

العدد املشار إليه في ذلك القانون وكما هو منصوص عليه في الطلب.
العدد وذلك على النحو املشار إليه في ذلك القانون وكذا املقر أو اإلقامة املسجلة للشخص،  ب. 

أو املكتب املسجل للمنظمة.
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ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة 19 ملمارسة الصالحية املشار إليها في   .2
الفقرة األولى باجلملة األولى.

ُيقدم الطلب من قبل رئيس اجلهاز املعني أو نيابة عنه.  .3
يلتزم مزودو خدمات شبكات االتصاالت العامة وخدمات االتصاالت العامة باملعنى املقصود   .4
على  ينص  ال  الطلب  أن  طاملا  الفور،  على  املطلوبة  املعلومات  بتقدمي  االتصاالت”  “قانون  في 

خالف ذلك.
تسري قياًسا املادة 17، الفقرة الثالثة، على عملية تقدمي املعلومات وفًقا للطلب املقدم على النحو   .5

املشار إليه في الفقرة األولى.

املادة 30
نحو  على  ضرورًيا  ذلك  يكون  ما  بقدر  األماكن  جميع  إلى  الوصول  إمكانية  األجهزة  متتلك   .1

معقول، وذلك للقيام مبا يلي:
تثبيت أدوات املراقبة والتسجيل على النحو املشار إليه في املادة 20، الفقرة األولى، حتت  أ. 

البند الفرعي “أ”.
تثبيت أدوات التتبع، وأجهزة حتديد املواقع، ومعدات التسجيل على النحو املشار إليه في  ب. 

املادة 20، الفقرة األولى، حتت البند الفرعي “ب”.
ممارسة الصالحية على النحو املشار إليه في املادة 22، الفقرة األولى، حتت البند الفرعي  ج. 

“أ”.
ممارسة الصالحية على النحو املشار إليه في املادة )24(. د. 

ممارسة الصالحية على النحو املشار إليه في املادة 25. هـ. 
جمع – فيما يتعلق مبعدات االتصاالت املوجودة – املعلومات الضرورية ملمارسة الصالحية  و. 

التي مت منح اإلذن بشأنها وفًقا للمادة 25، الفقرة السادسة.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة 19 ملمارسة الصالحية املشار إليها في   .2

الفقرة األولى باجلملة األولى.
ُيسمح مبمارسة الصالحية على النحو املشار إليه في الفقرة األولى فقط بواسطة األشخاص   .3

املعينني للقيام بذلك من قبل رئيس اجلهاز.
ال تسري املادة )1(، الفقرات األولى والثانية والثالثة، واملادة 2، الفقرة األولى، اجلملة األخيرة   .4
من “القانون العام لدخول املساكن”. ويخول للوزير املعني أو رئيس اجلهاز نيابة عن الوزير 
املعني منح الترخيص على النحو املشار إليه في املادة 2 من “القانون العام لدخول املساكن”. 
وفي احلاالت املشار إليها في الفقرة األولى، حتت البندين الفرعني “أ” و “ج” فإن اإلذن الصادر 
مبثابة  أيًضا  يعد  املساكن  دخول  صالحية  مبمارسة  يتعلق  فيما  الصلة  ذات  املواد  مبوجب 

ترخيص باملعنى الوارد في املادة 2 من “القانون العام لدخول املساكن”.

املادة 31
جمع  عملية  كانت  إذا  فقط  البند  هذا  في  إليه  املشار  النحو  على  الصالحية  مبمارسة  ُسمح   .1
املعلومات املقصودة ال ميكن أن تتم، أو ال ميكن أن تتم في الوقت املناسب، من خالل التشاور 
مع مصادر املعلومات املتاحة عالنية أو مصادر املعلومات التي منح اجلهاز بشأنها احلق في 

تقصي املعلومات الواردة في املصادر املذكورة.
إذا كان قد تقرر جمع املعلومات عن طريق ممارسة واحدة أو أكثر من الصالحيات املشار إليها   .2
– في ضوء ظروف احلالة، مبا في  التي  في هذه الفقرة، فإنه سيتم فقط ممارسة الصالحية 
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التي يحميها اجلهاز، وأيًضا باملقارنة مع الصالحيات األخرى  التهديد للمصالح  ذلك خطورة 
املتاحة – ستتسبب في أقل قدر من الضرر على الشخص املعني.

لن يتم ممارسة الصالحية إذا كان تنفيذها سينتج عنه أذى غير متناسب للشخص املعني مقارنة   .3
بالهدف املنشود من هذا اإلجراء.

يجب أن يكون تنفيذ الصالحية متناسبًا مع الهدف املنشود من هذا اإلجراء.  .4

املادة 33
عند ممارسة إحدى الصالحيات على النحو املشار إليه في هذا البند، فإنه يتم تقدمي تقرير كتابي 

حول هذا احلدث.

املادة 34
بعد خمس سنوات من ممارسة إحدى الصالحيات اخلاصة على النحو املشار إليه في املادة 23،   .1
الفقرة األولى، واملادة 25، الفقرة األولى، واملادة 27، الفقرة الثالثة، حتت البندين الفرعيني “أ” 
و “ب”، واملادة 30، الفقرة األولى، فيما يتعلق بدخول أحد املساكن دون احلصول على إذن من 
الساكن، ومرة واحدة بعد ذلك في كل عام، فسيقوم الوزير املعني ببحث ما إذا كان من املمكن 
تقدمي تقرير عن هذا احلدث للشخص الذي مت بشأنه ممارسة إحدى هذه الصالحيات اخلاصة. 

وفي حالة أمكن القيام بذلك، فسيتم هذا اإلجراء في أقرب وقت ممكن.
إذا لم يكن من املمكن تقدمي تقرير إلى الشخص الذي مت بشأنه ممارسة إحدى هذه الصالحيات   .2
لذلك.  تبًعا  اإلشرافية  اللجنة  إبالغ  فسيتم  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  اخلاصة 

ويتضمن اإلخطار املوجه إلى اللجنة األسباب وراء عدم إمكانية تقدمي التقرير.
يكون التقرير كتابيًا ويتضمن على وجه احلصر ما يلي:  .3

معلومات عن هوية الشخص املعني. أ. 
إشارة إلى الصالحية اخلاصة على النحو املشار إليه في الفقرة األولى التي مت ممارستها  ب. 

فيما يتعلق بالشخص املعني.
الشخص أو اجلهة التي منحت اإلذن أو التفويض أو التكليف بتنفيذ الصالحية اخلاصة. ج. 

التاريخ الذي ُمنح فيه اإلذن أو التفويض أو التكليف بتنفيذ الصالحية خاصة. د. 
الفترة التي مت خاللها تنفيذ الصالحية اخلاصة، وفي حالة كان تنفيذ الصالحية اخلاصة يتعلق  هـ. 

بدخول أحد املساكن دون إذن الساكن، فإنه يتعني اإلشارة إلى املسكن الذي مت دخوله.
عندما يتعلق تنفيذ الصالحية اخلاصة بدخول أحد املساكن دون إذن الساكن، فإن املادة 10،   .4

الفقرة الثانية، من “القانون العام لدخول املساكن” ال تسري في هذا الشأن.
الفقرة األولى حلظة أن يتقرر أن هذا  إليه في  النحو املشار  التقرير على  ينتهي اإللزام بتقدمي   .5

اإلجراء ليس ممكنًا على نحو معقول.
متت  قد  الصلة  ذات  اخلاصة  الصالحية  كانت  إذا  املعني  الشخص  إلى  تقرير  تقدمي  يتأجل   .6
ممارستها في سياق أحد التحقيقات التي تعد في ضوئها – في حال كان الشخص املعني حلظة 
– مسألة تقدمي املعلومات لهذا  إليه في املادة )47(  التحقيق قد تقدم بطلب على النحو املشار 

الشخص مرفوضة مبوجب املادة )53(.
ينتهي االلتزام املوضح في الفقرة األولى اخلاص ببحث ما إذا كان من املمكن تقدمي تقرير في   .7
التقرير بشأن تنفيذ الصالحية  أن تؤدي عملية تقدمي  املتوقع على نحو معقول  حالة كان من 

اخلاصة ذات الصلة إلى:
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كشف مصادر اجلهاز، مبا في ذلك أجهزة االستخبارات واألمن في دول أخرى. أ. 
اإلضرار بالعالقات مع الدول واملنظمات الدولية األخرى على نحو خطير. ب. 

اجلهاز  عاون  الذي  الشخص  هوية  أو  اجلهاز  أساليب  ألحد  خاص  استخدام  عن  الكشف  ج. 
املعني في استخدام هذا األسلوب.

املادة 13
املتعلقة  الشخصية  البيانات  مبعاجلة  فقط  القيام  العام  واألمن  االستخبارات  جلهاز  يجوز   .1

باألشخاص:
الشرعي  النظام  على  خطًرا  يشكلون  لكونهم  خطيرة  بصورة  الشك  على  يبعثون  الذين  أ. 

الدميقراطي، أو لألمن أو ألي مصالح حيوية أخرى للدولة.
الذين أعطوا اإلذن للتحقيق اخلاص بالتصريح األمني. ب. 

الذين يعد هذا أمًرا ضرورًيا بالنسبة لهم في سياق التحقيقات التي تتعلق بدول أخرى. ج. 
األمن  أو  االستخبارات  أجهزة  أحد  بواسطة  بشأنهم  املعلومات  على  احلصول  مت  الذين  د. 

األخرى.
الذين تعد بياناتهم ضرورية لدعم حسن أداء اجلهاز لواجباته. هـ. 

الذين يعملون حاليًا لدى اجلهاز أو كانوا يعملون لديه. و. 
تسري الفقرة األولى قياًسا على جهاز االستخبارات العسكرية واألمن على أساس أن الفقرة   .2
خطيرة  بصورة  الشك  على  يبعثون  الذين  اآلتي:  بها  يقصد  أعاله   1 الفقرة  من   ) أ   ( الفرعية 

لكونهم يشكلون خطًرا على أمن القوات املسلحة أو استعدادها.
أو على  أو معتقداته عن احلياة،  الشخصية على أساس دين الشخص  البيانات  ال تتم معاجلة   .3

أساس عرقه أو صحته أو حياته اجلنسية.
تتم عملية معاجلة البيانات الشخصية املتعلقة باخلصائص املشار إليها في الفقرة الثالثة فقط   .4
معاجلة  لغرض  حتمي  هو  ما  بقدر  وفقط  األخرى،  املعلومات  معاجلة  لعملية  تكميلية  كمسألة 

املعلومات.

املادة 14
تسري أيًضا املادتان 12 و 13، الفقرات األولى والثالثة والرابعة، على معاجلة املعلومات جلهاز   .1

االستخبارات واألمن العام من قبل املوظفني املشار إليهم في املادة 60.
االستخبارات  جلهاز  األولى  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  املعلومات  معاجلة  عملية  تظل   .2
ألغراض  املعنيني  املوظفني  بواسطة  املعلومات  معاجلة  عملية  عن  متاًما  منفصلة  العام  واألمن 
هذا  في  التعليمات  من  املزيد  إعطاء  العام  واألمن  االستخبارات  جهاز  لرئيس  وميكن  أخرى. 

الشأن.
وزير الداخلية وعالقات اململكة هو الذي يتحمل مسؤولية الوثائق األرشيفية املتعلقة مبعاجلة   .3
املعلومات جلهاز االستخبارات واألمن العام بواسطة املوظفني املشار إليهم في املادة 60، طاملا 

أن هذه الوثائق األرشيفية لم يتم نقلها إلى إحدى املستودعات اخلاصة باألرشيف الوطني.

املادة 43
تتم إزالة املعلومات التي لم تعد ذات فائدة في ضوء الغرض الذي متت من أجله معاجلتها.  .1

إذا ظهر أن املعلومات غير صحيحة أو متت معاجلتها بصورة غير سليمة، فسيتم تصحيح هذه   .2

إدارة واستخدام 
البيانات 

الشخصية



رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

23

الذين مت  أقرب وقت ممكن إخطار األشخاص  املعني في  الوزير  إزالتها. ويتولى  أو  املعلومات 
تقدمي املعلومات إليهم.

يتم تدمير املعلومات املزالة، إال إذا كان ذلك يتعارض مع األحكام القانونية املتعلقة باإلبقاء على   .3
املعلومات.

املؤهلة  باملعلومات  يتعلق  املادة )47( فيما  إليه في  املشار  النحو  في حالة مت تقدمي طلب على   .4
للتدمير، فإنه يتم تعليق تدمير املعلومات املذكورة على األقل حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي 
بشأن هذا الطلب. وفيما يتعلق باملوافقة على هذا الطلب، فإنه لن يتم تدمير املعلومات املذكورة 

حتى يستطيع الشخص املعني فحص املعلومات وفقا للمادة 47، الفقرة الثانية.

املادة 44
بصرف النظر عن املادة 12، الفقرة األولى، من “قانون السجالت العامة” )1995( فإن الوثائق   .1
األرشيفية فقط املشار إليها في املادة )1(، الكلمات االفتتاحية، البند الفرعي )ج(، حتت رقم “1” 
و”2” و”4”، من “قانون السجالت العامة” )1995(، ُتنقل إلى مخزن األرشيف، وهي الوثائق 
التي تكون أقدم من 20 عام والتي قرر الوزير املعني، بعد تلقي إشعار من أمني مخزن األرشيف 
املذكور، بأنه ال ينبغي وضع أي قيود بشأن االطالع العلني على هذه الوثائق في ضوء مصالح 

الدولة أو أحد حلفائها.
ال تشير القيود املشار إليها في الفقرة األولى إلى الوثائق األرشيفية التي مضى عليها أكثر من   .2

75 سنة، ما لم يقرر الوزير املعني، وفًقا ملا يراه مجلس الوزراء، خالف ذلك.

املادة 45
تتم  التي  املعلومات  فإن   ،)3-3( البند  أساس  على  املقدمة  املعلومات  فحص  بعملية  اإلخالل  دون 
معاجلتها بواسطة اجلهاز أو نيابة عنه ميكن أن يتم فحصها فقط وفًقا لألحكام املنصوص عليها في 

هذا الفصل.

 املادة 46
في هذا الفصل، يشير معنى الوثيقة، أو املسألة اإلدارية، أو التشاور الداخلي، أو التفسير الشخصي 
إلحدى السياسات، أو اللجنة االستشارية الرسمية أو اللجنة االستشارية املختلطة إلى املعنى املشار 

إليه في املادة 1 من “قانون حرية املعلومات”.

املادة 47
يتولى الوزير املعني إبالغ أي شخص - بناًء على طلبه وفي أقرب وقت ممكن ولكن على أقصى   .1
تقدير في غضون ثالثة أشهر - مبا إذا كانت هناك بيانات شخصية تتعلق بهذا الشخص قد 
متت معاجلتها بواسطة اجلهاز أو نيابة عنه وما هي هذه البيانات. ويجوز للوزير املعني تأجيل 
قراره ملدة أربعة أسابيع على األكثر. وُيرسل إشعار كتابي معزز بالدوافع إلى الشخص الذي 

قدم الطلب قبل انتهاء املدة األولى.
في حالة املوافقة على الطلب املقدم على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، يقوم الوزير املعني   .2
في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز أربعة أسابيع من اإلشعار اخلاص بقراره، مبنح 

الشخص الذي قدم الطلب فرصة لتفقد املعلومات التي تتعلق به.
يضمن الوزير املعني أن هوية مقدم الطلب قد مت التحقق منها بشكل سليم.  .3
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املادة 48
يجوز للشخص الذي قام بفحص املعلومات املعاجلة املتعلقة به وفًقا للمادة 47 من قبل اجلهاز   .1
أو نيابة عنه أن يقدم بياًنا كتابيًا في هذا الصدد. وُيضاف هذا البيان إلى املعلومات ذات الصلة.

عندما يقوم الشخص بفحص املعلومات التي تتعلق به، فإنه يتم توضيح احلكم املنصوص عليه   .2
في الفقرة األولى إلى هذا الشخص.

البيان  التي يتعلق بها  املعلومات  إزالة  الذي يتم فيه  الوقت  البيان وتدميره في نفس  إزالة  تتم   .3
وتدميرها.

املادة 49
1.  بصرف النظر عن املادة 47، يتيح رئيس اجلهاز في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز 
أربعة أسابيع بعد تقدمي الطلب للشخص الذي يعمل مع اجلهاز أو نيابة عنه أو كان يعمل مع 
اجلهاز أو نيابة عنه، والذي قدم طلب لهذا الغرض، إمكانية فحص املعلومات املتعلقة به في إدارة 

شوون املوظفني والرواتب في اجلهاز املعني.
ال تتاح للفحص املعلومات التي ميكن أن تقود إلى املصادر التي يجب أن تظل سرية.  .2

فإنه يجوز لرئيس  “القانون اإلداري العام”،  بصرف النظر عن املادة 2: 1، الفقرة األولى من   .3
اجلهاز أن ينص على أن احلق في فحص املعلومات يكون محفوًظا للشخص املعني شخصيًا.

البيانات املتعلقة به أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى رئيس اجلهاز لتحسني  يجوز للشخص الذي تفقد   .4
يتم  التي  لألغراض  كاملة  غير  أو  صحيحة،  غير  كانت  إذا  إزالتها  أو  إكمالها  أو  املعلومات  هذه 
استخدامها من أجلها، أو إذا لم تكن ذات صلة أو كان قد متت معاجلتها بشكل ينتهك أي حكم 

قانوني. ويتعلق الطلب بالتعديالت املطلوب تطبيقها.
يتولى رئيس اجلهاز إبالغ مقدم الطلب، في غضون ستة أسابيع بعد تلقي الطلب املشار إليه في   .5

الفقرة الرابعة، مبا إذا كان سيستجيب لهذا الطلب أو إلى أي مدى ستكون االستجابة.
ال تسري املادة 56 في هذا الشأن.  .6

املادة 50
املعاجلة بواسطة اجلهاز  الشخصية  البيانات  املقدم بشأن  الطلب  قياًسا على  املادة 47  تسري   .1
أو نيابة عنه فيما يتعلق بزوج متوفى، أو شريك مسجل، أو أحد أبناء أو والدي الشخص مقدم 

الطلب.
يجب أن يتضمن الطلب املشار إليه في الفقرة األولى على األقل املعلومات التالية:  .2

االسم واحلروف األولى للشخص املتوفى. أ. 
تاريخ ومحل ميالد الشخص املتوفى. ب. 

تاريخ ومكان الوفاة. ج. 
طبيعة العالقة بني الشخص املتوفى والشخص مقدم الطلب. د. 

في احلاالت التي يتعلق فيها الطلب املشار إليه في الفقرة األولى ببيانات الشخص الذي ال يزال   .3
على قيد احلياة أو ببيانات الشخص املتوفى الذي تربطه عالقة مبقدم الطلب كأحد الزوجني، أو 

شريك مسجل، أو أحد األبناء أو أحد الوالدين، فلن ُيسمح بهذا الطلب.

املادة 51
يتولى الوزير املعني إبالغ أي شخص - بناًء على طلبه وفي أقرب وقت ممكن ولكن على أقصى   .1
تقدير في غضون ثالثة أشهر - مبا إذا كان من املمكن فحص املعلومات التي ال تتعلق بالبيانات 
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الشخصية واخلاصة مبسألة إدارية كما هو مشار إليه في الطلب. ويجوز للوزير املعني تأجيل 
الطلب إشعاًرا مسببًا وكتابيًا  الذي قدم  أربعة أسابيع. وسيتلقى الشخص  قراره ملدة أقصاها 

للتأجيل قبل انتهاء املدة األولى.
الطلب  مقدم  سيزود  املعني  الوزير  فإن  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  للطلب  االستجابة  عند   .2
باملعلومات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن على أن يتم ذلك في خالل أربعة أسابيع بعد اإلخطار 

بقراره.

املادة 52
يتولى الوزير املعني تقدمي املعلومات ذات الصلة إلى الشخص مقدم الطلب من خالل:  .1

تقدمي نسخة من الوثيقة حتتوي على املعلومات أو من خالل تقدمي محتوياتها احلرفية في  أ. 
شكل آخر.

أو السماح بفحص محتويات الوثيقة ذات الصلة. ب. 
أو تقدمي مقتطف أو موجز حملتويات الوثيقة ذات الصلة.  ج. 

أو تقدمي املعلومات الواردة في الوثيقة ذات الصلة. د. 
2. عند اختيار الشكل الذي يتم من خالله توفير البيانات ذات الصلة فإن الوزير املعني سيأخذ في 

االعتبار ما يفضله الشخص مقدم الطلب ومصالح اجلهاز.
ُيطلب من  أن  امللخصات حملتوياتها، فإنه ميكن  أو  الوثائق واملقتطفات  3. للحصول على نسخ من 
“قانون  املادة 12 من  أيًضا أحكام  النسخ. وتسري  السداد نظير عملية  الطلب  الشخص مقدم 

حرية املعلومات”.

املادة 53
يتم رفض الطلب املشار إليه في املادة )47( في أي حالة إذا:  .1

الطلب،  مبقدم  يتعلق  بشكل  معاجلتها  متت  قد  حتقيق،  أي  سياق  في  املعلومات،  كانت  أ. 
باستثناء إذا كانت:

املعلومات ذات الصلة قد متت معاجلتها منذ أكثر من 5 سنوات مضت.  .1
ال توجد منذ ذلك احلني فيما يتعلق مبقدم الطلب أي معلومات جديدة قد متت معاجلتها   .2

فيما يخص التحقيق الذي تتصل به املعلومات التي قد متت معاجلتها.
هذه املعلومات ليست ذات صلة بأي حتقيق حالي.  .3

كانت ال توجد هناك أي معلومات قد متت معاجلتها فيما يتعلق مبقدم الطلب. ب. 
في حالة رفض طلب مقدم وفًقا للفقرة األولى، فإنه يتم اإلشارة فقط إلى األسباب العامة للرفض   .2

الوارد في الفقرة األولى وذلك بعبارات عامة.

املادة 54
تسري املادة 53 قياًسا على الطلب املشار إليه في املادة 50 على أن يكون مفهوًما أن عبارة “مقدم 

الطلب” الواردة في املادة 53 يقصد بها “الشخص املتوفى”.

املادة 55
إليه في املادة 51 عندما تنطوي عملية تقدمي املعلومات اخلاصة بالطلب  ُيرفض الطلب املشار   .1
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على أٍي مما يلي:
تعريض وحدة اململكة للخطر. أ. 

اإلضرار باألمن القومي. ب. 
تتعلق هذه املعلومات بشركة أو بتفاصيل تصنيع والتي قدمت بشكل سري إلى السلطات  ج. 

من قبل األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني.
أهمية املصالح  أقل من  بالطلب  املتعلقة  املعلومات  أهمية تقدمي  الطلب عندما تكون  ُيرفض  كما   .2

التالية:
العالقات بني هولندا والدول األخرى واملنظمات الدولية. أ. 

املصالح االقتصادية أو املالية للدولة، أو املؤسسات العامة أو الهيئات اإلدارية. ب. 
التحقيق واملقاضاة في اجلرائم. ج. 

عمليات التفتيش واملراقبة واإلشراف من قبل الهيئات اإلدارية أو نيابة عنها. د. 
املراعاة الواجبة خلصوصية األفراد. هـ. 

عندما تكون من مصلحة شخص أو منظمة تتصل بها املعلومات أن يكون أو تكون أول من  و. 
يطلع على املعلومات.

أو  االعتباريني  أو  الطبيعيني  باألشخاص  املساس  أو  املتناسب  غير  التفضيل  مسألة  منع  ز. 
األطراف األخرى ذات الصلة بهذه املسألة.

في حالة رفض طلب فحص املعلومات، فإنه يتم إخطار اللجنة اإلشرافية بذلك. ويذكر اإلخطار   .3
املوجه إلى اللجنة األسباب التي مت على أساسها رفض الطلب.

التوالي،  واملادة 50 على  املادة 47  إليه في  املشار  الطلب  قياًسا على  السابقة  الفقرات  تسري   .4
وذلك عندما ال يتعلق األمر برفض الطلب بناًء على املادة 53 أو املادة 54 على التوالي.

املادة 56
مشاورات  إجراء  بغرض  وضعت  التي  الوثائق  في  واردة  مبعلومات  يتعلق  الطلب  كان  إذا    .1
داخلية، فإنه ال يتم تقدمي أي معلومات عن أي بيانات سياسة شخصية ميكن أن حتتوي عليها 

هذه الوثائق.
بيانات  عن  معلومات  تقدمي  يجوز  فإنه  والدميقراطية  السليمة  العملية  اإلدارة  تطبيق  بهدف   .2
السياسة الشخصية في شكل ال يكشف عن هوية الشخص الذي أجرى هذا البيان. وفي حالة 
قام الشخص الذي أجرى البيان أو أعلن أنه يؤيد هذه البيان مبنح موافقته، فإنه يجوز تقدمي 

املعلومات في شكل ميكن أن يفصح عن هوية هذا الشخص.
فيما يتعلق بطلب املشورة من إحدى اللجان االستشارية الرسمية أو املختلطة فإنه ميكن تقدمي   .3
معلومات حتتوي على بيانات سياسة شخصية في حالة أن أعضاء اللجنة االستشارية كانوا قد 
أُبلغوا – قبل بدء أنشطتهم – بواسطة الهيئة اإلدارية املعنية مباشرة بهذه املسألة عن نية القيام 

بذلك.

املادة 57
القرارات  فيما يتعلق باالستئناف ضد  العام”  “القانون اإلداري  املادة 8: 7 من  النظر عن  بصرف 

وفًقا لهذا الفصل، فإن احملكمة املعنية ستكون هي احملكمة اجلزئية في الهاي.
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التعاون و تبادل 
املعلومات مع 

الهيئات احمللية 
واألجنبية

املادة 36
في سياق األداء السليم لواجبات اجلهاز، فإنه يخول لألجهزة أن تخطر األطراف التالية بشأن   .1

املعلومات التي تتم معاجلتها بواسطة اجلهاز أو بالنيابة عنه:
الوزراء املعنيني. أ. 

الهيئات اإلدارية األخرى ذات الصلة. ب. 
األشخاص أو الهيئات األخرى ذات الصلة. ج. 

أجهزة االستخبارات واألمن املناسبة في الدول األخرى، واألجهزة الدولية األخرى املناسبة  د. 
لألمن واإلشارات واالستخبارات.

مُينح اإلخطار على النحو املشار إليه في الفقرة األولى بواسطة الوزير املعني إذا كانت طبيعة   .2
اإلخطار تعطي سببًا لذلك.

بشأن  اإلخطار  فإن  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  اإلخطار  بتقدمي  اإلخالل  دون   .3
التي تتم معاجلتها من قبل األجهزة يتم فقط في احلاالت املنصوص عليها في هذا  املعلومات 

القانون.

املادة 37
ميكن أن جتري عملية توفير املعلومات بشرط أن الشخص الذي ُتقدم إليه املعلومات لن يقوم   .1

بتقدمي هذه املعلومات إلى أطراف أخرى.
ُينص على الشرط املشار إليه في الفقرة األولى دوًما عند تقدمي معلومات إلى إحدى اجلهات على   .2

النحو املشار إليه في املادة 36، الفقرة األولى، حتت البند الفرعي “د”.
في حالة مت تقدمي معلومات بشرط حظر تقدمي هذه املعلومات ألطراف أخرى، فإنه ال يزال يجوز   .3
للوزير املعني أو رئيس اجلهاز نيابة عن الوزير املعني، منح إذن بتقدمي املعلومات ألشخاص أو 

جهات أخرى. وميكن إحلاق شروط مبثل هذا اإلذن.

املادة 38
إذا ظهر أثناء معاجلة املعلومات من قبل اجلهاز أو نيابة عنه أن هناك معلومات معينة قد تكون   .1
أيًضا ذات صلة بالتحقيق أو املقاضاة في اجلرائم، فإنه يجوز للوزير املعني أو رئيس اجلهاز 
نيابة عن الوزير املعني، ودون اإلخالل بالوضع الذي ينص على أن هناك التزام قانوني للقيام 

بذلك، إعطاء إخطار كتابي للموظف املعني في إدارة النيابة العامة.
ميكن أن يصدر اإلخطار املشار إليه في الفقرة األولى بشكل شفوي وذلك في احلاالت العاجلة.   .2
ويكون على الوزير املعني أو رئيس اجلهاز نيابة عن الوزير املعني تأكيد اإلخطار املذكور كتابة 

في أقرب وقت ممكن.
إليها اإلخطار والتي تعتبر ضرورية من أجل تقييم  التي يستند  املعلومات  يجوز فحص كافة   .3
صحة اإلخطار، وذلك بناًء على طلب من املوظف املعني في إدارة النيابة العامة. وتسري املادتان 

85 و 86 قياًسا في هذا الشأن.

املادة 39
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )38(، فإنه من املمكن أيًضا، إذا ظهر أثناء معاجلة املعلومات من   1
قبل اجلهاز أو نيابة عنه سبب ملح وجاد للقيام بذلك، تقدمي إخطار كتابي بشأن املعلومات إلى 
األشخاص أو اجلهات املعينة مبوجب قرار من املجلس واملشاركني في تنفيذ مهمة عامة، طاملا 
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أن هذه املعلومات ميكن أن تكون ذات صلة لتعزيز املصالح املوكلة لهؤالء األشخاص أو اجلهات 
في هذا السياق.

تسري املادة )40( والفقرتان الثانية والثالثة قياًسا في هذا الشأن.  .2
ال يتم التقدم مبقترح الستصدار القرار من املجلس وفًقا للفقرة األولى في وقت يسبق مرور   .3

أربعة أسابيع بعد تقدمي مشروع مثل هذا القرار إلى مجلسي البرملان.

املادة 40
يجري اإلخطار اخلاص بالبيانات الشخصية في شكل كتابي من قبل الوزير املعني أو رئيس   .1
اإلخطار  له/لها  صدر  الذي/التي  اجلهة  أو  الشخص  كان  إذا  املعني  الوزير  عن  نيابة  اجلهاز 

املذكور مخواًل/مخولًة التخاذ تدابير جتاه الشخص املعني.
يجوز أن يجري اإلخطار على النحو املشار إليه في الفقرة األولى في صورة شفوية في احلاالت   .2
اإلخطار  تأكيد  املعني  الوزير  عن  نيابة  اجلهاز  رئيس  أو  املعني  الوزير  على  ويكون  العاجلة. 

املذكور كتابة في أقرب وقت ممكن.
يجوز للوزير املعني أو رئيس اجلهاز نيابة عن الوزير املعني السماح لشخص أو جهة بفحص   .3
اإلخطار.  دقة  مدى  لتقييم  ضرورًيا  ذلك  يكون  ما  بقدر  اإلخطار،  إليها  يستند  التي  املعلومات 
وتسري املادتان 85 و 86، الفقرتان الثانية والثالثة، قياًسا على األشخاص واجلهات املسموح 

لها بتفقد املعلومات املذكورة.

املادة 41
ال جُترى عملية تقدمي للبيانات الشخصية التي ال ميكن إثبات دقتها على نحو معقول أو التي   .1
قد متت معاجلتها منذ أكثر من 10 سنوات مضت، في حني لم يتم معاجلة أي معلومات جديدة 

بشأن الشخص املعني منذ ذلك الوقت.
بصرف النظر عما جاء في الفقرة األولى، فإنه يجوز تقدمي معلومات عن البيانات الشخصية   .2

فقط إلى:
الفقرة األولى، حتت  إليه في املادة 36،  النحو املشار  أحد األجهزة أو إحدى اجلهات على  أ. 

البند الفرعي “د”.
اجلهات املوكلة بالتحقيق واملقاضاة في اجلرائم. ب. 

الهيئات األخرى في حاالت خاصة يحددها الوزير املعني. ج. 
الثانية، فإنه يتم ذكر درجة االعتمادية  الفقرة  إليه في  املشار  النحو  عند تقدمي معلومات على   .3
يتعلق  فيما   – حالة  وفي  اإلخطار.  إليها  يستند  التي  املعلومات  خاللها  تبلورت  التي  والفترة 
باملعلومات املذكورة – توافر بيان على النحو املشار إليه في املادة 48، الفقرة األولى، فسيتم 

تقدميه في نفس الوقت.
تسري املادة 40، الفقرة الثالثة، قياًسا.  .4

املادة 42
يتم االحتفاظ بسجل خاص بتقدمي البيانات الشخصية.

املادة 58
املساعدة  واألمن  العسكرية  االستخبارات  وجهاز  العام  واألمن  االستخبارات  جهاز  يقدم   .1
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لبعضهما البعض كلما أمكن ذلك.
يتمثل التعاون املشار إليه في الفقرة األولى بأي حال من األحوال في:  .2

تقدمي املعلومات. أ. 
منح الدعم الفني وأشكال أخرى من الدعم في سياق استخدام الصالحيات اخلاصة على  ب. 

النحو املشار إليه في البند )2-2-3(.
يتم التوقيع على طلب تقدمي املساعدة على النحو املشار إليه في الفقرة الثانية، حتت البند الفرعي   .3
الوزير املعني، ويتضمن الطلب وصًفا دقيًقا لألنشطة املطلوبة. ويكون الوزير  قبل  من  “ب”، 

املعني الذي طلب التعاون مسؤوالً عن التنفيذ الفعلي لألنشطة املطلوب االضطالع بها.

املادة 59
يتحمل رؤساء األجهزة مسؤولية احلفاظ على عالقات مع أجهزة االستخبارات واألمن املناسبة   .1

في البلدان األخرى.
تقدمي  يجوز  فإنه  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  العالقات  على  احلفاظ  سياق  في   .2

املعلومات لهذه األجهزة لغرض املصالح التي تخدمها هذه األجهزة، وطاملا أن:
هذه املصالح ال تتعارض مع املصالح التي تخدمها األجهزة. أ. 

حسن أداء الواجبات ال يتطلب خالف ذلك ب. 
الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  املعلومات  توفير  على  قياًسا   42 و   41 و   37 املواد  تسري   .3

الثانية.
في سياق احلفاظ على العالقات على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، وبناًء على طلب كتابي   .4
بذلك، فإنه يجوز تقدمي املساعدة الفنية وأشكال أخرى من املساعدة إلى هذه األجهزة لغرض 

املصالح التي تخدمها هذه األجهزة، وطاملا أن:
هذه املصالح ال تتعارض مع املصالح التي تخدمها األجهزة. أ. 

حسن أداء الواجبات ال يتعارض مع أحكام هذه الصورة من املساعدة. ب. 
يجب التوقيع على طلب احلصول على الدعم على النحو املشار إليه في الفقرة الرابعة من قبل   .5
الطلب  أن يتضمن  بذلك، كما يجب  القيام  لديها صالحية  والتي  لهذا اجلهاز  املختصة  السلطة 
وصًفا دقيًقا للشكل املطلوب من املساعدة والسبب وراء الرغبة في تلقي هذه املساعدة. ومُتنح 

املساعدة املطلوبة فقط إذا أعطى الوزير املعني إذًنا بذلك.
اخلامسة،  الفقرة  في  إليه  املشار  اإلذن  ملنح  فقط  اجلهاز  رئيس  تفويض  املعني  للوزير  يجوز   .6
وذلك عندما يتعلق األمر باملطالب العاجلة. ويتم إبالغ الوزير املعني على الفور بأي إذن ممنوح 

من قبل رئيس اجلهاز.

املادة 60
يؤدي كل من مفوض قوة الشرطة، وقائد الشرطة العسكرية امللكية لهولندا، واملدير العام ملكتب   .1

الضرائب الوطنية في وزارة املالية أنشطة جلهاز االستخبارات واألمن العام.
قوة  ومديرو  األولى  الفقرة  في  إليهم  املشار  املوظفون  يتبعهم  الذين  املعنيون  الوزراء  يتولى   .2
الشرطة اإلقليمية، على التوالي، وباالتفاق مع وزير الداخلية وعالقات اململكة، تعيني املوظفني 

التابعني للقيام بالتنفيذ الفعلي لألنشطة املشار إليها واإلشراف عليها.
يتم أداء األنشطة املشار إليها في هذه املادة حتت مسؤولية وزير الداخلية وعالقات اململكة وفًقا   .3

لتوجيهات رئيس جهاز االستخبارات واألمن العام.
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فيما يتعلق بتصرفات موظفي الشرطة بالنسبة ألداء األنشطة املشار إليها في هذه املادة، فإن   .4
الفصل التاسع من “قانون الشرطة” لعام 1993 ال يسري في هذا الشأن.

املادة 61
يتولى أعضاء إدارة النيابة العامة من خالل مجلس النواب العموميني إبالغ اجلهاز باملعلومات   .1

التي ترد إليهم إذا رأوا أن ذلك يخدم مصلحة هذا اجلهاز.
عندما يتطلب أداء مهام إدارة النيابة العامة ذلك، وفي جميع األوقات، فستجري مشاورات بني   .2

عضو من مجلس النواب العموميني ورئيس اجلهاز املعني.

املادة 62
باجلمارك  تتعلق  مختصة  كسلطات  الوطنية  الضرائب  مكتب  وموظفو  الشرطة  ضباط  يتولى 
وموظفو الشرطة العسكرية امللكية لهولندا إبالغ املوظف املشار إليه في املادة 60، الفقرة األولى، 

الذين يتبعون قيادته، بأي معلومات ترد إليهم والتي قد تكون ذات فائدة للجهاز.

املادة 63
يحق لألجهزة، بناًء على طلب كتابي من السلطة املعنية، تقدمي الدعم الفني للهيئات املسؤولة عن   .1

التحقيق في اجلرائم. وتسري املادة 58، الفقرة الثالثة، قياًسا.
يحق للوزير املعني اإلحالة إلى وزير الداخلية وعالقات اململكة بطلب كتابي للحصول على الدعم   .2
الفني من قبل أجهزة الشرطة الوطنية لتقدميه إلى اجلهاز املعني بتنفيذ مهمته. وتسري املادة 

58، الفقرة الثالثة، قياًسا.

املادة 5
يقدم رؤساء األجهزة املساعدة للمنسق فيما يتعلق بتنفيذ مهامه. وحتقيًقا لهذه الغاية، فسيعملون 

على تزويده بجميع املعلومات الالزمة.

املادة 15
يتحمل رؤساء األجهزة املسؤولية عن:

سرية املعلومات ذات الصلة. أ. 
سرية املصادر ذات الصلة والتي ُتستمد منها املعلومات. ب. 
سالمة األشخاص املتعاونني في عملية جمع املعلومات. ج. 

املادة 16
كما يتحمل رؤساء األجهزة املسؤولية عن:

األحكام الضرورية لتعزيز دقة املعلومات املعاجلة واكتمالها. أ. 
أو  الفقدان  ضد  املعلومات  معاجلة  حلماية  والتنظيمي  التقني  الطابع  ذات  الضرورية  األحكام  ب. 

التلف، وضد املعاجلة غير املصرح بها للمعلومات.
تعيني األشخاص املصرح لهم حصرًيا مبمارسة األنشطة املنصوص عليها وذلك جنبًا إلى جنب  ج. 

مع التعيني في سياق معاجلة املعلومات.

املادة 3
يتشاور الوزراء املعنيون مًعا بشكل منتظم حول سياستهم املتعلقة باألجهزة وعملية تنسيق هذه 
إذا  املشاورات  هذه  في  للمشاركة  املعنيني  الوزراء  بخالف  آخرين  وزراء  دعوة  وسيتم  السياسة. 

اقتضى األمر ذلك بالنظر إلى املصالح التي يتم خدمتها.

اإلدارة الداخلية 
والرقابة

الرقابة التنفيذية
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املادة 8
يقوم الوزراء املعنيون مرة كل عام، قبل 1 أيار / مايو، بتقدمي تقارير علنية في نفس الوقت إلى   .1
مجلسي البرملان بشأن الطريقة التي نفذ بها كل من جهاز االستخبارات واألمن العام وجهاز 

االستخبارات العسكرية واألمن املهام اخلاصة بكل منهما خالل العام امليالدي املاضي.
سوف يشتمل التقرير في جميع احلاالت على استعراض شامل ملا يلي:  .2

املجاالت ذات االهتمام اخلاص والتي ركز عليها اجلهاز أنشطته على مدار العام املاضي. أ. 
املجاالت ذات االهتمام اخلاص والتي سيركز عليها اجلهاز أنشطته في العام احلالي. ب. 

لن يذكر التقرير العلني في أي حال املعلومات التي من شأنها اإلفصاح عن:  .3
املصادر املستخدمة من قبل اجلهاز في حاالت محددة أ. 

املصادر السرية املستخدمة من قبل اجلهاز ب. 
مستوى املعرفة احلالي للجهاز  ج. 

ميكن للوزير املعني الكشف بصورة سرية عن املعلومات املشار إليها في الفقرة الثالثة إلى أحد   .4
مجلسي البرملان أو كليهما.

مع عدم اإلخالل بااللتزام املشار إليه في الفقرة األولى، يقوم الوزراء املعنيون ومبحض إرادتهم بإبالغ   .5
كل من مجلسي البرملان، إذا كان هناك سبب يدعو لذلك. وتسري الفقرتان الثالثة والرابعة قياًسا.

املادة 11
ميكن للوزير املعني وضع قواعد أكثر تفصيالً بشأن تنظيم اجلهاز وطريقة عمله وإدارته.

املادة 64
توجد جلنة إشرافية تتعلق بأجهزة االستخبارات واألمن.  .1

تكون اللجنة اإلشرافية مسؤولة عن:  .2
اإلشراف على شرعية تنفيذ أحكام هذا القانون وقانون التحقيقات األمنية أو اتباعها. أ. 

اإلبالغ وتقدمي املشورة، سواء كان ذلك مطلوًبا أو غير مطلوب، للوزراء املعنيني حول أي  ب. 
نتائج تصل إليها اللجنة. وإذا رغبت اللجنة في ذلك، فإنه يجوز لها أن تطلب من الوزراء 
قياًسا  يسري  املشورة.  أو  املعلومات  بهذه  كليهما  أو  البرملان  مجلسي  أحد  إبالغ  املعنيني 

اإلجراء املنصوص عليه في املادة 79.
تقدمي املشورة للوزراء املعنيني في التحقيق وتقييم الشكاوى. ج. 

تقدمي املشورة غير املطلوبة إلى الوزراء املعنيني بشأن تنفيذ املادة 34. د. 

املادة 65
تتألف اللجنة اإلشرافية من ثالثة أعضاء مبن فيهم رئيس اللجنة.  .1

ُيعني أعضاء اللجنة مبوجب مرسوم ملكي بناًء على توصية من الوزراء املعنيني بصورة جماعية   .2
يقوم  األعضاء،  لتعيني  وبالنسبة  فقط.  تعيينهم مرة واحدة  إعادة  وملدة ست سنوات، وميكن 
الوزراء  يختار  شاغرة  وظيفة  لكل  مرشحني  ثالثة  من  قائمة  بإعداد  للبرملان  الثاني  املجلس 
إذا ما رأى جدوى  االعتبار،  الثاني فإنه سيأخذ في  املجلس  بينهم. وفي توصية  املعنيون من 
ذلك، إعداد قائمة من التوصيات التي وضعت بشكل جماعي من قبل نائب رئيس مجلس الدولة، 
ثالثة  عن  يقل  ال  مما  تتألف  والتي  الوطني،  املظالم  وأمني  هولندا،  في  العليا  احملكمة  ورئيس 

أشخاص لكل وظيفة شاغرة.

الرقابة البرملانية 
ورقابة اخلبراء
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يجوز للوزراء املعنيني أن يطلبوا من املجلس الثاني إعداد قائمة جديدة من املرشحني.  .3
شهادة  على  حاصلني  الرئيس  فيهم  مبن  أعضاء  الثالثة  من  اثنان  األقل  على  يكون  أن  يجب   .4
الدكتوراه في القانون أو مؤهلني حلمل لقب “ميستر” Meester، من إحدى اجلامعات أو من 

اجلامعة املفتوحة التي تتبع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
قبل قبول مناصبهم، يقوم األعضاء أمام رئيس الوزراء، وزير الشؤون العامة، مبا يلي:  .5

حلف اليمني أو تقدمي تأكيد قوي بأنهم لم يقوموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل  أ. 
احلصول على هذه املناصب، حتت أي اسم أو حتت أي مزاعم، بإعطاء وعد بأي شيء ألي 
شخص، وأنهم لم يقبلوا ولن يقبلوا من أجل القيام بعمل ما أو عدم القيام به في مناصبهم 

اإلدارية أي هدية أو وعد من أي شخص.
حلف اليمني أو تقدمي تأكيد قوي بالوالء للدستور. ب. 

يجب أن يحمل األعضاء اجلنسية الهولندية.  .6
السليم  بالوفاء  يتعلق  فيما  فيه  مرغوب  غير  تنفيذها  يكون  ال  وظيفة  أي  األعضاء  يشغل  ال   .7
في  الثقة  على  يؤثر  أو  واالستقاللية  احلياد  على  باحلفاظ  يتعلق  فيما  أو  مناصبهم  بواجبات 

نزاهتهم واستقاللهم.
يتولى رئيس اللجنة اإلعالن عن وظائف األعضاء.  .8

املادة 66
يتم منح أعضاء اللجنة اإلشرافية إعفاء مشرف من اخلدمة مبوجب مرسوم ملكي وبناًء على توصية 

من الوزراء املعنيني بشكل جماعي:
بناًء على طلب من الشخص املعني. أ. 

أو  املرض  بسبب  مبهامه  االضطالع  على  دائم  بشكل  قادر  غير  املعني  الشخص  يكون  عندما  ب. 
العجز.

إذا قبل الشخص املعني وظيفة على النحو املشار إليه في املادة 65، الفقرة 7. ج. 
إذا فقد الشخص املعني اجلنسية الهولندية. د. 

إذا أُدين الشخص املعني بارتكاب جرمية جنائية مبوجب قرار قضائي نهائي وقاطع، أو إذا كان  هـ. 
قد مت مبوجب هذا القرار اتخاذ إجراء نتج عنه حرمان من احلرية.

إذا ُوضع الشخص املعني مبوجب قرار قضائي نهائي وقاطع حتت الوصاية، أو أُشهر إفالسه،  و. 
أو مت استصدار أمر بتعليق املدفوعات اخلاصة به، أو مت سجنه بسبب الديون.

أن  للبرملان،  الثاني  املجلس  رأي  على  االطالع  وبعد  جماعي،  بشكل  املعنيون  الوزراء  رأي  إذا  ز. 
أو  تصرفاته  بسبب  فيه  أودعت  التي  بالثقة  جسيم  ضرر  إحلاق  في  يتسبب  املعني  الشخص 

إهماله.

املادة 67
يقوم الوزراء املعنيون بشكل جماعي بإيقاف عضو اللجنة اإلشرافية في احلاالت التالية:  .1

احتجازه قبل املثول أمام احملكمة. أ. 
أو  بعد،  نهائيًا  يصبح  لم  والذي  احملكمة  من  قرار  مبوجب  جنائية  جرمية  بارتكاب  إدانته  ب. 
في حالة كان قد مت اتخاذ إجراء ضده مبوجب قرار احملكمة والذي من شأنه أن يؤدي إلى 

حرمانه من حريته.
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مت وضعه حتت الوصاية، أو إشهار إفالسه، أو صدر ضده أمر بتعليق املدفوعات اخلاصة  ج. 
به، أو أودع السجن بسبب الدين، وذلك مبوجب أمر من احملكمة لم يصبح نهائيًا وقاطًعا 

بعد. 
ضده  مبدئي  حتقيق  هناك  كان  إذا  اللجنة  عضو  إيقاف  جماعي  بشكل  املعنيني  للوزراء  يجوز   .2
بسبب جرمية جنائية أو كان هناك شك آخر على نحو جدي بوجود وقائع أو ظروف ميكن أن 
تؤدي إلى الفصل من اخلدمة ألسباب أخرى غير املشار إليها في املادة 66، حتت البند الفرعي 

)ب(.
في احلالة املشار إليها في الفقرة الثانية، فإن اإليقاف ينتهي بعد ثالثة أشهر. ويجوز للوزراء   .3
املعنيني بشكل جماعي متديد فترة اإليقاف لثالثة أشهر بحد أقصى في كل مرة. ويقوم الوزراء 

املعنيون بشكل جماعي بإنهاء اإليقاف إذا انقضت أسباب اإليقاف.

املادة 68
أي حقوق  املرض، وكذا  باملكافآت واألجور، وأي مطالبات في حالة  تتعلق  التي  األمور  تنظيم  يتم 
والتزامات أخرى تتعلق بالوضع القانوني ألعضاء اللجنة اإلشرافية مبوجب قرار من املجلس في 

احلاالت التي لم ينص عليها القانون.

املادة 69
يكون لدى اللجنة اإلشرافية أمانة تتولى مساعدتها.  .1

مبوجب  اخلدمة  من  صرفهم  أو  العمل  عن  إيقافهم  أو  باألمانة  العاملني  األشخاص  تعيني  يتم   .2
مرسوم ملكي بناًء على توصية من الوزراء املعنيني بشكل جماعي وبناء على اقتراح من رئيس 

اللجنة.
مبوجب مرسوم ملكي، وبناًء على توصية من الوزراء املعنيني بشكل جماعي، فإنه ميكن حتديد   .3
احلاالت التي يتم فيها تعيني األشخاص الذين ينتمون إلى األمانة وإيقافهم عن العمل وصرفهم 

من اخلدمة بواسطة رئيس اللجنة.

املادة 70
تسري املادة 10، الفقرتان األولى والثانية، قياًسا على أعضاء اللجنة اإلشرافية وعلى األشخاص 
الذين ينتمون إلى األمانة على أن يكون مفهوًما أن مسألة الصرف من اخلدمة املشار إليها في الفقرة 

الثانية تتم بواسطة رئيس الوزراء، وزير الشؤون العامة.

املادة 71
قواعد  تنشر  وسوف  اإلجراءات.  قواعد  وضع  تتولى  فإنها  اإلشرافية،  اللجنة  ألنشطة  بالنسبة 

اإلجراءات هذه في اجلريدة الرسمية حلكومة هولندا.

املادة 72
االجتماعات التي تعقدها اللجنة اإلشرافية ليست مفتوحة للجمهور.

املادة 73
القانون  تنفيذ هذا  املشاركني في  املعنيون، ورؤساء األجهزة، واملنسق، وجميع  الوزراء  يقوم   .1
وقانون التحقيقات األمنية، إذا ما طلب منهم ذلك، بتقدمي جميع املعلومات إلى اللجنة اإلشرافية، 
أداء واجباتها.  اللجنة اإلشرافية ضرورية حلسن  التي تراها  وتقدمي كافة املساعدات األخرى 



التشريعات املتعلقة بهـــــولنـــــدا

34

وسيكون للجنة اإلشرافية، بناًء على طلبها، إمكانية الوصول الفوري إلى املعلومات املعاجلة في 
سياق تنفيذ هذا القانون أو قانون التحقيقات األمنية.

عند تقدمي املعلومات على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، وعندما يكون هناك سبب لذلك،   .2
تقدميها  يتعني  والتي  القومي  األمن  التي تخدم مصلحة  املعلومات  ماهية  إلى  اإلشارة  فسيتم 

للجنة اإلشرافية لالطالع احلصري عليها.

املادة 74
اللجنة اإلشرافية أن ذلك ضرورًيا حلسن تنفيذ مهامها، فإنه يجوز لها أن تطلب من  إذا رأت   .1
املعلومات  الفقرة األولى، وكذا أشخاص آخرين تقدمي  املادة 73،  إليهم في  املشار  األشخاص 

بصفة شاهد أو خبير، ويجوز استدعاء هؤالء األشخاص للمثول أمام اللجنة اإلشرافية.
يقدم الطلب في شكل كتابي وسيتضمن بقدر اإلمكان احلقائق التي سيقدم بشأنها الشاهد أو   .2
اخلبير املعلومات. وإذا كان قد مت استدعاء الشاهد أو اخلبير للمثول أمام اللجنة اإلشرافية، فإن 
الطلب سيتضمن أيًضا املكان والوقت الذي سيتم فيه سماع هذا الشخص والعواقب املترتبة على 
عدم احلضور. وتتم عملية االستدعاء للحضور مبوجب خطاب مسجل أو عن طريق التسليم 

املسجل.
ضرورية  اإلشرافية  اللجنة  تراها  التي  املعلومات  كافة  تقدمي  اخلبير  أو  الشاهد  على  يجب   .3
حلسن تنفيذ مهامها، وحتقيقا لهذه الغاية، فإنه يجب على الشاهد أو اخلبير، إذا أشارت اللجنة 
اإلشرافية في طلبها إلى ذلك، أن يحضر بشخصه. ويجوز متثيل الشخص احلاضر بواسطة 

محام.
الوزير  حضور  عدم  حالة  وفي  املعنيني.  الوزراء  على  اللجنة  أمام  باملثول  االلتزام  يسري  ال   .4

بشخصه، فإنه يحضر مبوجب التمثيل.
إذا حضر موظف مشارك في تنفيذ هذا القانون كشاهد أو خبير عمالً بهذه املادة، فإن املادة 86،   .5

الفقرة الثانية، ال تسري في هذا الصدد. 
أمامها، على  للمثول  لم يحضروا  الذين  باستدعاء األشخاص  تأمر  أن  للجنة اإلشرافية  يجوز   .6
االمتثال  أجل  من  العامة  السلطات  أمام  للعرض  للقانون،  وفًقا  للمثول  استدعائهم  من  الرغم 

بالتزاماتهم.
7. يجوز للشاهد أو اخلبير املطالبة باإلعفاء من إعطاء معلومات على أساس السرية املهنية، ولكن 

عندما يتعلق ذلك فقط باملعلومات التي أوكلت إليه على هذا النحو.

املادة 75
يجوز للجنة اإلشرافية أن تأمر بعدم سماع الشهود قبل حلف اليمني أو تقدمي تأكيد رسمي.   .1
وفي هذه احلالة يقوم الشاهد بحلف اليمني أو تقدمي تأكيد رسمي أمام رئيس اللجنة اإلشرافية 

ومفاده أنه سوف يقول احلقيقة وال شيء غير احلقيقة.
يتعني على اخلبراء أداء مهمتهم بنزاهة وعلى قدر معرفتهم.  .2

املادة 76
يحق للجنة اإلشرافية، إذا كان حسن أداء مهامها يتطلب ذلك، تخصيص أنشطة معينة للخبراء.  .1

يلتزم اخلبير الذي قبل املهمة املخصصة له بأداء مهمته بنزاهة وعلى قدر علمه.  .2
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املادة 77
أماكن  باستثناء  األماكن،  جميع  دخول  الغرض  لهذا  عينته  الذي  العضو  أو  اإلشرافية  للجنة  يحق 
اإلقامة دون احلصول على إذن من الساكن، بقدر ما يكون ذلك ضرورًيا بشكل معقول ألداء مهمتها. 
وميكن للجنة أو العضو املعني أن يصطحب معه أشخاص من األمانة التي عينها رئيس اللجنة على 

النحو املشار إليه في املادة 69.

املادة 78
حتت  الثانية،  الفقرة   ،64 املادة  في  إليه  املشار  النحو  على  للجنة  اإلشرافية  املهمة  سياق  في   .1
البند الفرعي “أ”، فإنه يحق لها إجراء حتقيق في طريقة اتباع األحكام املنصوص عليها في هذا 

القانون أو قانون التحقيقات األمنية.
يجوز للجنة اإلشرافية أيًضا إجراء التحقيق على النحو املشار إليه في الفقرة األولى بناًء على   .2

طلب مقدم لهذا الغرض من قبل أٍي من مجلسي البرملان.
يتم إبالغ الوزير املعني وأحد مجلسي البرملان أو كليهما حول التحقيق املزمع إجرائه، ويكون   .3

ذلك في سرية إذا لزم األمر.

املادة 79
تقوم اللجنة اإلشرافية بإعداد تقرير إشرافي نتيجة للتحقيق الذي أجرته. ويكون هذا التقرير   .1

اإلشرافي معلنًا، وذلك باستثناء املعلومات املشار إليها في املادة 8، الفقرة 3.
اللجنة اإلشرافية الفرصة أمام الوزير املعني في غضون  التقرير اإلشرافي، تتيح  قبل اعتماد   .2

فترة تراها اللجنة معقولة إلعطاء رده على النتائج الواردة في التقرير اإلشرافي.
أساس  وعلى  التقرير.  تعتمد  اإلشرافية  اللجنة  فإن  املعني،  الوزير  من  رد  على  احلصول  بعد   .3
املعني  الوزير  إلى  توصيات  تقدمي  اإلشرافية  للجنة  ميكن  فإنه  التقرير،  في  املذكورة  النتائج 

بشأن أي تدابير يتعني اتخاذها.
بعد اعتماد التقرير من قبل اللجنة اإلشرافية، يتم إرساله إلى الوزير املعني.  .4

يرسل الوزير املعني التقرير اإلشرافي إضافة إلى رده إلى مجلسي البرملان وذلك خالل ستة   .5
أسابيع. تسري قياًسا املادة 8، الفقرتان الثالثة والرابعة.

املادة 80
تقوم اللجنة اإلِشرافية كل سنة قبل 1 مايو بإصدار تقرير علني عن أنشطتها. وُيقدم التقرير   .1

إلى مجلسي البرملان والوزراء املعنيني. تسري قياًسا املادة 8، الفقرتان الثالثة والرابعة.
يكون التقرير السنوي العام متاًحا للعموم.  .2

املادة 81
بالنسبة للمعلومات التي ُتقدم إلى اللجنة اإلشرافية وحتتفظ بها ألداء مهامها من قبل الوزراء   .1
القانون  هذا  تنفيذ  في  املشاركني  املوظفني  من  وغيرهم  واملنسق،  األجهزة،  ورؤساء  املعنيني، 

وقانون التحقيقات األمنية، فإنها ال تكون علنية أو متاحة للعموم.
ال يتم االستجابة لطلبات االطالع على هذه املعلومات أو طلبات نشرها.  .2

تسري قياًسا املادة 44 على املواد األرشيفية التي حتتفظ بها اللجنة اإلشرافية، على أن يكون   .3
مفهوًما أن عبارة “الوزير املعني” يقصد بها: “الوزير املعني الذي يهمه األمر”.
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املادة 82
تسري املادتان 15 و 16 قياًسا على اللجنة اإلشرافية.

املادة 64
توجد جلنة إشرافية تتعلق بأجهزة االستخبارات واألمن.  .1

تكون اللجنة اإلشرافية مسؤولة عن:  .2
تقدمي املشورة للوزراء املعنيني في التحقيق وتقييم الشكاوى. ج. 

املادة 83
يحق لكل شخص تقدمي شكوى إلى أمني املظالم الوطني عن اإلجراءات أو اإلجراءات املزعومة   .1
للوزراء املعنيني، ورؤساء األجهزة، واملنسق، واألشخاص العاملني لدى األجهزة واملنسق، وذلك 
بالنسبة للشخص الطبيعي أو االعتباري وفيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون أو قانون التحقيقات 

األمنية.
قبل تقدمي شكوى إلى أمني املظالم الوطني يقوم الشخص مقدم الشكوى بإبالغ الوزير املعني   .2

باألمر بالشكوى وميكنه من إبداء رأيه في هذه القضية.
قبل إبداء الرأي على النحو املشار إليه في الفقرة الثانية فيما يتعلق بالشكوى، فإن الوزير املعني   .3
يطلب املشورة من اللجنة اإلشرافية. ويسري البند )9-3( من القانون اإلداري العام في هذه 
احلالة. وبصرف النظر عن املادة 9: 14، الفقرة الثانية، من القانون اإلداري العام، فإنه ال يجوز 

للوزير املعني إعطاء أي تعليمات إلى اللجنة اإلشرافية.

املادة 84
الشكوى، ويذكر  إلى مقدم  الشكوى في صورة كتابية  الوطني قراره في  املظالم  أمني  يصدر   .1

األسباب طاملا ال مُيلي أمن الدولة أو غيرها من املصالح احليوية للدولة خالف ذلك.
يخطر أمني املظالم الوطني في صورة كتابية الوزير املعني بقراره بشأن الشكوى. ويجوز أن   .2
يذكر أمني املظالم الوطني في هذا اإلخطار أي توصيات مسببة يراها مناسبة. وإذا كان يرى أن 

مضمون توصياته يستدعي ذلك، فإنه يجوز له ذكر هذه األسباب ملقدم الشكوى.
يتولى الوزير املعني إبالغ أمني املظالم الوطني كتابيًا، في غضون ستة أسابيع، بالنتائج التي   .3

يرفقها بالتقرير إضافة إلى التوصيات.
ُيرسل الوزير املعني القرار والتوصيات الصادرة عن أمني املظالم الوطني، والنتائج التي يرفقها   .4
البرملان أو كليهما. وبالنسبة للتوصيات التي يقدمها أمني  الوزير املعني بها إلى أحد مجلسي 
املرفقة بالقرار  النتائج  إلى مقدم الشكوى، فضالً عن  أنه لم يتم إبالغها  الوطني، طاملا  املظالم 

بواسطة الوزير املعني، فإنه يتم إبالغها في سرية إلى أحد مجلسي البرملان أو كليهما.

املادة 10
ال يجوز للموظف العامل لدى اجلهاز، باستثناء عندما يتعلق األمر بأداء واجباته، السفر إلى أو   .1

اإلقامة في:
إحدى الدول التي تشارك فعليًا في نزاع مسلح أ. 

تشكل  قد  والتي  املعنيني  الوزراء  قبل  من  وزاري  قرار  مبوجب  حتديدها  يتم  التي  الدول  ب. 
اإلقامة فيها من قبل أحد موظفي اجلهاز خطًرا خاًصا على األمن القومي.

ذلك  اقتضت  إذا  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  احلظر  من  استثناء  منح  املعني  للوزير  ميكن   .2

املوظفون

التعامل مع 
الشكاوى
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املصالح الشخصية العاجلة أو غيرها من املصالح العاجلة للموظف املقصود، وذلك شريطة أال 
تضر بأمن الدولة أو غيرها من املصالح احليوية للدولة.

تسري هذه املادة قياًسا بالنسبة للمنسق، واملوظفني التابعني للمنسق، واملوظفني املعينني وفًقا   .3
للمادة 60، الفقرة الثانية.

املادة 85
“القانون اجلنائي”، فإن كل  دون اإلخالل باملواد 98 حتى املادة 98 )ج( ومتضمنًا إياها من   .1
شخص مشارك في تنفيذ هذا القانون، والذي يحصل على معلومات يدرك سريتها أو ينبغي 
على نحو معقول أن يكون على علم بسريتها، يكون ملزًما باحلفاظ على سرية هذه املعلومات 
باستثناء تلك املعلومات التي ُيفرض عليه الكشف عنها مبوجب أي حكم قانوني. ويستمر هذا 

اإللزام بعد انتهاء املشاركة في تنفيذ هذا القانون.
أو إهمال من  القانون اجلنائي في حالة أي تصرفات  الثانية من  الفقرة  املادة 272،  ال تسري   .2

شأنه انتهاك االلتزام املنصوص عليه في الفقرة األولى.

املادة 86
ال يسري االلتزام بالسرية من جانب املوظف املشارك في عملية تنفيذ هذا القانون على الشخص   .1
الذي يكون املوظف مرؤوًسا مباشًرا أو غير مباشر له، وال يتم إعفائه من هذا االلتزام من قبل 

رئيسه.
بالنسبة للموظف املشار إليه في الفقرة األولى والذي يكون ملزًما وفًقا حلكم قانوني باملثول   .2
كشاهد أو خبير، فإنه يقوم فقط بالتصريح بشأن املسائل التي يشملها نطاق التزامه بالسرية، 
كتابي.  شكل  في  االلتزام  هذا  من  بإعفائه  مًعا  العدل  ووزير  املعني  الوزير  يقوم  عندما  وذلك 
ُقدمت  التي  املعلومات  الذين قد اطلعوا بصفتهم على  السياق وفيما يتعلق باملوظفني  وفي هذا 
عن طريق أحد األجهزة وفًقا للمادة 36، الفقرة األولى، حتت البندين الفرعيني “أ” و “ب”، فإنه 
ُينظر إلى عبارة “الوزير املعني” على أنها تعني: “الوزير املعني املسؤول عن اجلهاز الذي قدم 

املعلومات”.
تسري هذه املادة قياًسا في حالة انتهاء املشاركة في تنفيذ هذا القانون.  .3

املادة 89
من شأن انتهاك املادة 23، الفقرة 7، واملادة 24، الفقرة الثالثة، واملادة 25، الفقرة 7، واملادة   .1

28، الفقرة 6، واملادة 29، الفقرة الرابعة، أن يوجب العقاب.
تعتبر االنتهاكات اخلاصة باملواد التي ُيعاَقب عليها مبوجب الفقرة األولى مبثابة جرائم جنائية   .2
إذا ما مت ارتكابها عن عمد. وعندما ال تكون جرائم جنائية، فإنها تعتبر مبثابة جنح أو جرائم 

مخففة.
تتم معاقبة حاالت انتهاك الوقائع التي ُيعاقب عليها مبوجب الفقرة األولى:  .3

في حالة اجلرمية اجلنائية، بالسجن ملدة ال تتجاوز سنتني أو دفع غرامة من الفئة الرابعة. أ. 
في حالة اجلنحة أو اجلرمية املخففة، بالسجن ملدة أقصاها ستة أشهر أو دفع غرامة من  ب. 

الفئة الرابعة.
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املادة 35
بالنسبة لعملية توفير املعلومات التي متت معاجلتها بواسطة اجلهاز أو نيابة عنه إلى موظف نشط 
داخل اجلهاز أو وفقا للمادة 60 جلهاز االستخبارات واألمن العام، فإنها جتري فقط بقدر ما يكون 

ذلك ضرورًيا حلسن تنفيذ املهمة املسندة إلى املوظف املعني.

املادة 87
بالنسبة  القانون  هذا  من  اخلامسة،  الفقرة  حتى  الثالثة  الفقرة  من   ،29  :8 املادة  تسري  ال   .1
لإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتطبيق هذا القانون أو قانون التحقيقات األمنية التي مت بخصوصها 
توجيه أمر إلى الوزير املعني أو اللجنة اإلشرافية من قبل احملكمة اجلزئية عمالً باملادة 8: 27، 
أو 8: 28 أو 8: 45 من القانون اإلداري العام بتوفير معلومات أو تقدمي وثائق. وإذا قام الوزير 
املعني أو اللجنة اإلشرافية بإبالغ احملكمة اجلزئية بأن احملكمة اجلزئية فقط هي التي يحق لها 
تفقد معلومات أو وثائق، فإنه يجوز للمحكمة اجلزئية أن تؤسس قرارها بشأن هذه املعلومات 

أو هذه الوثائق فقط بإذن من األطراف األخرى. 
إذا رفض الوزير املعني أو اللجنة اإلشرافية تقدمي املعلومات أو الوثائق، تظل املادة 8: 31 من   .2

القانون اإلداري العام سارية املفعول.
إذا تعني على الوزير املعني أو اللجنة اإلشرافية تقدمي وثائق إلى احملكمة اجلزئية، فإن ذلك يكفي   
ذات  الوثائق  تلك  بنسخ  األحوال  من  حال  بأي  يسمح  وال  الصلة.  ذات  الوثائق  بتفقد  للسماح 

الصلة.

املادة 88
في حالة إنشاء جلنة استشارية على النحو املشار إليه في املادة 7: 13 من القانون اإلداري العام 
اللجنة  لهذه  يكون  فلن  املعني،  الوزير  قرار  ضد  املقدم  االعتراض  بإشعار  اخلاص  القرار  بشأن 
الصالحية املشار إليها في املادة 7: 13، الفقرة الرابعة، من القانون اإلداري العام عندما يتعلق ذلك 
بالقرار اخلاص بتطبيق املادة 7: 4، الفقرة السادسة، من القانون اإلداري العام. ويظل حق ممارسة 

هذه الصالحية محفوًظا للوزير املعني.

أخرى
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القانون مبنينّ بشكله األصلي
نحن بياتريكس )Beatrix(، وبفضل من الله، ملكة هولندا، 

وأميرة أوراجن-ناسو، إلخ، إلخ، إلخ.

حتية إلى جميع الذين يرون أو يقرئون هذا! لتفهموا ما يلي:

جديدة  قواعد  وضع  فيه  املرغوب  من  أنه  إدراكنا  بعد  إننا، 
وتعزيز  التحقيقات  إجراء  عن  املسؤولة  األجهزة  بشأن 
من  وغيرها  القومي  األمن  مصلحة  تخدم  التي  التدابير 
البيانات بواسطة األجهزة  للدولة، ومعاجلة  الهامة  املصالح 
املذكورة، وفحص البيانات التي تتم معاجلتها بواسطة هذه 
وفيما  معها،  والتعامل  الشكاوى  على  واإلشراف  األجهزة، 

يتعلق مبا ورد أعاله، فقد تقرر تعديل العديد من القوانني.

ومن هذا املنطلق، قمنا، بعد االستماع إلى مجلس الدولة وبعد 
التشاور مع البرملان، باملوافقة واعتماد ما يلي:

الفصل األول: أحكام عامة

املادة 1
حتمل املصطلحات التالية املعاني املقابلة لها في هذا القانون 

واألحكام املبنية عليه:
جهاز  أو  العام  واألمن  االستخبارات  جهاز  اجلهاز:  أ. 

االستخبارات العسكرية واألمن.
املنسق: املوظف املشار إليه في املادة )4(. ب. 

الوزير املعني: ج. 
فيما يتعلق بجهاز االستخبارات واألمن العام: وزير   .1

الداخلية وعالقات اململكة.
فيما يتعلق بجهاز االستخبارات العسكرية واألمن:   .2

وزير الدفاع.
فيما يتعلق باملنسق: رئيس الوزراء، وزير الشؤون   .3

العامة.
املعلومات: البيانات الشخصية واملعلومات األخرى. د. 

املتعلقة بشخص طبيعي  املعلومات  البيانات الشخصية:  هـ. 
فرد ميكن التعرف عليه أو معروف الهوية.

معاجلة املعلومات: أي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات  و. 

املتعلقة باملعلومات، مبا في ذلك، وفي أي حالة، عمليات 
أو  تخزينها  أو  ترتيبها  أو  تسجيلها  أو  املعلومات  جمع 
التشاور بشأنها  أو  استرجاعها  أو  تغييرها  أو  حتديثها 
أو استخدامها، وكذا نشر املعلومات عن طريق اإلرسال 
أو التوزيع أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة املعلومات، 
أو  حمايتها  أو  ربطها  أو  املعلومات  جتميع  إلى  إضافة 

تبادلها أو تدميرها.
اللجنة اإلشرافية: اللجنة املشار إليها في املادة 64. ز. 

املادة 2
سوف متارس األجهزة واملنسق الواجبات املوكلة لكل منهم 

وفًقا للقانون وحتت سلطة الوزير املعني.

الفصل الثاني: األجهزة والتنسيق بني األجهزة

البند )2-1( التنسيق بني املهام التي تؤديها األجهزة

املادة 3
يتشاور الوزراء املعنيون مًعا بشكل منتظم حول سياستهم 
وسيتم  السياسة.  هذه  تنسيق  وعملية  باألجهزة  املتعلقة 
في  للمشاركة  املعنيني  الوزراء  بخالف  آخرين  وزراء  دعوة 
املصالح  إلى  بالنظر  ذلك  األمر  اقتضى  إذا  املشاورات  هذه 

التي يتم خدمتها.

املادة 4
يوجد منسق ألجهزة االستخبارات واألمن.  .1

توصية  على  بناًء  ملكي  مرسوم  مبوجب  املنسق  ُيعني   .2
مشتركة من الوزراء املعنيني.

وزير  الوزراء،  رئيس  لتعليمات  وفًقا  املنسق،  يكون   .3
مسؤوالً  املعنيني  اآلخرين  والوزراء  العامة،  الشؤون 

عن:
إعداد املشاورات املشار إليها في املادة 3. أ. 

تنسيق أداء مهام األجهزة. ب. 
ذي  شيء  بأي  املعنيني  الوزراء  إبالغ  املنسق  يتولى   .4

أهمية.
يسري كل من الفصل 3، باستثناء البند )3-2-2(، والفصل   .5

4 قياًسا على مسألة معاجلة املعلومات من قبل املنسق.
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املادة 5
بتنفيذ  يتعلق  فيما  للمنسق  املساعدة  األجهزة  رؤساء  يقدم 
مهامه. وحتقيًقا لهذه الغاية، فسيعملون على تزويده بجميع 

املعلومات الالزمة.

البند )2-2( جهاز االستخبارات واألمن العام

املادة 6
واألمن  االستخبارات  “جهاز  اسم  يحمل  جهاز  يوجد   .1

العام”.
االستخبارات  فإن جهاز  القومي  األمن  حلماية مصلحة   .2

واألمن العام يتولى املهام التالية:
واألشخاص  املنظمات  بشأن  التحقيقات  إجراء  أ. 
أو نظًرا  التي يسعون خلفها  الذين، بسبب األهداف 
بصورة  الشك  يثيرون  ميارسونها،  التي  لألنشطة 
خطيرة بأنهم يشكلون تهديًدا على استمرار وجود 
النظام الشرعي الدميقراطي، أو خطًرا على األمن أو 

على أي مصالح حيوية أخرى للدولة.
على  األمنية  بالتصاريح  اخلاصة  التحقيقات  إجراء  ب. 

النحو املشار إليه في “قانون التحقيقات األمنية”.
حتت  إليها  املشار  املصالح  حلماية  التدابير  تعزيز  ج. 
البند ) أ (، مبا في ذلك تدابير حماية املعلومات التي 
باألمن  تتعلق  ألسباب  سريتها  على  احملافظة  يجب 
القومي، وكذا املعلومات التي تتعلق بتلك األجزاء من 
الوزراء  يرى  التي  األعمال  ومجتمع  العامة  اخلدمة 
املعنيون أنها حتظى بأهمية حيوية الستمرار وجود 

النظام االجتماعي.
البلدان األخرى فيما يتعلق  التحقيقات بشأن  إجراء  د. 
وزير  الوزراء،  رئيس  يحددها  التي  باملواضيع 

الشؤون العامة، ووفًقا للوزراء املعنيني.

البند )2-3( جهاز االستخبارات العسكرية واألمن

املادة 7
يوجد جهاز يحمل اسم “جهاز االستخبارات العسكرية   .1

واألمن”.
االستخبارات  فإن جهاز  القومي  األمن  حلماية مصلحة   .2

العسكرية واألمن يتولى املهام التالية:
إجراء التحقيقات: أ. 

وقواتها  األخرى  القوى  بإمكانات  اخلاصة   .1

متوازن  تشكيل  حتقيق  أجل  من  املسلحة، 
واستخدام فعال لقواتنا املسلحة.

لها  يكون  رمبا  أو  تؤثر  التي  بالعوامل  اخلاصة   .2
الدولي  الشرعي  النظام  على  احلفاظ  تأثير على 
القوات  مبشاركة  يتعلق  فيما  وذلك  وتعزيزه، 
هذا  في  لها،  املتوقعة  املشاركة  أو  املسلحة، 

الصدد.
على  األمنية  بالتصاريح  اخلاصة  التحقيقات  إجراء  ب. 

النحو املشار إليه في “قانون التحقيقات األمنية”.
إجراء التحقيقات الالزمة التخاذ تدابير: ج. 

بأمن  اإلضرار  إلى  تهدف  التي  األنشطة  ملنع   .1
القوات املسلحة أو استعدادها.

لتعزيز التنظيم السليم لعمليات التعبئة واحلشد   .2
اخلاصة بالقوات املسلحة.

بسالسة  املسلحة  القوات  ونشر  إعداد  لعمليات   .3
البند  حتت  أ  اجلزء  في  إليه  املشار  النحو  على 

الفرعي)2(.
في  إليها  املشار  املصالح  حلماية  تدابير  تأسيس  د. 
)ج(، مبا في ذلك التدابير اخلاصة بحماية املعلومات 
على  احملافظة  واملطلوب  املسلحة  بالقوات  املتعلقة 

سريتها.
إجراء التحقيقات بشأن البلدان األخرى، فيما يتعلق  هـ. 
يحددها  والتي  العسكرية  الطبيعة  ذات  باملسائل 
رئيس الوزراء، وزير الشؤون العامة، وفًقا للوزراء 

املعنيني. 

البند )2-4( اإلبالغ عن تنفيذ املهام بواسطة األجهزة

املادة 8
يقوم الوزراء املعنيون مرة كل عام، قبل 1 أيار / مايو،   .1
بتقدمي تقارير علنية في نفس الوقت إلى مجلسي البرملان 
بشأن الطريقة التي نفذ بها كل من جهاز االستخبارات 
واألمن  العسكرية  االستخبارات  وجهاز  العام  واألمن 

املهام اخلاصة بكل منهما خالل العام امليالدي املاضي.
سوف يشتمل التقرير في جميع احلاالت على استعراض   .2

شامل ملا يلي:
عليها  ركز  والتي  اخلاص  االهتمام  ذات  املجاالت  أ. 

اجلهاز أنشطته على مدار العام املاضي.
املجاالت ذات االهتمام اخلاص والتي سيركز عليها  ب. 

اجلهاز أنشطته في العام احلالي.
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التي من  املعلومات  العلني في أي حال  التقرير  لن يذكر   .3
شأنها اإلفصاح عن:

حاالت  في  اجلهاز  قبل  من  املستخدمة  املصادر  أ. 
محددة.

املصادر السرية املستخدمة من قبل اجلهاز. ب. 
مستوى املعرفة احلالي للجهاز.  ج. 

ميكن للوزير املعني الكشف بصورة سرية عن املعلومات   .4
املشار إليها في الفقرة الثالثة إلى أحد مجلسي البرملان أو 

كليهما.
مع عدم اإلخالل بااللتزام املشار إليه في الفقرة األولى،   .5
يقوم الوزراء املعنيون ومبحض إرادتهم بإبالغ كل من 
مجلسي البرملان، إذا كان هناك سبب يدعو لذلك. وتسري 

الفقرتان الثالثة والرابعة قياًسا.

العاملني  املوظفني  بشأن  خاصة  أحكام   )5-2( البند 
باألجهزة

املادة 9
ال ميتلك املوظفون العاملون لدى األجهزة أي صالحيات   .1

للتحقيق في اجلرائم.
ال ميارس املوظفون املشار إليهم في املادة 60، عند القيام   .2
صالحيات  أي  املذكورة،  املادة  مبعنى  تتعلق  بأنشطة 

للتحقيق في اجلرائم.

املادة 10
عندما  باستثناء  اجلهاز،  لدى  العامل  للموظف  يجوز  ال   .1

يتعلق األمر بأداء واجباته، السفر إلى أو اإلقامة في:
إحدى الدول التي تشارك فعليًا في نزاع مسلح أ. 

من  وزاري  قرار  مبوجب  حتديدها  يتم  التي  الدول  ب. 
فيها  اإلقامة  تشكل  قد  والتي  املعنيني  الوزراء  قبل 
من قبل أحد موظفي اجلهاز خطًرا خاًصا على األمن 

القومي.
إليه  ميكن للوزير املعني منح استثناء من احلظر املشار   .2
الشخصية  املصالح  ذلك  اقتضت  إذا  األولى،  الفقرة  في 
العاجلة أو غيرها من املصالح العاجلة للموظف املقصود، 
وذلك شريطة أال تضر بأمن الدولة أو غيرها من املصالح 

احليوية للدولة.
واملوظفني  للمنسق،  بالنسبة  قياًسا  املادة  هذه  تسري   .3
 ،60 للمادة  وفًقا  املعينني  واملوظفني  للمنسق،  التابعني 

الفقرة الثانية.

األجهزة  بشأن تنظيم  أكثر تفصيالً  أحكام  البند )6-2( 
وطريقة عملها وإدارتها

املادة 11
ميكن للوزير املعني وضع قواعد أكثر تفصيالً بشأن تنظيم 

اجلهاز وطريقة عمله وإدارته.

جانب  من  املعلومات  معاجلة  الثالث:  الفصل 
األجهزة

البند )3-1( أحكام عامة

 املادة 12
املراعاة  مع  املعلومات  مبعاجلة  القيام  لألجهزة  يخول   .1
أو وضعت  القانون  التي حددها هذا  للمتطلبات  الواجبة 
أو  األمنية  التحقيقات  قانون  حددها  التي  أو  مبوجبه، 

وضعت مبوجبه.
لغرض  حصري  بشكل  املعلومات  معاجلة  عملية  تتم   .2
محدد، وفقط بقدر ما تقتضي ضرورة تنفيذ هذا القانون 

أو قانون التحقيقات األمنية بشكل سليم.
املراعاة  للقانون ومع  املعلومات وفًقا  تتم عملية معاجلة   .3

الواجبة والسليمة.
األجهزة  أداء  سياق  في  املعاجلة  املعلومات  توفير  يتم   .4
أو  الوثيقة  إلى  اإلشارة  أو مع  املوثوقية  بيان درجة  مع 

املصدر الذي أُخذت منه املعلومات.

املادة 13
فقط  القيام  العام  واألمن  االستخبارات  جلهاز  يجوز   .1

مبعاجلة البيانات الشخصية املتعلقة باألشخاص:
لكونهم  خطيرة  بصورة  الشك  على  يبعثون  الذين  أ. 
يشكلون خطًرا على النظام الشرعي الدميقراطي، أو 

لألمن أو ألي مصالح حيوية أخرى للدولة.
بالتصريح  اخلاص  للتحقيق  اإلذن  أعطوا  الذين  ب. 

األمني.
الذين يعد هذا أمًرا ضرورًيا بالنسبة لهم في سياق  ج. 

التحقيقات التي تتعلق بدول أخرى.
الذين مت احلصول على املعلومات بشأنهم بواسطة  د. 

أحد أجهزة االستخبارات أو األمن األخرى.
الذين تعد بياناتهم ضرورية لدعم حسن أداء اجلهاز  هـ. 

لواجباته.
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يعملون  كانوا  أو  اجلهاز  لدى  حاليًا  يعملون  الذين  و. 
لديه.

االستخبارات  جهاز  على  قياًسا  األولى  الفقرة  تسري   .2
العسكرية واألمن على أساس أن الفقرة الفرعية ) أ ( من 
الفقرة 1 أعاله يقصد بها اآلتي: الذين يبعثون على الشك 
بصورة خطيرة لكونهم يشكلون خطًرا على أمن القوات 

املسلحة أو استعدادها.
دين  أساس  على  الشخصية  البيانات  معاجلة  تتم  ال   .3
الشخص أو معتقداته عن احلياة، أو على أساس عرقه أو 

صحته أو حياته اجلنسية.
املتعلقة  الشخصية  البيانات  معاجلة  عملية  تتم   .4
باخلصائص املشار إليها في الفقرة الثالثة فقط كمسألة 
تكميلية لعملية معاجلة املعلومات األخرى، وفقط بقدر ما 

هو حتمي لغرض معاجلة املعلومات.

املادة 14
تسري أيًضا املادتان 12 و 13، الفقرات األولى والثالثة   .1
االستخبارات  جلهاز  املعلومات  معاجلة  على  والرابعة، 
املادة  في  إليهم  املشار  املوظفني  قبل  من  العام  واألمن 

.60
إليه  املشار  النحو  على  املعلومات  معاجلة  عملية  تظل   .2
العام  واألمن  االستخبارات  جلهاز  األولى  الفقرة  في 
بواسطة  املعلومات  معاجلة  عملية  عن  متاًما  منفصلة 
املعنيني ألغراض أخرى. وميكن لرئيس جهاز  املوظفني 
االستخبارات واألمن العام إعطاء املزيد من التعليمات في 

هذا الشأن.
وزير الداخلية وعالقات اململكة هو الذي يتحمل مسؤولية   .3
جلهاز  املعلومات  مبعاجلة  املتعلقة  األرشيفية  الوثائق 
املشار  املوظفني  بواسطة  العام  واألمن  االستخبارات 
لم  الوثائق األرشيفية  أن هذه  املادة 60، طاملا  إليهم في 
باألرشيف  اخلاصة  املستودعات  إحدى  إلى  نقلها  يتم 

الوطني.

املادة 15
يتحمل رؤساء األجهزة املسؤولية عن:

سرية املعلومات ذات الصلة. أ. 
سرية املصادر ذات الصلة والتي ُتستمد منها املعلومات. ب. 
سالمة األشخاص املتعاونني في عملية جمع املعلومات. ج. 

املادة 16
كما يتحمل رؤساء األجهزة املسؤولية عن:

املعاجلة  املعلومات  دقة  لتعزيز  الضرورية  األحكام  أ. 
واكتمالها.

األحكام الضرورية ذات الطابع التقني والتنظيمي حلماية  ب. 
معاجلة املعلومات ضد الفقدان أو التلف، وضد املعاجلة 

غير املصرح بها للمعلومات.
ج. تعيني األشخاص املصرح لهم حصرًيا مبمارسة األنشطة 
في  التعيني  مع  جنب  إلى  جنبًا  وذلك  عليها  املنصوص 

سياق معاجلة املعلومات.

البند )3-2( جمع املعلومات
البند )3-2-1( عام

املادة 17
دعم  أجل  من  أو  مهامهم  أداء  في   - لألجهزة  يخول   .1
جلمع  التالية  األطراف  – مخاطبة  واجباتهم  أداء  حسن 

املعلومات:
الهيئات اإلدارية واملوظفني العموميني وأي شخص  أ. 

ُيرى أنه قادر على تقدمي املعلومات الالزمة.
الشخص املسؤول عن معاجلة معلومات معينة. ب. 

والكلمات  األولى،  الفقرة  في  إليها  املشار  احلالة  في   .2
على  يجب  فإنه  )ب(،  الفرعي  البند  وحتت  االفتتاحية 
إلى  هويته  يثبت  أن  باألمر  املكلف  العمومي  املوظف 
قضية  في  املعلومات  معاجلة  عن  املسؤول  الشخص 
قبل  من  الهوية  بطاقة  تقدمي  أساس  على  وذلك  معينة، 

رئيس اجلهاز املعني.
املسؤول  للشخص  بالنسبة  السارية  األحكام  تنطبق  ال   .3
تقدمي  بشأن  محددة  قضية  في  املعلومات  معاجلة  عن 
مثل هذه املعلومات إذا كانت هذه املعلومات مقدمة وفًقا 
لطلب على النحو املشار إليه في الفقرة األولى، والكلمات 

االفتتاحية وحتت البند الفرعي )ب(.

البند )3-2-2( الصالحيات اخلاصة لألجهزة

املادة 18
يجوز فقط ممارسة إحدى الصالحيات املشار إليها في هذه 
الفقرة حسب الضرورة التي يقتضيها حسن أداء املهام املشار 
إليها في املادة 6، الفقرة الثانية، حتت البندين الفرعيني ) أ ( 
و )د(، واملهام املشار إليها في املادة 7، الفقرة الثانية، حتت 

البنود الفرعية ) أ ( و )ج( و )هـ(.
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املادة 19
املشار  النحو  على  الصالحيات  إحدى  مبمارسة  ُيسمح   .1
البند من قبل اجلهاز فقط في حالة، بالقدر  إليه في هذا 
الذي ال ينص فيه هذا البند على خالف ذلك، قيام الوزير 
املعني أو رئيس اجلهاز املعني نيابة عن هذا الوزير مبنح 

إذن بذلك.
تعيني  كتابي،  قرار  مبوجب  اجلهاز،  لرئيس  يجوز   .2
املوظفني التابعني ملنح اإلذن املشار إليه في الفقرة األولى 
الوزير  إلى  القرار  من  نسخة  إرسال  ويتم  عنه.  نيابة 

املعني.
القانون  مبقتضاه  ينص  ال  الذي  بالقدر  اإلذن،  منح  يتم   .3
وميكن  أشهر،  ثالثة  أقصاها  ملدة  ذلك،  خالف  على 
الغرض  لهذا  يقدم  لطلب  استجابة  مرة  كل  في  متديدها 

وملدة مماثلة في كل مرة.

املادة 20
يخول لألجهزة القيام مبا يلي:  .1

بتسجيل  السياق  هذا  ضمن  والقيام  املراقبة،  أ. 
الطبيعيني  األشخاص  بتصرفات  املتعلقة  املعلومات 
مبساعدة  سواء  باألشياء،  املتعلقة  املعلومات  أو 

أجهزة املراقبة والتسجيل أم ال.
التتبع، والقيام ضمن هذا السياق بتسجيل املعلومات  ب. 
املتعلقة باألشخاص الطبيعيني أو املعلومات املتعلقة 
وحتديد  التتبع  أجهزة  مبساعدة  سواء  باألشياء، 

املواقع والتسجيل أم ال.
املشار  النحو  على  والتسجيل  املراقبة  أدوات  استخدام   .2
إليه في الفقرة األولى، حتت البند الفرعي ) أ (، وتثبيت 
التتبع وأدوات حتديد املواقع والتسجيل كما هو  أجهزة 
الفرعي )ب(،  البند  الفقرة األولى، حتت  إليها في  مشار 
بواسطة جهاز االستخبارات العسكرية واألمن يعد أمًرا 
مسموًحا به فقط في حالة، وبقدر ما يتعلق هذا باستعمال 
ال  مغلقة  أماكن  في  املعدات  أو  األجهزة  هذه  تثبيت  أو 
تستخدمها وزارة الدفاع، منح إذن بذلك وفًقا لتعليمات 
وزير الداخلية وعالقات اململكة، أو حيثما ينطبق، رئيس 

جهاز االستخبارات واألمن العام.
املشار  النحو  على  والتسجيل  املراقبة  أدوات  استخدام   .3
إليه في الفقرة األولى، حتت ) أ (، داخل املنازل يعد أمًرا 
مسموًحا به فقط إذا منح الوزير املعني إذًنا كتابيًا بذلك 
الفقرة  في  إليها  املشار  احلالة  وفي  اجلهاز.  رئيس  إلى 
قبل  من  للمنازل،  بالنسبة  اإلذن،  منح  يتم  فإنه  الثانية، 

وزير الداخلية وعالقات اململكة.

املشار  النحو  على  اإلذن  على  للحصول  طلب  تقدمي  يتم   .4
ويشتمل  اجلهاز،  رئيس  قبل  من  الثالثة  الفقرة  في  إليه 

الطلب على األقل ما يلي:
أو  األجهزة  استخدام  يراد  الذي  املسكن  عنوان  أ. 

املعدات به.
وصف لنوع األجهزة التي سيتم استخدامها. ب. 

سبب الضرورة من استخدام األجهزة املعنية. ج. 

املادة 21
يخول لألجهزة القيام مبا يلي:  .1

أو  نشر أشخاص طبيعيني، سواء حتت غطاء هوية  أ. 
صفة مفترضة أم ال، والذين، يتولون حتت مسؤولية 

اجلهاز وبناًء على تعليماته، ما يلي:
تتعلق  والتي  موجهة  بصورة  املعلومات  جمع   .1
باألشخاص واملنظمات التي ميكن أن تكون ذات 

صلة بأداء مهام اجلهاز.
التي  املصالح  حلماية  تدابير  اتخاذ  أو  تأسيس   .2

يرعاها اجلهاز.
أنشطة  لدعم  قانونية  كيانات  واستخدام  إعداد  ب. 

العمليات.
الهيئات  إلى  كتابية  تعليمات  إصدار  املعني  للوزير  يجوز   .2
اإلدارية ذات الصلة للتعاون بالقدر الالزم من أجل توفير 
األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  طبيعي  شخص 
تسري  وال  املفترضة.  الهوية  ومع  أ  الفرعي  البند  حتت 
األحكام القانونية السارية للهيئة اإلدارية املتعلقة باألنشطة 

املطلوبة طاملا أنها تتعارض مع تنفيذ مثل هذه األنشطة.
ميكن أن يتلقى الشخص الطبيعي املشار إليه في الفقرة   .3
لتنفيذ  اجلهاز  من  تعليمات  أ  الفرعي  البند  حتت  األولى 
إلى تقدمي املساعدة في ارتكاب  التي قد تؤدي  األنشطة 
املشار  التعليمات  وهذه  جرمية.  ارتكاب  في  أو  جرمية 
أداء  حسن  كان  إذا  فقط  تصدر  األولى  اجلملة  في  إليها 
املعني  الطبيعي  الشخص  سالمة  أو  اجلهاز  واجبات 

يقتضيان ذلك.
ال ُيسمح للشخص الطبيعي املشار إليه في الفقرة األولى،   .4
حتت البند الفرعي أ، أثناء تنفيذ التعليمات بجعل شخص 
ما، وذلك بسبب تصرفات الشخص األول، يقوم بأعمال 
تلك  بخالف  جرائم  ارتكاب  أو  بتدبير  تتعلق  أخرى 

األعمال التي يعتزم الشخص الثاني القيام بها بالفعل.
الثالثة،  الفقرة  في  إليها  املشار  التعليمات  إصدار  عند   .5

فسيتم إبالغ الشخص املعني:
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بالظروف التي ُيسمح في ظلها بتنفيذ األنشطة وفًقا  أ. 
في  املساعدة  تقدمي  عنها  ينتج  قد  التي  للتعليمات 

ارتكاب جرمية أو في ارتكاب جرمية.
كيفية تنفيذ مثل هذه التعليمات، مبا في ذلك طبيعة  ب. 
األنشطة التي سيتم تنفيذها من قبل الشخص املعني 
عند  األنشطة  لهذه  توقعه  ميكن  الذي  بالقدر  وذلك 

إصدار التعليمات.
النحو  الصادرة لشخص طبيعي على  التعليمات  ُتسجل   .6
أ، في  الفرعي  البند  األولى، حتت  الفقرة  في  إليه  املشار 

صورة كتابية.
ميكن وضع املزيد من القواعد التي تتعلق مبا يلي وذلك   .7
توصية  على  بناًء  املجلس  من  لقرار  وفًقا  أو  مبوجب 

مشتركة من الوزراء املعنيني ووزير العدل:
الشروط واحلاالت التي ُيسمح مبقتضاها للشخص  أ. 
البند  حتت  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  الطبيعي 
قد  التي  للتعليمات  وفًقا  األنشطة  بتنفيذ  أ،  الفرعي 
ينتج عنها تقدمي املساعدة في ارتكاب جرمية أو في 

ارتكاب جرمية.
كيفية اإلشراف على تنفيذ الصالحية ذات الصلة. ب. 

من  والثانية  األولى  الفقرتان   ،)29( املادة  تسري  ال   .8
“قانون احملاسبة احلكومية” على تشكيل كيان قانوني 
البند  حتت  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على 

الفرعي ب.

املادة 22
يخول لألجهزة، سواء مبساعدة أو عدم مساعدة األدوات   .1

التقنية، ما يلي:
إجراء بحث في األماكن املغلقة. أ. 

تفتيش األشياء املغلقة. ب. 
هوية  إثبات  بهدف  األشياء  حول  حتقيق  إجراء  ج. 

شخص ما.
الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  بتنفيذ  فقط  ُيسمح   .2
واألمن  العسكرية  االستخبارات  جهاز  قبل  من  األولى 
مت  إذا  الدفاع  وزارة  تستخدمها  التي  األماكن  خارج 
منح اإلذن بذلك وفًقا لتعليمات وزير الداخلية وعالقات 
االستخبارات  جهاز  رئيس  ينطبق،  حيثما  أو  اململكة، 

واألمن العام.
إذا اقتضى األمر ذلك إلجراء حتقيق من قبل اجلهاز، فإنه   .3
ميكن إزالة أي شيء موجود أثناء تنفيذ الصالحية املشار 
اجلهاز  قبل  من  محدودة  لفترة  األولى  الفقرة  في  إليها 

املعني، طاملا أن فحص هذا الشيء في موقع البحث يعد 
املعلومات  جمع  عملية  إجراء  ميكن  وال  مستحيالً  أمًرا 
يعاد  وسوف  تطفالً.  أقل  أخرى  طريقة  بأي  املقصودة 
هذا الشيء إلى مكانه مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، 
ما لم يتعارض ذلك مع األداء السليم لواجبات اجلهاز أو 

ال توجد فائدة معقولة من إعادة هذا الشيء.
الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  ممارسة  فقط  يجوز   .4
األولى، حتت البند الفرعي أ، وفيما يتعلق باملساكن، إذا 
كتابيًا  إذًنا  اجلهاز  رئيس  أعطى  قد  املعني  الوزير  كان 
للقيام بذلك. وُيسمح فقط بتنفيذ الصالحية املشار إليها 
جهاز  قبل  من  أ،  الفرعي  البند  حتت  األولى،  الفقرة  في 
باملساكن  يتعلق  وفيما  واألمن  العسكرية  االستخبارات 
الدفاع  وزارة  تستخدمها  التي  األماكن  خارج  تقع  التي 
الداخلية  وزير  لتعليمات  وفًقا  بذلك  اإلذن  منح  مت  إذا 

وعالقات اململكة.
أقصاها  ملدة  الرابعة  الفقرة  في  إليه  املشار  اإلذن  مُينح   .5
التمديد  “قانون  الصدد  هذا  في  يسري  وال  أيام.  ثالثة 

العام للفترات الزمنية”.
يقدم رئيس اجلهاز طلب للحصول على اإلذن املشار إليه   .6

في الفقرة الرابعة، والذي يجب أن يتضمن على األقل:
عنوان املسكن املراد تفتيشه. أ. 

سبب تفتيش املسكن. ب. 

املادة 23
دون  األخرى  والشحنات  الرسائل  فتح  لألجهزة  يخول   .1
احملكمة  قيام  شريطة  إليه،  املرسل  أو  املرسل  موافقة 
اجلزئية في الهاي، بناًء على طلب رئيس اجلهاز، بإعطاء 

تفويض للقيام بذلك.
إليه  مشار  هو  كما  إذن  على  احلصول  األمر  يستلزم  ال   .2
في املادة 19 لتنفيذ الصالحية على النحو املشار إليه في 

الفقرة األولى.
قبل  من  األولى  الفقرة  في  إليه  املشار  الطلب  تقدمي  يتم   .3
بشأن  واألمن،  العسكرية  االستخبارات  جهاز  رئيس 
الرسائل والشحنات األخرى التي ال يتطابق فيها عنوان 
املرسل أو املرسل إليه مع عنوان مكان تستخدمه وزارة 
الدفاع، وفًقا لتعليمات رئيس جهاز االستخبارات واألمن 

العام.
يتعني أن يتضمن طلب احلصول على الصالحية كما هو   .4

مشار إليه في الفقرة األولى ما يلي على األقل:
اسم وعنوان الشخص أو املؤسسة التي ترسل إليهم  أ. 
اخلطابات أو الشحنات األخرى أو ُترسل من قبلهم 
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اخلطابات أو الشحنات األخرى التي سيتم فتحها.
الشحنات  أو  اخلطابات  فتح  ضرورة  وراء  السبب  ب. 

األخرى.
أداء  حلسن  ضرورًيا  ذلك  كان  إذا  فقط  اإلذن  مُينح   .5

واجبات اجلهاز.
مُينح اإلذن املشار إليه في الفقرة األولى:  .6

كان  إذا  أخرى،  تسليم  وسيلة  أو  خطاب  خالل  من  أ. 
بالفعل في حوزة اجلهاز.

لفترة ُينص عليها في اإلذن ملدة أقصاها ثالثة أشهر  ب. 
إذا كان يتعلق بفتح خطابات أو شحنات أخرى ُيعهد 
نقل  شركة  أو  بريد  مؤسسة  إلى  بها  سيُعهد  أو 

منصوص عليها في اإلذن.
تلتزم املؤسسة البريدية أو شركة النقل املشار إليها في   .7
الفقرة السادسة، حتت البند الفرعي ب، بتسليم الرسائل 
والشحنات األخرى مقابل إيصال والتي تتعلق مبوضوع 
اإلذن املمنوح إلى موظف اجلهاز املعني لهذا الغرض من 

قبل رئيس اجلهاز.
أو  البريدية  للمؤسسة  هويته  بإثبات  املوظف  يلتزم   .8
التي يقدمها  الهوية  النقل من خالل تقدمي بطاقة  شركة 

رئيس اجلهاز.
املسلمة  األخرى  الشحنة  أو  الرسالة  أن  األجهزة  9. تضمن 
إليها من قبل املؤسسة البريدية أو شركة النقل بعد إجراء 
فوًرا  تعاد  سوف  الشحنة  أو  الرسالة  هذه  في  التحقيق 

إلى املؤسسة البريدية أو شركة النقل املعنية إلرسالها.

املادة 24
أو  تقنية،  أدوات  تستخدم  كانت  سواء  لألجهزة،  يخول   .1
إشارات خاطئة، أو مفاتيح مقلدة، أو هويات مزيفة أم ال، 
دخول أي عمل مؤمتت. كما تتضمن الصالحيات املشار 

إليها في اجلملة األولى ما يلي:
اختراق أي أمن. أ. 

إدخال أجهزة تقنية لفك أي تشفير للبيانات املخزنة  ب. 
أو املعاجلة في العمل املؤمتت.

العمل  في  املعاجلة  أو  املخزنة  البيانات  نسخ  ج. 
املؤمتت.

في  إليه  املشار  النحو  على  الصالحيات  بتنفيذ  ُيسمح   .2
العسكرية  االستخبارات  جهاز  قبل  من  األولى  الفقرة 
الدفاع،  وزارة  تستخدمها  التي  األماكن  خارج  واألمن 
وذلك فقط في حالة منح اإلذن لهذه الغاية وفًقا لتعليمات 
وزير الداخلية وعالقات اململكة، أو حيثما ينطبق، رئيس 

جهاز االستخبارات واألمن العام.
البيانات  تشفير  بفك  معرفة  لديه  شخص  أي  يلتزم   .3
املخزنة أو املعاجلة في العمل املؤمتت كما هو مشار إليه 
في الفقرة األولى، بناًء على طلب كتابي من رئيس اجلهاز 

بتقدمي كل التعاون الالزم من أجل فك التشفير.

املادة 25
القيام  التقنية،  األجهزة  مبساعدة  لألجهزة،  يخول   .1
بشكل  رصد  أو  تسجيل  أو  تلقي  أو  اعتراض  بعمليات 
االتصاالت  أو  احملادثات  أشكال  من  شكل  ألي  موجه 
النظر عن  بواسطة عمل مؤمتت، بغض  البيانات  نقل  أو 
إليها  املشار  الصالحيات  وتتضمن  ذلك.  حدوث  مكان 
أو  احملادثات  تشفير  فك  صالحية  األولى  اجلملة  في 

االتصاالت أو نقل البيانات.
الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  ممارسة  فقط  يجوز   .2
رئيس  إلى  الصدد  بهذا  طلب  تقدمي  حالة  في  األولى 

اجلهاز.
يجوز تنفيذ الصالحية على النحو املشار إليه في الفقرة   .3
واألمن  العسكرية  االستخبارات  جهاز  قبل  من  األولى 
عن  البيانات  نقل  أو  االتصاالت  أو  احملادثات  بشأن 
طريق عمل مؤمتت، وطاملا أن هذا ال يحدث في أماكن قيد 
االستخدام من قبل وزارة الدفاع أو تتعلق بها، فقط في 
حالة منح اإلذن لهذه الغاية وفًقا لتعليمات وزير الداخلية 

وعالقات اململكة.
ُيقدم طلب احلصول على اإلذن املشار إليه في الفقرتني   .4
الثانية والثالثة بواسطة رئيس اجلهاز، ويتعني أن يحتوي 

الطلب على األقل على ما يلي:
في  اجلهاز  يرغب  التي  الصالحية  إلى  إشارة  أ. 
ممارستها، وحيثما ينطبق، العدد على النحو املشار 
من  “ر”،  الفرعي  البند  حتت   ،1-1 املادة  في  إليه 

“قانون االتصاالت”.
الذي  املؤسسة  أو  الشخص  هوية  عن  معلومات  ب. 

يتصل به أو بها الطلب املقدم ملمارسة الصالحية.
الصالحية  هذه  ممارسة  ضرورة  وراء  السبب  ج. 

املطلوبة.
في حالة كان العدد عند وقت تقدمي الطلب للحصول على   .5
اإلذن املشار إليه في الفقرة الرابعة، حتت البند الفرعي أ، 
غير معلوم بعد، فسيتم منح اإلذن فقط على شرط القيام 
املقصود.  العدد  معرفة  مبجرد  الصالحية  مبمارسة 
أجل  من  التقنية  األجهزة  باستخدام  لألجهزة  ويسمح 
األولى.  اجلملة  في  إليه  املشار  العدد  على  احلصول 
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ويجري تنفيذ الصالحية املشار إليها في اجلملة الثانية 
خارج  واألمن  العسكرية  االستخبارات  جهاز  قبل  من 
لتعليمات  وفًقا  الدفاع  وزارة  تستخدمها  التي  األماكن 

وزير الداخلية وعالقات اململكة.
في حالة كانت املعلومات املشار إليها في الفقرة الرابعة،   .6
حتت البند الفرعي ب – عند وقت تقدمي طلب للحصول 
اإلذن  منح  يتم  فسوف  بعد،  معلومة  غير   – اإلذن  على 
أسرع  في  املعنية  املعلومات  تستكمل  أن  شريطة  فقط 

وقت ممكن.
أو  لديه معرفة بفك تشفير احملادثات  يلتزم أي شخص   .7
في  إليه  املشار  النحو  على  البيانات  نقل  أو  االتصاالت 
الفقرة األولى، وبناًء على طلب كتابي من رئيس اجلهاز، 

بأن يقدم كل التعاون الالزم من أجل فك التشفير.
ال تسري الفقرة الثالثة على عمليات االستقبال والتسجيل   .8
يكون  والتي  بالكابل  املرتبطة  غير  لالتصاالت  املوجه 
أساس  على  وذلك  بها،  خاصة  أو  أخرى  دول  مصدرها 
اخلاصية التقنية. وعندما تتعلق هذه االتصاالت بحركة 
مرور الرسائل العسكرية فإن األمر ال يستلزم احلصول 

على إذن كما جاء في املادتني 19 و 25، الفقرة الثانية.

املادة 26
يخول لألجهزة، مبساعدة األجهزة التقنية، تلقي وتسجيل   .1
مصدرها  يكون  والتي  بكابل  احملددة  غير  االتصاالت 
اخلاصية  أساس  على  وذلك  بها،  خاصة  أو  أخرى  دول 
معرفة  لألجهزة  ويخول  االتصاالت.  ملراقبة  التقنية 
املعلومات التي يتم تلقيها في هذا السياق. والصالحيات 
املشار إليها في اجلملة األولى تشمل صالحية فك تشفير 

االتصاالت.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة   .2

19 ملمارسة الصالحية املشار إليها في الفقرة األولى.
الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  ملمارسة  بالنسبة   .3
التي  املنظمة  أو  الشخص  هوية  إثبات  فبمجرد  األولى، 
تصدر منه أو منها االتصاالت، فإنه ميكن تسجيل ذلك 
إذا اقتضى األمر هذا بهدف األداء السليم للواجبات من 

قبل اجلهاز.
الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  ملمارسة  بالنسبة   .4
التي  املنظمة  أو  الشخص  هوية  إثبات  فبمجرد  األولى، 
طلب  تقدمي  سيتم  فإنه  االتصاالت،  منها  أو  منه  تصدر 
للحصول على إذن على النحو املشار إليه في املادة 25، 
كان  حالة  في  يومني،  غضون  في  وذلك  الثانية،  الفقرة 
استقبال أو تسجيل اتصاالت الشخص أو املنظمة املعنية 

أمًرا ضرورًيا حلسن أداء اجلهاز لواجباته. وحتى حلظة 
منح اإلذن املشار إليه في املادة 25، الفقرة الثانية، فإنه 

ال يتم إجراء مزيد من االطالع على االتصاالت املسجلة.
إذا كان استقبال وتسجيل االتصاالت اخلاصة بالشخص   .5
اجلهاز  أداء  حلسن  ضرورًيا  ليس  املعنية  املنظمة  أو 
املستلمة  املعلومات  تدمير  الفور  على  فيتعني  لواجباته، 

واملسجلة وفًقا للفقرة األولى.

املادة 27
تلقي  التقنية،  األجهزة  مبساعدة  لألجهزة،  يخول   .1
وتسجيل االتصاالت غير اخلاصة وغير احملددة بالكابل. 
وتتضمن الصالحيات على النحو املشار إليه في اجلملة 

األولى صالحية فك تشفير االتصاالت.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة   .2

19 ملمارسة الصالحية املشار إليها في الفقرة األولى.
ممارسة  نتيجة  جمعها  مت  التي  املعلومات  انتقاء  ميكن   .3
األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  الصالحية 

بواسطة األجهزة على أساس ما يلي:
معلومات تتعلق بهوية أي شخص أو منظمة. أ. 

عدد على النحو املشار إليه في املادة 1-1، حتت البند  ب. 
أية خاصية  أو  “ر”، من قانون االتصاالت،  الفرعي 

تقنية.
كلمات داللية تتعلق مبوضوع يتم وصفه بتفصيل  ج. 

أكبر.
4. مينح وزير الداخلية وعالقات اململكة اإلذن باالختيار على 
و”ب”،  “أ”  حتت  الثالثة،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو 
الغرض وملدة  لهذا  لرئيس اجلهاز استجابة لطلب مقدم 
أقصاها ثالثة أشهر وميكن أن متتد في كل مرة استجابة 
لطلب يقدم لهذا الغرض. ويتعني أن يتضمن الطلب املقدم 

للحصول على اإلذن على األقل ما يلي:
املعلومات املشار إليها في الفقرة الثالثة، حتت البند  أ. 
أساسها  على  ستعتمد  والتي  “ب”،  أو  “أ”  الفرعي 

عملية االنتقاء.
السبب وراء إجراء عملية االنتقاء. ب. 

يتم منح اإلذن لعملية االنتقاء على أساس الكلمات الداللية   .5
البند  حتت  الثالثة،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على 
اجلهاز  رئيس  إلى  املعني  الوزير  قبل  من  “ج”،  الفرعي 
سنة  أقصاها  وملدة  الغرض  لهذا  يقدم  لطلب  استجابة 
استجابة  مرة  كل  في  الفترة  هذه  متديد  وميكن  واحدة، 
منح  طلب  يتضمن  أن  ويتعني  الغرض.  لهذا  يقدم  لطلب 
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اإلذن على األقل ما يلي:
أ. وصف تفصيلي للموضوع.

ب. السبب وراء ضرورة إجراء عملية االنتقاء.
تسري املادة 19 على حتديد الكلمات الداللية التي تتعلق   .6
“ثالثة  عبارة  أن  مفهوًما  يكون  أن  على  ما،  مبوضوع 
الثالثة من املادة 19 يقصد بها: سنة  أشهر” في الفقرة 

واحدة.
عند منح اإلذن املشار إليه في الفقرة اخلامسة، فإنه يتم   .7
االنتقاء  موضوع  إلى  إضافة  بسرية  ذلك  عن  اإلبالغ 
واللجنة  كليهما  أو  البرملان  مجلسي  أحد  إلى  وسببه 

اإلشرافية.
فيما يتعلق بإجراء عملية االنتقاء املشار إليها في الفقرة   .8
واألمن  العسكرية  االستخبارات  جهاز  قبل  من  الثالثة 
مصدرها  هولندا  دولة  تكون  التي  االتصاالت  بشأن 
وفًقا  الالزم  اإلذن  منح  يتم  فإنه  لها،  واملخصصة 

لتعليمات وزير الداخلية وعالقات اململكة.
سياق  في  جمعها  مت  التي  باملعلومات  االحتفاظ  يجوز   .9
الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  الصالحية  ممارسة 
انتقاء  عملية  إجراء  فيه  يتم  لم  الذي  بالقدر  األولى، 
للمعلومات، ملدة أقصاها سنة واحدة وذلك لتمكني إجراء 

عملية انتقاء أخرى، على أن يكون مفهوًما أن هذا:
يجوز أن يحدث فقط في إطار التحقيق الذي يجريه  أ. 
اجلهاز على أساس أحد األسباب على النحو املشار 
“ب”،  الفرعي  البند  حتت  الرابعة،  الفقرة  في  إليه 
إليه  أو فيما يتعلق بأحد املوضوعات كما هو مشار 
في الفقرة اخلامسة، حتت البند الفرعي “أ”، والذي 
ُمنح بشأنه اإلذن املقصود وقت استقبال املعلومات 

وتسجيلها.
لعملية  السليم  التنفيذ  أجل  من  ملح  بشكل  يلزم  ب. 

التحقيق املقصودة.
لم  التي  املعلومات  على  التاسعة  الفقرة  قياًسا  تسري   .10
يتم فك تشفيرها بعد، على أساس أن الفترة املشار إليها 

في الفقرة التاسعة ستبدأ فقط من حلظة فك التشفير.

املادة 28
االتصاالت  شبكات  ملزودي  التوجه  لألجهزة  يخول   .1
“قانون  مبوجب  العامة  االتصاالت  وخدمات  العامة 
االتصاالت” بطلب لتوفير املعلومات التي تتعلق بجميع 
عمليات االتصال التي جرت أو التي ستجري عبر إحدى 
وسائل  إحدى  خالل  من  أو  العامة  االتصاالت  شبكات 

خدمات االتصاالت العامة فيما يتعلق بالعدد املذكور في 
إحدى  أو  األشخاص  بأحد  يتعلق  الذي  العدد  أو  الطلب، 
املنظمات املذكورة في الطلب. ويخول لألجهزة استخدام 
النحو  على  العدد  على  احلصول  أجل  من  تقنية  أجهزة 

املشار إليه في اجلملة األولى.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة   .2
األولى  الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  ملمارسة   19

باجلملة األولى.
اجلهاز  رئيس  من  كتابيًا  مقدم  الطلب  يكون  أن  يجب   .3

املعني، ويتعني أن يحتوي على:
حتت   ،1-1 املادة  في  إليه  املشار  النحو  على  العدد  أ. 

البند الفرعي “ر”، من “قانون االتصاالت”، أو
اإلقامة  أو  السكن  املتعلقة باالسم ومكان  املعلومات  ب. 
التي  أو  الذي  للمنظمة  املسجل  املكتب  أو  للشخص، 
ينتمي إليها العدد املشار إليه حتت البند الفرعي “أ”، 

ووصف لنوع املعلومات املطلوب توفيرها،  ج. 
املطلوب  املعلومات  إليها  تشير  التي  والفترة  د. 

توفيرها.
بواسطة  األولى  الفقرة  في  إليه  املشار  للطلب  بالنسبة   .4
بشأن  واألمن  العسكرية  االستخبارات  جهاز  رئيس 
لن  أو  حتدث  لم  التي  االتصاالت  وسائل  مرور  حركة 
وزارة  تستخدمها  بأماكن  تتعلق  أو  أماكن  في  حتدث 
جهاز  رئيس  لتعليمات  وفًقا  تقدميه  يتم  فإنه  الدفاع، 

االستخبارات واألمن العام.
ُيفهم من املعلومات كما هو مشار إليه في الفقرة األولى   .5

على أنها تتضمن في أي حال ما يلي:
البند  حتت   ،1-1 املادة  في  إليها  املشار  األعداد  أ. 
جرت  التي  االتصاالت”  “قانون  من  “ر”،  الفرعي 
أو جتري بشأنها إحدى املكاملات أو االتصاالت من 
قبل العدد املذكور في الطلب، واألعداد التي جرت أو 
جُترى معها املكاملة أو االتصال مع األعداد املذكورة 

في الطلب.
املنظمة  أو  الشخص  بهوية  تتعلق  التي  املعلومات  ب. 
الذي أو التي ينتمي إليها العدد املشار إليه حتت البند 

الفرعي “أ”.
وقت بدء املكاملة أو االتصال واملدة ووقت االنتهاء. ج. 

العامة  االتصاالت  شبكات  خدمات  مزودو  يلتزم   .6
وخدمات االتصاالت العامة باملعنى املقصود في “قانون 
االتصاالت” بتقدمي املعلومات املطلوبة على الفور، طاملا 

أن الطلب ال ينص على خالف ذلك.
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تسري قياًسا املادة 17، الفقرة الثالثة، على عملية تقدمي   .7
في  إليه  املشار  النحو  على  املقدم  للطلب  وفًقا  املعلومات 

الفقرة األولى.

املادة 29
يخول لألجهزة التوجه ملزودي شبكات االتصاالت العامة   .1
وخدمات االتصاالت العامة مبوجب “قانون االتصاالت” 

بطلب لتوفير املعلومات التي تتعلق مبا يلي:
املكتب  أو  للشخص،  اإلقامة  أو  السكن  ومكان  اسم  أ. 
العدد  إليها  ينتمي  التي  أو  الذي  للمنظمة  املسجل 
املشار إليه في ذلك القانون وكما هو منصوص عليه 

في الطلب.
القانون  إليه في ذلك  النحو املشار  العدد وذلك على  ب. 
املكتب  أو  للشخص،  املسجلة  اإلقامة  أو  املقر  وكذا 

املسجل للمنظمة.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة   .2
األولى  الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  ملمارسة   19

باجلملة األولى.
ُيقدم الطلب من قبل رئيس اجلهاز املعني أو نيابة عنه.  .3

العامة  االتصاالت  شبكات  خدمات  مزودو  يلتزم   .4
وخدمات االتصاالت العامة باملعنى املقصود في “قانون 
االتصاالت” بتقدمي املعلومات املطلوبة على الفور، طاملا 

أن الطلب ال ينص على خالف ذلك.
تسري قياًسا املادة 17، الفقرة الثالثة، على عملية تقدمي   .5
في  إليه  املشار  النحو  على  املقدم  للطلب  وفًقا  املعلومات 

الفقرة األولى.

املادة 30
متتلك األجهزة إمكانية الوصول إلى جميع األماكن بقدر   .1
ما يكون ذلك ضرورًيا على نحو معقول، وذلك للقيام مبا 

يلي:
املشار  النحو  على  والتسجيل  املراقبة  أدوات  تثبيت  أ. 
إليه في املادة 20، الفقرة األولى، حتت البند الفرعي 

“أ”.
تثبيت أدوات التتبع، وأجهزة حتديد املواقع، ومعدات  ب. 
التسجيل على النحو املشار إليه في املادة 20، الفقرة 

األولى، حتت البند الفرعي “ب”.
ممارسة الصالحية على النحو املشار إليه في املادة  ج. 

22، الفقرة األولى، حتت البند الفرعي “أ”.
ممارسة الصالحية على النحو املشار إليه في املادة  د. 

.)24(

ممارسة الصالحية على النحو املشار إليه في املادة 25. هـ. 
املوجودة  االتصاالت  مبعدات  يتعلق  فيما   – جمع  و. 
التي  الصالحية  ملمارسة  الضرورية  املعلومات   –
الفقرة   ،25 للمادة  وفًقا  بشأنها  اإلذن  منح  مت 

السادسة.
ال يتطلب األمر احلصول على اإلذن املشار إليه في املادة   .2
األولى  الفقرة  في  إليها  املشار  الصالحية  ملمارسة   19

باجلملة األولى.
في  إليه  املشار  النحو  على  الصالحية  مبمارسة  ُيسمح   .3
للقيام  املعينني  األشخاص  بواسطة  فقط  األولى  الفقرة 

بذلك من قبل رئيس اجلهاز.
والثالثة،  والثانية  األولى  الفقرات   ،)1( املادة  تسري  ال   .4
“القانون  من  األخيرة  اجلملة  األولى،  الفقرة   ،2 واملادة 
العام لدخول املساكن”. ويخول للوزير املعني أو رئيس 
على  الترخيص  منح  املعني  الوزير  عن  نيابة  اجلهاز 
النحو املشار إليه في املادة 2 من “القانون العام لدخول 
إليها في الفقرة األولى،  املساكن”. وفي احلاالت املشار 
الصادر  اإلذن  فإن  “ج”  و  “أ”  الفرعني  البندين  حتت 
مبوجب املواد ذات الصلة فيما يتعلق مبمارسة صالحية 
دخول املساكن يعد أيًضا مبثابة ترخيص باملعنى الوارد 

في املادة 2 من “القانون العام لدخول املساكن”.

املادة 31
في  إليه  املشار  النحو  على  الصالحية  مبمارسة  ُيسمح   .1
هذا البند فقط إذا كانت عملية جمع املعلومات املقصودة 
املناسب،  الوقت  تتم في  أن  أو ال ميكن  تتم،  أن  ال ميكن 
من خالل التشاور مع مصادر املعلومات املتاحة عالنية 
أو مصادر املعلومات التي منح اجلهاز بشأنها احلق في 

تقصي املعلومات الواردة في املصادر املذكورة.
إذا كان قد تقرر جمع املعلومات عن طريق ممارسة واحدة   .2
الفقرة،  هذه  في  إليها  املشار  الصالحيات  من  أكثر  أو 
ضوء  في   – التي  الصالحية  ممارسة  فقط  سيتم  فإنه 
للمصالح  التهديد  خطورة  ذلك  في  مبا  احلالة،  ظروف 
الصالحيات  مع  باملقارنة  وأيًضا  اجلهاز،  يحميها  التي 
األخرى املتاحة – ستتسبب في أقل قدر من الضرر على 

الشخص املعني.
سينتج  تنفيذها  كان  إذا  الصالحية  ممارسة  يتم  لن   .3
بالهدف  مقارنة  املعني  للشخص  متناسب  غير  أذى  عنه 

املنشود من هذا اإلجراء.
الهدف  مع  متناسبًا  الصالحية  تنفيذ  يكون  أن  يجب   .4

املنشود من هذا اإلجراء.
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املادة 32
املشار  النحو  على  الصالحية  ممارسة  إنهاء  الفور  على  يتم 
هذه  ممارسة  مت  الذي  الهدف  كان  إذا  الفقرة  هذه  في  إليه 
أقل  أو أن ممارسة صالحية  الصالحية من أجله قد حتقق، 

سيكون كافيًا.

املادة 33
إليه في  املشار  النحو  الصالحيات على  إحدى  عند ممارسة 

هذا البند، فإنه يتم تقدمي تقرير كتابي حول هذا احلدث.

البند )3-2-3( اإلبالغ عن تنفيذ العديد من الصالحيات 
اخلاصة

املادة 34
الصالحيات  إحدى  ممارسة  من  سنوات  خمس  بعد   .1
الفقرة   ،23 املادة  في  إليه  املشار  النحو  على  اخلاصة 
الفقرة   ،27 واملادة  األولى،  الفقرة   ،25 واملادة  األولى، 
“ب”، واملادة 30،  “أ” و  الفرعيني  البندين  الثالثة، حتت 
دون  املساكن  أحد  بدخول  يتعلق  فيما  األولى،  الفقرة 
ذلك  بعد  واحدة  ومرة  الساكن،  من  إذن  على  احلصول 
في كل عام، فسيقوم الوزير املعني ببحث ما إذا كان من 
مت  الذي  للشخص  احلدث  هذا  عن  تقرير  تقدمي  املمكن 
وفي  اخلاصة.  الصالحيات  هذه  إحدى  ممارسة  بشأنه 
أقرب  في  اإلجراء  هذا  فسيتم  بذلك،  القيام  أمكن  حالة 

وقت ممكن.
الذي  الشخص  إلى  تقرير  تقدمي  املمكن  من  يكن  لم  إذا   .2
اخلاصة  الصالحيات  هذه  إحدى  ممارسة  بشأنه  مت 
إبالغ  فسيتم  األولى،  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على 
املوجه  اإلخطار  ويتضمن  لذلك.  تبًعا  اإلشرافية  اللجنة 

إلى اللجنة األسباب وراء عدم إمكانية تقدمي التقرير.
يكون التقرير كتابيًا ويتضمن على وجه احلصر ما يلي:  .3

معلومات عن هوية الشخص املعني. أ. 
املشار  النحو  على  اخلاصة  الصالحية  إلى  إشارة  ب. 
إليه في الفقرة األولى التي مت ممارستها فيما يتعلق 

بالشخص املعني.
الشخص أو اجلهة التي منحت اإلذن أو التفويض أو  ج. 

التكليف بتنفيذ الصالحية اخلاصة.
التاريخ الذي ُمنح فيه اإلذن أو التفويض أو التكليف  د. 

بتنفيذ الصالحية خاصة.

اخلاصة،  الصالحية  تنفيذ  خاللها  مت  التي  الفترة  هـ. 
يتعلق  اخلاصة  الصالحية  تنفيذ  كان  حالة  وفي 
يتعني  فإنه  الساكن،  إذن  املساكن دون  أحد  بدخول 

اإلشارة إلى املسكن الذي مت دخوله.
أحد  بدخول  اخلاصة  الصالحية  تنفيذ  يتعلق  عندما   .4
املساكن دون إذن الساكن، فإن املادة 10، الفقرة الثانية، 
هذا  في  تسري  املساكن” ال  لدخول  العام  “القانون  من 

الشأن.
إليه في  التقرير على النحو املشار  ينتهي اإللزام بتقدمي   .5
الفقرة األولى حلظة أن يتقرر أن هذا اإلجراء ليس ممكنًا 

على نحو معقول.
كانت  إذا  املعني  الشخص  إلى  تقرير  تقدمي  يتأجل   .6
في  ممارستها  متت  قد  الصلة  ذات  اخلاصة  الصالحية 
حال  – في  ضوئها  في  تعد  التي  التحقيقات  أحد  سياق 
بطلب  تقدم  قد  التحقيق  حلظة  املعني  الشخص  كان 
تقدمي  – مسألة   )47( املادة  في  إليه  املشار  النحو  على 

املعلومات لهذا الشخص مرفوضة مبوجب املادة )53(.
ينتهي االلتزام املوضح في الفقرة األولى اخلاص ببحث   .7
من  كان  حالة  في  تقرير  تقدمي  املمكن  من  كان  إذا  ما 
التقرير  أن تؤدي عملية تقدمي  املتوقع على نحو معقول 

بشأن تنفيذ الصالحية اخلاصة ذات الصلة إلى:
أجهزة  ذلك  في  مبا  اجلهاز،  مصادر  كشف  أ. 

االستخبارات واألمن في دول أخرى.
الدولية  واملنظمات  الدول  مع  بالعالقات  اإلضرار  ب. 

األخرى على نحو خطير.
اجلهاز  أساليب  ألحد  خاص  استخدام  عن  الكشف  ج. 
في  املعني  اجلهاز  عاون  الذي  الشخص  هوية  أو 

استخدام هذا األسلوب.

البند )3-3( توفير املعلومات
البند )3-3-1( توفير املعلومات داخلًيا

املادة 35
بالنسبة لعملية توفير املعلومات التي متت معاجلتها بواسطة 
اجلهاز أو نيابة عنه إلى موظف نشط داخل اجلهاز أو وفقا 
فإنها جتري  العام،  واألمن  االستخبارات  للمادة 60 جلهاز 
فقط بقدر ما يكون ذلك ضرورًيا حلسن تنفيذ املهمة املسندة 

إلى املوظف املعني.
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البند )3-3-2( توفير املعلومات خارجًيا
البند )3-3-2-1( أحكام عامة

املادة 36
يخول  فإنه  اجلهاز،  لواجبات  السليم  األداء  سياق  في   .1
لألجهزة أن تخطر األطراف التالية بشأن املعلومات التي 

تتم معاجلتها بواسطة اجلهاز أو بالنيابة عنه:
الوزراء املعنيني. أ. 

الهيئات اإلدارية األخرى ذات الصلة. ب. 
األشخاص أو الهيئات األخرى ذات الصلة. ج. 

الدول  في  املناسبة  واألمن  االستخبارات  أجهزة  د. 
لألمن  املناسبة  األخرى  الدولية  واألجهزة  األخرى، 

واإلشارات واالستخبارات.
األولى  الفقرة  إليه في  املشار  النحو  اإلخطار على  مُينح   .2
تعطي  اإلخطار  طبيعة  كانت  إذا  املعني  الوزير  بواسطة 

سببًا لذلك.
إليه  املشار  النحو  على  اإلخطار  بتقدمي  اإلخالل  دون   .3
التي  املعلومات  بشأن  اإلخطار  فإن  األولى،  الفقرة  في 
احلاالت  في  فقط  يتم  األجهزة  قبل  من  معاجلتها  تتم 

املنصوص عليها في هذا القانون.

املادة 37
أن  بشرط  املعلومات  توفير  عملية  جتري  أن  ميكن   .1
الشخص الذي ُتقدم إليه املعلومات لن يقوم بتقدمي هذه 

املعلومات إلى أطراف أخرى.
ُينص على الشرط املشار إليه في الفقرة األولى دوًما عند   .2
تقدمي معلومات إلى إحدى اجلهات على النحو املشار إليه 

في املادة 36، الفقرة األولى، حتت البند الفرعي “د”.
هذه  تقدمي  حظر  بشرط  معلومات  تقدمي  مت  حالة  في   .3
للوزير  يجوز  يزال  ال  فإنه  أخرى،  ألطراف  املعلومات 
املعني أو رئيس اجلهاز نيابة عن الوزير املعني، منح إذن 
وميكن  أخرى.  جهات  أو  ألشخاص  املعلومات  بتقدمي 

إحلاق شروط مبثل هذا اإلذن.

املادة 38
إذا ظهر أثناء معاجلة املعلومات من قبل اجلهاز أو نيابة   .1
أيًضا ذات صلة  أن هناك معلومات معينة قد تكون  عنه 
للوزير  يجوز  فإنه  اجلرائم،  في  املقاضاة  أو  بالتحقيق 
املعني، ودون  الوزير  نيابة عن  اجلهاز  أو رئيس  املعني 
اإلخالل بالوضع الذي ينص على أن هناك التزام قانوني 
في  املعني  للموظف  كتابي  إخطار  إعطاء  بذلك،  للقيام 

إدارة النيابة العامة.

األولى  الفقرة  في  إليه  املشار  اإلخطار  يصدر  أن  ميكن   .2
على  ويكون  العاجلة.  احلاالت  في  وذلك  شفوي  بشكل 
املعني  الوزير  عن  نيابة  اجلهاز  رئيس  أو  املعني  الوزير 

تأكيد اإلخطار املذكور كتابة في أقرب وقت ممكن.
اإلخطار  إليها  التي يستند  املعلومات  كافة  يجوز فحص   .3
اإلخطار،  صحة  تقييم  أجل  من  ضرورية  تعتبر  والتي 
وذلك بناًء على طلب من املوظف املعني في إدارة النيابة 
هذا  في  قياًسا   86 و   85 املادتان  وتسري  العامة. 

الشأن.

املادة 39
املمكن  من  فإنه   ،)38( املادة  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع   .1
اجلهاز  قبل  من  املعلومات  معاجلة  أثناء  ظهر  إذا  أيًضا، 
أو نيابة عنه سبب ملح وجاد للقيام بذلك، تقدمي إخطار 
كتابي بشأن املعلومات إلى األشخاص أو اجلهات املعينة 
مهمة  تنفيذ  في  واملشاركني  املجلس  من  قرار  مبوجب 
أن تكون ذات صلة  املعلومات ميكن  أن هذه  عامة، طاملا 
لتعزيز املصالح املوكلة لهؤالء األشخاص أو اجلهات في 

هذا السياق.
تسري املادة )40( والفقرتان الثانية والثالثة قياًسا في   .2

هذا الشأن.
ال يتم التقدم مبقترح الستصدار القرار من املجلس وفًقا   .3
بعد  أسابيع  أربعة  األولى في وقت يسبق مرور  للفقرة 

تقدمي مشروع مثل هذا القرار إلى مجلسي البرملان.

البند )3-3-2-2( أحكام خاصة تتعلق بتقدمي البيانات 
الشخصية خارجًيا

املادة 40
شكل  في  الشخصية  بالبيانات  اخلاص  اإلخطار  يجري   .1
كتابي من قبل الوزير املعني أو رئيس اجلهاز نيابة عن 
الذي/التي  اجلهة  أو  الشخص  كان  إذا  املعني  الوزير 
التخاذ  مخواًل/مخولًة  املذكور  اإلخطار  له/لها  صدر 

تدابير جتاه الشخص املعني.
في  إليه  املشار  النحو  على  اإلخطار  يجري  أن  يجوز   .2
العاجلة.  احلاالت  في  شفوية  صورة  في  األولى  الفقرة 
عن  نيابة  اجلهاز  رئيس  أو  املعني  الوزير  على  ويكون 
أقرب  في  كتابة  املذكور  اإلخطار  تأكيد  املعني  الوزير 

وقت ممكن.
الوزير  عن  نيابة  اجلهاز  رئيس  أو  املعني  للوزير  يجوز   .3
التي  املعلومات  أو جهة بفحص  السماح لشخص  املعني 
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يستند إليها اإلخطار، بقدر ما يكون ذلك ضرورًيا لتقييم 
مدى دقة اإلخطار. وتسري املادتان 85 و 86، الفقرتان 
الثانية والثالثة، قياًسا على األشخاص واجلهات املسموح 

لها بتفقد املعلومات املذكورة.

املادة 41
ال جُترى عملية تقدمي للبيانات الشخصية التي ال ميكن   .1
إثبات دقتها على نحو معقول أو التي قد متت معاجلتها 
منذ أكثر من 10 سنوات مضت، في حني لم يتم معاجلة 
ذلك  منذ  املعني  الشخص  بشأن  جديدة  معلومات  أي 

الوقت.
يجوز  فإنه  األولى،  الفقرة  في  جاء  عما  النظر  بصرف   .2

تقدمي معلومات عن البيانات الشخصية فقط إلى:
املشار  النحو  على  اجلهات  إحدى  أو  األجهزة  أحد  أ. 
إليه في املادة 36، الفقرة األولى، حتت البند الفرعي 

“د”.
اجلهات املوكلة بالتحقيق واملقاضاة في اجلرائم. ب. 

الوزير  األخرى في حاالت خاصة يحددها  الهيئات  ج. 
املعني.

الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  معلومات  تقدمي  عند   .3
التي  والفترة  االعتمادية  درجة  ذكر  يتم  فإنه  الثانية، 
اإلخطار.  إليها  يستند  التي  املعلومات  خاللها  تبلورت 
توافر   – املذكورة  باملعلومات  يتعلق  فيما   – حالة  وفي 
بيان على النحو املشار إليه في املادة 48، الفقرة األولى، 

فسيتم تقدميه في نفس الوقت.
تسري املادة 40، الفقرة الثالثة، قياًسا.  .4

املادة 42
يتم االحتفاظ بسجل خاص بتقدمي البيانات الشخصية.

البند )3-4( إزالة املعلومات وتدميرها ونقلها

املادة 43
ضوء  في  فائدة  ذات  تعد  لم  التي  املعلومات  إزالة  تتم   .1

الغرض الذي متت من أجله معاجلتها.
معاجلتها  متت  أو  صحيحة  غير  املعلومات  أن  ظهر  إذا   .2
املعلومات  هذه  تصحيح  فسيتم  سليمة،  غير  بصورة 
ممكن  وقت  أقرب  في  املعني  الوزير  ويتولى  إزالتها.  أو 

إخطار األشخاص الذين مت تقدمي املعلومات إليهم.
يتم تدمير املعلومات املزالة، إال إذا كان ذلك يتعارض مع   .3

األحكام القانونية املتعلقة باإلبقاء على املعلومات.

في حالة مت تقدمي طلب على النحو املشار إليه في املادة   .4
يتم  فإنه  للتدمير،  املؤهلة  باملعلومات  يتعلق  فيما   )47(
يتم  حتى  األقل  على  املذكورة  املعلومات  تدمير  تعليق 
التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذا الطلب. وفيما يتعلق 
املعلومات  تدمير  يتم  لن  فإنه  الطلب،  هذا  على  باملوافقة 
املذكورة حتى يستطيع الشخص املعني فحص املعلومات 

وفقا للمادة 47، الفقرة الثانية.

املادة 44
بصرف النظر عن املادة 12، الفقرة األولى، من “قانون   .1
السجالت العامة” )1995( فإن الوثائق األرشيفية فقط 
البند  االفتتاحية،  الكلمات   ،)1( املادة  في  إليها  املشار 
“قانون  “1” و”2” و”4”، من  الفرعي )ج(، حتت رقم 
السجالت العامة” )1995(، ُتنقل إلى مخزن األرشيف، 
قرر  والتي  عام   20 من  أقدم  تكون  التي  الوثائق  وهي 
الوزير املعني، بعد تلقي إشعار من أمني مخزن األرشيف 
االطالع  بشأن  قيود  أي  وضع  ينبغي  ال  بأنه  املذكور، 
العلني على هذه الوثائق في ضوء مصالح الدولة أو أحد 

حلفائها.
ال تشير القيود املشار إليها في الفقرة األولى إلى الوثائق   .2
لم  ما  سنة،   75 من  أكثر  عليها  مضى  التي  األرشيفية 
يقرر الوزير املعني، وفًقا ملا يراه مجلس الوزراء، خالف 

ذلك.

املعاجلة  املعلومات  فحص  الرابع:  الفصل 
بواسطة األجهزة أو نيابة عنها

البند )4-1( أحكام عامة

املادة 45
أساس  على  املقدمة  املعلومات  فحص  بعملية  اإلخالل  دون 
بواسطة  معاجلتها  تتم  التي  املعلومات  فإن   ،)3-3( البند 
اجلهاز أو نيابة عنه ميكن أن يتم فحصها فقط وفًقا لألحكام 

املنصوص عليها في هذا الفصل.

املادة 46
أو  اإلدارية،  املسألة  أو  الوثيقة،  معنى  يشير  الفصل،  هذا  في 
التشاور الداخلي، أو التفسير الشخصي إلحدى السياسات، أو 
اللجنة االستشارية الرسمية أو اللجنة االستشارية املختلطة إلى 

املعنى املشار إليه في املادة 1 من “قانون حرية املعلومات”.
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البند )4-2( احلق في فحص البيانات الشخصية

املادة 47
يتولى الوزير املعني إبالغ أي شخص - بناًء على طلبه وفي   .1
ثالثة  تقدير في غضون  أقصى  أقرب وقت ممكن ولكن على 
بهذا  تتعلق  شخصية  بيانات  هناك  كانت  إذا  مبا   - أشهر 
الشخص قد متت معاجلتها بواسطة اجلهاز أو نيابة عنه وما 
هي هذه البيانات. ويجوز للوزير املعني تأجيل قراره ملدة أربعة 
أسابيع على األكثر. وُيرسل إشعار كتابي معزز بالدوافع إلى 

الشخص الذي قدم الطلب قبل انتهاء املدة األولى.
املشار  النحو  على  املقدم  الطلب  على  املوافقة  حالة  في   .2
أقرب  في  املعني  الوزير  يقوم  األولى،  الفقرة  في  إليه 
وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز أربعة أسابيع من 
اإلشعار اخلاص بقراره، مبنح الشخص الذي قدم الطلب 

فرصة لتفقد املعلومات التي تتعلق به.
يضمن الوزير املعني أن هوية مقدم الطلب قد مت التحقق   .3

منها بشكل سليم.

املادة 48
املعاجلة  املعلومات  بفحص  قام  الذي  للشخص  يجوز   .1
املتعلقة به وفًقا للمادة 47 من قبل اجلهاز أو نيابة عنه أن 
يقدم بياًنا كتابيًا في هذا الصدد. وُيضاف هذا البيان إلى 

املعلومات ذات الصلة.
تتعلق  التي  املعلومات  بفحص  الشخص  يقوم  عندما   .2
الفقرة  املنصوص عليه في  يتم توضيح احلكم  فإنه  به، 

األولى إلى هذا الشخص.
يتم فيه  الذي  الوقت  البيان وتدميره في نفس  إزالة  تتم   .3

إزالة املعلومات التي يتعلق بها البيان وتدميرها.

املادة 49
بصرف النظر عن املادة 47، يتيح رئيس اجلهاز في أقرب   .1
وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز أربعة أسابيع بعد 
تقدمي الطلب للشخص الذي يعمل مع اجلهاز أو نيابة عنه 
نيابة عنه، والذي قدم طلب  أو  أو كان يعمل مع اجلهاز 
في  به  املتعلقة  املعلومات  فحص  إمكانية  الغرض،  لهذا 

إدارة شوون املوظفني والرواتب في اجلهاز املعني.
ال تتاح للفحص املعلومات التي ميكن أن تقود إلى املصادر   .2

التي يجب أن تظل سرية.
بصرف النظر عن املادة 2: 1، الفقرة األولى من “القانون   .3
اإلداري العام”، فإنه يجوز لرئيس اجلهاز أن ينص على 
املعلومات يكون محفوًظا للشخص  أن احلق في فحص 

املعني شخصيًا.

يقدم  أن  به  املتعلقة  البيانات  تفقد  الذي  للشخص  يجوز   .4
طلبًا كتابيًا إلى رئيس اجلهاز لتحسني هذه املعلومات أو 
أو غير كاملة  إذا كانت غير صحيحة،  إزالتها  أو  إكمالها 
لألغراض التي يتم استخدامها من أجلها، أو إذا لم تكن 
ذات صلة أو كان قد متت معاجلتها بشكل ينتهك أي حكم 

قانوني. ويتعلق الطلب بالتعديالت املطلوب تطبيقها.
يتولى رئيس اجلهاز إبالغ مقدم الطلب، في غضون ستة   .5
أسابيع بعد تلقي الطلب املشار إليه في الفقرة الرابعة، مبا 
إذا كان سيستجيب لهذا الطلب أو إلى أي مدى ستكون 

االستجابة.
ال تسري املادة 56 في هذا الشأن.  .6

املادة 50
تسري املادة 47 قياًسا على الطلب املقدم بشأن البيانات   .1
فيما  عنه  نيابة  أو  اجلهاز  بواسطة  املعاجلة  الشخصية 
أو  أبناء  أحد  أو  أو شريك مسجل،  يتعلق بزوج متوفى، 

والدي الشخص مقدم الطلب.
يجب أن يتضمن الطلب املشار إليه في الفقرة األولى على   .2

األقل املعلومات التالية:
االسم واحلروف األولى للشخص املتوفى. أ. 

تاريخ ومحل ميالد الشخص املتوفى. ب. 
تاريخ ومكان الوفاة. ج. 

طبيعة العالقة بني الشخص املتوفى والشخص مقدم  د. 
الطلب.

في احلاالت التي يتعلق فيها الطلب املشار إليه في الفقرة   .3
احلياة  قيد  على  يزال  ال  الذي  الشخص  ببيانات  األولى 
مبقدم  عالقة  تربطه  الذي  املتوفى  الشخص  ببيانات  أو 
الطلب كأحد الزوجني، أو شريك مسجل، أو أحد األبناء 

أو أحد الوالدين، فلن ُيسمح بهذا الطلب.

البيانات  غير  معلومات  فحص  في  احلق   )3-4( البند 
الشخصية

املادة 51
يتولى الوزير املعني إبالغ أي شخص - بناًء على طلبه   .1
في  تقدير  أقصى  على  ولكن  ممكن  وقت  أقرب  وفي 
فحص  املمكن  من  كان  إذا  مبا   - أشهر  ثالثة  غضون 
املعلومات التي ال تتعلق بالبيانات الشخصية واخلاصة 
ويجوز  الطلب.  في  إليه  مشار  هو  كما  إدارية  مبسألة 
أربعة أسابيع.  أقصاها  املعني تأجيل قراره ملدة  للوزير 
مسببًا  إشعاًرا  الطلب  قدم  الذي  الشخص  وسيتلقى 
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وكتابيًا للتأجيل قبل انتهاء املدة األولى.
عند االستجابة للطلب املشار إليه في الفقرة األولى، فإن   .2
الوزير املعني سيزود مقدم الطلب باملعلومات ذات الصلة 
أربعة  خالل  في  ذلك  يتم  أن  على  ممكن  وقت  أقرب  في 

أسابيع بعد اإلخطار بقراره.

البند )4-4( أسلوب فحص املعلومات

املادة 52
إلى  الصلة  ذات  املعلومات  تقدمي  املعني  الوزير  يتولى   .1

الشخص مقدم الطلب من خالل:
أو  املعلومات  الوثيقة حتتوي على  تقدمي نسخة من  أ. 

من خالل تقدمي محتوياتها احلرفية في شكل آخر.
أو السماح بفحص محتويات الوثيقة ذات الصلة. ب. 

ذات  الوثيقة  حملتويات  موجز  أو  مقتطف  تقدمي  أو  ج. 
الصلة. 

أو تقدمي املعلومات الواردة في الوثيقة ذات الصلة. د. 
البيانات  توفير  خالله  من  يتم  الذي  الشكل  اختيار  عند   .2
ما  االعتبار  في  سيأخذ  املعني  الوزير  فإن  الصلة  ذات 

يفضله الشخص مقدم الطلب ومصالح اجلهاز.
للحصول على نسخ من الوثائق واملقتطفات أو امللخصات   .3
حملتوياتها، فإنه ميكن أن ُيطلب من الشخص مقدم الطلب 
املادة  أحكام  أيًضا  وتسري  النسخ.  عملية  نظير  السداد 

12 من “قانون حرية املعلومات”.

البند )4-5( أسباب الرفض والقيود

املادة 53
يتم رفض الطلب املشار إليه في املادة )47( في أي حالة   .1

إذا:
كانت املعلومات، في سياق أي حتقيق، قد متت معاجلتها  أ. 

بشكل يتعلق مبقدم الطلب، باستثناء إذا كانت:
املعلومات ذات الصلة قد متت معاجلتها منذ أكثر   .1

من 5 سنوات مضت.
ال توجد منذ ذلك احلني فيما يتعلق مبقدم الطلب   .2
فيما  معاجلتها  متت  قد  جديدة  معلومات  أي 
يخص التحقيق الذي تتصل به املعلومات التي قد 

متت معاجلتها.
حتقيق  بأي  صلة  ذات  ليست  املعلومات  هذه   .3

حالي.

كانت ال توجد هناك أي معلومات قد متت معاجلتها  ب. 
فيما يتعلق مبقدم الطلب.

في حالة رفض طلب مقدم وفًقا للفقرة األولى، فإنه يتم   .2
في  الوارد  للرفض  العامة  األسباب  إلى  فقط  اإلشارة 

الفقرة األولى وذلك بعبارات عامة.

املادة 54
تسري املادة 53 قياًسا على الطلب املشار إليه في املادة 50 
الطلب” الواردة في  “مقدم  أن عبارة  أن يكون مفهوًما  على 

املادة 53 يقصد بها “الشخص املتوفى«.

املادة 55
تنطوي  عندما   51 املادة  في  إليه  املشار  الطلب  ُيرفض   .1
عملية تقدمي املعلومات اخلاصة بالطلب على أٍي مما يلي:

تعريض وحدة اململكة للخطر. أ. 
اإلضرار باألمن القومي. ب. 

تصنيع  بتفاصيل  أو  بشركة  املعلومات  هذه  تتعلق  ج. 
قبل  من  السلطات  إلى  سري  بشكل  قدمت  والتي 

األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني.
املعلومات  تقدمي  أهمية  تكون  عندما  الطلب  ُيرفض  كما   .2

املتعلقة بالطلب أقل من أهمية املصالح التالية:
واملنظمات  األخرى  والدول  هولندا  بني  العالقات  أ. 

الدولية.
املصالح االقتصادية أو املالية للدولة، أو املؤسسات  ب. 

العامة أو الهيئات اإلدارية.
التحقيق واملقاضاة في اجلرائم. ج. 

قبل  من  واإلشراف  واملراقبة  التفتيش  عمليات  د. 
الهيئات اإلدارية أو نيابة عنها.

املراعاة الواجبة خلصوصية األفراد. هـ. 
تتصل  منظمة  أو  شخص  مصلحة  من  تكون  عندما  و. 
بها املعلومات أن يكون أو تكون أول من يطلع على 

املعلومات.
املساس  أو  املتناسب  غير  التفضيل  مسألة  منع  ز. 
األطراف  أو  االعتباريني  أو  الطبيعيني  باألشخاص 

األخرى ذات الصلة بهذه املسألة.
في حالة رفض طلب فحص املعلومات، فإنه يتم إخطار   .3
اللجنة اإلشرافية بذلك. ويذكر اإلخطار املوجه إلى اللجنة 

األسباب التي مت على أساسها رفض الطلب.
في  إليه  املشار  الطلب  على  قياًسا  السابقة  الفقرات  تسري   .4
املادة 47 واملادة 50 على التوالي، وذلك عندما ال يتعلق األمر 

برفض الطلب بناًء على املادة 53 أو املادة 54 على التوالي.
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املادة 56
التي  إذا كان الطلب يتعلق مبعلومات واردة في الوثائق   .1
يتم  ال  فإنه  داخلية،  مشاورات  إجراء  بغرض  وضعت 
شخصية  سياسة  بيانات  أي  عن  معلومات  أي  تقدمي 

ميكن أن حتتوي عليها هذه الوثائق.
بهدف تطبيق اإلدارة العملية السليمة والدميقراطية فإنه   .2
الشخصية  السياسة  بيانات  عن  معلومات  تقدمي  يجوز 
أجرى  الذي  الشخص  هوية  عن  يكشف  ال  شكل  في 
البيان  أجرى  الذي  الشخص  قام  حالة  وفي  البيان.  هذا 
يجوز  فإنه  موافقته،  مبنح  البيان  هذه  يؤيد  أنه  أعلن  أو 
تقدمي املعلومات في شكل ميكن أن يفصح عن هوية هذا 

الشخص.
فيما يتعلق بطلب املشورة من إحدى اللجان االستشارية   .3
الرسمية أو املختلطة فإنه ميكن تقدمي معلومات حتتوي 
على بيانات سياسة شخصية في حالة أن أعضاء اللجنة 
 – أنشطتهم  بدء  قبل   – أُبلغوا  قد  كانوا  االستشارية 
بواسطة الهيئة اإلدارية املعنية مباشرة بهذه املسألة عن 

نية القيام بذلك.

البند )4-6( االستئناف

املادة 57
العام”  اإلداري  “القانون  من   7 :8 املادة  النظر عن  بصرف 
فيما يتعلق باالستئناف ضد القرارات وفًقا لهذا الفصل، فإن 

احملكمة املعنية ستكون هي احملكمة اجلزئية في الهاي.

الفصل اخلامس: التعاون بني األجهزة والهيئات 
األخرى

البند )5-1( التعاون بني األجهزة

املادة 58
وجهاز  العام  واألمن  االستخبارات  جهاز  يقدم   .1
لبعضهما  املساعدة  واألمن  العسكرية  االستخبارات 

البعض كلما أمكن ذلك.
يتمثل التعاون املشار إليه في الفقرة األولى بأي حال من   .2

األحوال في:
تقدمي املعلومات. أ. 

منح الدعم الفني وأشكال أخرى من الدعم في سياق  ب. 
املشار  النحو  على  اخلاصة  الصالحيات  استخدام 

إليه في البند )2-2-3(.
يتم التوقيع على طلب تقدمي املساعدة على النحو املشار   .3
إليه في الفقرة الثانية، حتت البند الفرعي “ب”، من قبل 
لألنشطة  دقيًقا  وصًفا  الطلب  ويتضمن  املعني،  الوزير 
التعاون  طلب  الذي  املعني  الوزير  ويكون  املطلوبة. 
مسؤوالً عن التنفيذ الفعلي لألنشطة املطلوب االضطالع 

بها.

املادة 59
األجهزة مسؤولية احلفاظ على عالقات  يتحمل رؤساء   .1
البلدان  في  املناسبة  واألمن  االستخبارات  أجهزة  مع 

األخرى.
في سياق احلفاظ على العالقات على النحو املشار إليه في   .2
الفقرة األولى، فإنه يجوز تقدمي املعلومات لهذه األجهزة 

لغرض املصالح التي تخدمها هذه األجهزة، وطاملا أن:
التي تخدمها  هذه املصالح ال تتعارض مع املصالح  أ. 

األجهزة.
حسن أداء الواجبات ال يتطلب خالف ذلك ب. 

تسري املواد 37 و 41 و 42 قياًسا على توفير املعلومات   .3
على النحو املشار إليه في الفقرة الثانية.

إليه  املشار  النحو  العالقات على  في سياق احلفاظ على   .4
فإنه  بذلك،  كتابي  طلب  على  وبناًء  األولى،  الفقرة  في 
يجوز تقدمي املساعدة الفنية وأشكال أخرى من املساعدة 
هذه  تخدمها  التي  املصالح  لغرض  األجهزة  هذه  إلى 

األجهزة، وطاملا أن:
التي تخدمها  هذه املصالح ال تتعارض مع املصالح  أ. 

األجهزة.
هذه  أحكام  مع  يتعارض  ال  الواجبات  أداء  حسن  ب. 

الصورة من املساعدة.
يجب التوقيع على طلب احلصول على الدعم على النحو   .5
املختصة  السلطة  قبل  الرابعة من  الفقرة  إليه في  املشار 
كما  بذلك،  القيام  صالحية  لديها  والتي  اجلهاز  لهذا 
يجب أن يتضمن الطلب وصًفا دقيًقا للشكل املطلوب من 
املساعدة.  هذه  تلقي  في  الرغبة  وراء  والسبب  املساعدة 
املعني  الوزير  أعطى  إذا  فقط  املطلوبة  املساعدة  ومُتنح 

إذًنا بذلك.
ملنح  فقط  اجلهاز  رئيس  تفويض  املعني  للوزير  يجوز   .6
اإلذن املشار إليه في الفقرة اخلامسة، وذلك عندما يتعلق 
على  املعني  الوزير  إبالغ  ويتم  العاجلة.  باملطالب  األمر 

الفور بأي إذن ممنوح من قبل رئيس اجلهاز.



رزمة - سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

55

البند )5-2( التعاون مع الهيئات األخرى

املادة 60
الشرطة  وقائد  الشرطة،  قوة  مفوض  من  كل  يؤدي   .1
الضرائب  العام ملكتب  امللكية لهولندا، واملدير  العسكرية 
االستخبارات  جلهاز  أنشطة  املالية  وزارة  في  الوطنية 

واألمن العام.
املشار  املوظفون  يتبعهم  الذين  املعنيون  الوزراء  يتولى   .2
إليهم في الفقرة األولى ومديرو قوة الشرطة اإلقليمية، 
وعالقات  الداخلية  وزير  مع  وباالتفاق  التوالي،  على 
الفعلي  بالتنفيذ  للقيام  التابعني  املوظفني  تعيني  اململكة، 

لألنشطة املشار إليها واإلشراف عليها.
يتم أداء األنشطة املشار إليها في هذه املادة حتت مسؤولية   .3
رئيس  لتوجيهات  وفًقا  اململكة  وعالقات  الداخلية  وزير 

جهاز االستخبارات واألمن العام.
ألداء  بالنسبة  الشرطة  موظفي  بتصرفات  يتعلق  فيما   .4
األنشطة املشار إليها في هذه املادة، فإن الفصل التاسع من 

“قانون الشرطة” لعام 1993 ال يسري في هذا الشأن.

املادة 61
مجلس  خالل  من  العامة  النيابة  إدارة  أعضاء  يتولى   .1
ترد  التي  باملعلومات  اجلهاز  إبالغ  العموميني  النواب 

إليهم إذا رأوا أن ذلك يخدم مصلحة هذا اجلهاز.
وفي  ذلك،  العامة  النيابة  إدارة  مهام  أداء  يتطلب  عندما   .2
من  عضو  بني  مشاورات  فستجري  األوقات،  جميع 

مجلس النواب العموميني ورئيس اجلهاز املعني.

املادة 62
الوطنية  الضرائب  مكتب  وموظفو  الشرطة  ضباط  يتولى 
الشرطة  وموظفو  باجلمارك  تتعلق  مختصة  كسلطات 
العسكرية امللكية لهولندا إبالغ املوظف املشار إليه في املادة 
60، الفقرة األولى، الذين يتبعون قيادته، بأي معلومات ترد 

إليهم والتي قد تكون ذات فائدة للجهاز.

املادة 63
يحق لألجهزة، بناًء على طلب كتابي من السلطة املعنية،   .1
في  التحقيق  عن  املسؤولة  للهيئات  الفني  الدعم  تقدمي 

اجلرائم. وتسري املادة 58، الفقرة الثالثة، قياًسا.
يحق للوزير املعني اإلحالة إلى وزير الداخلية وعالقات   .2
الفني من قبل  الدعم  اململكة بطلب كتابي للحصول على 
أجهزة الشرطة الوطنية لتقدميه إلى اجلهاز املعني بتنفيذ 

مهمته. وتسري املادة 58، الفقرة الثالثة، قياًسا.

مع  والتعامل  اإلشراف  السادس:  الفصل 
الشكاوى

البند )6-1( إنشاء اللجنة اإلشرافية وتشكيلها واألحكام 
األخرى املتعلقة بها

املادة 64
االستخبارات  بأجهزة  تتعلق  إشرافية  جلنة  توجد   .1

واألمن.
تكون اللجنة اإلشرافية مسؤولة عن:  .2

القانون  هذا  أحكام  تنفيذ  شرعية  على  اإلشراف  أ. 
وقانون التحقيقات األمنية أو اتباعها.

أو  اإلبالغ وتقدمي املشورة، سواء كان ذلك مطلوًبا  ب. 
نتائج تصل  املعنيني حول أي  للوزراء  غير مطلوب، 
إليها اللجنة. وإذا رغبت اللجنة في ذلك، فإنه يجوز 
لها أن تطلب من الوزراء املعنيني إبالغ أحد مجلسي 
البرملان أو كليهما بهذه املعلومات أو املشورة. يسري 

قياًسا اإلجراء املنصوص عليه في املادة 79.
تقدمي املشورة للوزراء املعنيني في التحقيق وتقييم  ج. 

الشكاوى.
املعنيني  الوزراء  إلى  املطلوبة  غير  املشورة  تقدمي  د. 

بشأن تنفيذ املادة 34.

املادة 65
فيهم  مبن  أعضاء  ثالثة  من  اإلشرافية  اللجنة  تتألف   .1

رئيس اللجنة.
على  بناًء  ملكي  مرسوم  مبوجب  اللجنة  أعضاء  ُيعني   .2
وملدة  جماعية  بصورة  املعنيني  الوزراء  من  توصية 
فقط.  واحدة  مرة  تعيينهم  إعادة  وميكن  سنوات،  ست 
وبالنسبة لتعيني األعضاء، يقوم املجلس الثاني للبرملان 
شاغرة  وظيفة  لكل  مرشحني  ثالثة  من  قائمة  بإعداد 
يختار الوزراء املعنيون من بينهم. وفي توصية املجلس 
الثاني فإنه سيأخذ في االعتبار، إذا ما رأى جدوى ذلك، 
التي وضعت بشكل جماعي  إعداد قائمة من التوصيات 
احملكمة  ورئيس  الدولة،  مجلس  رئيس  نائب  قبل  من 
تتألف  والتي  الوطني،  املظالم  وأمني  هولندا،  في  العليا 

مما ال يقل عن ثالثة أشخاص لكل وظيفة شاغرة.
يجوز للوزراء املعنيني أن يطلبوا من املجلس الثاني إعداد   .3

قائمة جديدة من املرشحني.
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مبن  أعضاء  الثالثة  من  اثنان  األقل  على  يكون  أن  يجب   .4
في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصلني  الرئيس  فيهم 
 ،)Meester( ”ميستر“ أو مؤهلني حلمل لقب  القانون 
التي تتبع  املفتوحة  من إحدى اجلامعات أو من اجلامعة 

قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
قبل قبول مناصبهم، يقوم األعضاء أمام رئيس الوزراء،   .5

وزير الشؤون العامة، مبا يلي:
أو تقدمي تأكيد قوي بأنهم لم يقوموا،  اليمني  حلف  أ. 
احلصول  أجل  من  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
على هذه املناصب، حتت أي اسم أو حتت أي مزاعم، 
بإعطاء وعد بأي شيء ألي شخص، وأنهم لم يقبلوا 
القيام  عدم  أو  ما  بعمل  القيام  أجل  من  يقبلوا  ولن 
أي  من  وعد  أو  هدية  أي  اإلدارية  مناصبهم  في  به 

شخص.
حلف اليمني أو تقدمي تأكيد قوي بالوالء للدستور. ب. 

يجب أن يحمل األعضاء اجلنسية الهولندية.  .6
ال يشغل األعضاء أي وظيفة ال يكون تنفيذها غير مرغوب   .7
أو  مناصبهم  بواجبات  السليم  بالوفاء  يتعلق  فيما  فيه 
يؤثر  أو  واالستقاللية  احلياد  على  باحلفاظ  يتعلق  فيما 

على الثقة في نزاهتهم واستقاللهم.
يتولى رئيس اللجنة اإلعالن عن وظائف األعضاء.  .8

املادة 66
يتم منح أعضاء اللجنة اإلشرافية إعفاء مشرف من اخلدمة 
مبوجب مرسوم ملكي وبناًء على توصية من الوزراء املعنيني 

بشكل جماعي:
بناًء على طلب من الشخص املعني. أ. 

عندما يكون الشخص املعني غير قادر بشكل دائم على  ب. 
االضطالع مبهامه بسبب املرض أو العجز.

إذا قبل الشخص املعني وظيفة على النحو املشار إليه في  ج. 
املادة 65، الفقرة 7.

إذا فقد الشخص املعني اجلنسية الهولندية. د. 
إذا أُدين الشخص املعني بارتكاب جرمية جنائية مبوجب  هـ. 
قرار قضائي نهائي وقاطع، أو إذا كان قد مت مبوجب هذا 

القرار اتخاذ إجراء نتج عنه حرمان من احلرية.
نهائي  قرار قضائي  املعني مبوجب  الشخص  إذا ُوضع  و. 
وقاطع حتت الوصاية، أو أُشهر إفالسه، أو مت استصدار 
بسبب  سجنه  مت  أو  به،  اخلاصة  املدفوعات  بتعليق  أمر 

الديون.
االطالع  املعنيون بشكل جماعي، وبعد  الوزراء  رأي  إذا  ز. 

املعني  الشخص  أن  للبرملان،  الثاني  املجلس  رأي  على 
أودعت فيه  التي  بالثقة  يتسبب في إحلاق ضرر جسيم 

بسبب تصرفاته أو إهماله.

املادة 67
عضو  بإيقاف  جماعي  بشكل  املعنيون  الوزراء  يقوم   .1

اللجنة اإلشرافية في احلاالت التالية:
احتجازه قبل املثول أمام احملكمة. أ. 

من  قرار  مبوجب  جنائية  جرمية  بارتكاب  إدانته  ب. 
احملكمة والذي لم يصبح نهائيًا بعد، أو في حالة كان 
قد مت اتخاذ إجراء ضده مبوجب قرار احملكمة والذي 

من شأنه أن يؤدي إلى حرمانه من حريته.
أو  إفالسه،  إشهار  أو  الوصاية،  حتت  وضعه  مت  ج. 
أو  به،  اخلاصة  املدفوعات  بتعليق  أمر  ضده  صدر 
من  أمر  مبوجب  وذلك  الدين،  بسبب  السجن  أودع 

احملكمة لم يصبح نهائيًا وقاطًعا بعد. 
يجوز للوزراء املعنيني بشكل جماعي إيقاف عضو اللجنة   .2
إذا كان هناك حتقيق مبدئي ضده بسبب جرمية جنائية 
أو كان هناك شك آخر على نحو جدي بوجود وقائع أو 
ظروف ميكن أن تؤدي إلى الفصل من اخلدمة ألسباب 
أخرى غير املشار إليها في املادة 66، حتت البند الفرعي 

)ب(.
اإليقاف  فإن  الثانية،  الفقرة  في  إليها  املشار  احلالة  في   .3
املعنيني بشكل  للوزراء  أشهر. ويجوز  بعد ثالثة  ينتهي 
جماعي متديد فترة اإليقاف لثالثة أشهر بحد أقصى في 
بإنهاء  جماعي  بشكل  املعنيون  الوزراء  ويقوم  مرة.  كل 

اإليقاف إذا انقضت أسباب اإليقاف.

املادة 68
وأي  واألجور،  باملكافآت  تتعلق  التي  األمور  تنظيم  يتم 
مطالبات في حالة املرض، وكذا أي حقوق والتزامات أخرى 
تتعلق بالوضع القانوني ألعضاء اللجنة اإلشرافية مبوجب 

قرار من املجلس في احلاالت التي لم ينص عليها القانون.

املادة 69
يكون لدى اللجنة اإلشرافية أمانة تتولى مساعدتها.  .1

عن  إيقافهم  أو  باألمانة  العاملني  األشخاص  تعيني  يتم   .2
العمل أو صرفهم من اخلدمة مبوجب مرسوم ملكي بناًء 
وبناء  جماعي  بشكل  املعنيني  الوزراء  من  توصية  على 

على اقتراح من رئيس اللجنة.
الوزراء  من  توصية  على  وبناًء  ملكي،  مرسوم  مبوجب   .3
التي  املعنيني بشكل جماعي، فإنه ميكن حتديد احلاالت 
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األمانة  إلى  ينتمون  الذين  األشخاص  تعيني  فيها  يتم 
وإيقافهم عن العمل وصرفهم من اخلدمة بواسطة رئيس 

اللجنة.

املادة 70
على  قياًسا  والثانية،  األولى  الفقرتان   ،10 املادة  تسري 
أعضاء اللجنة اإلشرافية وعلى األشخاص الذين ينتمون إلى 
األمانة على أن يكون مفهوًما أن مسألة الصرف من اخلدمة 
الوزراء،  رئيس  بواسطة  تتم  الثانية  الفقرة  في  إليها  املشار 

وزير الشؤون العامة.

املادة 71
بالنسبة ألنشطة اللجنة اإلشرافية، فإنها تتولى وضع قواعد 
اإلجراءات. وسوف تنشر قواعد اإلجراءات هذه في اجلريدة 

الرسمية حلكومة هولندا.

املادة 72
مفتوحة  ليست  اإلشرافية  اللجنة  تعقدها  التي  االجتماعات 

للجمهور.

البند )6-2( أداء اللجنة اإلشرافية لواجباتها
البند )6-2-1( األحكام العامة املتعلقة باإلشراف

املادة 73
واملنسق،  األجهزة،  ورؤساء  املعنيون،  الوزراء  يقوم   .1
وقانون  القانون  هذا  تنفيذ  في  املشاركني  وجميع 
بتقدمي جميع  ذلك،  ما طلب منهم  إذا  األمنية،  التحقيقات 
املعلومات إلى اللجنة اإلشرافية، وتقدمي كافة املساعدات 
حلسن  ضرورية  اإلشرافية  اللجنة  تراها  التي  األخرى 
على  بناًء  اإلشرافية،  للجنة  وسيكون  واجباتها.  أداء 
املعاجلة  املعلومات  إلى  الفوري  الوصول  إمكانية  طلبها، 
في سياق تنفيذ هذا القانون أو قانون التحقيقات األمنية.

الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  املعلومات  تقدمي  عند   .2
األولى، وعندما يكون هناك سبب لذلك، فسيتم اإلشارة 
القومي  األمن  مصلحة  تخدم  التي  املعلومات  ماهية  إلى 
والتي يتعني تقدميها للجنة اإلشرافية لالطالع احلصري 

عليها.

املادة 74
إذا رأت اللجنة اإلشرافية أن ذلك ضرورًيا حلسن تنفيذ   .1
املشار  األشخاص  تطلب من  أن  لها  فإنه يجوز  مهامها، 

إليهم في املادة 73، الفقرة األولى، وكذا أشخاص آخرين 
تقدمي املعلومات بصفة شاهد أو خبير، ويجوز استدعاء 

هؤالء األشخاص للمثول أمام اللجنة اإلشرافية.
اإلمكان  بقدر  وسيتضمن  كتابي  شكل  في  الطلب  ًيقدم   .2
احلقائق التي سيقدم بشأنها الشاهد أو اخلبير املعلومات. 
وإذا كان قد مت استدعاء الشاهد أو اخلبير للمثول أمام اللجنة 
اإلشرافية، فإن الطلب سيتضمن أيًضا املكان والوقت الذي 
سيتم فيه سماع هذا الشخص والعواقب املترتبة على عدم 
احلضور. وتتم عملية االستدعاء للحضور مبوجب خطاب 

مسجل أو عن طريق التسليم املسجل.
التي  يجب على الشاهد أو اخلبير تقدمي كافة املعلومات   .3
تنفيذ مهامها،  اإلشرافية ضرورية حلسن  اللجنة  تراها 
وحتقيقا لهذه الغاية، فإنه يجب على الشاهد أو اخلبير، 
أن  ذلك،  إلى  طلبها  في  اإلشرافية  اللجنة  أشارت  إذا 
احلاضر  الشخص  متثيل  ويجوز  بشخصه.  يحضر 

بواسطة محام.
الوزراء  على  اللجنة  أمام  باملثول  االلتزام  يسري  ال   .4
املعنيني. وفي حالة عدم حضور الوزير بشخصه، فإنه 

يحضر مبوجب التمثيل.
إذا حضر موظف مشارك في تنفيذ هذا القانون كشاهد   .5
أو خبير عمالً بهذه املادة، فإن املادة 86، الفقرة الثانية، 

ال تسري في هذا الصدد. 
األشخاص  باستدعاء  تأمر  أن  اإلشرافية  للجنة  يجوز   .6
من  الرغم  على  أمامها،  للمثول  يحضروا  لم  الذين 
استدعائهم للمثول وفًقا للقانون، للعرض أمام السلطات 

العامة من أجل االمتثال بالتزاماتهم.
إعطاء  من  باإلعفاء  املطالبة  اخلبير  أو  للشاهد  يجوز   .7
معلومات على أساس السرية املهنية، ولكن عندما يتعلق 

ذلك فقط باملعلومات التي أوكلت إليه على هذا النحو.

املادة 75
يجوز للجنة اإلشرافية أن تأمر بعدم سماع الشهود قبل   .1
احلالة  هذه  وفي  رسمي.  تأكيد  تقدمي  أو  اليمني  حلف 
أمام  تأكيد رسمي  أو تقدمي  اليمني  الشاهد بحلف  يقوم 
رئيس اللجنة اإلشرافية ومفاده أنه سوف يقول احلقيقة 

وال شيء غير احلقيقة.
قدر  وعلى  بنزاهة  مهمتهم  أداء  اخلبراء  على  يتعني   .2

معرفتهم.

املادة 76
يحق للجنة اإلشرافية، إذا كان حسن أداء مهامها يتطلب   .1

ذلك، تخصيص أنشطة معينة للخبراء.
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يلتزم اخلبير الذي قبل املهمة املخصصة له بأداء مهمته   .2
بنزاهة وعلى قدر علمه.

املادة 77
الغرض  لهذا  عينته  الذي  العضو  أو  اإلشرافية  للجنة  يحق 
دخول جميع األماكن، باستثناء أماكن اإلقامة دون احلصول 
بشكل  ضرورًيا  ذلك  يكون  ما  بقدر  الساكن،  من  إذن  على 
أن  املعني  العضو  أو  للجنة  وميكن  مهمتها.  ألداء  معقول 
يصطحب معه أشخاص من األمانة التي عينها رئيس اللجنة 

على النحو املشار إليه في املادة 69.

البند )6-2-2( اإلشراف

املادة 78
في سياق املهمة اإلشرافية للجنة على النحو املشار إليه   .1
“أ”،  الفرعي  البند  حتت  الثانية،  الفقرة   ،64 املادة  في 
األحكام  اتباع  طريقة  في  حتقيق  إجراء  لها  يحق  فإنه 
التحقيقات  قانون  أو  القانون  هذا  في  عليها  املنصوص 

األمنية.
يجوز للجنة اإلشرافية أيًضا إجراء التحقيق على النحو   .2
لهذا  مقدم  طلب  على  بناًء  األولى  الفقرة  في  إليه  املشار 

الغرض من قبل أٍي من مجلسي البرملان.
يتم إبالغ الوزير املعني وأحد مجلسي البرملان أو كليهما   .3
إذا  التحقيق املزمع إجرائه، ويكون ذلك في سرية  حول 

لزم األمر.

املادة 79
تقوم اللجنة اإلشرافية بإعداد تقرير إشرافي نتيجة للتحقيق   .1
وذلك  معلنًا،  اإلشرافي  التقرير  هذا  ويكون  أجرته.  الذي 

باستثناء املعلومات املشار إليها في املادة 8، الفقرة 3.
اإلشرافية  اللجنة  تتيح  اإلشرافي،  التقرير  اعتماد  قبل   .2
الفرصة أمام الوزير املعني في غضون فترة تراها اللجنة 
التقرير  في  الواردة  النتائج  على  رده  إلعطاء  معقولة 

اإلشرافي.
اللجنة  فإن  املعني،  الوزير  من  رد  على  احلصول  بعد   .3
اإلشرافية تعتمد التقرير. وعلى أساس النتائج املذكورة 
في التقرير، فإنه ميكن للجنة اإلشرافية تقدمي توصيات 

إلى الوزير املعني بشأن أي تدابير يتعني اتخاذها.
بعد اعتماد التقرير من قبل اللجنة اإلشرافية، يتم إرساله   .4

إلى الوزير املعني.

إلى رده  التقرير اإلشرافي إضافة  املعني  الوزير  يرسل   .5
تسري  أسابيع.  ستة  خالل  وذلك  البرملان  مجلسي  إلى 

قياًسا املادة 8، الفقرتان الثالثة والرابعة.

البند )6-3( اإلبالغ من قبل اللجنة اإلشرافية

املادة 80
تقوم اللجنة اإلِشرافية كل سنة قبل 1 مايو بإصدار تقرير   .1
علني عن أنشطتها. وُيقدم التقرير إلى مجلسي البرملان 
والوزراء املعنيني. تسري قياًسا املادة 8، الفقرتان الثالثة 

والرابعة.
يكون التقرير السنوي العام متاًحا للعموم.  .2

البند )6-4( أحكام أخرى تتعلق باللجنة اإلشرافية

املادة 81
اإلشرافية  اللجنة  إلى  ُتقدم  التي  للمعلومات  بالنسبة   .1
املعنيني،  الوزراء  قبل  من  مهامها  ألداء  بها  وحتتفظ 
املوظفني  من  وغيرهم  واملنسق،  األجهزة،  ورؤساء 
التحقيقات  وقانون  القانون  هذا  تنفيذ  في  املشاركني 

األمنية، فإنها ال تكون علنية أو متاحة للعموم.
ال يتم االستجابة لطلبات االطالع على هذه املعلومات أو   .2

طلبات نشرها.
التي  األرشيفية  املواد  على   44 املادة  قياًسا  تسري   .3
أن  يكون مفهوًما  أن  اإلشرافية، على  اللجنة  بها  حتتفظ 
“الوزير املعني الذي  “الوزير املعني” يقصد بها:  عبارة 

يهمه األمر”.

املادة 82
تسري املادتان 15 و 16 قياًسا على اللجنة اإلشرافية.

البند )6-5( التعامل مع الشكاوى

املادة 83
يحق لكل شخص تقدمي شكوى إلى أمني املظالم الوطني   .1
املعنيني،  للوزراء  املزعومة  اإلجراءات  أو  اإلجراءات  عن 
لدى  العاملني  واألشخاص  واملنسق،  األجهزة،  ورؤساء 
أو  الطبيعي  للشخص  بالنسبة  وذلك  واملنسق،  األجهزة 
قانون  أو  القانون  هذا  بتنفيذ  يتعلق  وفيما  االعتباري 

التحقيقات األمنية.
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قبل تقدمي شكوى إلى أمني املظالم الوطني يقوم الشخص   .2
بالشكوى  باألمر  املعني  الوزير  بإبالغ  الشكوى  مقدم 

وميكنه من إبداء رأيه في هذه القضية.
الثانية  الفقرة  في  إليه  املشار  النحو  على  الرأي  إبداء  قبل   .3
املشورة  يطلب  املعني  الوزير  فإن  بالشكوى،  يتعلق  فيما 
القانون  من   )3-9( البند  ويسري  اإلشرافية.  اللجنة  من 
اإلداري العام في هذه احلالة. وبصرف النظر عن املادة 9: 
14، الفقرة الثانية، من القانون اإلداري العام، فإنه ال يجوز 

للوزير املعني إعطاء أي تعليمات إلى اللجنة اإلشرافية.

املادة 84
يصدر أمني املظالم الوطني قراره في الشكوى في صورة   .1
كتابية إلى مقدم الشكوى، ويذكر األسباب طاملا ال مُيلي 
أمن الدولة أو غيرها من املصالح احليوية للدولة خالف 

ذلك.
الوزير  كتابية  صورة  في  الوطني  املظالم  أمني  يخطر   .2
أمني  يذكر  أن  ويجوز  الشكوى.  بشأن  بقراره  املعني 
مسببة  توصيات  أي  اإلخطار  هذا  في  الوطني  املظالم 
توصياته  مضمون  أن  يرى  كان  وإذا  مناسبة.  يراها 
ملقدم  األسباب  هذه  ذكر  له  يجوز  فإنه  ذلك،  يستدعي 

الشكوى.
كتابيًا،  الوطني  املظالم  أمني  إبالغ  املعني  الوزير  يتولى   .3
في غضون ستة أسابيع، بالنتائج التي يرفقها بالتقرير 

إضافة إلى التوصيات.
الصادرة  والتوصيات  القرار  املعني  الوزير  ُيرسل   .4
الوزير  يرفقها  التي  والنتائج  الوطني،  املظالم  أمني  عن 
املعني بها إلى أحد مجلسي البرملان أو كليهما. وبالنسبة 
للتوصيات التي يقدمها أمني املظالم الوطني، طاملا أنه لم 
يتم إبالغها إلى مقدم الشكوى، فضالً عن النتائج املرفقة 
في  إبالغها  يتم  فإنه  املعني،  الوزير  بواسطة  بالقرار 

سرية إلى أحد مجلسي البرملان أو كليهما.

الفصل السابع: السرية

املادة 85
املادة 98 )ج( ومتضمنًا  دون اإلخالل باملواد 98 حتى   .1
مشارك  شخص  كل  فإن  اجلنائي”،  “القانون  من  إياها 
معلومات  على  يحصل  والذي  القانون،  هذا  تنفيذ  في 
يدرك سريتها أو ينبغي على نحو معقول أن يكون على 
هذه  سرية  على  باحلفاظ  ملزًما  يكون  بسريتها،  علم 
عليه  ُيفرض  التي  املعلومات  تلك  باستثناء  املعلومات 

هذا  ويستمر  قانوني.  حكم  أي  مبوجب  عنها  الكشف 
اإللزام بعد انتهاء املشاركة في تنفيذ هذا القانون.

ال تسري املادة 272، الفقرة الثانية من القانون اجلنائي   .2
في حالة أي تصرفات أو إهمال من شأنه انتهاك االلتزام 

املنصوص عليه في الفقرة األولى.

املادة 86
املشارك  املوظف  جانب  من  بالسرية  االلتزام  يسري  ال   .1
يكون  الذي  الشخص  على  القانون  هذا  تنفيذ  عملية  في 
يتم  وال  له،  مباشر  غير  أو  مباشًرا  مرؤوًسا  املوظف 

إعفائه من هذا االلتزام من قبل رئيسه.
والذي  األولى  الفقرة  في  إليه  املشار  للموظف  بالنسبة   .2
أو  كشاهد  باملثول  قانوني  حلكم  وفًقا  ملزًما  يكون 
التي  املسائل  بشأن  بالتصريح  فقط  يقوم  فإنه  خبير، 
يشملها نطاق التزامه بالسرية، وذلك عندما يقوم الوزير 
في  االلتزام  هذا  من  بإعفائه  مًعا  العدل  ووزير  املعني 
باملوظفني  يتعلق  وفيما  السياق  هذا  وفي  كتابي.  شكل 
ُقدمت  التي  املعلومات  على  بصفتهم  اطلعوا  قد  الذين 
عن طريق أحد األجهزة وفًقا للمادة 36، الفقرة األولى، 
حتت البندين الفرعيني “أ” و “ب”، فإنه ُينظر إلى عبارة 
“الوزير املعني” على أنها تعني: “الوزير املعني املسؤول 

عن اجلهاز الذي قدم املعلومات”.
في  املشاركة  انتهاء  حالة  في  قياًسا  املادة  هذه  تسري   .3

تنفيذ هذا القانون.

املادة 87
الفقرة  حتى  الثالثة  الفقرة  من   ،29  :8 املادة  تسري  ال   .1
اإلدارية  لإلجراءات  بالنسبة  القانون  هذا  من  اخلامسة، 
املتعلقة بتطبيق هذا القانون أو قانون التحقيقات األمنية 
أو  املعني  الوزير  إلى  أمر  توجيه  بخصوصها  مت  التي 
باملادة  عمالً  اجلزئية  احملكمة  قبل  من  اإلشرافية  اللجنة 
العام  اإلداري  القانون  من   45  :8 أو   28  :8 أو   ،27  :8
بتوفير معلومات أو تقدمي وثائق. وإذا قام الوزير املعني 
أو اللجنة اإلشرافية بإبالغ احملكمة اجلزئية بأن احملكمة 
اجلزئية فقط هي التي يحق لها تفقد معلومات أو وثائق، 
بشأن  قرارها  تؤسس  أن  اجلزئية  للمحكمة  يجوز  فإنه 
األطراف  من  بإذن  فقط  الوثائق  هذه  أو  املعلومات  هذه 

األخرى. 
تقدمي  اإلشرافية  اللجنة  أو  املعني  الوزير  رفض  إذا   .2
القانون  من   31  :8 املادة  تظل  الوثائق،  أو  املعلومات 

اإلداري العام سارية املفعول.
تقدمي  اإلشرافية  اللجنة  أو  املعني  الوزير  على  تعني  إذا   
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وثائق إلى احملكمة اجلزئية، فإن ذلك يكفي للسماح بتفقد 
األحوال  من  حال  بأي  يسمح  وال  الصلة.  ذات  الوثائق 

بنسخ تلك الوثائق ذات الصلة.

املادة 88
في  إليه  املشار  النحو  على  استشارية  جلنة  إنشاء  حالة  في 
املادة 7: 13 من القانون اإلداري العام بشأن القرار اخلاص 
بإشعار االعتراض املقدم ضد قرار الوزير املعني، فلن يكون 
لهذه اللجنة الصالحية املشار إليها في املادة 7: 13، الفقرة 
الرابعة، من القانون اإلداري العام عندما يتعلق ذلك بالقرار 
القانون  من  السادسة،  الفقرة   ،4  :7 املادة  بتطبيق  اخلاص 
اإلداري العام. ويظل حق ممارسة هذه الصالحية محفوًظا 

للوزير املعني.

واالنتقالية  اجلنائية  األحكام  الثامن:  الفصل 
واخلتامية

املادة 89
من شأن انتهاك املادة 23، الفقرة 7، واملادة 24، الفقرة   .1
 ،6 الفقرة   ،28 واملادة   ،7 الفقرة   ،25 واملادة  الثالثة، 

واملادة 29، الفقرة الرابعة، أن يوجب العقاب.
عليها  ُيعاَقب  التي  باملواد  اخلاصة  االنتهاكات  تعتبر   .2
مت  ما  إذا  جنائية  جرائم  مبثابة  األولى  الفقرة  مبوجب 
ارتكابها عن عمد. وعندما ال تكون جرائم جنائية، فإنها 

تعتبر مبثابة جنح أو جرائم مخففة.
عليها  ُيعاقب  التي  الوقائع  انتهاك  حاالت  معاقبة  تتم   .3

مبوجب الفقرة األولى:
في حالة اجلرمية اجلنائية، بالسجن ملدة ال تتجاوز  أ. 

سنتني أو دفع غرامة من الفئة الرابعة.
بالسجن ملدة  املخففة،  أو اجلرمية  في حالة اجلنحة  ب. 

أقصاها ستة أشهر أو دفع غرامة من الفئة الرابعة.

املادة 90
تسري قياًسا املواد 15، 16، 36، 41، 42، 43، 44 والفصول 
أو  بواسطة  معاجلتها  تتم  التي  املعلومات  على   7 و   6 و   4
عن  توقفت  التي  واألمن  االستخبارات  أجهزة  عن  بالنيابة 
وااللتزامات  الصالحيات  أن  مفهوًما  يكون  أن  على  العمل، 
ذات  باملعلومات  يحتفظ  الذي  املعني  الوزير  تخص  املعنية 

الصلة.

املادة 91
ال يسري القانون اإلداري العام على عمليات إعداد القرارات 

وإبرامها وتنفيذها استناًدا إلى املادة 6، الفقرة الثانية، حتت 
البند الفرعي “د”، واملادة 7، الفقرة الثانية، حتت البند الفرعي 
“هـ”، والفصلني 3 و 5 ضمن إطار تنفيذ املهام املشار إليها 
“أ” و”ج”  الفرعية  البنود  الثانية، حتت  الفقرة  املادة 6،  في 
“أ”، و  الفرعي  البند  الثانية، حتت  الفقرة  “د”، واملادة 7،  و 

“ج”، و “د”، و “هـ”.

املادة 92
سيتم تعديل القانون اجلنائي على النحو التالي:

ُيقصد باملادة 139 ) أ (، الفقرة الثالثة، حتت البند الفرعي  أ. 
)3(، ما يلي:

لعام  واألمن  االستخبارات  أجهزة  قانون  لتنفيذ   )3(  
.2002

ُيقصد باملادة 139 )ج(، الفقرة الثانية، حتت البند الفرعي  ب. 
)3(، ما يلي:

االتصاالت  شبكة  في  العمل  سير  حسن  لصالح   )3(  
قانون  لتنفيذ  أو  اجلنائية،  اإلجراءات  لصالح  أو  العامة، 

أجهزة االستخبارات واألمن لعام 2002.

املادة 93
العام  اإلداري  القانون  من  الثانية،  الفقرة   ،1  :1 املادة  في 
فاصلة  ووضع  )ز(  اجلزء  نهاية  في  النقطة  استبدال  سيتم 

منقوطة محلها، وإضافة جزء جديد كما يلي:
االستخبارات  بأجهزة  اخلاصة  اإلشرافية  اللجنة  )ح( 
واألمن على النحو املشار إليه في املادة 64 من قانون أجهزة 

االستخبارات واألمن لعام 2002.

املادة 94
سيتم تعديل قانون املوظفني العموميني على النحو التالي:

في املادة 2، الفقرة األولى، سيتم استبدال النقطة في اجلزء 
)ج ج( ووضع فاصلة منقوطة محلها، وإضافة جزء جديد 

كما يلي:
دد. رئيس وأعضاء اللجنة اإلشرافية املشار إليهم في قانون 

أجهزة االستخبارات واألمن لعام 2002.

املادة 95
سيتم تعديل قانون التحقيقات األمنية على النحو التالي:

“جهاز االستخبارات  في املادة 2 سيتم استبدال االسم  أ. 
االستخبارات  “جهاز  االسم  ووضع  العسكرية” 

العسكرية واألمن” محله.
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الفقرة   ،4 واملادة  الثانية،  الفقرة   ،3 و   2 املادتني  في  ب. 
الفقرة   ،7 واملادة  األولى،  الفقرة   ،5 واملادة  األولى، 
األولى، واملادة 13، الفقرة الثالثة، سيتم استبدال االسم 
“جهاز األمن القومي” في كل مرة ووضع االسم “جهاز 

االستخبارات واألمن العام” محله.
الفقرة   ،4 واملادة  األولى،  الفقرة   ،3 و   2 املادتني  في  ج. 
و   9 واملادتني  األولى،  الفقرة   ،8 و   6 واملادتني  الثالثة، 
10، الفقرة األولى، واملادة 13، الفقرتني األولى والثالثة، 
واملادة 16، الفقرة الثانية، سيتم استبدال االسم “وزير 
الداخلية  “وزير  االسم  ووضع  مرة  كل  في  الداخلية” 

وعالقات اململكة” محله.
الفقرتني   ،3 واملادة  )ب(،  الفرعي  البند   ،1 املادة  في  د. 
أو  الدولة  “أمن  عبارة  استبدال  سيتم  والثانية،  األولى 
غيرها من املصالح احليوية للدولة” في كل مرة ووضع 

عبارة “األمن القومي” محلها.
“أمن  عبارة  استبدال  الثانية، سيتم  الفقرة   ،7 املادة  في  هـ. 
ووضع  للدولة”  احليوية  املصالح  من  غيرها  أو  الدولة 

عبارة “األمن القومي” محلها.
في املادة 13، الفقرة الرابعة، سيتم استبدال عبارة “أمن  و. 
والسلطة  للدولة  احليوية  املصالح  من  غيرها  أو  الدولة 
عبارة  ووضع  الطلب”  تقدم  التي  الدولية  املؤسسة  أو 
املصالح احليوية  أو غيرها من  األمن  أو  القومي  “األمن 

للسلطة أو املؤسسة الدولية التي تقدم الطلب” محلها.

املادة 96
سيتم تعديل قانون سجالت الشرطة على النحو التالي:

“قانون  الثانية، سيتم استبدال عبارة  الفقرة  املادة 15،  في 
واألوامر  القوانني  )نشرة  واألمن”  االستخبارات  أجهزة 
أجهزة  “قانون  عبارة  ووضع   ”)635  ،1987 واملراسيم 

االستخبارات واألمن لعام 2002”.

املادة 97
الداخلية  )وزارة   3 الفصل  من   1 املادة  سريان  يتوقف 
 2001 أبريل   5 في  الصادر  القانون  من  اململكة(  وعالقات 
لتعديل األحكام املتعلقة مبعاجلة البيانات الشخصية )نشرة 

القوانني 180(.

املادة 98
مبوجب  معلومات  على  احلصول  بطلبات  يتعلق  فيما   .1
املعاجلة  املعلومات  بشأن  املعلومات”  حرية  “قانون 
بواسطة األجهزة أو نيابة عنها واملقدمة قبل نفاذ القانون 

املذكور، فإن أحكام هذا القانون تظل سارية.

بطلبات  تتعلق  كانت  إذا  قياًسا  األولى  الفقرة  تسري   .2
املعاجلة  املعلومات  بشأن  املعلومات  على  احلصول 
بواسطة املنسق أو من قبل أجهزة االستخبارات واألمن 

التي توقفت عن العمل.

املادة 99
التي  بالصالحيات اخلاصة  يتعلق  فيما  املادة 34  ال تسري 
األولى من  الفقرة  إليه في  األجهزة كما هو مشار  متارسها 

املادة املذكورة والتي جرت قبل سريان هذه املادة.

املادة 100
سيتم تعديل “قانون االتصاالت” على النحو التالي:

“قانون  من  الثانية،  الفقرة   ،10-3 املادة  نص  يصبح   .1
االتصاالت” كما يلي:

وزير  أو  اململكة  وعالقات  الداخلية  وزير  مع  باالتفاق   
املوافقة  املعني  للوزير  يجوز  فإنه  التوالي،  على  الدفاع 
على استخدام غرفة تردد بشكل يختلف عن أحكام هذا 
إلى  املوكلة  املهام  لتنفيذ  ضرورًيا  ذلك  كان  إذا  الفصل 
جهاز االستخبارات واألمن العام أو جهاز االستخبارات 
قانون  في  عليه  منصوص  هو  كما  واألمن  العسكرية 
يسري  وال   .2002 لعام  واألمن  االستخبارات  أجهزة 
وإبرامه  القرار  إعداد  عملية  على  العام  اإلداري  القانون 

وتنفيذه على النحو املشار إليه في اجلملة األولى.
عبارة  بعد  والثانية،  األولى  الفقرتني   ،2-13 املادة  في   .2
إذن  “أو  التالية:  العبارة  إضافة  يتم  خاص”  “تفويض 
لعام  واألمن  االستخبارات  أجهزة  قانون  إلى  استناًدا 

.”2002
الفقرة  األولى، واملادة 6-13،  الفقرة  املادة 5-13،  في   .3
الثانية، بعد عبارة “تفويض خاص” يتم إضافة العبارة 
التالية: “أو إذن استناًدا إلى قانون أجهزة االستخبارات 

واألمن لعام 2002”.
في املادة 13-8 يكون نص اجلملة األولى: يجوز للوزير   .4
اململكة،  وعالقات  الداخلية  وزير  مع  باالتفاق  املعني 
االلتزامات  من  إعفاء  منح  العدل  ووزير  الدفاع،  ووزير 

املنصوص عليها في هذا الفصل.

املادة 101
يصبح نص املادة 2، الفقرة الثانية، حتت البند الفرعي “ب”، 

من “قانون حماية البيانات الشخصية” كما يلي:
على  واألمن  االستخبارات  أجهزة  عن  نيابة  أو  بواسطة  ب. 
واألمن  االستخبارات  أجهزة  قانون  في  إليه  املشار  النحو 

لعام 2002.
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املادة 102
)البرملان  املناصب”  بني  التعارض  “قانون  تعديل  سيتم 

الهولندي والبرملان األوروبي( على النحو التالي:
في املادة 1، الفقرة الثانية، يتم استبدال النقطة في نهاية   .1
اجلزء )هـ( ووضع فاصلة منقوطة محلها، وُيضاف جزء 

يكون نصه كما يلي:
إليه في  املشار  النحو  اإلشرافية، على  اللجنة  عضو  و. 
واألمن  االستخبارات  أجهزة  قانون  من   64 املادة 

لعام 2002.
في املادة 2، الفقرة األولى، يتم استبدال النقطة في نهاية   .2
اجلزء )ز( ووضع فاصلة منقوطة محلها، وُيضاف جزء 

يكون نصه كما يلي:
إليه في  املشار  النحو  اإلشرافية، على  اللجنة  عضو  ح. 
واألمن  االستخبارات  أجهزة  قانون  من   64 املادة 

لعام 2002.

املادة 103
إلغاء قانون أجهزة االستخبارات واألمن.

املادة 104
بعد سريان هذا القانون يتم تأسيس اللوائح التنفيذية للجهاز 

اخلاص »الشرطة العسكرية امللكية الهولندية«
)Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke 

marechaussee(
استناًدا إلى املادة 60، الفقرة الثانية، من هذا القانون.

املادة 105
الذي  الوقت  في  النفاذ  حيز  القانون  هذا  مواد  تدخل   .1
يتحدد مبوجب مرسوم ملكي. ويجوز أن تدخل املواد أو 

الفقرات الفردية حيز النفاذ في أوقات مختلفة.
بالنسبة لنشر هذا القانون، فإن رئيس مجلس الوزراء،   .2
للمواد  اجلديد  الترقيم  سيضع  العامة،  الشؤون  وزير 
والفقرات والفصول اخلاصة بهذا القانون، ويحافظ على 
في  والفصول  والفقرات  املواد  من  مقتبسات  أي  اتساق 
هذا القانون، ويستبدل اإلشارات “..19” التي تظهر في 
القوانني  نشرة  إصدار  سنة  مكانها  ويضع  القانون  هذا 

واألوامر واملراسيم التي سيتم فيها نشر هذا القانون.

املادة 106
أجهزة  قانون  يلي:  كما  القانون  هذا  إلى  اإلشارة  يتم 
نشرة  ظهور  سنة  إلى  اإلشارة  مع  واألمن  االستخبارات 

القوانني واألوامر واملراسيم.

واألوامر  القوانني  نشرة  في  والتعليمات  األوامر  نشر  يتم 
والهيئات  الوزارات  جميع  على  وسيكون  واملراسيم، 
واملوظفني الذين يهمهم األمر االلتزام بشدة بالتنفيذ احلازم 

والدقيق.

ُقدم في ليخ )Lech(، 7 فبراير 2002
)Beatrix( بياتريكس

رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون العامة،
)W. Kok( دبليو كوك

وزير الداخلية وعالقات اململكة،
)K.G. de Vries( ك. جي. دي فريس

وزير الدفاع،
)F.H.G. de Grave( ف. هـ. جي. دي جريف

وزير العدل،
)A. H. Korthals( أ. هـ. كورثالس
نشر في 26 آذار / مارس 2002

وزير العدل،
)A. H. Korthals( أ. هـ. كورثالس

ملحوظة:
في النص أعاله، مت إدراج كافة التعديالت التي أجريت قبل 

1 أبريل 1994.
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